Obecní úřad Obědovice

ÏGRATULACE
Kulatá jubilea oslaví v dubnu: pan J. Martínek,
pan J. Chudý, pan V. Gabriel, v květnu pan J. Vosáhlo,
v červnu paní M. Sýkorová.
Obecní zastupitelstvo přeje hodně zdraví a životního
elánu.
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OBČASNÍK

 ÚŘEDNÍ HODINY A OTEVÍRACÍ DOBA
♦ Obecní úřad
∗ Úřední hodiny
 Úterý 18 – 20
∗ Informační hodiny a veřejný internet
 Středa 14 – 16
 Čtvrtek 14 – 16
♦ Obecní knihovna
∗ Pondělí 15 – 16
∗ Čtvrtek 17.00 – 17.30
♦ Hospoda u Vavřince
∗ Pondělí, Středa - zavřeno
∗ Úterý, Čtvrtek - 18 – 22
∗ Pátek, Sobota - 18 – 24
∗ Neděle 17 – 22
Obecní úřad Obědovice
Obědovice 88, 503 51 Chlumec n. Cidlinou
495 451 744, ª723 437 109
} obedovice@seznam.cz,
Þ www.sweb.cz/obedovice
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Vážení spoluobčané,
pro dostatečnou informovanost o dění v obci a o práci
v Obecním zastupitelstvu, jsme pro Vás připravili
„Obědovický OBČASNÍK“. Tento zpravodaj bude vycházet
nepravidelně několikrát do roka. Uvítáme nápady
i příspěvky od Vás, popřípadě otiskneme reklamu,
blahopřání či kondolenci.
V roce 2004 v Obědovicích se narodilo a bylo přivítáno
do života 5 občánků, nyní zde žije 235 obyvatel a průměrný
věk je 42,35 roky. Nejstarší je Václav Gabriel, který v dubnu
2005 oslaví 90 let.

) INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
∗

Zpracování dokumentace pro podání žádosti o dotaci
z fondu EU na rekonstrukci Obecní hospody
U Vavřince. Rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení
této dotace bude známo do 30. 6. 2005.

∗

Zajištění projektové dokumentace inženýrských sítí
k novým lokalitám pro bytovou výstavbu.

∗

Schválena změna č. 1 Územního plánu obce
v souvislosti se zajištěním pozemku pro vybudování
protipovodňového opatření pod rybníkem Hluboký
a vymezení lokality pro úložiště drobné výkopové
zeminy a stavební sutě.

∗

Bylo zadáno vypracování studie výstavby rodinných
domů v lokalitě „Vinice“. Návrhy budou předloženy
na veřejném zasedání 3. 6. 2005.
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∗

19. 3. 2005 jsme pozvali děti s maminkami na tvůrčí
odpoledne do sálu hospody u Vavřince. Sešlo se asi
20 dětí a skoro stejný počet dospělých. Děti
i maminky se zkusili malovat vajíčka voskem,
barvami i polepovat. Vyráběli jsme papírové ozdoby
do velikonočních květináčů i stojánky na vajíčka.
Kluci se naučili plést pomlázku a každý si nějaký
výrobek přinesl domů. Nápad naší knihovnice
Martiny Klapkové se osvědčil a tak se domluvíme na
dalším tvůrčím odpoledni v sobotu 30. 4. 2005.
Pozvánky děti určitě včas dostanou.

POZVÁNÍ NA DALŠÍ AKCE
∗

30. 4. 2005 tvůrčí odpoledne v Hospodě U Vavřince
od 16 hod. Vyrobíme něco pro maminky a babičky
k jejich svátku.
∗ 30. 4. 2005 opékání špekáčků a pálení čarodějnic.
Sejdeme se v 18 hodin na návsi.
∗ 7. 5. 2005 v podvečer bude připomenutí 60. výročí
ukončení 2. světové války.
∗ 14. 5. 2005 se uskuteční již třetí setkání důchodců.
K tanci opět hraje pan Hájek a pan Volejník
v Hospodě u Vavřince od 14 hodin. Během
odpoledne vystoupí malé mažoretky pod vedením
sester Vrzáňových.
∗ 4. 6. 2005 se bude konat dětský den.
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nebo kamaráda, který Vám knihu nebo časopis půjčí. Vždyť
i teď jsou dny, kdy se nedá jen pracovat na zahrádce a určitě
se najde chvilka na oddechovou knihu, časopis nebo na
nahlédnutí do naučné literatury i např. o zahrádkaření.
Mimo knih a časopisů knihovna nabízí i přístup
k internetu od dubna zdarma (v místnosti Obecního úřadu
v době informačních hodin OÚ, tj. St, Čt 14-16).
Na požádání je k dispozici pomoc, rada či výuka. Dále
zdarma půjčujeme naučné a výukové CD-ROM
pro prohlížení opět na počítači v místnosti Obecního úřadu.
Obecní knihovna se nachází v budově Obecního
úřadu, má samostatný vchod skleněnou verandou. Otevřeno
je vždy v pondělí od 15 do 16 hodin a ve čtvrtek od 17.00 do
17.30 hodin.

 KULTURNÍ A ZÁJMOVÉ AKCE USPOŘÁDANÉ OÚ
∗
∗

1. 2005 jsme přivítali nový rok 2005 ohňostrojem
4. 2. 2005 OÚ pořádal ples s tombolou za doprovodu
kapely LYRA CLUB Jaroslava Perného
∗ 26. 3. 2005 se v hospodě u Vavřince konal tradiční
Dětský maškarní ples. Letos se u nás sešlo dost dětí
místních, také přijelo hodně malých masek
z okolních vesnic. K tanci svižně hráli pan Hájek
s panem Volejníkem, kteří vydrželi vyhrávat i na
maškarním bále pro dospělé masky. Večerní ples
připravili hasiči i s parádní tombolou. Porota seniorů
měla těžký úkol spravedlivě vybrat nejpovedenější
masky a ohodnotit je. Celé odpoledne i večer si
zúčastnění řádně užili.
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∗

Dne 5. 4. 2005 došlo ke změně složení obecního
zastupitelstva:
starosta
místostarosta

Zdeněk Pavlíček
ing. Petr Klapka
Josef Jadrný
Pavel Novák
Alena Sadílková
Oldřich Vaic

členové
∗

Z programu Obnovy obce byla přidělena dotace na
rekonstrukci vypouštěcího zařízení rybníka Lednice
ve výši 100 000 Kč a dotace na úroky z úvěru
plynofikace obce ve výši 25 000 Kč.

TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
3. 5. 2005 od 19 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu
3. 6. 2005 od 19 hod. v hospodě u Vavřince
12. 7. 2005 od 19 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu
Zasedání jsou přístupna všem občanům obce.

L PŮJČKY
Pro vlastníky obytných budov a bytů je možnost
půjčky z fondu rozvoje bydlení s úrokem 3%. Podmínky
půjčky dle směrnice, která je k dispozici na Obecním úřadu
nebo na internetových stránkách obce.
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L VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Æ OBĚDY

Všichni majitelé občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů, tedy i občanských průkazů vydaných
bez omezení (tzn. „na doživotí“) jsou povinni provést
výměnu občanských průkazů v následujících lhůtách. Pro
tuto výměnu bude zajištěn fotograf dne 25. 4. 2005
ve 14 hod. a příjezd matrikářky bude ještě upřesněn.

V naší obci je možnost denního stravování. Obědy se
dopravují až do domů prostřednictvím závodního stravování
pana Malého z Chlumce nad Cidlinou. Cena jednoho oběda
je 52 Kč. Platba se provádí každou druhou středu
následujícího měsíce. K této službě se zatím přihlásilo
7 strávníků.

Datum vydání OP

Platnost OP do:

Žádost podat
do:

Do 31. 12. 1994
Do 31. 12. 1996
Do 31. 12. 1998
Do 31. 12. 2003

31. 12. 2005
31. 12. 2006
31. 12. 2007
31. 12. 2008

30. 11. 2005
30. 11. 2006
30. 11. 2007
30. 11. 2008

0 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
V našem okolí se stále častěji vyskytují podvodníci,
kteří se zaměřují převážně na osoby v důchodovém věku.
Jsou to pachatelé vydávající za nejrůznější řemeslníky,
pracovníky plynáren, vodáren či energetiky nebo
za zaměstnance nejrůznějších úřadů přinášející oznámení
o výhře apod., vyskytly se i případy, kdy se pachatel vydává
za lékaře či za spolužáka dětí poškozených osob. Většinou
působí velmi solidním dojmem, takže u dotyčného nevzbudí
jakékoliv podezření. Vymýšlejí si nejrůznější legendy, které
jim pomáhají vytipovanou oběť přesvědčit, aby jim zaplatila
určitý obnos peněz, případně odlákají její pozornost
a oberou ji ještě o peníze další. Žádná organizace nevybírá
ani nedává peníze v hotovosti prostřednictvím lidí, kteří
chodí až domů.
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 TERMÍNY SVOZU ODPADU
čtrnáctidenní (žlutá známka): 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6.,
27.6.
měsíční (modrá známka): 2.5., 30.5., 27.6

YODJEZDY MIMOŘÁDNÝCH AUTOBUSŮ ZDARMA
∗
∗
∗

Obědovice t Hypermarket Carrefour, odjezd
z Obědovic v úterý 8.55, zpět v 11.00 od Carrefouru
Obědovice t Hypermarket Hypernova, odjezd
z Obědovic ve středu 16.47, zpět v 19.30
od Hypernovy
Obědovice t Hypermarket Interspar, odjezd
z Obědovic ve čtvrtek 16.55, zpět v 19.30
od Intersparu
INFORMACE Z KNIHOVNY

Kdypak jste Vy byl/a naposledy v knihovně? Najděte
si chvilku a přijďte se alespoň podívat. Pokud Vám
nevyhovuje otevírací doba, pošlete někoho z rodiny, souseda
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