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Vážení spoluobčané,
Obsah
na sklonku podzimních měsíců mi dovolte podělit se
s Vámi o pravidelný souhrn nejdůležitějších událostí za poslední
tři měsíce. Mnoho věcí bylo ovlivněno restrikcemi způsobenými
„epidemií“ nemocí COVID19. V určité situaci tato pravidla Slovo starosty. . . . . . . . . . 1
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dovolených a nebo
jiných soukromých či pracovních Změna svozu. . . . . . . . . . . . . 3
záležitostech. Zdá se, že situace se minimálně do konce roku Oprava zvoničky. . . . . . . . . 3
nezlepší a my se s menšími či většími omezeními budeme stále Velryba k obědu 2020. . . . 4
setkávat. Částečné zlepšení nám sice dovolilo uspořádat Hasičská stříkačka. . . . . . 5
pouťovou zábavu během prázdnin, ale účast byla historicky Nohej balový turnaj . . . . . . 5
jedna z nejslabších. Plánovat pravidelné kulturní akce budeme Čapí pozorování. . . . . . . . . 6
dál, ale uskuteční se vždy jen v případě, že to aktuální situace Obnova lesa. . . . . . . . . . . . . 6
DS v karanténě. . . . . . . . . . 7
umožní.
Během září začaly dlouho plánované opravy na několika Kultura v Obědoviccíh. . . 7
místech v obci. Všechny práce se dají rozdělit do několika Výsledky voleb za obec. . 8
kategorií. Jde jednak o akutní opravy míst, která jsou Připravuj eme. . . . . . . . . . . . 8
v havarijním stavu, dále o opravy, které nebylo možné
především z časových a finančních důvodů dokončit po ukončení výstavby kanalizace v roce 2015.
Třetí skupinou jsou dlouho plánované práce s cílem zlepšit lokální prostředí v obci. Jedná se
celkem o práce na 13 různých místech v obci s různou časovou i finanční náročností.

Účastníci nohejbalového turnaje, v popředí vítězny tým "Veteráni"
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O jednotlivých místech jsem Vás již informoval
na veřejných zasedáních. Pro připomenutí
najdete na poslední stránce tohoto vydání
jednoduchou mapku s vyznačenými místy prací.
Tento plán oprav ovšem neznamená, že
neexistují další místa v obci, která by si
zasloužila nějakou investici. Jakmile nám to
finanční situace a vhodný dotační titul dovolí,
budeme v opravách pokračovat. Některé další
zamýšlené práce si vyžádají také projektovou
přípravu – jako např. plánované zpevnění cesty
za zastávkou u Nečasových směrem k písníku.
Na první pohled jednoduchý záměr se po
konzultaci s projektantem ukázal složitějším.
V cestě vede mnoho inženýrských sítí (vodovod,
plynovod, kanalizace, telefonní kabel). Také
nadzemní elektrické vedení a jeho sloupy
zasahují do plánovaných parkovacích míst.
Vzhledem k malému prostoru na vozovku bude
náročné komunikaci odvodnit od dešťových vod.
Do oblasti cesty je napojeno několik svodů ze
střech a odvodňovací příkop, který je prakticky
na hranici jednotlivých pozemků a který již také
neplní svoji funkci. Odhadované náklady jsou
dle zpracované studie předběžně stanoveny
kolem 750.000,-Kč. Dotažení projektu k vydání
územního souhlasu nám zabere ještě nějaký čas
a poté bude nezbytné získat dotaci, která nám
pomůže financovat alespoň část záměru.
Zastupitelstvo obce se na svém
srpnovém veřejném zasedání rozhodlo spustit
přípravné projektové práce na realizaci
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inženýrských sítí v lokalitě Vinice. Práce se
pokusíme rozfázovat tak, abychom dokázali
finančně celou výstavbu zvládnout. V současné
době jsme učinili první obhlídku s projektantem
a čekáme na první odhady časové a finanční
náročnosti, na základě které se pokusíme zvolit
vhodný postup dalších kroků. Níže uvádím
orientační obrázek ze studie zastavitelnosti
dané lokality.
Pro vaši informaci také uvádím, že
připravujeme sjednocení pravidel pro platbu
stočného od roku 2021. Změna se bude týkat
platby za odvod odpadních vod ze soukromých
nemovitostí.
Kalkulace bude vypočtena
výhradně dle směrného čísla stanoveného dle
přílohy č.12 vyhlášky č. 120/2011 Sb. zákona o
vodovodech a kanalizacích. Hlavním důvodem
je, že nejsme schopni technicky rozlišit a
rozpoznat, zda-li množství vody vypouštěné do
kanalizace je stejné jako množství odebrané
z vodovodu ve správě VAK a tedy měřené na
vodoměru. Hodnotu stočného pro soukromé
domy tedy již nebudeme kalkulovat z faktur za
vodné, což bylo v určitých případech dosud
možné. Konkrétní cena stočného bude
stanovena přesným výpočtem opět ke konci
roku dle pravidel Státního fondu životního
prostředí, kterému se stále zodpovídáme
s dodržováním pravidel provozu kanalizace a
ČOV v návaznosti na pravidla poskytnutí dotace
na tuto stavbu.
Petr Klapka, starosta

3

Vavřincovy listy 3/2020
Co se rozhodovalo na veřej ných
zasedáních zastupitelstva?

Veřejné zasedání 3/2020 dne 27. 8. 2020
1) Schválili jsme uzavření hromadné licenční
smlouvy o veřejném provozování s OSA –
Ochranným svazem autorským pro práva
k dílům hudebním, a.s. bez výhrad. Poplatek pro
rok 2020 je stanoven ve výši 6.474,- Kč.
2) Schválili dar obci Kratonohy na příměstský
tábor Velryba k obědu v hodnotě 15.000,-Kč
3) Schválili jsme záměr zpracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí na
výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Vinice. ZO
pověřuje starostu obce zajistit uvedenou

projektovou dokumentaci.
4) Proběhla diskuze o nové smlouvě s firmou
Kalvoda na poskytované služby s odběry vzorků
na ČOV, navýšení ceny o 50% bude starosta
chtít vysvětlit
5) Proběhla diskuse kolem hledání nájemce
obchodu, o tom, že v Syrovátce sehnali nového
nájemce a zkusíme od nich získat kontakty do
komunity. Dále diskuze kolem rekonstrukce
chodníků u státní od zastávky na Prahu.
Vysvětlení situace, že jsou zde nedostačné
rozměry pro chodník, navíc problém
s vlastnictvím některých pozemků. Primárním
cílem je zpřístupnit nemovitosti zezadu od cesty
na písák. Dále také proběhla diskuze umístění
stohu na původním místě, kde již hořelo. Dle
zákona je odstup od zástavby v pořádku.

Připravte se na změnu v odpadovém měsíční svoz a druhá pro čtrnáctidenní svoz.
Každý si vybere variantu, která mu více
hospodářství!

Jak jsme již avizovali, od roku 2021
proběhne změna způsobu svozu komunálního
odpadu. V této souvislosti budeme muset
změnit vyhlášku o místních poplatcích. Aktuálně
nás čeká jednání se zástupci svozové firmy,
abychom získali aktuální cenovou nabídku a
mohli připravit změnu vyhlášky. Principielně
půjde o distribuci dvou typů známek, jedna pro
J ak probíhala oprava zvoničky

I přes epidemii, a určitá omezení s tím
související, se nám povedlo realizovat opravu
zvoničky. Proběhlo její omytí tlakovou vodou a
párou, čímž se z velké části odstranil mech a
jiné známky eroze a projevů povětrnostních
vlivů. Rozvolněné spáry byly vysekány, aby
mohly být vyplněny novým soudržným
materiálem. To vše s důrazem na to, aby rozdíl
mezi starými a novými spárami byl co nejméně
vidět. Sundal se zvon, který se odvezl k opravě
a výrobě nového houpacího mechanismu a
celého závěsu. Staré nosníky,na kterých byl
zvon znovu zavěšen, byly nahrazeny novou
konstrukcí. Ta ponese celý zvon. Tím dojde k
zamezení mechanického namáhání zděné části,
která
byla
houpáním
zvonu
značně
poškozována. Byla provedena i jeho závěrečná
lazura a hydrofobizace, byl natřen i kovový
křížek na vrcholu zvoničky. Zrekonstruován,
pískovcovými dlaždicemi z Božanova, byl i
přístupový chodníček.
V následujícím roce
bychom chtěli zrekonstruovat zbývající část
chodníčku. I ten by měl být z téhož pískovce a
měl by nahradit nepohodlný kačírek, který je
nasypán na betonových dlaždicích.
David Kulda

vyhovuje, k té variantě bude také odpovídající
cena. Právě tu musíme vyjednat. Ti z Vás, kteří
mají velkou 240 litrovou popelnici, ji budou
muset vyměnit za menší 120 litrovou, nebo
budou muset počítat se zakoupením dvou
známek. Vývoz větší popelnice by Vás tedy
přišel jednou tak dráž. Proto s případnou
výměnou neotálejte.
David Kulda
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Velryba k obědu 2020

Již tradičně se o prázdninách uskutečnil
mezivesnický tábor Velryba k Obědu. Tento rok
jsme to táhli opět tři týdny. Jelikož je to již 4.
ročník, mohlo by se zdát, že to máme zmáklé,
ale i organizace našeho tábora se dotkla
omezení, nová pravidla a doporučení související
s epidemií, která naštěstí v době prázdnin
nebyla tak aktivní. Museli jsme si zvyknout na
kamarádku dezinfekci. Protože jsme nechtěli
riskovat zdraví dětí, museli jsme omezit i
táborové výlety. Ty jsme dětem nahradili o to
pestřejší náplní v místě tábora. Jak bývá
zvykem, tábor se vydal dvakrát i do Obědovic.
Jednou jim den zpestřila hasičská technika a
závod v běhu, po druhé divadelní rekvizity a
nácvik hereckých rolí.

Letošní rok byl malinko jiný i z pohledu
organizace. Já i Iveta toho máme v práci čím dál
víc, proto jsme nemohli být v táboře každý
den. Velká část naší práce přešla na holky, naše
vedoucí, nebo tety, jak jim děti s oblibou říkají.
Protože matadorky Barča s Šárkou se tábora
účastní od samého začátku, nebylo pochyb o
tom, že by to nezvládly. Přidaly se k nim i dvě
nové parťačky Vanes a Míša, které do týmu
výborně zapadly.
Na konci tábora bylo

připraveno pro děti i rodiče malé pohoštění a
rozloučení s táborem.
Jako jeden z organizátorů tábora bych
chtěl
touto formou poděkovat obcím
Obědovice, Kratonohy a mikroregionu Urbanická
brázda za finanční podporu. Bez finanční
podpory uvedených subjektů by nebylo možné
dlouhodobě udržet „táborový“ poplatek na
stejně nízké úrovni jako před čtyřmi lety. Obci
Kratonohy jsme navíc vděčni za poskytnutí
zázemí ve škole. Velký dík patří také rodičům za
důvěru, kterou nám projevují tím, že nám své
děti svěří. Táboru ZDAR! A zase za rok.

Za celý tým tábora
David Kulda
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Hasičský běh a nová stříkačka

V letošním roce se intenzita nácviku
hasičského útoku příliš nezvýšila. Je jasné, že na
tom musíme hodně zapracovat. Ale neděláme
to pro výkon a vteřiny, ale pro zábavu! Chceme,
aby nás to bavilo. Při fotbalovém turnaji
v Kratonohách jsme fotbalistům všech týmů i
divákům turnaje předvedli, co Kratonohy
nepamatují. Hasičský útok Obědováků se rozjel
jak po másle a improvizované terče v podobě
kbelíků od fasádní barvy spadly jak zralé hrušky
v čase přibližně 30 vteřin od startu. Velkou
zajímavostí a výzvou byl hec, který vyšel. Po
našem útoku si start vyzkoušelo improvizované
kratonožské dámské družstvo, které si svůj
první běh užilo. Holky to zaběhly se stejným
časem jako my. Samozřejmě nám na nějaké
vteřině nesejde.

Aby to byla legrace i pro děti, které
chceme k tomuto sportu přitáhnout, museli
jsme se zaměřit na spolehlivost techniky.
Vlastně nejde jen o spolehlivost, ale i o
bezpečnost obsluhy. Současná stříkačka PS8
(přenosná stříkačka) se startuje mechanicky
přes páku s ozubeným kolem, což není úplně

Nohejbalový turnaj v Obědovicích
Druhý ročník nohejbalového turnaje
trojic v Obědovicích proběhl tentokrát o pouťové
sobotě dopoledne, 15. srpna. I přes čas
dovolených se sešlo pět týmů a všichni hráči si
užili pěkné zápasy. Divadelníci nezklamali a
postavili opět celý tým. O pohár se dále utkali
Veteráni, Dymešovi, Koníčci a Mlaďáci. Že to je
hra i pro dámy, potvrdily hned dvě odvážné
hráčky kopající za
divadelníky a za tým
Dymešů. Hru sledoval i dostatek fandících
diváků, kteří
podporovali všechny hráče.
Celkem se odehrálo čtrnáct setů. Zvítězil tým
Veteránů ve složení Milan Vyleťal, Petr Hurt a
Honza Hurt. Zaslouženě vyhráli pohár, který teď
mohou obdivovat všichni návštěvníci obecního
hostince. Dopoledne uběhlo rychle a bez
vážnějších zranění. Po nezbytném úklidu si šli
všichni odpočinout a připravit se na večerní
pouťovou zábavu.
Děkuji všem hráčům i divákům a těším
se na příští rok, kdy se turnaj uskuteční
v novém termínu. Tím bude druhá zářijová

bezpečné. Navíc se ukázalo, že stříkačka
poslouchá jen Pavla Koníčka, hlavně když má na
sobě slaměný klobouk a sandály. Když se nám
naskytla příležitost koupit hasičskou stříkačku
PS12 z Káranic, většina neváhala a stříkačka se
do Obědovic pořídila. Na první pohled to byla
hromada dílů. Na některých z nich nebylo jasné,
jakou barvu stříkačka měla. Ve vaně byla díra,
přes kterou bylo vidět světlo, což by asi nemělo.
Ríša Stejskal stříkačku omyl, co bylo potřeba,
rozmontoval, vyměnil a promazal. Honza
Sadílek malinko pobouchal konstrukci, aby měla
správný tvar, dále opískoval a svařil vše, co bylo
potřeba. Pavel Šprinc
konstrukci oděl do
nádherného barevného kabátu a Ríša vše
smontoval do kupy. Martin Šalda jí musel
pomocí několika drátů navíc ještě malinko
domluvit, aby nám dobíjela baterii. Rád bych
poděkoval všem, kteří přiložili ruku k dílu a jsem
rád, že máme v Obědovicích další stroj, který se
hodí na čerpání vody téměř za jakýmkoliv
účelem. Střiku zdar a tomu z nové PS12 zvlášť.
David Kulda

sobota. Nebude kolidovat s dovolenými,
fotbalovým turnajem v Kratonohách, ani
divadelním představením u nás v Obědovicích.
Jistě nalákáme více týmů a tím i hráčů. Někteří
se již pustili do pravidelného tréninku a slibují,
že to budou oni, kdo příště konečně vyhrají!
Tak nejen jim držme palce a 11.září 2021
u saka ahoj!

Petr Šindelář
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Čapí pozorování

V srpnu jsme se mohli přesvědčit, že i
v okolí Obědovic není o výjimečné ornitologické
zážitky nouze. Na polích u Obědovic a Káranic
se na své tahové cestě do afrických zimovišť
zastavili čápi, a to hned obou u nás hnízdících
druhů. V hejně vzácnějších a skrytě žijících
(k hnízdění vyhledává klidné lesnaté oblasti)
čápů černých jsme napočítali dvacet jedinců,
v hejně čápů bílých bylo jedinců kolem stovky –
a to už je opravdu impozantní pohled. Na rozdíl
od plachých čápů černých se nám podařilo
udělat pár fotek čápů bílých, které přikládáme.
Než se u nás čápi znovu na jaře objeví, musí
zdolat tisíce kilometrů na zimoviště a zpět a
překonat spoustu nástrah (mnoho čápů je po
cestě na zimoviště obětí lovu, či uhynou na
sloupech elektrického vedení). Nezbývá, než jim
popřát šťastný let.

Čápi bílí na trakční měnírně v Káranicích. Zbylí čápi
bílí se shromáždili na poli za měnírnou nebo
posedávali na sloupech vysokého napětí (ty jsou
často příčinou jejich úmrtí, kdy čápi hynou po nárazu
Pavlína Kuncová do drátů či v důsledku výboje elektrického proudu).
Foto ze dne 1 4. 8. 2020.

Čápi bílí na střeše pily. Mladí čápi často hynou pádem do komínů při neobratném přistávání. Vrávorání čápa
při snaze udržet se na hromosvodném drátu jsme pozorovali i my (čáp zcela vlevo na obrázku). Foto ze dne
1 4. 8. 2020.

Obnova lesa po kůrovcové kalamitě

Příští rok dojde opět k výměně uschlých
stromků. Snad i tato péče pomáhá udržet a
Obecní les u místního písníku nedávno alespoň trošku zlepšit prostředí, v kterém
padl téměř celý za oběť kůrovcové kalamitě. nežijeme jenom my - lidé.
Petr Šindelář
Dřevo jsme při brigádách postupně vytěžili a
odvezli pryč. Již při kácení kalamitního dříví
jsme se dohodli, že les určitě budeme chtít
obnovit. To se částečně podařilo v průběhu září,
kdy jsme nejprve odstranili
všechno
malinové,bezové a jiné křoví. Jen mladé doubky
jsme ponechali na místě. Nová
výsadba
bohužel nemohla proběhnout ve stejný
den,protože zem byla naprosto vyschlá a nedalo
se do ní rýči dostat. A tak se další brigáda
konala až po vydatné pomoci seslané
z dešťových mraků. Povedlo se nám vysadit
téměř tři sta jedliček. Každý stromek dostal svůj
dřevěný kolík. Ty jsme dali i k doubkům tak, aby
při jarním obsekávání přežili. Ještě je v plánu
vysadit buky, případně habry.To aby skladba
lesa byla opravdu pestrá a
nedošlo tak
v budoucnu k nějaké další kalamitě. Děkujeme
všem, kteří s obnovou lesa pomohli.
Dále
také monitorujeme vysazené
stromové aleje podél cest v extravilánu obce.
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J ak j sme skončili v karanténě

Amatérské divadlo má v porovnání třeba
s fotbalem tu nevýhodu, že se v něm
nevyskytují náhradníci, připravení zaskočit, když
v den představení herec napíše režisérovi
zprávu typu: „Je mi tak blbě, že dneska
nevylezu z postele, natož na jeviště.“ Když se
vám stane něco takového, jste prostě
namydlení, vyřízení, v cílové rovince trávicího
traktu. Nám se za šestnáct let existence spolku
nic takového nestalo, což při zpětném pohledu
vypadá jako malý zázrak. Párkrát jsme sice měli
namále, ale buď se s vervou vlastní Adéla
Pozlerová naučila text za víkend (plus pár
taháků na ruku), nebo se Míša Štěpánková
odvážila hrát původně mužskou roli, a všechno
dobře dopadlo. Když jsme v únoru hráli Ve víně
je pravda v Nechanicích, postihl Věru Klapkovou
takový moribundus, že jsme si mysleli, že
budeme poprvé divadlo rušit. Jenže Věra se
neuvěřitelně zmobilizovala, a i když v zákulisí
chrchlala jako zasloužilý kuřák, na jeviště byste
na ní nemoc nepoznali. Jenže od února se leccos
změnilo, a když se člověk ráno probudí

Kultura v Obědovicích

Zdařilé zakončení prázdnin, které si děti
užily na návsi a dospělí v kině U Vavřince, byla
na nějakou dobu poslední akcí pro obědovické
občany i občánky.
Na 17.10. jsme připravovali každoroční
drakiádu a dýňování. Omezení, vám rodičům i
prarodičům, nezakazuje vzít děti na louku a užít
si pouštění draků v rodinném kruhu a radovat
se z barevného podzimu.
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s poctivou teplotou, tak prostě do divadla
nemůže, covid necovid. A tak jsme chtě nechtě
zavolali v pátek odpoledne 18. září do Chlumce
nad Cidlinou, že večer hrát nepřijedeme.
V jiném spolku by zrušené představení
možná oplakali a pietně se rozešli domů, jenže
my jsme nečekně volné odpoledne využili
k plánování růžové budoucnosti, protože jiná
být prostě nemůže. A tak nám bylo navzdory
všemu veselo a dobře. Dá-li Prymula, uvidíme
se s vámi 28. listopadu v sále hospody
U Vavřince, kdy chystáme poslední představení
našeho kusu Ve víně je pravda. A protože každý
konec by měl být zároveň novým začátkem, ten
samý den si poprvé přečteme naši novou hru,
která se jmenuje Ryzí amatéři, a pojednává o
jednom mimořádném ochotnickém souboru,
který se rozhodl nazkoušet Jiráskovu Lucernu. A
to neměl dělat. V srpnu 2021 se rozhodně
všichni máme na co těšit, což je dobře, protože
těšení se na budoucnost je tím nejlepším lékem
na zahánění splínů.
Za DS Obědovice vám zdravý duch a vzduch
přeje Pavel Novák

Dlabání dýní bude pro nadšence
připravené na návsi. Zde si můžete kdykoliv
vytvořit s dětmi svoji originální dýni a tou
vyzdobit buď střed obce, nebo své obydlí.
Doufám, že krásné výtvory rozsvítí náves jako
každý rok.
Vše pro vás připravíme a od 10.10. se
můžete s chutí pustit do díla.
Za kulturní výbor
Alena Sadílková
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Výsledky voleb do zastupitelstev
kraj ů v Obědovicích

Stejně jako v celé republice proběhly i
v Obědovicích ve dnech 2. a 3. října volby do
zastupitelstev krajů. Níže jsou výsledky za naši
obec. Z celkového počtu 231 voličů přišlo
k urnám 111 voličů, všechny hlasy byly
platné.

Kandidátní listina

Mapka třinácti míst, kde proběhnou nebo již
probáhají opravy choníků, komunikací, vpustí
apod.

platné hlasy
počet v %

Koalice ČSSD, Zelení
4
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
2
Svoboda a př. demok (SPD) 6
Česká pirátská strana
22
Koal. KDU-ČSL, VPM, Nest.
7
Koalice TOP 09, HDK, LES
8
ANO 2011
22
KSČM
9
Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0
Trikolóra hnutí občanů
0
Koalice ODS, STAN, VČ
28
ROZUMNÍ - Petr Hannig
3

3,60
1,80
5,40
19,81
6,30
7,20
19,81
8,10
0,00
0,00
25,22
2,70

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v Obědovicích

Letos kromě krajských voleb proběhly v Obědovicích i volby do Senátu Parlamentu ČR.
První kolo bylo shodné s krajskými volbami, druhé bylo hned následující týden, 9. a 10. října.
Volební účast z 231 voličů byla v prvním kole 101, jeden hlas však byl neplatný. Volební účast
v druhém kole byla o poznání nižší, nakonec přišlo pouze 41 voličů. V prvním kole u nás zvítezil
pan profesor Malý, který však v celkovém součtu v kraji do druhého kola nepostoupil. V druhém
kole u nás s jasnou převahou vyhrál právník pan Holásek nad panem doktorem Maškem.

Kandidát

Volební strana

Staněk Pavel JUDr.
Brábník Petr

ODS
Trikolóra

Navrhující Polit.
Platné hlasy
strana
příslušnost 1.kolo 2. kolo
ODS
Trikolóra

ODS
Trikolóra

13
0

Dryml Vladimír MUDr.
PRO Zdraví
Čáp Jan prof. MUDr. CSc.
KDU-ČSL
Pakandlová Markéta JUDr. SPD
Štěpán Lubomír Ing.
KSČM
Vacek Pavel doc. PhDr. Ph.D. Piráti
Malý Jaroslav prof. MUDr. CSc. NK

PRO Zdraví
KDU-ČSL
SPD
KSČM
Piráti
NK

BEZPP
KDU-ČSL
BEZPP
KSČM
BEZPP
BEZPP

0
5
5
4
15
26

Indrák Igor

NK

BEZPP

Holásek Jan JUDr. LL.M. HDK+TOP+SE+
Z+LE

Mašek Jiří MUDr.

ANO
NK

HDK

ANO

BEZPP

ANO

Plánované termíny chystaných akcí

17.10.
13.11.
28.11.
29.11.

16
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- vystavení vydlabaných dýní na návsi
- posvícenská zábava
- derniéra představení Ve víně je pravda
- tradiční advent a rozsvěcení vánočního stromku

Vzhledem k aktuální situaci kolem šíření COVID-1 9 jsou všechny termíny předběžné,
sledujte stránky obce, hlášení rozhlasu a případně facebook!
Vavřincovy listy vydává zastupitelstvo obce Obědovice jako čtvrtletník.
Tiskovina registrována na MK ČR E 21 990
Uzávěrka příštího čísla 5. 1 2. 2020
Příspěvky zasílejte na obec@obedovice. cz
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