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Vážení spoluobčané,
Obsah
jaro letošního roku bylo až nezvykle deštivé – to zmiňuji
v kladném slova smyslu, neboť drastické sucho z předešlých let
alespoň na chvíli ustoupilo příjemným dešťům, které trochu Slovo starosty. . . . . . . . . . 1
sanovaly nedostatek vláhy. V době, kdy píšu tento článek, však Brigády. . . . . . . . . . . . . . . . . 2
po deštích není ani vidu a léto nastoupilo v plné síle, nejsou Ze zastupitelstva. . . . . . . 2
výjimkou teploty blížící se 38◦ C – 40◦ C (na slunci). Znovu DA pro SDH Obědovice. . . . 3
musíme zalévat výsadby stromů z předchozích let, abychom je Letní kino. . . . . . . . . . . . . . 3
udrželi při životě. Zhruba 4 roky jsou klíčové pro životnost
nového stromu. Po této době se stává kořenový systém stromu Záj ezd do divadla. . . . . . . 3
natolik soběstačný, že vydrží i větší sucha. S tím souvisí i drobná Záj ezd do Vídně . . . . . . . . 4
změna v údržbě trávníkové zeleně. Mnoho zahradníků a Rybářské závody. . . . . . . . . 5
zemědělců v posledních měsících připomnělo známou Dětský den. . . . . . . . . . . . . . 6
skutečnost našich dědů a pradědů: totiž, že jednoduchým Nohej balový turnaj . . . . . . 7
způsobem můžeme udržet vláhu v zemi pouze tím, že Cyklovýlet regionem. . . . . 7
nebudeme trávu sekat úplně nakrátko, ale ponecháme ji růst Připravuj eme. . . . . . . . . . . . 7
cca do 10cm délky. I my jsme se rozhodli, že se této myšlenky
budeme držet. Golfový, nakrátko střižený trávníček je sice oku milý, ale životnímu prostředí moc
neprospěje. Pokusíme se jít ještě dále a na několika místech v obci vytvoříme a budeme se snažit
udržovat prostory s pestrými lučními květinami a travinami, které posekáme pouze dvakrát do
roka. Vše je samozřejmě závislé na charakteru počasí, protože dlouhodobé sucho si vezme vše krátkou i dlouhou trávu.
V minulém čísle jsem vás informoval o nutnosti obce reagovat na nabídku prodeje budovy,
kterou má v pronájmu obchod Hruška. Dnes Vám mohu sdělit, že budova je již majetkem obce

Pěna je vždy vděčnou atrakcí nejen pro nejmenší
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Obědovice. Obec je o 1.800.000,-Kč chudší, ale
jsem přesvědčen, že se tato investice vyplatila.
Celá transakce ještě není zcela ukončena.
Zbývá budovu zbavit zástavního práva, které
vzniklo na budově po poslední změně majitele.
Vše je na dobré cestě a věřím, že budova bude
bez jakéhokoliv závazku během podzimu. Nyní
je na nás zajistit, aby v budově bylo adekvátní a
důstojné prostředí pro jakoukoliv podnikatelskou
či jinou činnost.
Obec Obědovice získala před pár dny
dotaci na opravu dvou úseků chodníků. Úsek 1,
je od dětského hřiště směrem k trati, úsek 2, je
od starého obecního úřadu k nové zástavbě.
V letošním roce zahájíme rekonstrukci úsekem
č.2. Po novém roce dokončíme akci úsekem č.1.
Termín dokončení obou úseků je květen 2020.
Po dlouhé čekací době, kdy naše žádosti byly
neúspěšné, se konečně pustíme do této
rekonstrukce.
V právě proběhlých měsících jsme se
zabývali i dalšími aktivitami, které zpříjemnily
nebo zpříjemní chvíle různým skupinám
místních obyvatel. V dalších příspěvcích se
dozvíte informace o novém hasičském autě, o
rybářských závodech, o dětském dnu, o turnaji
v nohejbale a o dalším dění v obci.

Vytrvalí účastníci nohejbalového turnaje

Brigády
V uplynulých sobotách a nedělích nám
zvelebilo obec šest šikovných brigádníkú z řad
mládeže. Kluci a holky uklidili a vypleli kolem
obchodu, obrousili a natřeli všechny lavičky a
zábradlí, vyčistili ohniště a dětské hřiště.
spolehlivost, disciplínu a dobře
Petr Klapka, starosta Chválím
odvedenou práci.
Alena Sadílková

Co se rozhodovalo na veřej ných
zasedáních zastupitelstva?

9) Schválili jsme uzavření smlouvy o finančním
daru na akci Na kolách mikroregionem 2019

Veřejné zasedání 2/2019 dne 23. 5. 2019

10) Proběhla diskuse o proběhlých kulturních
akcích a o brigádě na dříví na obecních
1) Schválili jsme zprávu o přezkoumání pozemcích kolem písáku
hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad
2) Schválili jsme závěrečný účet
Obědovice za rok 2018 bez výhrad

obce

Veřejné zasedání 3/2019 dne 4. 7. 2019

1) Schválili jsme „Zprávu o uplatňování
územního plánu Obědovice 2015 - 2018“

3) Schválili jsme účetní uzávěrku za rok 2018
bez výhrad
2) Schválili jsme zařazení území obce
Obědovice ke školskému obvodu základní školy,
4) Schválili jsme uzavření smlouvy o věcném jejíž činnost vykonává Základní škola a
břemeni s Povodí Labe a.s. v rámci cest HC6 a mateřská škola Hradec Králové – Kukleny, pro 2.
HC7
stupeň zákládního vzdělávání
5) Schválili jsme doporučení výběrové komise 3) Schválili jsme uzavření licenční smlouvy o
na vítěze v akci Obědovice - DA Auto Trutnov
veřejném provozování hudebních děl s OSA
6) Pověřili jsme starostu k uzavření smlouvy o 4) Schválili jsme dar obci Kratonohy ve výši
prodeji pozemků 266/30 a 116/2
15.000,- Kč na zajištění vesnického tábora
7) Pověřili jsme starostu k uzavření smlouvy o 5) Proběhla diskuze ohledně pálení nákupu
Poskytnutí dotace z KHK na opravu chodníků
prodejny a jednání s Hruškou a o obnově
chodníků v obci - bude rozděleno na dvě etapy
8) Schválili jsme uzavření smlouvy o advokátní
úschově za účelem nákupu objektu prodejny p.č. 55/3 a 53/4
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První kilometry v novém DA
Co je zkratka DA? Zkratkou DA se
v hasičské hantýrce označuje dopravní
automobil. V pátek 26. července jsme s Petrem
Klapkou vyjeli do Trutnova, abychom si převzali
DAčko pro obědovickou jednotku hasičů.
Dopravní automobil je celkem z 80%
financován z dotací ministerstva vnitra a
Královehradeckého kraje. Dotační tituly, díky
kterým jsme mohli automobil pořídit, mají za cíl
zvýšení akceschopnosti jednotek našeho

formátu. V praxi to bude znamenat přepravit
členy jednotky k místu zásahu, včetně potřebné
techniky. S automobilem je potřeba absolvovat
pravidelné kondiční jízdy. Cíl těchto jízd může
souviset například s hasičskou soutěží, exkurzí
nebo výletem. Někteří se v autě už nejen svezli,
ale dokonce si zapínali majáky a houkačky. Ani
ten kdo se nesvezl, nemusí být smutný, určitě
budou další možnosti. Novému DAčku přeji
mnoho šťastných kilometrů.

Letní kino

Záj ezd do divadla
Při jarním plánování a objednávání
divadelního představení v Novém Bydžově nám
štěstí moc nepřálo.
Jako náhradu nám Jiráskovo divadlo
nabízí komedii " S tvojí dcerou ne! ", ve které
mimo jiných herců hraje Naďa Konvalinková a
Petr Nárožný. Termín je 4.10. 2019 v 19 hodin,
veškeré informace se včas dozvíte. Díky za
trpělivost.

Čas dovolených jsme zahájili na konci
června českou komedií " Po čem muži touží".
V tento večer bylo mimořádné chladno, přesto
film zhlédlo přes 80 diváků.
Na ukončení prázdnin jsme naplánovali
český film " Ženy v běhu ", datum promítání včas
upřesníme a budeme se těšit na vaši hojnou
účast.
za kulturní výbor Alena Sadílková

David Kulda

za kulturní výbor Alena Sadílková
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Záj ezd
Vídeň - Slovenský Grob - Győr
Ve dnech 18.-19.5. uspořádala obec
Obědovice zájezd do tří zemí EU, Rakouska,
Slovenska a Maďarska.
Bohužel z Obědovic se nepřihlásil
dostatečný počet zájemců a tak byli doplněni
„cestovateli“ z okolních vesnic.
Průvodcem a organizátorem byl pan
Šimek z Volče, který se svého úkolu zhostil
s vlastností profesionála jak po stránce
organizační,tak po stránce poutavé náplně
zájezdu..
Brzy ráno jsme vyjeli z Obědovic, cestou
přibrali účastníky z okolních vesnic a vyrazili
směr Rakousko.V obci Pavlice u Znojma jsme
navštívili „Klobásový ráj“, kde je možno
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zakoupit několik desítek druhů klobás a různých
masových výrobků. Pak už se k nám ve Znojmě
připojil Čechorakušan, pan Petr Mauthner, který
žije ve Vídni a provozuje tam průvodcovskou
firmu. Ten nás podrobně seznámil s historií
Vídně, nejdřív při okružní jízdě po bulváru Ring
a potom při pěší procházce Vídní se zřetelnými
historickými českými stopami. Prošli jsme
Hofburgem s jeho zahradami, kde právě kvetou
spousty růží, starými uličkami v centru Vídně,
kde sídlí firmy s českými předky. Neopomenuli
jsme Dóm Sv. Štefana, paláce Lobkowiců a
Schwarzenbergů, až jsme se dostali na
Schwedenplatz, odkud odjížděla rychloloď do
Bratislavy,hlavního města Slovenska, druhého
státu EU. Jízda po Dunaji byla velkým zážitkem,
vidět dění na březích z řeky, to se hned tak
nepoštěstí.
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V Bratislavě na nás čekal náš autobus,
který se mezitím dopravil do Bratislavy po
souši. Ten nás odvezl asi 20 km za Bratislavu do
ráje „pečenej husaciny s lokšami“ - do
Slovenského Grobu. Příjemné ubytování,
vynikající „husacina“, myslím, že všichni byli
moc spokojeni.
Ráno, po vydatné snídani, jsme se vydali
do třetího státu EU, do Maďarska, konkrétně do
příhraníčního Györu, do termálních lázní.
Několik bazénů s termální vodou 36-37 stupňů
C teplou každého potěšilo. Dalo se přecházet
z vnitřní části do venkovní a bylo to velmi
příjemné.
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Kdo už byl dostatečně vymáčen, mohl
zajít do města, a projít se příjemným
historickým centrem Györu.
V 16.30 jsme vyrazili na zpáteční cestu. Řidiči
od firmy Duda se činili, takže do Obědovic jsme
dorazili ještě o půl hodiny dřív oproti
předpokladu.
Myslím si, že všem zúčastněným se
zájezd líbil a ti, kteří nejeli, mohou litovat. Po
všech stránkách byl zájezd vydařený. Všichni
byli spokojeni.
Ing. Jitka Chalupková

Rybářské závody

Dětské rybářské závody 18.5.2019
1 5 zúčastněných dětí bez pomoci

1. místo Končický Tomáš 310 cm
2. místo Federsel Patrik 188 cm
3. místo Pšenička Milan 157 cm
Celkem nachytáno 1030 cm

Rybářské závody pro dospělé 25.5.2019
Celkem zúčastněno 24 závodníků

1. místo Dymeš Jan 479 cm
2. místo Komárek Dominik 423 cm
3. místo Hrubeš Pavel 227 cm
Celkem nachytáno 2723 cm

1 8 zúčastněných dětí s pomocí

1. místo Komárek Matyáš 279 cm
2. místo Rolník Filip 274 cm
3. místo Dymeš Matěj 196 cm
Celkem nachytáno 1164 cm
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Dětský den s IZS
„A teto, kdy už přijedou ty hasiči?“
ozývalo se 1. června na návsi v Obědovicích
z úst mnoha dětí. Konal se totiž dětský den,
jehož tématem byl Integrovaný záchranný
systém. Nejprve si pořadatelky rozdělily
všechny přítomné děti do tří družstev. Podle
toho, co si příslušné dítko vylosovalo, stalo se
na jedno odpoledne policistou, hasičem nebo
zdravotním záchranářem. Jednotlivá družstva
pak společně obcházela stanoviště. Cílem bylo
nejen děti pobavit a naučit něco nového, ale
také v nich probudit odhodlání pomoci druhému
člověku, když je v nouzi. Lhostejnost k druhým
lidem je totiž v dnešní době bohužel
samozřejmostí.

U prvního stolečku se děti pomocí
obrázků naučily důležitá telefonní čísla 150, 155
a 158. U druhého stanoviště čekal na všechny
medik z lékařské fakulty Hradec Králové se
svým plyšovým medvídkem. Na něm hravou
formou ukázal všechny orgány v lidském těle a
jejich funkci. Po 15.00 hodině se na náves pod
lipami přiřítili se zapnutými majáky policisté
z Chlumce nad Cidlinou. Všichni malí i velcí
návštěvníci byli nadšeni, mohli se zblízka
seznámit s vybavením policie České republiky,
aniž by jim následně hrozil nějaký trest. Tatínky
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hlavně zajímala názorná zkouška na alkohol
testeru. Ostatní si prohlédli např. vysílačku,
teleskopický obušek, pouta, neprůstřelnou
vestu a jiné zajímavé věci. Ovšem, jak rychle
policisté přijeli, tak stejně rychle museli odjet.
Byli totiž odvoláni k opravdovému policejnímu
zásahu.
To už se ovšem děti, které snědly
všechny nanuky i připravené občerstvení a
následně ho dostatečně rychle vyhopsaly na
skákacím hradě, dočkaly vytoužených hasičů. Ti
přijeli z Nového Města nad Cidlinou se svou
Tatrou 815 a podrobně nás seznámili se svou
prací. Mezitím ještě proběhl výborný hasičský
útok dobrovolných hasičů z Obědovic a Urbanic.
Ovšem vyvrcholením celého dne bylo stříkání
pěny z cisterny. To byl opravdu nejzábavnější
okamžik pro všechny přítomné děti. Ta radost
v jejich očích byla úžasná. A poté, co se
všechny promočené a šťastné děti došly domů
usušit a převléknout do čistého oblečení, čekalo
je ještě po setmění promítání letního kina
s jejich oblíbeným filmem Mimoni. Po jeho
skončení se zbylá hrstka dětí a rodičů odebrala
do rozestavěných stanů ke každoročnímu
přespání na návsi. Ráno potom pan
místostarosta Kulda připravil k snídani tradiční
míchaná vajíčka a tím byl celý dětský den
úspěšně završen. Věříme, že si děti odnesly
mnoho zážitků, všem děkujeme za hojnou účast
a těšíme se na další rok.
Lenka Hájková
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Nohejbalový turnaj v Obědovicích

V sobotu 20.7. jsem s obavami čekal,
kolik nakonec přijde lidí na plánovaný turnaj.
Z původních 8 týmů zbyly pouhé 3. K mému
velkému překvapení si ale nakonec přišli zahrát
i zkušení matadoři a poskládalo se pět týmů.
A tak týmy DS Obědovice, Východňáři,
NK Hradec, Hvězdy a Dynamo sehrály
systémem každý s každým na dva vítězné sety
prvních deset zápasů. Zábava se rozjela, přišlo
i dost fanoušků a většině se domů nechtělo.

16. ročník na kolech
Mikroregionem Urbanická brázda

Málo kdo ví, že vznik této akce se datuje
k roku 2004. Nápad projet mikroregion na
kolech vznikl v hlavách starostů. Od tohoto roku
se “pořadatelské žezlo” předává z obce na
obec. Je to pro každou obec veliká výzva a
zároveň čest, podílet se na organizaci takovéto
akce. Stalo se zvykem plánovat pro výlet dvě
trasy. Kratší trasa je vhodná pro rodiny s dětmi
nebo méně zdatné cyklisty. Delší z nich má
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NK Hradec sice vyhrál první část, ale většina
jeho hráčů odešla. Nakonec zbýlé týmy, bez NK
Hradec, sehrály další zápasy a finále se hrálo až
do setmění. Souboje to byly vyrovnané a
zajímavé. Vítězem se stal tým Dynama,
kterému po právu náleží pohár vítěze.
Děkuji všem za účast i za pomoc
s přípravou a s následným uklidem. Snad si to
všichni užili jako já. Dle spotřeby pochutin a
tekutin určitě ano. A tak se těším za rok na
prvním ročníku!
Petr Šindelář

zpravidla do 50 kilometrů. Start a cíl je většinou
v obci, která pro daný rok akci organizuje.
V letošním roce akci pořádá cyklovýlet
naše obec. Termín jsme stanovili na 21.9.2019 a
start bude ve 13:00 od hostince U Vavřince.
V cíli, který bude na stejném místě, bude pro
každého připravena malá praktická odměna,
občerstvení a doprovodný program pro děti i
dospělé.
V roce 2012 se v cíli v obci Praskačka
sjelo celkem 265 cyklistů. Trumfneme společně
toto číslo? Těšíme se na hojnou účast.

Potvrzené termíny chystaných akcí

9.8. 19:00
10.8. 14:00
30.8. 20:00
21.9. 13:00

- premiéra "Ve víně je pravda"
- premiéra "Ve víně je pravda"
- letní kino
- 16. ročník na kolech mikroregionem

Případné další akce nebo změny budou včas vyhlášeny a vyvěšeny.
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