Vavřincovy listy
čtvrtl etník obce Obědovice, č. 4/201 8
obec@obedovice. cz

Vážení spoluobčané,
Obsah
Dovolte mi podělit se s Vámi o několik událostí, které se
odehráli v předcházejících měsících. Obědovice startují další Slovo starosty. . . . . . . . . . 1
čtyřleté období své existence. S novými zastupiteli jsme se Ze zastupitelstva. . . . . . . 2
rovnou pustili do přípravy akcí, které by měli zlepšit prostředí J SDH Obědovice. . . . . . . . . . 3
kolem nás. Začali jsme připravovat dlouhodobější koncept plánu Odpady v roce 2019. . . . . . 4
rozvoje obce. Zmiňujeme v něm opatření v několika kategoriích: Rybářský spolek v obci. . 4
Životní prostředí a údržba zeleně, Obecní úřad a správa majetku
obce, Obědovické spolky, Kultura a volnočasové aktivity, Kulturní akce 2019. . . . . . 5
Bezpečnost v obci, Rozvojové projekty a další oblasti. Reportáž z adventu. . . . . . 6
Divadelní spolek. . . . . . . . 7
S jednotlivými akcemi Vás budeme průběžně seznamovat.
První vlna oprav památek na Vavřínku je dokončena. Obědovické postřehy. . . . . 8
Podařilo se nám na ní získat více, než 154.000,- Kč což tvořilo Co se chystá. . . . . . . . . . . . 8
80% celkových nákladů na opravy. Byla vyčištěna socha sv.
Vavřince, olemována pískovcovým chodníčkem. Zrestaurován byl památník obětem světových
válek. Započala oprava schodiště. V dalším období budeme pokračovat výměnou chodníčků mezi
památkami na Vavřínku, opravou zvonice, další úpravou přístupového schodiště a dalšími
úpravami v souladu s odborem památkové péče.
V říjnu byla ukončena rekonstrukce polních komunikací v extravilánu obce, coby realizace
prioritních akcí plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav. O stavbě jsem psal již
mnohokrát, ale za zmínku jistě stojí, že součástí této stavby byla i závěrečná výsadba více než 70
ovocných stromů – především jabloní, hrušní a švestek.
Na letošní rok připadlo výročí 100 let vzniku samostatné Československé republiky. Tento
významný historický okamžik jsme si připomněli vysázením lípy srdčité, která bude tento moment

Položení věnce k pomníku světových válek zastupiteli obce od roku 1 991
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připomínat. Na její výsadbě se podíleli všichni
zastupitelé, kteří se od roku 1991 podíleli na
rozvoji obce. Vyslechli jsme si původní hymnu
Československé republiky a položili věnec
k pomníku světových válek.
V dalších článcích se dozvíte o tradičně
povedené adventní akci spojené s rozsvěcením
vánočního stromu. Za připomínku jistě stojí, že

jsme se rozhodli zasadit pro tuto příležitost živý
strom, který ještě více umocnil vánoční
atmosféru.
Jen před několika dny jste si mohli
všimnout započetí první vlny opravy
nevyhovujících komunikací. Stav některých cest
se zhoršil po výstavbě kanalizace, proto se
snažíme s jejím zhotovitelem uvést věci do
lepšího stavu. Začali jsme zpevněním cesty od
starého obecního úřadu linoucí se přes tzv.
Václavák. Vzhledem k tomu, že jsme byli nuceni
využít poslední možný termín v této sezoně,
nepodařilo se zrealizovat vše v takovém
rozsahu, který jsme očekávali. Další práce
v tomto směru budou pokračovat na jaře.
Od ledna 2019 budou opět zajištěny
kadeřnické služby v obci. Termíny po domluvě
na telefonu 774 314 462.
Závěrem mi dovolte za celý tým
obecního zastupitelstva poděkovat Vám za vaši
přízeň a popřát Vám krásné a klidné vánoční
svátky naplněné rodinnou pohodou a mnoho
úspěchů v roce 2019.
Petr Klapka, starosta

Výpis usnesení z ustavuj ícího
zasedání zastupitelstva obce

Veřejné zasedání 5/2018 dne 9. 11. 2018
1. Zastupitelstvo obce Obědovice určuje

ověřovateli zápisu Kateřinu Kutíkovou a Pavla
Kliku a zapisovatelem Petra Šindeláře
2. Zastupitelstvo obce Obědovice schvaluje
program ustavujícího zasedání v předloženém
znění.
3. Zastupitelstvo obce Obědovice schválilo
zvolení jednoho místostarosty.
4. Zastupitelstvo obce Obědovice v souladu s §
84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce starosty i ostatní funkce členů
zastupitelstva nebudou členové zastupitelstva
dlouhodobě uvolněni.
5. Zastupitelstvo obce Obědovice schvaluje
veřejný způsob volby starosty a místostarosty
postupem uvedeným předsedajícím.
6. Zastupitelstvo obce Obědovice volí starostou
Petra Klapku.
7. Zastupitelstvo obce Obědovice volí
místostarostou Davida Kuldu.
8. Zastupitelstvo obce Obědovice zřizuje
finanční výbor, kontrolní výbor a kulturní výbor.
Finanční a kontrolní výbor budou tříčlenné,
kulturní výbor šestičlenný.
9. Zastupitelstvo obce Obědovice volí
předsedou finančního výboru paní Kateřinu
Kutíkovou.
10. Zastupitelstvo obce Obědovice volí
předsedou kontrolního výboru pana Petra
Šindeláře.

11.

Zastupitelstvo obce Obědovice volí
předsedou kulturního výboru paní Alenu
Sadílkovou.
12. Zastupitelstvo obce Obědovice volí členy
finančního výboru: Alena Sadílková a Lenka
Hájková.
13. Zastupitelstvo obce Obědovice volí členy
kontrolního výboru: Pavel Klika a Tomáš Dymeš.
14. Zastupitelstvo obce Obědovice volí členy
kulturního výboru: Tomáš Dymeš, Kateřina
Kutíková, Zdenka Kudrnová, Lenka Hájková,
Michaela Štěpánková.
15. Zastupitelstvo obce Obědovice v souladu s
§ 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce
starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 13.000,- Kč za měsíc. Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce
starosty.
16 . Zastupitelstvo obce Obědovice v souladu s
§ 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 9.000,- Kč za měsíc.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do
funkce místostarosty.
17. Zastupitelstvo obce Obědovice v souladu s
§ 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce
předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1.800,za měsíc a člena výboru a zároveň zastupitele
ve výši 1.000,- Kč za měsíc. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce člena
výboru.
18. Zastupitelstvo obce Obědovice v souladu s
§ 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
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obcích stanoví odměnu za výkon funkce člena
výboru ve výši 400,- Kč za měsíc. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce člena
výboru.
19. Zastupitelstvo obce Obědovice stanovuje
zástupce obce za účelem jednání a komunikace
s mikroregionem Urbanická brázda - Alena
Sadílková, Petr Klapka a David Kulda.
20. Zastupitelstvo obce Obědovice schvaluje

pronájem obecních prostor (na základě záměru
z 23.10.2018) firmám Sadmistav, s.r.o a firmě
Zdeněk Sadílek. Pronájem se stanovuje na
500 Kč,- pro každou firmu + zálohová platba za
energie, která bude jednou ročně vyúčtována.
Zastupitelstvo
pověřuje
starostu
obce
Obědovice uzavřením smlouvy o pronájmu s
oběma společnostmi.

J ednotka sboru dobrovolných
hasičů Obědovice

dotace na dopravní automobil, tzv. DA (DéÁčko).
Ministerstvo vnitra spolu s krajem se snaží
zvýšit mobilitu jednotek našeho formátu a na
vybavení DéÁčkem přispívají až 80%. Zatím
jsme neobdrželi pravidla pro technické
vybavení, ale ze zkušeností z minulých let
vyplývá, že bychom mohli vybavit Automobilem
do 3,5 tuny, kam se vejde 9 lidí a přenosná
požární stříkačka. Auto bude vybaveno
závěsným zařízením, takže nebude problém do
auta naložit 9 závodníků, se zásobami jídla a pití
a stříkačku hodit na vozejk. Pokud vše půjde dle
očekávání, DéÁčko bychom mohli mít ve druhé
půlce roku 2019. Vozidlo bude vybaveno
přenosnou radiostanicí, zvukovou a světelnou
signalizací a mobilními reflektory. Jak si vozidlo
dovybaví naše jednotka se ještě uvidí. A jak by
auto mohlo vypadat? Třeba takhle.

Na podzim jsme se účastnili školení
velitelů jednotek. Celkem jsme ve školícím
středisku v Bílých Poličanech strávili 4 dny.
Školení bylo zajímavé, ale poměrně náročné. Na
jaře čeká naše strojníky dvoudenní školení, kde
si osvojí teorii i praxi při obsluze požárních
stříkaček. Aby naše znalosti nezapadly, je
potřeba je procvičovat a prohlubovat. Vyškolení
velitelé musí proškolit zbytek jednotky a o
školení udělat řádný zápis. Od teorie k praxi je
cesta v tomto případě trochu složitější. Našim
úkolem pro nadcházející rok bude vybavit naši
jednotku stříkačkou, která by zvládla nejen
dopravu vody při hašení, ale i útok při požárním
sportu, do kterého bychom rádi časem zapojili i
naše děti.
V červnu letošního roku jsme požádali o

David Kulda
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Odpady v obci v roce 2019

Dlouho jsme nepsali o odpadech, tak mi
dovolte pár řádků. V roce 2018 nám úplně
nevyšlo sjednocení termínu pro svoz papíru a
plastů. Pro rok 2019 jsou termíny spojeny a u
svozové firmy je naše obec pod drobnohledem,
aby se situace neopakovala. Jednotlivé termíny
svozu plastů a papíru najdete v tabulce.
V
systému
odpadového
hospodářství
neplánujeme pro rok 2019 žádné zásadní
změny. Poplatky zůstanou stejné i přesto, že
cena za likvidaci tuny komunálního odpadu
vzrostla o 5%. Pravidelné navyšování cen je
důsledkem toho, že skládky se naplňují, a
spalovny
nemají
dostatečné
kapacity.
Všeobecně nakládání s odpady je nákladnější a
nákladnější. Existují odborné prognózy na
Evropské úrovni, které hovoří dokonce až o 20%
nárůstu ceny za likvidaci komunálního odpadu
v průběhu 5 let. Jak takové nárůsty eliminovat?
Není to zas tak složité. TŘÍDIT, TŘÍDIT, TŘÍDIT.
Čím více sebereme plastů, papíru a kovu tím
méně skončí v černé popelnici s komunálním
odpadem a tím méně jeho likvidaci zaplatíme.
Osobně vidím dlouhodobý cíl v prodloužení
svozového intervalu komunálního odpadu na 1
za měsíc. Jak je vidět z tabulky svezených
odpadů, k tomuto cíli se společně jistě
dopracujeme. Proto další směr v této oblasti,
který budeme prozkoumávat je možnost
zavedení dvou typů svozu. V některých obcích
je tento způsob běžně používaný. Existují dvě
barvy známek. Jedna značí měsíční interval
svozu a druhá čtrnáctidenní interval svozu.
Samozřejmě jedna bude dražší a druhá levnější.
Dovedu si představit, že za 1-3 roky bychom
sem mohli k jednoměsíčnímu svozu dopracovat.
Ale to hodně předbíhám. Celý systém si musíme

Rybářský spolek Vavřinec

Rok uběhl jako voda, nebo voda uběhla
jako rok? V tomto letos nemáme zatím úplně
jasno. Jak jste si jistě všimli vody v našem
rybníku ubylo. Největší úbytek se blížil až
k jednomu metru pod jarní úroveň hladiny vody.
Příčiny jsou naprosto zřejmé. Slunečné a teplé
léto s minimálními srážkami udělají s vodní
hladinou své. S nadměrným odparem vody
z hladiny svých ploch bojují rybářské revíry
v celé republice. Naštěstí bylo na podzim pár
deštivých dní, díky kterým se hladina malinko
zvýšila.
Ještě než nám trochu zapršelo, řešili
jsme jakým způsobem zajistit přežití
nasazených ryb. Jak ukázalo zaměření vodní
plochy a měření sedimentu bahna, pro potřeby
zpracování studie zpevnění břehů, při současné
hladině vody totiž samotné vody v rybníce moc
není. Při silnějších mrazech by každý centimetr
zmrzlého ledu snižoval přežití osádky ryb.
Všeobecně vody v krajinách ubývá proto

nechat nacenit, porovnat se stávajícím a
vyhodnotit plusy a mínusy případné změny. Jak
třídíme odpad nám nastíní následující tabulka.
Čísla z roku 2018 jsou malinko zkreslena,
protože přesné hmotnosti posledního čtvrtletí
budeme mít k dispozici až v lednu 2019.
Plasty
Sklo
Papír
Bioodpad
Komunální odpad

2016 2017
4,8 t 4,1 t
3,5 t 4,7 t
1,1 t 1,9 t
31,1 t 47,1 t
43,9 t 40,3 t

2018
4,4 t
5,9 t
1,9 t
38,2 t

Na základě jednání s fondem životního
prostředí se podařilo dojednat nezměněnou
cenu stočného ve výši 34 Kč / m 3 díky příznivým
skutečným nákladům na provozování ČOV.

jsme se letos věnovali kromě požádání
tradičních akcí jako je „rybářská“ zábava,
dětské a dospělé rybářské závody také údržbě
zelně v okolí rybníka Lednice a hlavně čištění a
opravě přívodu dešťové vody. Rybník Lednice je,
kromě jiného, napájen z potoka „haldy“, který
pramení až v lese u hájovny. Je jasné, že než se
vodou zatáhne celé koryto potoka, do rybníka
jen tak nic nepřiteče. Ukazuje se však, že
výměna zarostlé betonové trubky od dešťové
kanalizace u místního obchodu, která se
realizovala v rámci brigády rybářského spolku,
je v současné době tím největším zdrojem vody.
Proto jsme za každý propršený den či napršený
centimetr rádi.
V dalším roce chceme uspořádat tradiční
akce tak jak se již stalo zvykem, ale vše bude
záležet jen a jen na hladině vody. Držte nám
palce a věříme, že se uvidíme na rybářských
závodech.
PS: zábava bude za každého počasí :-D.
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Kulturní akce v roce 2019

Práci v zastupitelstvu jsme s Katkou
začaly tradičním Adventem, který se snažíme
připravovat už několikátý rok.
To se to pracuje, když vám pomáhá více
jak desítka kamarádek, maminek a žen.Využily
jsme nabídky starosty a založily kulturní výbor,
jež se skládá ze zastupitelů a děvčat z obce,
které mají chuť pomoci vymýšlet a organizovat
kulturní a sportovní akce. Samozřejmě, že se
akce v Obědovicích opakují ve stejném sledu
každý rok.
Velký ples, poté maškarní ples pro děti,
velikonoční setkání, čarodějnice,dětský den,
pouťová zábava, posvícení a už jsme zase na
Adventu a rozsvěcíme stromeček.
V loňském roce jsme pozvaly ženy na
kávu a zákusek,jako poděkování za podporu při
adventním odpoledni.
V lednu 2019 se pokusíme Velký Babinec
zopakovat.V únoru 2018 bylo setkání seniorů
s ochutnávkou od Brožů a tombolou.
Vylepšíme, připravíme senior party a
bude zase něco dobrého. Divadelní rejža Pavel

Tříkrálová sbírka

Sbírka v Obědovicích se uskuteční
6.ledna 2019 pod záštitou Oblastni charity
Hradec Králové. Letos máme připravené tři
kasičky,devět dětí se už připravuje na roli
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Novák nám nabídl přátelskou službu, jedná se o
půjčování filmů od CinemArt a.s. za skvělé ceny
a tak po Novém roce vyzkoušíme "Zimní kino".
Bude se promítat v sále hospody U Vavřince a
vybereme filmy jak pro děti, tak i dospěláky...
V březnu nebo v dubnu bych ráda
objednala divadelní výlet do Prahy na nějakou
komedii, autobus by financovala obec. Podle
zájmu, divadlo zopakujeme i na podzim.
Doufám, že se o prázdninách povede nějaká
sportovní akce na hřišti nebo na kolech, do
které se zapojí děti s rodiči i prarodiči.
V minulých letech se zrušila Mikulášská
besídka, osobně bych ráda dětem nahradila tuto
akci
kulturním
zážitkem
propojeným
s Mikulášskou tradicí. Je to pro nás výzva na
příští rok.
Základem dobrého života v Obědovicích,
jsou spokojení obyvatelé. Pokud se na nějaké
akce vypravíte a budete spokojeni, budeme
spokojeni i my. Vaše nápady, připomínky a rady
vyslechneme a zrealizujeme.
Prožijte krásné a pohodové svátky a
v Novém roce buďme hodně zdraví.
za kulturní výbor Alena Sadílková

Kašpara,Baltazara,Melichara a učí se koledu
"My tři králové jdeme k vám" .
Děkujeme všem za příspěvek pro tuto
charitu,který bude letos přidělen: ranná péče
Sluníčko,domácí
hospicová
péče,odborné
sociální poradenství a pečovatelská péče.

Pozvánka na pochod PTP

Stejně jako na konci loňského roku i letos
se bude konat pochod PTP ve formátu, který
povede přes Obědovice. V loňské roce pochod
startoval ve Volči, kde myšlenka vznikla.
Pokračoval přes Chudeřice do Káranic a
Obědovic. V Obědovicích jsme se po drobném
občerstvení připojily pokračovalo na Vrše, kde
se Volečáci odpojily a my jsme pokračovaly přes
Chudeřice a Káranice na ovárek zpět do
Obědovic. Letos se směr obrátí. Pochod bude
startovat v 10:00 z Volče. Půjde se do Obědovic
pak do Káranic a Chudeřic. Z Chudeřic lesem na
Vrše, kde se účastníci z Volče odpojí a my
budeme pokračovat zpět z Vrší dolů do
Obědovic. Celý okruh má zhruba 9 Km a jedna
třetina se nachází v lese. Pojďte s námi
protáhnout kosti a zapracovat na Ponížení
Tukové Pneumatiky (PTP).
Sraz bude 27.12.2018 v 10:30 na návsi.

David Kulda

Sofinkou Gallovou. Jediného chlapáka, Martínka
Fodora zastupovala maminka Klárka, protože
Na konci listopadu přivítal starosta Petr byl nemocný.
Příjemné nedělní posezení jsme všichni
Klapka do naší obce 4 nové občánky. V hospodě
zakončili
přáním, ať další generace vyrůstá v
U Vavřince se sešly celé rodiny aby se
Obědovicích
šťastně a spokojeně.
pochlubily svými nastrojenými holčičkami,
Alena Sadílková, Katka Kutíková
Laurinkou Sadílkovou, Eliškou Sadílkovou a

Vítání občánků 2018
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Advent v Obědovicích
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Tradiční advent v Obědovicích se již
zabydlel v podvědomí všech občanů naší obce.
Proto i letošní první adventní neděli, která
připadla na 2. 12., jsme se sešli v hojném počtu
v hospodě U Vavřince. Adventní odpoledne si už
neumíme představit bez prodeje regionálních
potravin a výrobků firem z okolních obcí
(Řeznictví a uzenářství U Brožů, Rakytník Lhota
pod Libčany, Perníčky od „Evy“, vánoční ozdoby
Krtkův ráj, kovářství Lán aj.). Samozřejmostí je
také nabídka vánočních dekorací, které vyrábí

místní maminky a dívky.
Čtrnáct soutěžících letos bojovalo o
nejlepší perníkovou buchtičku se sirobem. Po
náročné ochutnávce, kdy jsme všichni měli
zalepené pusy od sirobu, se vítězem stala paní
Sadílková, na druhém místě se umístila paní
Hasprová a bronzovou příčku obsadila paní
Košvancová. Pro děti byly letos připraveny 3
dílničky – zdobení perníčků Z. Kudrnové (již
známé a oblíbené z minulého roku) a nově také
papírová dílnička, kde si pod dohledem L.
Hájkové mohly děti vyrobit např. vánoční
přáníčko. A v neposlední řadě také velmi krásné
tvoření obrázků z barevného písku. S tímto
nápadem přišla K. Simonová. Nemohlo ovšem
ani chybět vyhlášení tomboly. Děkujeme paní
Vítečkové, která se opět svým mocným hlasem
postarala, aby všechny ceny byly rozdány a
našly toho správného majitele.
Rozsvěcení vánočního stromku trochu
pokazil déšť, takže jsme místo chytání

sněhových vloček roztáhli deštníky, do druhé
ruky jsme si dali výborný domácí punč a
zaposlouchali jsme se do zpěvu koled od
místních dětí. Atmosféra byla úžasná. Ale ještě
nás čekala poslední část odpoledne a to
ochutnávka bramboráků. Všichni jsme se tedy
rychle vrátili dovnitř a s chutí jsme se zakousli
do devíti soutěžních
vzorků.
Vítězem
této kategorie se
stal p. Pavlíček
starší, druhé místo
patřilo p. Pavlíčkovi
mladšímu a třetí
příčku obsadili p.
Víteček
a
p.
Federsel.
Chtěli
bychom
moc
poděkovat
všem,
kteří se zasloužili o
úžasné
nedělní
odpoledne a popřát
všem
občanům
Obědovic krásné a
pohodové Vánoce.
Lenka Hájková
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Děláme si radost a chceme ji
udělat i vám

Říká se, že ve víně je pravda. Kdo ho
pije, ví, že to platí, minimálně do chvíle, než
spadnete pod stůl. Jazyk ztěžkne, smysly otupí
a najednou se z člověka začnou sypat věci,
které by jinak nahlas neřekl, ani kdyby je z něj
páčili. A přesně o tomhle bude naše nová
rozpustilá komedie, která se jmenuje stejně jako
výše uvedené přísloví. Nebojte se ale, že by hra
byla mládeži nepřístupná, protože se na scéně
budeme zpíjet do němoty. Právě naopak, vína si
bude stačit jen líznout. Pravdomluvnost zaručí
pohádkový motiv, kterým se obyčejné víno
promění v nápoj pravdy, po němž i notorický
lhář bude mluvit jako Matka představená. A
abyste opravdu poznali, že je postava skutečně
pod vlivem kouzla, bude mluvit výhradně
veršovaně. To je jedna z radostí, kterou jsem si
udělal. Vždycky jsem chtěl napsat hru, kde se
dialogy budou aspoň zčásti rýmovat, a tohle je
ideální způsob, jak si to přání splnit. Je dost
možné, že mě za to herci nebudou mít rádi,
protože takhle napsaný text prakticky vylučuje
improvizaci nebo možnost, že ve svém dialogu
nějaké to slovo vynecháte, přehodíte,
zaměníte…
Aby o něco náročnější učení nebylo spíš
mučení, udělali jsme si první čtenou zkoušku na
místě, které je pro komedii s vínem v názvu
naprosto ideální. Ve vinném sklípku v Mikulově.
Člověk trochu vždycky cítí mrazení, když přijde
ono „poprvé“, když herci prvně říkají nahlas
slova, která napsal. Vždycky se může stát, že až
v téhle fázi zjistíte, že to nefunguje, že se při
prvním čtení nikdo ani jednou nezasměje, že je

hra pitomá nebo nudná, nebo dokonce nudná i
pitomá zároveň. S obrovskou úlevou chci říct, že
tenhle temný scénář nenastal, že jsme se smáli
poměrně často a že hra má pevné základy,
které jsme následně zapili dobrými moravskými
víny a teď na nich budeme stavět, abychom
vám vše mohli v srpnu 2019 předvést a udělat
hrou Ve víně je pravda radost i vám.
Abych vás nalákal ještě o trochu víc,
aspoň trochu nastíním děj. Příběh komedie " Ve
víně je pravda " se odehrává na přelomu 19. a
20. století, na starém šlechtickém sídle, jehož
pán léta zarputile zatlouká jeden pikantní hřích
z mládí. Výsledek tohoto hříchu právě přijíždí na
panství i se svou maminkou, aby se přihlásil o
svá dědická práva. A očarované víno mu v tom
může hodně pomoci… Bude to pohodová letní
komedie ze starých časů, v krásných kostýmech
a tradičně ručně malovaných kulisách od mistra
Petra Bohdala. Už teď nám můžete začít držet
palce. Děkujeme!

Pavel Novák, režisér
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Obědovické postřehy

Minulé krátké zamyšlení, které se
týkalo nejen chalupářů, ale i domů a domků
v Obědovicích, bylo zakončeno otázkou: Jaké
jsou vztahy stálých a občasných obyvatel kolem
Vavřinečka?
Odpovědět na tuto otázku rozhodně není
jednoduchá. Pravdou je, že ti občasní obyvatelé
sem jezdí především načerpat nové síly a že si
s těmi „svými“ sousedy rozumí velmi dobře. Na
valnou většinu domácích sousedských svárů,
nedorozumění se dívají s otazníky v očích.
Některé
problémy těch stále žijících jim
připadají až úsměvné. Když se
ale nad
některými zamyslí (nejen oni, ale i
starousedlíci), začnou ten zdejší občanský
cvrkot vnímat jinak. Vždyť kromě úžasně
fungujícího divadelního spolku, knihovny, práce
zastupitelstva, vydařených akcí pro děti,
setkávání se občanů (těch dříve narozených)
na středečním Babinci a páteční LDN, tu je i

dlouhá řada otázek. A všechny začínají stejně.
Proč? A mohl by následovat dlouhý seznam
toho, co je solí v očích zdejších obyvatel. Ať už
se jedná o věci veřejné (např. zvláštní projekt
stavby místních komunikací, přesunu části
dětského hřiště), nebo jednotlivé rozbroje mezi
místními občany. Výsledkem bývá velmi často
pohled na ty druhé skrz prsty. Pak může
vytanout na mysli, zda se opravdu nejedná o ty
furianty a selské palice, o kterých se psávalo
v literatuře.
Ale závěr by měl být optimistický, a proto
zkusme všichni, kteří se setkáváme kolem
Vavřinečka, být takoví, aby se dalo říci, že
v Obědovicích jsou ty vztahy prima i přes
všechna úskalí dnešní doby. A závěr stejný jako
v minulém zamyšlení: Komunikace, tolerance,
společné sdílení dobrého i zlého je základem
veškerého lidského počínání.
Světlana Vítečková, chalupář natrvalo

Potvrzené termíny chystaných akcí
6.1.
19.1.
19.1.
2.2.
16.2.
1.3.

- tříkrálová sbírka
- velký Babinec
- promítání z Vietnamu
- obecní ples - hrají Splašené noty
- dětský karneval
- setkání seniorů
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