 ÚŘEDNÍ HODINY A OTEVÍRACÍ DOBA
Obecní úřad
Obecní knihovna
Úřední hodiny
Úterý 18 – 20 Během prázdnin:
Informační hodiny
Čtvrtek 17 - 18
Středa 14 – 16
Čtvrtek 14 – 16
Hostinec u Vavřince
Konzum Obědovice
Pondělí zavřeno
Úterý 18 - 22
Pondělí 7 – 11 14 – 17
Středa zavřeno
Úterý 7 – 11
Čtvrtek 18 - 22
Středa 7 – 12 14 – 17
Pátek 18 - 22
Čtvrtek 7 – 12 14 – 17
Sobota 18 - 22
Pátek 7 – 11 14 – 17
Neděle 17 - 22
Sobota 7 – 10
Pošta
MUDr. Petr
(Kratonohy)
(Dobřenice)
Pondělí 8 – 9 14 - 16
Pondělí 9.30 – 14.30
Úterý 8 – 9 14 - 16
Úterý 7.00 – 8.30
Středa 8 – 9 14 - 17
Středa 9.30 – 12.00
Čtvrtek 8 – 9 14 - 16
Čtvrtek 7.00 – 8.30
Pátek 8 – 9 14 - 16
Pátek 9.30 – 14.30
MUDr. Šubrt
(Lhota p. Libčany)
(Kratonohy)
tel. 495 585 407
tel. 495 451 620
Pondělí 7.30 – 11.00
Pondělí 11.30 – 13.00
Úterý 9.30 – 13.00
Úterý 7.30 – 9.00
Středa 7.30 – 13.00
Středa
---------Čtvrtek 9.30 – 13.00
Čtvrtek 7.30 – 9.00
Pátek 7.30 – 11.00
Pátek 11.30 – 13.00
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Obecní úřad Obědovice
Obědovice 88, 503 51 Chlumec n. Cidlinou
495 451 744, ª723 437 109

} obedovice@seznam.cz,
Þ www.sweb.cz/obedovice

) INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
∗ Příprava výstavby inženýrských sítí k novým lokalitám
pro bytovou výstavbu.
∗ Bude provedena rekonstrukce vypouštěcího zařízení
rybníka Lednice, na kterou byla přidělena dotace z programu
Obnovy venkova.

TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
6. 9. 2005, 4. 10. 2005 a 1. 11. 2005 od 19 hod. v zasedací místnosti
Obecního úřadu. Zasedání jsou přístupna všem občanům obce.

 TERMÍNY SVOZU ODPADU

1. místo ...... Nikolka Kerekešová
2. místo ...... Filip Josef
3. místo ...... Daniel Mrštík
∗ Rybářské závody pro dospělé se připravily na sobotu 16.7.
2005. Zaregistrovalo se asi 23 soutěžících, kteří chytali na tři
kola. Největšími ulovenými rybami se stali 2 Amuři s 65 cm.
1. místo ..... Ivo Svoboda (téměř 7 metrů)
2. místo ..... František Dostál
3. místo ..... Martin Krejča
∗ Celé závody probíhaly při sluníčku a pohodě. Od rána se
prodávaly na posilněnou klobásy, opékaná kýta, pivo a nechyběla
ani káva se zákuskem. Příští léto se určitě rybářské klání
uskuteční znovu.
POZVÁNÍ NA DALŠÍ AKCE

čtrnáctidenní (žlutá známka): 8.8., 22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10.
měsíční (modrá známka): 22.8., 19.9, 17.10.

L HŘIŠTĚ
S pomocí přátel sportu z řad občanů naší obce bylo
rekonstruováno hřiště a obnoven antukový povrch. Pro
zabezpečení kvalitního povrchu je třeba dodržet několik pravidel:
1. Zásadně se po hřišti nesmí jezdit na koloběžkách,
kolech, kolečkových bruslích, motocyklech a
na povrch vstupovat s obuví s hrubou podrážkou.
2. Před zahájením míčových her se musí dbát, aby povrch
antuky byl provlhlý. Pokud tak nebude, musí se povrch
zakropit.
3. Po skončení hry se antuka urovná kartáčem a válcem
přikoulí.
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∗ 12. 8. 2005 pořádá Obecní úřad pouťovu zábavu, k tanci
i poslechu hraje hudba „KANAPE“. Začátek je ve 20 hodin.
∗ 13. 8. 2005 pořádá Spolek dobrovolných hasičů Pouťový
turnaj v nohejbale. Prezentace 3 členných družstev je v 9 hodin.
∗ 3. 9. 2005 se uskuteční další tvůrčí odpoledne pro děti
a mládež v Hostinci U Vavřince. Tentokrát vyrobíme
a namalujeme i něco na výzdobu knihovny. I maminky jsou také
vítány.
∗ Na září připravuje vítání nových občánků.

ÏGRATULACE
Kulatá jubilea oslaví v červenci: paní D. Francová,
pan V. Doležal, pan V. Vyleťal, paní M. Pavlíčková, v srpnu paní
R. Včeláková.
Obecní zastupitelstvo přeje hodně zdraví a životního elánu.
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který se koná vždy první květnovou neděli. Děti si zhotovily
přáníčka s vyplétanými obrázky, ozdobená obtisky bramborových
razítek. Menší děti maminkám a babičkám vybarvily připravené
obrázky. Zároveň si všichni vyzkoušeli batikování triček a šátků.
Odpoledne bylo zakončeno opékáním špekáčků a samozřejmě
pálením čarodějnic.
∗
7. 5. 2005 v podvečer jsme si připomenuli 60. výročí
konce 2. světové války. Zastupitelstvo obce položilo věnec
k pomníku na Vavřínku.
∗ V letošním roce jsme pozvali seniory naší obce na sobotu
14. května. Při občerstvení k poslechu i tanci hráli pánové
Z. Volejník a V. Hájek. Na setkání ovšem přišlo méně důchodců,
než jsme očekávali. Doufáme, že v příštím roce se sál Hostince
u Vavřince zaplní více, rádi Vás „senioři“ přivítáme.
∗ V pátek 3. 6. 2005 v podvečer pozvali hasiči děti a rodiče
na opékání stehýnek, aby se všichni naladili na soutěžní
a sportovní klání, které mělo vypuknout v sobotu ráno. Počasí
nám v pátek přálo až do rána a tak mohla odvážná děvčata
nocovat ve stanu na návsi, ale jako již tradičně se v sobotu ráno
obloha zamračila a pršelo. Dětí se sešlo skoro čtyřicet, malé
i velké soutěžily ve třech družstvech pod vedením zdatných
kapitánů. Závodníci zvládli opičí dráhu, přetahování lanem,
házení kroužků, s velkou chutí a rychlostí ukusovali obří koláče a
také poslušně fandili svým kapitánům na loďce. Odpoledne
vyzkoušeli dospělí i malí hasiči výkonnost Obědovické stříkačky.
Soutěžícím proměnlivé počasí ani trochu nevadilo a užívali si
radovánek celý den.Všichni dospěláci, kteří pro ně dětský den
připravili, byli spokojeni také.
∗ V sobotu 18. 6. 2005 proběhly dětské rybářské závody.
Ráno se přihlásilo 18 malých rybářů a rybářek. Chytalo se na 3
kola. Před polednem byl závod ukončen. Největší ulovenou rybou
byl kapr měřící 51 cm.
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LBEZDRÁTOVÝ INTERNET
Všichni zájemci o připojení k bezdrátovému internetu
v naší obci v horizontu jednoho roku, ať se závazně přihlásí
na Obecním úřadě do 15. září 2005.
Přehled tarifů (ceny jsou za měsíc včetně DPH a jsou
konečné, tj. doba připojení je neomezená i množství
přenesených dat není limitováno):
Agregace
1:10

Agregace
1:3

Vyhrazená
linka

128
kbps

300 Kč

500 Kč

1 100 Kč

256
kbps

540 Kč

900 Kč

2 700 Kč

512
kbps

750 Kč

1 450 Kč

5 000 Kč

Vyšší rychlosti dle individuální dohody.
Agregace je počet účastníků sdílejících jedno pásmo. Cena
instalace zřízení u jednotlivců se pohybuje kolem 4200 Kč
(anténa, Wifi karta, do 15m kabelu a 3 hod. práce) plus
jednorázový aktivační poplatek 1000 Kč. Pokud se bude
v jednom domě připojovat bezdrátový internet na dva počítače,
cena instalace klesne asi na 3000 Kč za počítač.
V případě zájmu ze strany obyvatel, obec zaplatí část nákladů
na zřízení bezdrátového internetu v obci a žadatelé nebudou
platit jednorázový aktivační poplatek 1000 Kč.
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INFORMACE Z KNIHOVNY
Knihovna Vám nabízí nejen knihy, ale i časopisy a přístup
na internet, vše zdarma. Koncem července jsme se díky
Obecnímu úřadu přestěhovali do volných prostor Obecní hostince
U Vavřince. Místnosti byly opraveny, vymalovány a doplněny
novými policemi na knihy. Zde najdete více pohodlí při vybírání
knížek i přehlednější uspořádání časopisů. Brzy zde bude také
internetová „mini-kavárna“ i místo vhodné pro prezenční
prohlížení knih nebo studium.
Z naší současné nabídky určitě během prázdnin
a dovolených uvítáte dostatek knih s tipy na výlety a průvodců
po všech naších krajích. Také půjčujeme naučné a výukové
CD-ROM.
Stále platí, že na požádání je k dispozici pomoc, rada
či výuka práce na počítači.
O prázdninách
od 17-18 hodin.

je

knihovna

otevřena každý čtvrtek

 DIVADELNÍ SPOLEK
První nápad o obnovení místního divadelního spolku
přišel během Posvícenské zábavy 2004, kdy se hledal nějaký
magnet další pouťové zábavy. Budoucí režisér Pavel Novák
si vzal na svá bedra nalezení vhodné divadelní hry a hlavně její
úpravu. Jako nejvhodněší se nakonec ukázala pohádková komedie
Hrátky s čertem od Jana Drdy. Pavel Novák hru přepsal – dodal
současné vtipy, vyhodil několik postav, rozšířil roli princezny
a kompletně změnil závěr. Většina rolí byla obsazena velmi
~4~

rychle: Káča připadla Adéle Kvasničkové, poustevník Otec
Školastykus Zdeňku Pavlíčkovi, princezna Dišperanda Kristýně
Vojtíškové, mladý čert Lucius Davidu Kuldovi, anděl Teofil Lucii
Vyleťalové, David Čermák získal hned tři role – loupežníka Sarka
Farku, starého čerta Karborunda a smyslný přelud, dalšího starého
čerta Omnimora obdržel Pavel Koníček, pekelnou rádkyni
magistru Solfernu Lenka Macháčková (nyní Nováková),
pekelného knížete Věra Klapková a konečně Pavel Novák vklouzl
do kostýmu Martina Kabáta. Malý divadelní tým ještě doplňoval
Martina a Petr Klapkovi, Alena Sadílková a Věra Nováková.
V lednu 2004 herci absolvovali první čtenou zkoušku.
Následovaly další a další zkoušky, postupně s pohybem
v prostoru, s rekvizitami, v kostýmech a mezi kulisami, které
namaloval Petr Bohdal.
Generálka a premiéra se odehrála na návsi v Obědovicích
na novém pódiu 13. a 14.srpna 2004. Byl zajištěn i profesionální
zvukař, proběhla poslední zkouška s mikroporty a vše bylo
připraveno. Premiéru navštívilo asi 350 lidí, které nezaskočilo ani
několik slabých přeháněk střídajících se s ostrým svitem slunce.
Herci zapomněli na nedostatky ze zkoušek a před vstřícným
publikem předvedli skvělý výkon, v posledním jednání
vyšperkovaný intenzivní improvizací.
Další veřejná repríza naší hry byla domluvena na
10. 7. 2005 v Roudnici. Tentokrát nám počasí nepřálo. Silný a
vytrvalý déšť, který se spustil v půlce představení, většinu diváků
odehnal. Ti kteří zůstali, si však představení pochvalovali.

 KULTURNÍ A ZÁJMOVÉ AKCE USPOŘÁDANÉ OÚ
∗ 30. 4. 2005 jsme přivítali děti i jejich maminky. Všichni si
přišli vyrobit dárky pro maminky a babičky k jejich svátku matek,
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