Obecní úřad Obědovice

POZVÁNÍ NA DALŠÍ AKCE
∗ 10. 2. 2006 se OÚ pořádá Obecní ples. K tanci i poslechu hraje
skupina Kanape.
∗ Všechny děti, jejich rodiče i příbuzné přivítá Obecní úřad v sobotu
4. března 2006 na Dětském maškarním plese. O hudební doprovod
se postarají pánové Z. Volejník a L. Hájek. Zábava začíná ve 14 hodin
v hostinci U Vavřince.
∗ V pondělí 6. března 2006 od 18.00 Poprvé u počítače: Nebojte
se internetu. V Obecní knihovně se koná zaškolení pro každého:
seznámení s internetem, s poštou po internetu i s nakupováním na
internetu.
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∗ V pátek 10. března 2006 od 15 pořádá Obecní knihovna spolu
s Obecním úřadem Veřejné čtení a malování. Při čtení ze známých
pohádkových knížek budeme malovat obrázky na papír i na sklo nejen
pro výzdobu knihovny.
∗ V sobotu 11. března 2006 pořádá Sbor dobrovolných hasičů pod
záštitou Obecního úřadu Maškarní ples. K tanci i poslechu hrají
Z. Volejník a L. Hájek. Všechny Vás srdečně zveme ať již v maskách
či bez masek ve 20 hodin do hostince U Vavřince.
∗ V pondělí 20. března od 18.00 se v Obecní knihovně koná
zaškolení Na úřad přes internet & Burza práce – seznámení s portály
veřejné správy, el. podatelnami, prezentace serverů s nabídkou
zaměstnání, sestavení a tisk životopisu.

ÏGRATULACE
Kulatá jubilea oslavili a oslaví: v září pan M. Novotný, v říjnu paní
V. Klapková, v listopadu paní J. Chaloupková, v prosinci pan
F. Vyčítal, v lednu paní B. Slonková, pan S. Čihák, paní B. Syrůčková,
v únoru pan R. Homola, pan J. Saidl, paní B. Kolertová, v březnu pan
Z. Matějka, paní J. Vaicová a paní A. Hubáčková. Obecní zastupitelstvo
přeje hodně zdraví a životního elánu.
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} obedovice@seznam.cz,
Þ www.sweb.cz/obedovice

) INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA

L PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

∗ Probíhají projektové a přípravné práce na vybudování nové
trafostanice v oblasti plánované pro novou výstavbu „Na Vinici“
∗ Na Obecním úřadě můžete využít nové služby úředního
ověřování dokumentů a listin.

Naše obec dostala nabídku na komplexní ošetřovatelskou péči
formou návštěvní služby v bytech občanů. Péči o občany všech
věkových kategorií včetně péče o matku a dítě zajišťují kvalifikované
zdravotní sestry. Další podrobnosti včetně kontaktů jsou k dispozici
na Obecním úřadě.

 TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

L BEZDRÁTOVÝ INTERNET

7. 2. 2006, 7. 3. 2006 a 4. 4. 2006 od 19 hod. v zasedací místnosti
Obecního úřadu. Zasedání jsou přístupna všem občanům obce.

 TERMÍNY SVOZU ODPADU
čtrnáctidenní (žlutá známka): 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4.
měsíční (modrá známka): 6.2., 6.3, 3.4.

, VAROVÁNÍ PŘED ZLODĚJI
V poslední době došlo v naší obci k několika vloupáním.
Proto Obecní úřad nabádá občany ke zabezpečení vlastních domů
a zahrad. Zároveň nepodceňujte nebezpečí pohybu cizích osob obcí,
které se chovají podezřele a mohly by si vybírat objekty vhodné
k vykradení. I malá informace o takových osobách může vést
k úspěšnému vyřešení vloupání a krádeže.

INFORMACE Z KNIHOVNY
Již poněkolikáté dostáváte do rukou pozvánku do naší obecní
knihovny a ještě jste knihovnu nenavštívili? Máte nyní jedinečnou
příležitost! Po celý následující měsíc březen se knihovna připojí
k celostátní akci „Březen – měsíc internetu“ a bude nabízet řadu
doprovodných akcí, např. 2 zaškolení pro práci na počítači nebo
výtvarné odpoledne pro děti. Podrobnosti jsou zde v pozvánkách,
na informačním listu knihovny i na internetových stránkách.
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Připojování k bezdrátovému internetu v naší obci už probíhá,
dosud bylo připojeno asi 8 účastníků. Bližší informace pro další
zájemce jsou k dispozici na Obecním úřadě.

 DIVADELNÍ SPOLEK
V listopadu se divadelní spolek rozloučil s hrou „Hrátky
s čerty“ derniérou, která se konala v Kratonohách. V lednu se spolek
opět sešel pod vedením P. Nováka, aby se seznámili s novou hrou.
Přípravy a realizace budou náročné a tak DRŽME PALCE!!!

 KULTURNÍ A ZÁJMOVÉ AKCE USPOŘÁDANÉ OÚ
∗ V září přivítal Obecní úřad tři nové občánky do naší obce.
∗ V listopadu jsme se sešli na posvícenské zábavě s kapelou Svižná
těla.
∗ Na Mikulášské nadílce v hostinci U Vavřince se sešlo téměř
padesát dětí. Nejprve shlédli loutkovou pohádku, kterou
zprostředkoval Sbor dobrovolných hasičů pod záštitou Obecního
úřadu a pak už naděloval Mikuláš s Andělem a Pekelníkem. Děti už
našeho čerta dobře znají a proto nad strachem vyhrála dobrá zábava,
ke které hráli L. Hájek a Z. Volejník.
∗ Na Vánoční svátky se nám na návsi rozsvítila krásná jedle
a Silvestrovská noc zářila nevídaným ohňostrojem.
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