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Obecní obchod je od března uzavřen. Intenzivně hledáme
vhodného nájemce, který bude mít chuť a do jisté míry i odpovědnost budovu smysluplně využít
pro prodej potravin a dalšího smíšeného zboží. Současný nájemce si během května odvezl veškerý
svůj majetek z prodejny a definitivně ji tímto opustil. Nájemní vztah však trvá i nadále. Tento bude

Dětem při rybářských závodech přálo i počasí
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ukončen, jakmile najdeme někoho, kdo projeví
závazný zájem budovu využít. Intenzivně
hledáme mezi zavedenými řetězci i soukromými
osobami. V době psaní tohoto článku jednám
s dvěma potenciálními zájemci. Budova
potřebuje minimálně základní opravu sociálních
zařízení a přední výlohové stěny včetně
vchodových dveří. Termín opravy bude záležet
na dohodě se stávajícím a budoucím nájemcem.
Situace není na první pohled příliš přehledná,
ale snažíme se vybalancovat podmínky
současné nájemní smlouvy,
požadavky
jednotlivých zájemců a zájmy obce.
Zároveň se nám od května podařilo
spustit alternativní prodej alespoň základního
sortimentu potravin a dalšího spotřebního zboží.
Prodej je zamýšlen jako přechodná alternativa
k překlenutí uzavření prodejny. Ti z Vás, kteří
toto mini prodejní místo využíváte, jistě víte, že
je možné se s obsluhou domluvit na předání
nákupu v jiném čase popř. dni, pokud Vám
otevírací hodiny nevyhovují. Ti z vás, kteří ještě
prodejní místo nevyužili, tak můžete učinit
každé úterý nebo pátek od 7:00 do 9:00.
Obsluha Vám vyjde vstříc také s objednáním
zboží, které na místě nenajdete.
Co se rozhodovalo na veřej ných
zasedáních zastupitelstva?

Veřejné zasedání 2/2020 dne 27. 5. 2020

Rád bych Vás všechny ubezpečil, že
děláme maximum pro zajištění kvalitního
prodeje potravin a smíšeného zboží v naší obci.
Firma Stavo & Sachs dokončila
plánovanou výstavbu chodníků ve dvou úsecích
v naší obci. Zbývají dokončovací práce
s opravou přilehlé vozovky a dosypání zeminy
za chodníkem. Vzhledem k tomu, že jsme byli
s firmou spokojeni, zadali jsme jí také realizovat
drobné opravy na několika místech v obci,
z nichž některé uvedou do pořádku stav ještě
z doby realizace kanalizace. Tyto opravy budou
dokončeny do konce tohoto roku.
Ve fázi realizace jsou také práce na
změně č.1 Územního plánu obce, která je
vyvolána zpracováním Zprávy o uplatňování
územního plánu a potřebou rozšířit území pro
sportovní a kulturní činnost v obci. V současné
době je připraven první návrh změny, na jejímž
základě bude vyvoláno veřejné jednání
s dotčenými majiteli. Termín tohoto jednání je
odhadován na některý ze zářijových dnů. Hrubý
odhad dokončení změny č.1 je konec tohoto
roku.
Petr Klapka, starosta

3) Schválili jsme účetní závěrku za rok 2019 bez
výhrad

4) Proběhla diskuse ohledně změně územního
1) Schválili jsme zprávu o přezkoumání plánu, přípravě oprav dalších částí chodníků a
hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad
cest, podpoře pro podnikatele dotčených
COVID-19, svozu plastů a konečně opět o stavu
2) Schválili jsme závěrečný účet obce obecní prodejny
Obědovice za rok 2019 bez výhrad

Obec Obědovice nabízí k PRONÁJMU prostory
za účelem prodeje jakéhokoliv zboží včetně potravin.
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Sběr přípoloží u tříděných složek
odpadu

V předposledních dvou svozech plastů se
stalo, že pokud jste měli vedle žlutých pytlů
třeba vysloužilé plastové kbelíky, nebo
poškozenou plastovou přepravku, ve které byl
vzorně naskládán další plastový odpad, tak tyto
přípolože svozová společnost nechala před
vaším domem. Toto nedorozumění, jak to
nakonec s odstupem času hodnotím, jsme
nakonec uvedli na správnou míru a máme
svozovou společností garantováno, že se to již
nebude opakovat a v naší obci budou výjimečně
přípolože brát. V jiných obcích se praktikují jiné
obchodní modely, které dle mého úsudku
J ak se osvědčila aplikace
hlasenirozhlasu. cz

Od minulého čísla, ve kterém jsme se o
aplikaci zmínili a po následné propagaci
prostřednictvím distribuce informačních letáků,
se nám k odběru novinek a hlášení rozhlasu
přihlásilo celkem 65 osob. Není to špatné číslo,
ale z celkového počtu obyvatel cca 290 to není
ani čtvrtina.
Co aplikace přinese? Důležité informace
z obecního úřadu, textový přepis hlášení
místního rozhlasu a třeba i informace o
připravovaných kulturních akcích. To vše se
k Vám dostane několika cestami, které si zvolíte
při
registraci
na
stránkách
obedovice.hlasenirozhlasu.cz. Jako jednu ze
zajímavých výhod spatřuji možnost nahlásit
jakýkoliv podnět, což může být neposekaná
tráva v nějaké části obce, nefunkční rozhlas,
nebo porucha na veřejném osvětlení. V mobilní
Výpomoc s údržbou zeleně v obci

Druhým rokem nám rostou stromky
kolem cest na Michnovku a Kratonohy
vybudovaných
v
rámci
komplexních
pozemkových úprav. Stromky již potřebovaly
ostříhat výhony, které vyrostly na kmínku pod
korunkou. Na tuto zdlouhavou činnost jsme rádi
využili dvou mladistvých brigádníků. U každého
stromku museli rozplést pletivo, rozbalit
plastovou ochranu proti okusu a ostříhat
všechny výhony, poté zase zadělat a zaplést a
hurá na další. Takto témeř osmdesátkrát.
Nejednalo se o prořez korun stromků, ten
provedeme po konzultaci se zahradníkem.
Bohužel se i zde některé stromky neujmuli a tak
dojde na podzim k jejich náhradě podobně jako
jsme to udělali loňský podzim na Třešnovce.
Šikovné ruce se nám hodily i při jarním
úklidu obce. Děvčata odplevelila a vyčistila
všechna dlážděná prostranství, dětské hřiště,
okolí obchodu a záhony.
Petr Šindelář, Alena Sadílková
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nejsou zas tak výhodné. V některých obcích si
pro neforemné plastové odpady, jimiž mohou
být přepravka, nebo prasklá plastová židle,
nechali 1-2 kontejnery. Má to několik
negativních dopadů. V okolí kontejnerů je
v obcích stále nepořádek a vývoz těchto
kontejnerů neprobíhá v den svozu plastových
pytlů, ale zvláštním vozem, což je logicky
patřičně zpoplatněno. Pokud by měl někdo
s vývozem problém, ale věděl o jiném řešení,
neváhejte
použít
mobilní
aplikaci
hlasenirozhlasu.cz a podnět k řešení nahlásit,
nebo jednoduše vyfotíte, co Vám neodvezli, a
dvěma tlačítky odešlete. My se o tom dovíme a
budeme to hned řešit.
David Kulda

aplikaci je záložka podněty, kde stačí závadu
vyfotit a odeslat. Aniž byste někam volali,
chodili, je zaručeno, že se informace dostane na
obecní úřad, kde se tím budeme zabývat.
David Kulda
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Dodatečné pálení čaroděj nické
hromady

Protože nám epidemie COVID, o které si
myslím své, znemožnila tradiční rej čarodějnic a
čarodějů, museli jsme se dodatečně vypořádat
s hromadou v nezvyklém termínu. K řízenému
pálení došlo za dozoru místní jednotky hasičů,
kteří měli jedinečnou možnost provětrat ventily
svého vozu. Druhý den jsem ještě spáleniště
kontroloval, protože mi volali z operačního
střediska HZS HK (Hasičského Záchranného
Sboru Hradce Králové). Kdosi kolemjedoucí volal
na číslo 150 s tím, že na kraji obce něco hoří.
Byla to odlehlejší hromádka syrového křoví,
která začala doutnat. Celý zásah spočíval
v rozhrnutí hromádky vidlemi. Děti nejvíce
bavilo hasičské auto a zajištění pitného režimu
pro jednotku. Ani na děti se s pitným režimem
nezapomnělo.

V souvislosti se zkušeností o nahlášení
pálení a následnou reakcí operačního střediska
bych zde rád zdůraznil, že pokud něco někdy
pálíte na svém pozemku, vždy je vhodné pálení
nahlásit přes portál, který najdete na adrese
https://paleni.izscr.cz/paleni.
Vyplněním
formuláře oznámíte své pálení složkám IZS. Tím
se vyhnete nezvané návštěvě hasičské
jednotky, nebo dokonce jednotek, na základě
nahlášení obezřetného občana, který situaci
vyhodnotil jako krizovou a hustý dým nahlásil
na linku 150. Zároveň bych apeloval na to,
abyste při potřebě něco spálit, důkladně zvážili
všechny vlivy, které mohou z úklidu zahrady
udělat nepříjemnost. Mám na mysli nejen
povětrnostní vlivy, přílišné sucho, ale třeba i
den a čas, kdy se k úkonu pálení chystáte. Váš
počin související s úklidem vaší zahrady by

v ŽÁDNÉM případě neměl ohrozit, ale ani
jakkoliv omezit spoluobčany. Mějte na mysli, že
když si chcete ulehčit práci tím, že větve
z pokácených stromů či keřů neodvezete na
hromadu „čarodějnic“, můžete tím značně
znepříjemnit pobyt venku hned několika
spoluobčanům v obci. Co vím, tak větru ani
dešti poručit neumíme, což podmínky značně
ztěžuje. Úplně nejlepší je zvážit, zda je nutné
hromadu pálit, nebo je možné ji odvést
(v případě silnějších větví) na hromadu
„čarodějnic“, v případě keřů a posekané trávy
na Bejřov. Dobré sousedské vztahy nebo
návštěva jednotek HZS stojí mnohem víc než
práce s odvozem. Co myslíte?
David Kulda
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Rybářské závody pro dospělé
Dne 20.6. 2020 se v Obědovicích konaly
dospělé rybářské závody. I když nám počasí
nepřálo a celý den pršelo, tak se závodu
zúčastnilo 23 závodníků. Na prvním místě se
umístil Dominik Komárek, který nachytal
743 cm. Druhý skončil Josef Kašpar a třetí
Martin Černohlávek. Celkem se nachytalo
3945 cm.

Josef Holeček

Přivítání prázdnin

Konec školního roku nám zaklepal na
dveře a před námi jsou letní prázdniny. U této
příležitosti jsme se rozhodli uspořádat v pátek
26.6. od 18.00 hodin na návsi pod lipami
přivítání prázdnin. Počasí je tento rok jak na
houpačce, ale nám se nakonec po bouřkách
vyjasnilo a všichni jsme si užili krásný letní
podvečer. Malí i velcí si u ohně opekli buřta a
poseděli u piva a limonády. Děti si pak mohly

zaskákat panáka, zahrát kuželky či hru ruka,
noha. Ovšem největším a nejoblíbenějším
lákadlem byl samozřejmě skákací hrad. Na něm
jsme však museli kvůli bezpečnosti udělat
časové limity pro skupinky dětí, aby se všechny
skákaní chtivé ratolesti v klidu vystřídaly. Po
setmění už všechny děti spěchaly do postýlek,
protože je ráno čekaly dětské rybářské závody.
Lenka Hájková
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Dětské rybářské závody

Dne 27.6.2020 se konaly dětské
rybářské závody, kterých se zůčastnilo 26 dětí.
Ty se rozdělily na dvě kategorie.
"Bez pomoci"
1. Filip Rydlo 186 cm
2. Adam Trávníček
3. Martin Gall
"S pomocí"
1. Matyáš Komárek 1140 cm
2. Ondřej Brendl
3. Ondřej Mervart
Celkem nachytáno 2787 cm..

Josef Holeček
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V Obědovicích se zrodila nová hra
a divadelní scéna

Nejlepším lékem na splín je jakákoliv
aktivita. A když jsou ty splíny divadelní povahy
(pramenící například z toho, že jste kvůli
„svinstvu v luftu“ museli odvolat tři představení,
z toho jedno nadějně vyprodané), měla by vám
je ideálně pomoci zahnat nějaká múza. Já jsem
se pokusil fňukání zaplašit dopsáním nové
divadelní hry, kterou plánujeme na příští
sezónu. A světe div se, ono to šlo, ačkoliv jsem
řešení dramatických osudů svých hrdinů
prokládal zlomky, shodou podmětu s přísudkem
a Čechami v husitské éře (tato drobná odbočka
má být kratinkým holdem všem pedagogům,
kteří se leta snaží udržet hořící pochodeň
poznání před plnými třídami dětí. Já tou
pomyslnou pochodní máchal pouze před
dvěma, ale několikrát málem zhasla, když jsem
po ní vztekle dupal). Příběh, který zatím čeká na
své jméno, má ambici být lehkou komedií, jejíž
hrdina, profesionální a respektovaný divadelní
režisér, se po sérii osobních karambolů vrací na
rodné maloměsto, aby tu s místními ochotníky
nastudoval Jiráskovou Lucernu. Bohužel až příliš
pozdě pozná, že ti místní ochotníci jsou místy
velmi neochotní. Chtě nechtě se v tom kuse
objevuje spousta autobiografických prvků a
s odstupem času začínám mít silné podezření,
že jsem hru o divadle napsal především proto,
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že mi divadlo v době zavřených kulturních
stánků mocně chybělo.
Ovšem, co je nová hra v porovnání
s novou divadelní scénou, která se
v Obědovicích rovněž zrodila v průběhu velmi
nejisté sezóny. Můžou za to naši členové,
manželé Pozlerovi, kteří mě neprozřetelně
pustili do stodoly. Sotva jsem do ní vešel, hned
jsem si všimnul mezipatra z borovicových
prken, které tam Míra začal budovat. Dokonalé
jeviště… A tak se zrodil plán uspořádat v červnu
v těchto prostorách jedno představení, které
mělo nahradit ta tři ztracená. A protože jinak
skvělá stodola bohužel není nafukovací, rozhodli
jsme se toto představení zaznamenat, aby si ho
užilo mnohem víc diváků než jen těch zhruba
čtyřicet, kteří se vešli dovnitř. I když lilo jako ze
dvou konví a hromy divo bily, atmosféra s vůní
sena byla fantastická. Už za pár dní najdete
odkaz na našich webových stránkách
www.ds.obedovice.cz. Odvážně si dovoluji
prohlásit, že se máte na co těšit.
Na to, že jsme kulturní karanténu mohli
prosedět s rukama v klíně, se nám toho
divadelně vydařilo poměrně dost. Divadlo
v Obědovicích žije a jsme rádi, že přežilo i dobu,
kdy nám ouška zdobila rouška.
Za DS OBĚDOVICE
PAVEL NOVÁK, režisér
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Kulturní výbor

Milí obyvatelé naší krásné vesnice
Obědovice, i když nám bylo v minulých
měsících zakázáno konat a navštěvovat
všechny kulturní a sportovní akce, omezit tak
naše životy jen na základní potřeby, chození do
práce, obstarání běžného nákupu a návštěvy
lékaře. Věřím, že vaše mysl nezahálela a nalezla
si v těchto nelehkých dobách kulturu a zábavu
alespoň v knihách, online kulturních projekcích
a jiných domácích aktivitách. Nyní to vypadá, že
máme nejhorší období za sebou a vše se
pomalu lehkým krokem dostává do normálu. I
když stále musíme být obezřetní a dodržovat
určitá pravidla a omezení.
Bohužel nakonec nedošlo na uskutečnění
dětského dne. Limit 100 lidí na akci, roušky,
všudypřítomná dezinfekce a přísná pravidla
hygieny nás od jeho konání odradila. Ale
nemusíte zoufat, o to lepší a zábavnější dětský

den pro vás připravíme v roce 2021. Jako
odškodné jsme alespoň roznesli všem dětem do
15 let voucher na občerstvení v našem hostinci
U Vavřince. Nebojte se, nezveme děti na pivo,
ale na limonádu a nanuk!
Když už jsme nemohli konat, tak jsme
alespoň plánovali. Dále v listech si můžete
přečíst reportáž o již proběhlém zahájení
prázdnin. Na podzim nás samozřejmě nemine
drakiáda a dýňování. A v předvánočním čase
nebude chybět již 11. ročník tradičního
ADVENTU. Také naše malé občánky nemůžeme
ochudit o Mikuláše a čerta. Je toho tedy dost, na
co se můžete v nadcházejícím období těšit.
Závěrem si tedy popřejme mnoho zdraví a sil a
především, aby naše životy běžely zase ve
starých, klidných kolejích. Hezké a pohodové
léto přeje kulturní výbor.
Lenka Hájková

2. ročník nohejbalového turnaje trojic
v Obědovicích

15.8.2020

09:00

O pitný režim bude postaráno.
Přihlášky a informace Petr Šindelář, 728 420 122, petr.sindelar@sandbox.cz

Potvrzené termíny chystaných akcí
15.8. 9:00
15.8. 20:00

- 2. ročník nohejbalového turnaje v Obědovicích
- pouťová zábava U Vavřince

Případné další akce nebo změny 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. 9. 2020
Příspěvky zasílejte na obec@obedovice. cz

