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Vážení spoluobčané,
Obsah
rok 2019 je téměř za námi a v tom následujícím si
připomeneme 30-té výročí osamostatnění Obědovic ve své
novodobé historii. Naši předchůdci se na počátku roku 1990 Slovo starosty. . . . . . . . . . 1
chopili příležitosti a rozhodli se vzít osud Obědovic do vlastních Ze zastupitelstva. . . . . . . 2
rukou. Od této doby se každý rok zastupitelé i za pomoci občanů Plány svozu odpadů. . . . . . 2
snažili zlepšit obědovické prostředí, infrastrukturu, vzhled obce, Nové webové stránky. . . . . 3
její prezentaci na veřejnosti tak, aby tato obec byla dobrým Rekonstrukce Vavřínku. . . 4
místem k životu. V tomto duchu pokračuje i toto zastupitelstvo,
které v roce 2019 ve zmíněných oblastech opět o trochu SDH Obědovice. . . . . . . . . . . 4
Bezpečnostní desatero. . . 5
pozvedlo úroveň života v Obědovicích.
V letošním roce jsme spustili činnosti vedoucí ke Mikroregionem na kolech. 6
zpracování změny č. 1 existujícího územního plánu obce. Změny Dýňování+drakiáda. . . . . . . 6
budou spočívat především ve vytipování lokalit pro kvalitnější Advent v Obědovicích. . . . 8
volnočasovou a sportovní činnost a činnost místních spolků. Kultura v Obědovicích. . . 9
S tím, jak se Obědovice rozrůstají, si zaslouží vymezit prostor Pozvánka na pochod PTP. . 9
pro větší sportoviště, dětské hřiště, činnost hasičů a dalších DS obědovice bilancuj e. 10
spolků. Úprava územního plánu je první krok k tomu, abychom Za divadlem do NB. . . . . . 12
mohli postupně začít tyto prvky realizovat. Změna č. 1 bude Připravuj eme. . . . . . . . . . . 12
dokončena cca v polovině roku 2020.
Po několika letech, kdy se nám nedařilo získat peníze na opravu nejstarších chodníků
v obci, jsme byli konečně úspěšní a nové povrchy chodníků nám pomalu rostou před očima.
Naprojektovány byly 3 úseky oprav. První od starého obecního úřadu k nové výstavbě na
Třešňovce. Tento úsek je již zrealizován. Druhý od dětského hřiště k trati. Realizace tohoto úseku

Probíhající rekonstrukce chodníků v obci
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je rozpracována a její dokončení předpokládám
na jaře roku 2020. Třetí úsek je od dětského
hřiště k autobusové zastávce,
jehož
rekonstrukce zatím není v plánu především
z finančních důvodů. Rekonstrukce prvních dvou
úseků je za cenu 3.256.000,- Kč z čehož obec
získala dotaci cca 40% z programu rozvoje
venkova Královéhradeckého kraje.
Musím zde poděkovat všem, kdo jste se
podíleli na organizaci a pomoci při úklidu
suchých stromů na písníku. Stromy byly
napadeny kůrovcem a jejich likvidace přispěla
k lepší obnově vegetace v tomto prostředí.
V příštím roce se pokusíme tuto oblast znovu
zalesnit vhodnější druhovou skladbou stromů.
Ještě po mnoho let budeme pod
kontrolou fondu životního prostředí s provozem
ČOV. Náklady na provoz v tomto roce výrazně
stouply především z důvodu nezbytných oprav
technologických zařízení. Jde o poměrně
komplikovaná zařízení pracující v extrémních
Co se rozhodovalo na veřej ných
zasedáních zastupitelstva?

Veřejné zasedání 4/2019 dne 1. 10. 2019
1) Schválili jsme zpětný odkup pozemku
p.č. 326/1 v k.ú. Obědovice v hodnotě 200 Kč
za m 2
2) Schválili jsme smlouvu o udělení dotace
3000.000,- Kč na DA pro SDH Obědovice
3) Schválili jsme přijetí dotace z programu
venkova 12966 - Údržba a obnova kulturních a
venkovských prvků, název akce Vavřinek –
Zvonička v hodnotě 140.000,- Kč
4) Schválili jsme smlouvu na údržbu ČOV
s firmou Voda CZ v hodnotě 16.000,-Kč ročně
5) Schválili jsme uzavření smlouvy na
zpracování Změny územního plánu obce
Obědovice s firmou Aurum, s.r.o. za 139.150,-Kč
a pověřili jsme
starostu obce uzavřením
smlouvy na realizaci změny územního plánu
6) Schválili jsme smlouvu na pronájem
nebytových prostor s Petrem Gallem od
1.11.2019
7) Schválili jsme reklamační řád ČOV
8) Proběhla diskuse ohledně rekonstrukce
chodníklů a možnosti umístění radaru nebo
jiných řešení pro snížení průjezdní rychlosti aut
na státní silnici skrz obec

podmínkách a jednotlivé opravy jsou vždy
v řádu desetitisíců až statisíců korun. Toto je
hlavní důvod navýšení ceny stočného pro rok
2020 z původních 34 Kč na 36 Kč za m 3
odvedených odpadních vod.
Touto cestou Vás také informuji, že
společnost O2 Czech Republic, a. s. bude
z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o
využívání sítě Veřejných telefonních automatů a
dle aktuálního rozhodnutí ČTÚ, kdy končí
k 31.12.2019 povinnost provozovat telefonní
automaty jako službu v každé obci, rušit náš
veřejný telefonní automat včetně budky.
K demontáži dojde v průběhu roku 2020.
Na závěr mi dovolte, abych vám popřál
krásný zbytek roku 2019, pohodové vánoční
svátky v okruhu vaší rodiny a přátel a úspěšné
vykročení do roku 2020.
Petr Klapka, starosta
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Nové webové stránky obce

Taky jste se už někdy zarazili nad tím, jak
nesmrtelné jsou naše webové stránky? Nebo se
naopak divíte, že se tomuto tématu nikdo
aktivně nevěnuje? Dobrou zprávou je, že se
téměř rok pomalými krůčky posouváme ke
změně, kterou si naše obec prostřednictvím
webové prezentace zaslouží. Pravdou je, že
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projekt nových webových stránek je
v porovnání s rekonstrukcí hostince
na
polyfunkční
dům,
nebo
výstavbou splaškové kanalizace
banalita a méně prioritní záležitost.
Již v předešlých letech jsme se
několikrát zabývali tématem, jak by
naše nové webové stránky měly
vypadat a co by měly všechno
umět. Protože není úplně snadné
udělat kvalitní a pěkné webové
stránky přišlo nám vhodné toto
téma zmínit na jedné z členských
schůzí mikroregionu. Téma „tvorba
nových webových stránek pro
obec“ mělo ohlas u dalších 6 obcí.
Bylo užitečné se o podobě nových
stránek bavit i s ostatními zástupci
obcí, protože jsme mohli sdílet
nápady a zkušenosti a šetřit tak náš
drahocenný čas. Za úspěch
považuji, že se již nyní ve fázi
grafického návrhu shodly 3 obce a
čekám, že některá z původních 5 se
ještě přidá. Myslím si, že podobná
struktura a vzhled stránek by usnadnila
orientaci návštěvníků v rámci celého
mikroregionu. Držte nám palce ať se dílo
povede a co nejdříve spatří světlo Obědovic.
Když to půjde dobře, stránky by mohly být
v novém kabátě v březnu následujícího roku.
David Kulda
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Pokračování rekonstrukce na
Vavřínku

Asi si vzpomínáte, že v jednom
z minulých článků jsem zmiňoval komplikované
schvalování rekonstrukce objektů na našem
Vavřínku. Vyplnění žádosti, shromáždění
podkladů a podání žádosti byla procházka
růžovým sadem v porovnání s následným
„vydáním závazného stanoviska“, jak se tento
krok jmenuje. Nyní již chápu, že se
k rekonstrukci musí vyjádřit odborníci z oblasti
památkové péče, ale některé z kladených
podmínek a požadavků mi přišly spíše protipamátkové. V první fázi se mělo jednat o opravu
a rekonstrukci zvoničky, sochy Sv. Vavřince a
památníku padlých. Tyto tři opravy počítaly se
spolufinancováním z dotačních titulů. Na
rekonstrukci schodiště, kterou se povedlo
k jednomu z dotačních titulů přidat, měla
navázat výměna betonové dlažby přístupového

J ak j sou na tom místní hasiči

Všichni už víme, co je to SDH a DA. SHD
je Sbor Dobrovolných Hasičů a DA je dopravní
automobil. To jen malé opáčko na začátek.
V letošním roce se povedlo pořízení Dopravního
Automobilu, oprava přenosné stříkačky PS8 a
několikrát jsme si zaběhli cvičně bojový útok i
s potenciálními nástupci z řad mladších žáků.
V oblasti hasičství se dá podnikat poměrně dost
zajímavých aktivit, od školení zdravovědy,
exkurzí v hasičských stanicích a třeba po
zájezdy na profesionální závody v hasičském
sportu. V této oblasti je možnost získat dotace
na podporu práce s mládeží, případně na
rekonstrukci prostor pro jejich přípravu. Bohužel
narážíme na několik aspektů, se kterými se
pokusíme v příštím roce vyrovnat. V první řadě

chodníčku, který je navíc pokryt pro chůzi
nepohodlným kačírkem. Z časových důvodů
nebylo možné čerpat dotaci na opravu zvoničky,
kde jsme se snažili prosadit elektrifikaci
zvoničky, tak aby nám hlásila poledne a klekání,
a náš záměr byl citlivě nasvítit tyto tři objekty.
Elektrifikace není zcela beznadějná, ale
osvětlení objektů, byť velmi citlivě pojaté, se
setkalo s naprostým odporem. Přes to všechno
mám dobrou zprávu, povedlo se nám znovu
získat dotace na opravu zvoničky. A protože
máme z přechozích let pár zkušeností navíc,
věřím, že jsme o kus dále a v následujícím roce
se povede zvoničku opravit, tak aby se zastavilo
negativní působení zubu času. Jestli se povede
realizovat přístupový chodníček, který budeme
financovat z obecního rozpočtu si nyní
netroufám předvídat, ale v tomto jsem
optimista .
David Kulda

je to čas. Dnešní doba je poměrně náročná a
očekává se naše pozornost na každém kroku a
v každém okamžiku. To jde proti tomu se
v pravidelných intervalech sejít a pomalinku
posouvat naši hranici z neznalosti k vševědění a
následnému předání všeho, co jsme se naučili
našim mladším a nejmladším nástupcům. Na
druhou stranu jsem rád, že se sejde parta lidí,
které to zajímá, baví a i přes nedostatek času
přijdou doplnit cvičný útok.
Na závěr prosím věnujte pozornost
užitečnému desateru, které klade důraz na
základní bezpečnostní opatření, při jejichž
dodržování může každý z nás předejít nebezpečí
vzniku požáru. Odpovědnost má každý z nás ve
vlastních rukách.
David Kulda
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16. ročník na kolech
Mikroregionem Urbanická brázda

Letos naše obec organizovala cyklovýlet
naším mikroregionem. Naším úkolem bylo
vymyslet trasu, zajistit občerstvení, a připravit
zázemí v cíli. Celkem se účastnilo více jak 160
cyklistů různého věku. Podrobnější popis a
fotografie najdete v samostatném článku ve
zpravodaji Mikroregionu Urbanická brázda. Na
závěr bych rád poděkoval všem, kteří se na
organizaci podíleli.
David Kulda

Dýňobraní a drakiáda

Krásné prosluněné nedělní odpoledne
27. října 2019 patřilo tradiční drakiádě a
dýňobraní. Od 15.00 hodin se začalo téměř 50
dětí se svými rodiči scházet na louce u Kuldů.
Společnost jim samozřejmě dělali nádherní
pestrobarevní draci. Většina tatínků ihned
začala pomáhat svým ratolestem, dostat jejich
draka, co nejvýše do oblak. Maminky a babičky
se zase šly pochlubit svými upečenými
dobrotami z dýně. Každá doufala, že právě ta
její uspěje a vyhraje v soutěži o nejchutnější
sladkou nebo slanou dýňovou buchtu. Koho
nebavilo už pouštět draka nebo došlo i přes

dobré povětrnostní podmínky k jeho
předčasnému pádu k zemi, mohl navštívit
tvořivou dílničku. Zde pod vedením zkušené
„zombie“ Zdeny děti vyráběly různé podzimní
dekorace. Kdo měl hotovo, mohl si od další
maličké „zombie“ Verunky nechat namalovat
obličej ve stylu HALLOWEEN. A nakonec jsme
ještě mohli na louce potkat třetího dušičkového
tvora Lenku, která měla pro děti připraven
soutěžní trojboj. V něm měli účastníci za úkol
dostat různé míčky a kroužky do připravených
dýňových rekvizit. Kdo úspěšně splnil, dostal
samozřejmě malou sladkou odměnu, ale také
vitamínový ovocný špíz, který mimochodem
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chutnal výborně. Ovšem, co by to bylo za netrpělivě vyhlížet „Advent“ a s ním spojené
dýňobraní, kdyby se na něm nedlabaly dýně. rozsvěcení stromečku.
Rodiče se svými dětmi tedy zaklekli na zem,
chopili se nástrojů (lžic a nožů) a vytvořili tak
Lenka Hájková
nádherné a zároveň strašidelné dýňové bubáky.
Ti se pak po setmění přemístili na náves, kde se
v nich zapálily svíčky a lucerničky a vytvořila se
tím magická večerní atmosféra. Děti měly
rozzářené oči z blikotajících světýlek a my
dospělí jsme mohli zavzpomínat na duše lidí,
které nás již opustily. Po celé odpoledne byla
k dispozici na zahřátí dýňová polévka, vařená
přímo na louce na ohni v kotlíku a samozřejmě
tradiční výborný svařák. Na tomto místě
bychom chtěli poděkovat panu Pavlíčkovi, panu
Vítečkovi, maminkám, celému obecnímu
zastupitelstvu, paní hostinské a všem, kteří nám
pomohli udělat zase jedno zajímavé podzimní
odpoledne. Děkujeme a nyní už budeme všichni

Fotoreportáž z mikuláškého divadelního představení pro děti

8
Advent v Obědovicích
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ochutnat výborný welcome drink s ovocem,
Rok 2019 byl pro Obědovice a hlavně nebo si zakoupit různé floristické vánoční
pro jeho místní spolek žen, maminek a dívek dekorace.
velice významný. Konal se totiž jubilejní 10.
ročník tradičního ADVENTU. První prosinec byl
zároveň první adventní nedělí, a tak jsme
nejkrásnější měsíc v roce zahájili v hospodě U
Vavřince. Zde jsme se od 14.00 hodin začali
pomalu scházet, abychom se opět všichni po
roce setkali, popovídali si, popili kávu, ochutnali
nějaké to vánoční cukroví, ale hlavně se naladili
na příchod vánočních svátků.

Prodejci byli také tradiční a známí jako
např. Řeznictví a uzenářství U Brožů, Rakytník
Lhota pod Libčany, Perníčky paní Pirklové. Nově
se zde však prezentovali další šikovní lidé se
svými produkty např. paní Drábková s výrobky
z papírového pedigu, krámek U Švadlenky či
mladá, perspektivní fotografka Kateřina
Kuklová. Všichni návštěvníci mohli také
zavzpomínat na roky minulé. Všude totiž byly
rozvěšeny fotografie z předchozích adventních
setkání. Nostalgie byla tedy všudypřítomná.
K zabavení dětí byly opět připraveny dílničky,
známé již z předchozího roku. Paní Kudrnová se
svou voňavou a oblíbenou perníkovou dílničkou
a paní Šimonová s kouzelnými obrázky
z barevného písku. Dospělí mohli ještě také

K zasycení našich žaludků pomohla
soutěž o nejchutnější jednohubku. Letos se se
svým pohoštěním představilo celkem 16
účastníků. Byly zde různé zajímavé chutě a
tvary oblíbené české pochoutky, ovšem u
hodnotících návštěvníků zvítězila klasická chuť
česnekové pomazánky s mrkví od paní Hájkové.
Na druhém místě se umístila paní Pavlíčková a
třetí místo obsadila paní Kutíková.
Po setmění nás už čekala poslední část
adventního odpoledne a to rozsvěcení
vánočního stromku. Vše proběhlo zcela tradičně
za zpěvu koled od místních dětí. Dospělí dostali
do rukou horký svařák, děti zapálené prskavky,
a celá náves v Obědovicích se tak rozzářila
krásnou sváteční atmosférou. Závěrem bychom
chtěli moc poděkovat všem, kteří se zasloužili o
nádherné nedělní odpoledne a popřát všem
občanům Obědovic krásné Vánoce a šťastný
nový rok 2020.
Lenka Hájková
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Kultura v Obědovicích 2019

Rok utekl tak rychle, ani se nestíháme
ohlédnout a už chystáme další akce na začátek
roku 2020. Tento rok byl pro nás, a teď myslím
kulturní výbor, novou zkušeností spolupráce
s celým zastupitelstvem.
Velmi se osvědčilo rozšíření výboru o
další členy z řad občanů. Vlastně občanek,tedy
myslím naše úžasné holky Lenku Hájkovou a
Zdenu Kudrnovou. Celý rok je na obě
stoprocentní spolehnutí. Samozřejmě, že se
snažili i ostatní,podle svých možností. Ráda
bych poděkovala členům Kulturního výboru za

Pozvánka na již tradiční pochod
PTP

Vánoce jsou svátky klidu. Ale nejen to.
Osobně si kromě jiného spojuji s jídlem,
dobrotami a návštěvami. Pochod PTP (Ponížení
Tukové Pneumatiky) je v tomto období zdravou
společenskou událostí, kde kromě protažení těla
mezi Vánočními svátky a Silvestrem můžete
potkat staré známé, nebo poznat nové, se
kterými zase za rok vyrazíme.
Pochod se uskuteční, jako vždy, 27.
prosince. Pochod začínají volečíci ve Volči,
pochodem na Chudeřice, přes Káranice pak do
Obědovic a zpět do Volče. V každé obci se
připojí další pochodující a urazí zbytek trasy
zpět do své obce. Přibližně ve 12:00 k nám do
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dobře odvedenou práci a celému zastupitelstvu
za podporu a určitou volnost v naší činnosti.
Vyjmenovávat proběhlé akce by bylo
dlouhé a zbytečné. Vy sami Obědováci musíte
posoudit, co se povedlo více a co méně.
Následující rok se budeme s vervou a úsměvem
snažit Vás pobavit, překvapit i potěšit. Za
"Kulturáky" Vám přeji klidné svátky s vašimi
rodinami a hodně zdraví v příštím roce, a
"Mějme se rádi".

za kulturní výbor
Alena Sadílková, Kateřina Kutíková

Obědovic dorazí Volečáci, Chudeříci, Káráňáci a
jejich přátelé. U nás bude cca hodinová pauza
na opečení buřta na ohni, občerstvení se teplou
polévkou a svařákem. Přibližně ve 13:00 se
vyrazí směrem na Vrše, kde se rozloučíme
s Volečáky a budeme pokračovat směrem na
Chudeřice, Káranice a zpět do naší hospůdky,
kde nás bude čekat teplá uzená odměna.
Pochod se koná za každého počasí. Účastnit se
může kdokoliv bez ohledu na věk.
V předchozích dvou letech Obědovice
zastoupilo 12 a 15 pochodujících. Přidejte se a
pojďte si protáhnout kosti a P onížit Tukovou
Pneumatiku.

za pochodující Obědováky
David Kulda

10
Trocha divadelního bilancování
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Popremiérová deprese. Tenhle stav mám
vždycky, když se po úspěšné premiéře
rozhlédnu po prázdné návsi, kde ještě před pár
dny sedělo osm stovek lidí před nejoriginálnější
divadelní scénou široko daleko. Dva roky psaní
a přepisování, zkoušení, vztekání, trápení, ale i
neuvěřitelné srandy a radosti, to všechno je
najednou pryč a celý kolotoč se rozjíždí znovu,
z bodu nula, v němž ani já nevím, co vám za
dva roky předvedeme, a už vůbec netuším,
jestli to bude alespoň tak dobré jako naše
poslední hra, nebo jestli si divák řekne: „Ten
Novák už nemá co říct, ta herečka X. Y. nepěkně
přibrala, tyhle vtipy jsme už slyšeli, že to radši těší, že když s naší hrou vyjedeme
celé včas nerozpustili.“
reprezentovat do blízké či vzdálenější obce,
diváci se na Obědovice ptají a diví se, co že
jsme to za báječnou vesnici, že máme vlastní
divadlo. Tyhle výjezdy jsou také jedním
z důvodů, proč rád divadelničím. Je v tom
pokaždé trocha adrenalinu, když nevíte, jestli se
s kulisami vejdete na jeviště, jestli vůbec někdo
přijde, jestli se budou diváci aspoň trochu bavit,
jestli v guláši, který nám po představení dají,
najdeme aspoň nějaké maso… A poslední
argument – Kdo by opouštěl loď, která pluje už
šestnáct let, a odvážně řeknu, že čím dál líp.
Rychle plynoucí doba je nejlépe vidět na našich
„divadelních dětech“, potomcích, které se
členům spolku narodily v době jeho existence.
Nejstarší z nich, Lukáš Klapka, právě vybírá
Existuje hned celá řada dobrých důvodů, střední školu, zatímco nejmladší, Nelinka
proč se do toho pouštět znovu a znovu. Sadílková, se ve čtvrtek 21. listopadu poprvé
Přiznávám jistou dávku ješitnosti, jednoduše mi rozkřičela na celý svět.
dělá dobře, když mě po představení někdo
zastaví a uznale kývne hlavou. Ten
nejdůležitější důvod je ale parta, která
v obědovickém spolku vznikla. Já mám ty lidi
prostě rád. Rád s nimi trávím čas, rád jim píšu
role přímo na tělo, případně je rád vystavuji
protiúkolům, když po nich chci věci, které se
vzpírají jejich přirozenosti. Zapomenout nesmím
ani na samotné Obědovice, protože kořeny
člověk nezapře. I když teď už můžu říct, že jsem
v Praze prožil víc života než v Obědovicích,
kdybyste se mě zeptali, kde jsem doma,
s odpovědí bych neváhal. A proto mě strašně
I to je hlavní důvod, proč si teď dáváme
kratší zimní pauzu, nemůžu po Evě Sadílkové
chtít, aby hned po porodu naskočila znovu do
hereckého kolotoče, zvlášť když jsem jí to
těhotenství sám „předepsal“ v její roli ve hře Ve
víně je pravda. Nejbližší repríza naší nové hry je
proto plánovaná až na 16. 2. v Kulturním domě
v Nechanicích, další představení pak proběhne
13. 3. v Klicperově domě v Chlumci nad
Cidlinou. Na to si už dokonce můžete koupit
lístky v předprodeji na pokladně či stránkách
Klicperova
domu
–
klicperuvdum.koupitvstupenku.cz
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Na závěr bych rád poděkoval všem, kdo
nám pomohli s přípravou letní premiéry. Bez vás
by to nešlo, nebo by to šlo, ale drhlo. I to je
jeden z důvodů, proč obědovické divadlo i
nadále žije. Navzdory více či méně
oprávněnému pocitu, že nás obklopuje blbá
nálada, jsou Obědovice ostrůvkem pozitivní
deviace, kde lidi neváhají nezištně pomáhat.
Krásné Vánoce a úspěšný vstup do roku 2020
vám všem za DS Obědovice přeje Pavel Novák.

12
Za divadlem do Nového Bydžova
Na začátku měsíce října jsme uskutečnili
1. zájezd do Jiráskova divadla v Novém
Bydžově. Je to moderně přestavěné více než
stoleté divadlo s jedním balkónem, ve kterém
hrají Ochotníci DS Jirásek, ale i hostující divadla.
Obědováci shlédli komedii "S tvojí dcerou ne",
s Petrem Nárožným a Naďou Konvalinkovou.
Podle ohlasů se výběr představení povedl a
divadlo se líbilo. Na příští kulturní zážitek, na
který Vás následně pozvu, jsem zajistila lístky
do 4. až 6. řady abychom všichni dobře slyšeli.
Tak tedy, divadlo se koná 8.1.2020, opět
v Jiráskově divadle v NB, a jmenuje se "Velké
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lásky v malém hotelu". Je to bláznivá komedie o
tom, že ani člen vlády by si neměl něco začínat
s vdanou sekretářkou.....
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová,
Adéla Gondíková, Filip Tomsa, Ivana Andrlová a
další.
8.1.2020 je středa a opět nás poveze
autobus v 18 hodin od hospody U Vavřince se
zastávkou u Selské Jizby. Při 1. divadle nebyl
žádný problém obsadit objednaných 40 míst, a
tak doufám, že se nám to povede i při
lednovém zájezdu. Rezervace můžete volat na
číslo 777556387.

Na Vás i na kulturní zážitek se těší
Alena Sadílková

Velké lásky v malém hotelu - odjezd v 18:00 od obecní hospody
Potvrzené a plánované termíny chystaných akcí
1.1. 00:00
5.1.
8.1. 18:00
19.1.
1.2. 20:00
2. polovina února
2. polovina března
2. polovina března

- Novoroční přípitek u obecní hospody
- Tříkrálová sbírka
- zájezd na divadlo do NB
- vítání občánků
- obecní ples
- setkání seniorů
- dětský karneval
- ples sportovců Kratonohy a místních spolků

Případné další akce, zpřesnění nebo změny termínů budou včas vyhlášeny a vyvěšeny.
Vavřincovy listy vydává zastupitelstvo obce Obědovice jako čtvrtletník.
Tiskovina registrována na MK ČR E 21 990
Uzávěrka příštího čísla 1 5. 3. 20 20
Příspěvky zasílejte na obec@obedovice. cz

