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rozdistribuovat ručně ušité roušky.
Následuje stručný výčet omezení s přímou
vazbou na naši obec:
• Je zakázán volný pohyb osob bez
ochranných prostředků dýchacích cest (ústenka,
rouška, respirátor příp. šátek atd.).
• Na veřejnosti pobývat maximálně
v počtu 2 osob s výjimkou rodiny nebo výkonu
zaměstnání. Odstup od ostatních osob nejméně
2 metry.
• Veškeré plánované obecní akce,
sportovní turnaje, čarodějnice, atd. se do
odvolání ruší.
• Je uzavřena obecní knihovna do
odvolání.
• Obecní úřad je v provozu. Veškeré
úřední záležitosti vyřizujte po telefonu.
• Starosta ……….. 739 535 950
• Místostarosta ….776 287 729
• Účetní obce ……724 189 549
• Obecní hospoda je do odvolání
uzavřena.
Svoz odpadů probíhá zatím beze změny:
• Komunální odpad – každou lichou
středu (8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., ….)
Co se rozhodovalo na veřej ných
zasedáních zastupitelstva?

Veřejné zasedání 5/2019 dne 19. 12. 2019

• Separovaný odpad – každá čtvrtá
středa (15.4., 13.5., 10.6., 8.7., …)
• Plast brzy ráno, papír
odpoledne. Doporučuji připravit již v úterý
večer.
Obecní úřad nabízí jakoukoliv pomoc pro
každého, kdo potřebuje zajistit nákup potravin,
drogerie, léků, … V omezeném počtu máme k
dispozici na obecním úřadě i další roušky. Jsme
schopni zajistit jejich ušití od dobrovolníků.
V limitovaném množství je k dispozici také
účinná desinfekce na ruce.Její distribuci zatím
předpokládám pouze v krizových případech.
S jakýmkoliv souvisejícím požadavkem nebo
problémem nás neváhejte kontaktovat.
Díky všem uvedeným opatřením se
musíme připravit na poněkud zvláštní průběh
prvního pololetí roku 2020. Je bez možnosti se
navštěvovat, bez Velikonoc, bez pálení
čarodějnic a s mnohými dalšími omezeními.
Věřím však, že situaci ustojíme a opět se
budeme moci beze strachu a obav volně
pohybovat, sportovat a vrátit se k životu, tak jak
jej známe.
Petr Klapka, starosta

Veřejné zasedání 1/2020 dne 27. 2. 2020
1) Schválili jsme rozpočet obce na rok 2020
2) Schválili jsme střednědobý výhled na
rozpočet obce 2021-2025

1) Pověřili jsme starostu k jednání se zástupci
MMHK o vytvoření společného školského 3) Schválili jsme inventarizační zprávu za rok
obvodu
2019
2) Schválili jsme hospodaření obce pro rok 2020 4) Schválili jsme dar pro ZŠ a MŠ Prointepo ve
v rozpočtovém provizoriu
výši 5.000,- Kč
3) Schválili jsme nákup zahradního traktoru 5) Schválili jsme dar pro knihovnu města HK
v hodnotě cca 100 tis. a hasičské stříkačky 4.000,- Kč
PS12 v hodnotě 25 tis. od obce Káranice
6) Schválili jsme dar 10.000,- Kč pro rybářský
4) Schválili jsme inventarizační komisi
spolek Vavřinec a 10.000,- Kč pro DS Obědovice
5) Schválili jsme cenu stočného pro rok 2020 ve 7) Schválili jsme bezúplatný převod pozemků
výši 36,- Kč za m 3
pod vodotečemi na Povodí Labe
6) Schválili jsme uzavření dodatku k nájemní 8) Schválili jsme smlouvu s Aurum Pardubice na
smlouvě se ZS Kratonohy (úprava výměr)
vypracování změny územního plánu
8) Schválili jsme přijetí dotace na odbornou 9) Schválili jsme uzavření smlouvy o pověřenci
přípravu JSDH ve výši 6.000,- Kč od MV ČR
DPO
pro
ochranu
osobních
údajů
s mikroregionem Urbanická brázda
9) Schválili jsme obecně závazné vyhlášky o
odpadech a místních poplatcích
10) Schválili jsme změnu kulturního výboru
9) Proběhla diskuse ohledně plánovaného 11) Proběhla diskuse o prodejně Hruška a o
prodeje ZS Kratonohy a rekonstrukci chodníků
odpadech - velké popelnice
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Správný obj em, aneb menší j e
lepší

Nadpisem článku nemám na mysli nic
jiného než popelnice. Černé popelnice na
komunální odpad. Na začátku roku jsme
s dodavatelem služeb odpadového hospodářství
řešili poměrně nepříjemnou situaci. Ve smlouvě
máme dlouhá léta sjednán svoz popelnic o
objemu 120l. V poslední době se stalo trendem
původní popelnici, která již dosloužila, nahradit
novou a větší. Bez problémů se dá sehnat černá
popelnice o objemu 240l za stejnou, či dokonce
nižší částku než popelnice standardní o objemu
120l. Větší popelnici si v Obědovicích pořídilo
více jak 50 domácností. Protože ji mám zatím
také, vím, že ji naplním každý 2. až 3. svoz, tedy
jednou za 4 až 6 týdnů. Při monitoringu se
ukazuje, že ne každá domácnost to má stejně
jako já. Vypovídá to tedy o tom, že někteří z nás
netřídí dost důsledně, nebo produkují extrémně
více odpadu. Výjimku tohoto podezření tvoří
domácnosti, kde 240 l popelnici plní domácnost
s 5-7 členy. Každá nádoba o objemu 240l by
měla být, dle smlouvy, opatřena 2 známkami.

A proč je větší popelnice problém?

• Z pohledu plánování logistiky svozu je
velmi těžké odhadnout kolik odpadu se v naší
obci při daném svozu vyskytne. Kapacita svozu
je počítána na 120l popelnici. Pokud se vyskytne
nějaké množství popelnic s větším objemem,
svozový vůz může mít problém s kapacitou.
• Z pohledu odpadového hospodářství a
třídění je problém mnohem horší. Podvědomě
může majitele větší nádoby vést k méně
důslednému třídění. Popelnici mám přeci dost
velkou, tak proč?
• Finanční dopad pro naší obec je asi ten
největší. Za každou vydanou známku obec
zaplatí necelých 1800,-Kč. Za každou osobu
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obec vybere 600,-Kč. Z toho vyplývá, že pokud
jsou v domácnosti méně jak 3 osoby, obec za
svoz doplácí. Pokud je domácnost tříčlenná
vychází to optimálně. Při počtu 4 členů je na
tom obec lépe o 600,-Kč. Domácnostem s 6 a
více členy vydáváme 2 známky. V takovém
případě je 240l nádoba v pořádku. Nejhorší
případ je, když si dvoučlenná domácnost pořídí
240l popelnici. Aby ji vyvezli, musí být opatřena
2 známkami. Obec vybere za 2 členy 1200,-Kč,
ale zaplatí za 2 známky 3600,-Kč!
Tato situace je pro nás nová tím,
že v minulosti docházelo ze strany dodavatele
odpadového hospodářství k určité toleranci
větších nádob. S přibývajícím množstvím
odpadu a zřejmě i s ohledem na jejich plnost
nebudou od dubna 2020 vyvezeny větší nádoby
bez 2 nalepených známek. Jelikož situaci
řešíme teprve od ledna letošního roku, neměli
jsme možnost tyto skutečnosti promítnout do
změny obecní vyhlášky a vybírat správný
poplatek za větší nádobu. Obci tak pro tento rok
vzrostou náklady na svoz.
Z těchto důvodů budeme měnit způsob
vybírání poplatků i svozu komunálního odpadu.
Od roku 2021 bychom chtěli přejít na prodej
známek pro čtrnáctidenní a měsíční svoz.
V některých obcích to takto funguje již několik
let. Je to vlastně druhý způsob, jak je možné
svoz komunálního odpadu zajistit. Možná je
tento působ i o něco více spravedlivý a
motivační. Ten, kdo třídí, naplní popelnici za
měsíc místo za 14 dní. Logicky pak bude platit
nižší poplatek.
Já osobně pořídím za necelých 600,-Kč
popelnici malou (120l) a dám na ni jednu
známku. Ta velká se dá prodat, nebo využít na
uskladnění obilí, nebo jiných materiálů. Já z ní
asi udělám filtraci pro svoje zahradní jezírko.
David Kulda
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J ak se v naší obci třídí a co

Dlouho jsme neporovnávali množství
vybraného odpadu. Za nutné považuji
připomenout, jaké druhy odpadů se v naší obci
třídí. Názvem zajímavý je B iologicky
Rozložitelný Komunální O dpad, neboli BRKO.
Do této kategorie patří to co většina z nás
dávala dříve na vlastní kompost. Jiná doba
vyžaduje jiné zvyky, a tak se několikrát ročně
přistavuje kontejner na BRKO. Kdo má potřebu
BRKO ukládat i mimo období přistavovaných
kontejnerů může jej vozit na místo určené
k uložení u Bejřova. Koncem minulého roku
jsme v souladu s platnou legislativou umístili
novou červenou nádobu na sběr OLEJŮ . Do
červené popelnice patří použitý kuchyňský olej.
Ten by měl být v pevně uzavřené plastové
nádobě, která se hodí do červené popelnice.
Problém tohoto sběru vidím v tom, že pokud se
olej nenalije do plastové lahve po minerální
vodě, která má podstatně hrubší a pevnější
závit, ale naleje se do plastové lahve po oleji,
která má závit jemný, po vhozu se olej vylije.
Dbejte prosím na to, aby olej, který budete do
této nádoby vhazovat, byl v pevně uzavřené
PET lahvi. Pro jistotu upřesním, že motorový olej
sem nepatří! PLASTY a PAPÍR se u nás třídí
formou pytlového svozu. Pro SKLO, OBLEČENÍ,
KOVY a ELEKTROODPAD jsou v obci zvláštní
kontejnery. Pojďme se podívat na to, kolik toho
vytřídíme. Tento ukazatel totiž hovoří o tom,
jaký odkaz tu po sobě chceme zanechat. Je

důležité si uvědomit, že to, co hodíme do černé
popelnice se vyveze a zahrne, pak se to bude
desítky až stovky let rozkládat. Každý z nás
k tomu přistupuje individuálně. Někdo
s rozvahou, jinému je to jedno! Co myslíte?Je
foto skládky komunálního odpadu krásná?Chtěli
byste okolo toho každý den jezdit s dětmi do
školy, nebo do práce? A přitom je to výsledek
toho, jak i my přistupujeme k třídění odpadu.
V naší obci to bohužel s tříděním není
zrovna ukázkové. Nemusíme se ani dívat na
čísla, stačí se občas podívat do sudů, které
slouží k uložení kovového odpadu. Pravidelně
tam nějaký „nadšenec“ třídění odhodí jeden až
dva pytle se směsným odpadem. V blízkosti
jsme umístili fotopast, abychom zvěčnili ukázku
příkladného třídění.
Jak to vypadá v reálných číslech je na
první pohled patrné z tabulky na vedlejší
stránce, která prezentuje váhu některých
vytříděných surovin. Při posledním zveřejnění
podobní tabulky jsem chybně uvedl množství
komunálního odpadu v roce 2018. Poslední
kvartál jsem poměrově dopočítal, ale zpětně se
ukázalo, že reálné číslo nebylo uvedených 38,2
t, ale pouze 35,9 t. Proto je celkové množství
komunálního odpadu špatnou vizitkou pro naši
obec.
Tak co polepšíme se?
David Kulda
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Plánované opravy

Revize pasportu značení a osazení nových
značek

Oprava prasklin v komunikaci

V letošním roce nás čeká několik oprav,
které si vyžádají část našeho rozpočtu. Jedná se
o zalití prasklin v komunikacích plastickou
asfaltovou hmotou. Zalití spár jsme plánovali
provést před zimou, ale nezbyl na nás čas.
V tomto případě jsme rádi, že zima nebyla příliš
krutá, tedy vlastně nebyla žádná, a proto se
stav prasklin příliš nezhoršil. Na opravu spár
počítáme s částkou okolo hranice 100.000,- Kč.
Přesná částka závisí na výsledné délce spár a
jejich šířce.

Oprava propustku na cestě k hájovně

Zub času a zřejmě i provoz zemědělské
techniky v období řepné kampaně se
poznamenaly na propustku pod cestou
k hájovně.Zde padá celé čelo. Po místní
prohlídce, za účasti správce toku, bude oprava
provedena podbetonováním a stabilním uložení
současné trubky a novou betonáží čela. Tato
oprava si vyžádá částku přibližně 50.000,- Kč
z našeho rozpočtu.

Další větší akcí, která rozhodně stojí za
zmínku, je revize pasportu dopravního značení a
jeho realizace. Asi jste si nemohli nevšimnout,
že počet značek v naší obci ubývá. Opět za to
může zub času. Uhnilé trubky dosloužili, protože
o revizi a realizaci pasportu máme v hledáčku,
značky jsme uklidili a neosazovali zpět. Pasport
značení, který byl „v šuplíku“ dlouhá léta
připraven, jsme nyní poslali k revizi. Jakmile se
nám vrátí, napočítáme, kolik značek musíme
koupit a začneme s jejich osazováním. Je
možné, že realizaci rozdělíme na dvě etapy,
protože
jedna
značka
včetně
všech
konstrukčních prvků, které musí splňovat určité
předpisy, stojí 12 – 15 tis. Kč. V souvislosti
s dopravním značením ještě zjišťuji podmínky
pro úpravu povrchu materiálem rocbinda
(„rozbinda“). Jedná se o červený hrubý povrch,
který zvýrazňuje kritická místa na komunikacích
a svým hrubým povrchem zvyšuje efektivitu
brždění. Tento povrch bychom chtěli nanést
v místě přechodu pro chodce u Selské Jizby. Ale
to vše za předpokladu splnění legislativních
podmínek, vyřízení žádostí a taky stavu
rozpočtu obce.
David Kulda

Požár v naší obci
Smutný příběh se odehrál v den, kdy se
v hostinci U Vavřince uskutečnilo příjemné
setkání seniorů. V podvečer se do naší obce
začala řítit hasičská auta z Nového Města,
Hradce Králové, Kosic a dalších míst.
V rodinném domě čp. 28 vznikl požár
samovznícením od vypnuté žehličky zapojené
do prodlužovací šňůry. Během okamžiku vznikla
obrovská škoda na majetku. Odstranění
následků stojí nejen nemalé úsilí, finanční
prostředky, je také velkou zátěží na psychiku.
Osobně jsem něco podobného zažil, tak vím,
jaké to je.

Do minulého čísla Vavřincových listů
jsme přiložili užitečné informace, jak své
domácnosti před požárem chránit. Neberte to
na lehkou váhu. Mezi nejčastější zdroje požáru
patří nejen rychlovarná konvice, ale i další stále
zapojený elektrospotřebič (i když je vypnutý),
například třeba mikrovlnná trouba. Vypínejte
spotřebiče ze zásuvky, pokud nejste doma. Kdo
z Vás má doma hasicí přístroj? A přitom se dá
pořídit za méně než 1000,-Kč.
Přeji všem, ať v obci nehoří! A
pamatujte, že prevence je základ!
David Kulda
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Zpráva z pochodu PTP
Jak bylo avizováno, v tradičním termínu
17.12. naší obcí procházel dav lidí v rámci
pochodu PTP. Již třetí rok se naše obec připojila,
nejen svařákem a připraveným ohništěm pro
pochodující, ale i svojí účastí. Kromě svařáku a
opečení buřtu je akce zajímavá tím, že se po
delším čase setkají lidé, kteří se neviděli i
mnoho let. Tohoto ročníku se zúčastnilo 38
obědovických občanů . Z celkového počtu 125
pochodujících je to velmi pěkná účast. Příští
rok, ve stejný den bude zastávka na opékání
buřtů v Chudeřicích. Tak zase za rok.
David Kulda

Nejstarší občanka

paměť jí slouží dokonale.
O babičku se vzorně stará dcera paní
Na začátku nového roku bylo naší milou Milena Rohlíková, také jí podporují čtyři
povinností navštívit a popřát nejstarší občance vnoučata. Radost má i ze šesti pravnoučat.
Obědovic.
Milá paní Boženko Slonková,
Tou je paní Božena Slonková, která přejeme pevné zdraví, štěstí a ještě hodně
10.1.2020 oslavila 99. narozeniny. Paní
hezkých chvil s vašimi dětmi a jejich rodinami!
Boženka se těší dobré náladě v kruhu rodinném,
i když jí už nohy moc neposlouchají, tak mysl a
OÚ Obědovice

Tříkrálová sbírka 2020
Tříkrálová sbírka slaví letos 20 let své
celorepublikové existence. Pořadatelem a
organizátorem je Charita České republiky. První
ročník sbírky proběhl v roce 2000 v olomoucké
arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na základě
staré lidové tradice první dobrovolníci
v oblecích králů. V dalších letech se již
koledovalo na mnoha místech republiky.
Postupem času se Tříkrálová sbírka stala
největší charitativní sbírkou v České republice.
Za dobu trvání se podařilo vybrat 1,5 miliardy
korun a podpořit tak celkem 15 000 projektů.
částkou 10 800 Kč. Ukázala se tak rostoucí síla
lidské solidarity. Děkujeme tedy všem, kteří
svými finančními prostředky pomáhají lidem,
kteří si sami pomoci nemohou. Věřím, že tato
společenská událost přináší všem zúčastněným
jen radost a v dalších letech se rozroste skupina
dárců i koledníků. Všichni totiž společně děláme
náš svět lepším.
Lenka Hájková

V naší obci letos opět navštívily
domácnosti tři skupiny koledníků v neděli 5.
ledna.
Oproti loňskému roku byli občané
Obědovic ještě více štědří a přispěli rekordní
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Obecní ples

Plesová sezóna v obci byla letos
zahájena 1. února 2020 od 20.00 hodin
v hostinci U Vavřince. Svým hudebním
vystoupením nás celý večer bavila čáslavská
kapela JEL-BAND orchestr, která se specializuje
na plesy, svatby, firemní večírky a další
společenské akce po celé České republice a má
za sebou více než 20 let na pódiích. Tanec a
prezentaci nádherných dobových šatů z 18. a
19. století nám předvedl Spolek historických
tanců z Hradce Králové. Jedná se o seskupení
tanečníků, kteří se snaží lidem připomenout
noblesu a krásu ze života vznešených dam a
panů. Celý večer byl úspěšně zakončen
vyhlášením tomboly.
Lenka Hájková

Vítání občánků

Rodiny malých občánků poseděly při
V něděli 2.února v sále hospody občerstvení a povídání v příjemné náladě do
U Vavřince přivítal starosta čtyři nové občánky. večerních hodin.
Třem hočičkám, jednomu chlapečkovi, jejich
Přejeme krásné a bezstarostné dětství
rodičům a celým rodinám zazpívaly a zahrály v naší obci.
šikovné obědovské děti.
Alena Sadílková
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Druhý jarní pochod do Káranic
Po velice úspěšném prvním ročníku
jarního pochodu za řízkem do Káranic jsme se
rozhodli tuto akci zopakovat. A tak 16.2. se nás
kolem třetí hodiny odpolední sešlo 50 pohybu
chtivých nadšenců a společně jsme se vydali do
káranické hospůdky. V tuto chvíli namítnete, že
únor je přeci ještě ryze zimní měsíc, a tak
nemůže být řeč o jarním pochodu. Vysvětlím
vzápětí.
Provozovatelé hospody v Káranicích nám

nabídli, že v tomto termínu pořádají akci
FROZEN cukrárna, kde nabízejí speciální
čokolády i domácí zákusky, které jsou
inspirované
oblíbeným
filmem
Ledové
království. Neváhali jsme tedy ani chvíli a
rezervovali si místa. Nabídka byla opravdu
úžasná. Chutné byly Olafovy sněhové koule,
Svenova mňamka, Elsino překvapení, Královská
pochoutka a mnoho dalších dobrot. Děti se
vyřádily na místním dětském hřišti, protože
letošní mírná zima opět nebránila dovádění na
houpačkách a prolézačkách.
Po návratu do Obědovic se část
účastníků přemístila do naší hospody U
Vavřince, kde se promítal film pro děti Jak
vycvičit draka 3. Byla to opět příjemně strávená
neděle. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme
se na třetí ročník,
za kulturní výbor Lenka Hájková

9
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Setkání seniorů
Na 22.2 2020 jsme naplánovali třetí
ročník setkání seniorů. Letos se jejich počet
opět trochu navýšil, takže celkem 30 místních
babiček a dědů příjemně posedělo, popilo a
pojedlo připravené občerstvení. Pro zpestření
odpoledne byl nachystán úžasný program.
Manželé Chalupkovi se totiž nabídli, že nám
udělají přednášku z jejich loňské podzimní cesty
po jižním Španělsku. Bylo to opravdu velmi
zajímavé, poučné, ale i zábavné. Ještě jednou
děkujeme za jejich čas a ochotu. Dovolená
vedla po stopách Maurů. Alespoň na fotkách
jsme tedy navštívili proslulá místa s maurskou
historií, jako jsou Granada, Sevilla, Córdoba, i
bílá
andaluská
městečka
neuvěřitelně
rozložená na skalních útesech. Komu se ještě
nechtělo domů, bylo večer připraveno promítání
filmu Yesterday.
Lenka Hájková
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Kostky kam se podíváš, to byl
karneval v Obědovicích
Neděle 8. března 2020 patřila tradičnímu
dětskému karnevalu. Účast byla úžasná, celkem
55 krásných a zajímavých masek se postupně
od 14.30 hodin scházelo v hostinci U Vavřince.
Tématem letošního karnevalu bylo oblíbené a
nestárnoucí LEGO. Plastová stavebnice, která již
několik generací baví děti i dospěláky. Vždyť
stavění z kostek přeci neomrzí v žádném věku.
Ale zpátky ke karnevalu. Po úvodním
zahajovacím tanečku se jednotlivé masky
představily, dostaly ovocné občerstvení a
soutěžní kartičky na krk, aby se mohly hned
vrhnout na připravené disciplíny. U jednoho
stolečku na ně čekal labyrint z lega, ve kterém
děti musely dostat skleněnou kuličku do cíle.
Dále zde bylo např. házení kroužků na komíny
z lega, vkládání míčků podle barev, skládání
lega poslepu, foukání míčků po dráze a jiné
zajímavé úkoly. Děti s nadšením plnily jednotlivé

disciplíny a na konci byli samozřejmě všichni
účastníci odměněni sladkou výhrou.
Kdo měl chvilku volna, mohl se nechat
vyfotit ve fotokoutku a na chvíli se tak stát lego
panáčkem. Na odpočinek však nebyl čas, pro
karnevalové masky byla totiž připravena další
výzva, postavit z připravených papírových
kostek, co největší hrad. Strhl se obrovský boj o
stavební materiál, ale nakonec došlo k dokonalé
spolupráci a všichni jako jeden tým postavili
opravdu nádherný hrad. Proběhlo rychlé
vyfocení před jeho hradbami a za okamžik
došlo, za ještě většího nadšení a smíchu,
ke zboření právě postavené stavby. Následovalo
losování tomboly, ze kterého samozřejmě žádné
dítě neodešlo s prázdnou.
Výzva pro dívky, maminky a babičky o
nejchutnější zákusek ve tvaru lega, nebyla
tentokrát tak hojně vyslyšena. Sešlo se pouze 6
soutěžních vzorků, z nichž byl zákusek Lenky
Hájkové oceněn jako nejlepší. Žádný karneval
se také neobejde bez tradičního vyhlášení
soutěže o nejhezčí masku. V kategorii děvčat se
nejvíce líbily masky – 1. Minnie, 2. Princezna, 3.
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Kočička. Chlapci zaujali v kostýmech – 1. Pirát,
2. Spiderman, 3. Indián. Přes velké úsilí
organizátorů však nebyly ještě děti unaveny,
takže došlo na tradiční „židlovanou“ a týmové
házení míčky na plechovky. Poté již následovala
volná karnevalová zábava, na jejímž konci
odcházely šťastné a spokojené děti pomalu
domů. Alespoň v to pevně věříme, že se nám
opět podařilo udělat jedno super odpoledne a
všichni se moc těšíme na další rok.
Lenka Hájková
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Kulturní výbor

Milí spoluobčané, v neděli 8.3. jsme
pořádali velice povedený dětský karneval. Jak
všichni víme, byla to na delší dobu poslední
kulturní akce. Spolkový ples, představení
Divadelního spolku a možná i Čarodějnice
nebudeme připravovat. Snad se situace nejen
v naší zemi ale v celém světě ustálí a pomalu
vrátí k normálu. Rádi bychom připravili Dětský
den ve stylu RETRO, který je naplánovaný na
30. května. Pokud se akce v termínu
neuskuteční, vše doženeme o prázdninách.
Kulturní výbor nezahálí ani v těchto
náročných dnech. Po rouškovém nařízení stačilo
oslovit pár šikovných děvčat a během dvou dnů
bylo ušito a rozneseno 130 kusů roušek našim

Nový obecní informační kanál

Již mnoho měsíců se snažíme o zásadní
modernizaci našich webových stránek. Snažíme
se postupovat jednotně i s několika dalšími
obcemi v rámci našeho mikroregionu. Vím, že
práce trvají dlouho, hlavně z důvodu snahy mít
novou podobu stránek na úrovni odpovídající
dnešní době.
Jako mezikrok jsme pro vás připravili
samostatný aplikační modul, který nám umožní
informovat všechny občany rychle, efektivně a
všemi běžnými komunikačními kanály. Prozatím
nebude plně integrován do webových stránek,
ale věřím, že informovanost občanů se
významně zvýší. Po vaší registraci a přihlášení
se k odběru novinek, budete informováni
okamžitě prostřednictvím
SMS,
emailu,
sociálních sítí nebo mobilní aplikace. Stačí si jen
vybrat.
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místním seniorům. Moc děkujeme Lence
Hájkové, Zdeně Kudrnové, Martině Kuklové,
Michale Rosůlkové, Romaně Matějkové,
Miroslavě Dlouhé, Markétě Sadílkové a Martině
Klapkové. Díky!
Jsou mezi námi i další pomocníci, někdo
nakupuje sousedům nebo půjčí šicí stroj, jiný
daruje látky na roušky, doveze léky. Těmto
strážným
andělům
děkujeme.
Lidičky
z Obědovic, zvládněte toto náročné období ve
zdraví, s vírou a přesvědčením, že bude zase
dobře lépe!
Budeme se těšit na další akcích, které
pro Vás rádi připravujeme .
Hodně zdraví přeje
Alena Sadílková a Kateřina Kutíková.

https://www.facebook.com/Obedovice.
Pokud
disponujete chytrým telefonem, máte další
alternativní možnost jak se dostat k informacím
– nainstalovat si na váš telefon aplikaci:
Mobilní
aplikaci
Hlášenírozhlasu.cz
najdete na Google Play nebo App Store.

Jak tedy na to

Chcete být informováni mezi prvními, a
Celá služba je k dispozici na webové
stránce: http://obedovice.hlasenirozhlasu.cz. Na přesto se vám nedaří se zaregistrovat? Nevadí.
této stránce se můžete zaregistrovat a přihlásit Zavolejte nám a my vás zaregistrujeme za vás.
k odběru všech informací. Po přihlášení vám
David Kulda.………… 776 287 729
budou odesílány informace na SMS popř. váš
Petr Klapka............... 739 535 950
email. Veškeré zveřejněné informace budou
Petr Šindelář...…....… 728 420 122
také publikovány na obecním facebooku:

Obchod s potravinami v obci
Od března je uzavřen obchod
s potravinami. Důvody jsem vysvětlil již
mnohokrát na veřejných zasedáních, setkání
seniorů, osobním dopise a dalších příležitostech.
V současné době se snažíme s firmou Hruška
dohodnout na přístupu do prodejny k zajištění
nejnutnějších oprav. Dál hledáme nového
zájemce o prodej zboží v obecní budově.
Petr Klapka, starosta

Obec Obědovice nabízí
k PRONÁJMU prostory
za účelem prodeje
jakéhokoliv zboží
včetně potravin.
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