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Vážení spoluobčané,
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11. výročí pochodu PTP. . 11
vyhledávaným zdrojem nevšedních kulturních zážitků.
Na podzim jsme s vaší pomocí vysadili 44 nových třešní. Silvestr. . . . . . . . . . . . . . . 12
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potřebného materiálu nebo při vlastní výsadbě. Vám všem za to
patří velké poděkování.
Vzhledem k obrovskému ohlasu, který tato akce vyvolala, už teď mohu slíbit, že
v podobných akcích budeme pokračovat i v budoucnu a vynasnažíme se vrátit stromy i na další
místa v katastru obce.

Výsadba při obnově Třešňovky
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V souvislosti s provozem obecní čistírny
odpadních vod, bych rád připomenul několik
základních informací. Vzhledem k tomu, že na
kanalizaci obec získala dotaci ze Státního fondu
životního prostředí, musí dodržet jím stanovené
podmínky. V rámci provozu čistírny je měřeno
mnoho technických parametrů, které jsme
nuceni splnit. Mimo jiné se denně kontroluje
objem přítoku odpadních vod, který musí
odpovídat stanovenému rozsahu danou
projektovou dokumentací a fondem životního
prostředí. Několikrát jsme v tomto roce
zaznamenali řádový nárůst přítoku odpadních
vod během 24 hodin, který silně vybočoval
z definovaného pásma. To může mít mnoho
příčin od nechtěného průsaku spodních vod,
povrchového nátoku dešťových vod až po
neoprávněné odvádění dešťových vod nebo

vypouštění starých žump nebo septiků. Dbejte
prosím na to, že do splaškové kanalizace není
možné vypouštět jiné odpadní vody než ty
spojené s provozem vašich nemovitostí.
Jakékoliv vypouštění žump, septiků, bazénů a
dalších jímek nebo zdrojů je nezákonné a
způsobuje na provozu obecní čistírny škody,
které se mohou promítnout do cen stočného.
Dobrá zpráva je, že se nám podařilo
s fondem životního prostředí dojednat pro příští
rok stejnou cenu stočného jako v roce letošním,
a to i přes to, že finanční analýza z projektu
nám udává stálé vzrůstající tempo této ceny.
Vše záleží na provozních nákladech ČOV a
kvalitě čištěné vody.

Co se rozhodovalo na veřej ném
zasedání zastupitelstva?

2) Schválili jsme uzavření Dohody o převodu
práv a povinností z příkazní smlouvy ze dne
28.4.2015 mezi subjekty obec Obědovice,
KalVoda, Kalvoda služby.
3) Schválili jsme uzavření Dodatku č.1 ke
Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání
mezi obcí Obědovice a Petrou Meiszárovou.
Předmětem dodatku je prodloužení smlouvy o
jeden rok a snížení záloh na energie.
4) Schválili jsme uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností Povodí Labe.
Břemeno vzniklo protnutím obecní kanalizace a
vodoteče v majetku povodí Labe.
5) Proběhla diskuze ohledně křovinořezů a
jejich možnému využívaní spolky (rybáři). Dále
proběhla diskuze k ČOV, náklady na vyčištění
odpoadních vod a provozní náklady, dále pak
neočekávané nátoky a možné důvody.

Veřejné zasedání 3/2017 dne 3. 8. 2017
1) Schválili jsme uzavření smlouvy o pronájmu
nebytových prostor s Davidem Federselem.
2) Schválili jsme návrh smlouvy se společností
Profesionálové s.r.o. "Obědovice - oprava
chodníků".
3) Schválili jsme kupní smlouvu se společností
Kobra kovo s.r.o. na sekačku Gianni Ferrari
PG200 v hodnotě 189.000,- Kč.
4) Proběhla diskuze k obnově sekaček, nákupu
repasované tecniky, sekání obecních pozemku,
opravě chodníků na "Václaváku". Dále proběhla
diskuze ohledně dětského hřiště a k novým
odpadkovým košům na psí extkementy.

Petr Klapka, starosta

Veřejné zasedání 4/2017 dne 2. 11. 2017

Usnesení najdete na stránkách obce v sekci
1) Schválili jsme přijetí dotace z Ministerstva úřední deska.
Zemědělství programu Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků – název
projektu “Vavřinek – socha Vavrince“ v hodnotě
72.100,- Kč a projektu “Vavřinek – Zvonička“ Příští
veřejné
zasedání proběhne
v thodnotě 130.900,-Kč.
28.12.2017 od 19:00 U Vavřince.
Pozvánka na tábor

Vážení rodiče, ještě neskončil rok 2017,
ale my už plánujeme, jak zpestříme letní
prázdniny Vašim dětem. Letošní pořádání
vesnického táboru nás přesvědčilo, že tato akce
má smysl. V létě 2018 jsme se rozhodli
uskutečnit dva turnusy. Zvolit můžete jeden,
druhý nebo oba termíny. Zveřejňujeme je již
nyní, abyste si mohli včas plánovat letní
dovolenou.
I.
II.

16. – 20. července
23. – 27. července

Tábor bude pořádán v podobném stylu,
jako v letošním roce. Pro Vaše děti připravíme
pestrý tématický program plný zábavy a soutěží
a zázemí zajistíme dle klimatických podmínek
buď v Kratonohách nebo v Obědovicích.
Závazné přihlášky budou od 1. ledna 2018
k vyzvednutí v základní i mateřské škole
v Kratonohách a na obecních úřadech v
Kratonohách a Obědovicích. Více informací
najdete na přihlášce.
Na malé táborníky se moc těšíme a do
nového roku Vám přejeme pevné zdraví a lásku.
Iveta Kašparová a David Kulda
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Pytlový svoz - j ak si vedeme?

Uplynul čas, který nám umožnil
vyhodnotit čísla, která vypovídají o tom, jakým
způsobem třídíme odpady po zavedení
pytlového svozu. Snad budou čísla motivovat i
ty poslední odpůrce pytlového svozu, který se
stal naprosto běžným způsobem svozu i
v okolních obcích. Aby tento článek byl více
názorný, v níže uvedené tabulce uvádím
srovnání vyvezených odpadků, dle jednotlivých
druhů za stejné období let 2016 a 2017.

Papír
Plasty
Sklo
Nápojový karton
Komunální odpad

CELKEM CELKEM
2+3Q 2016 2+3Q 2017
0.46
0.98
2.304
2.233
2.99
1.91
0
0.066
21.4
19.1

Z tabulky je patrné, že nám jde nejlépe
papír. V jeho sběru jsme byli o 100% lepší. Ve
sběru papíru nás brzdil nedostatečný počet
kontejnerů. Přidat další kontejner by znamenalo
Hasiči v Obědovicích

Oficiality ohledně stavu JSDH Obědovice
byly ještě donedávna neznámé. Vlastně se
nejedná o stav jen obědovické jednotky, ale
problém s aktuálností údajů, počtem členů,
evidencí vybavení a dalších údajů, je velkou
neznámou i v jiných obcích. V říjnu se konalo
školení velitelů jednotek a velitelů družstev na
Krajské stanici hasičského záchranného sboru.
Tohoto celodenního školení se zúčastnili dva
zástupci z Obědovic. Z pohledu obecního
úřadu, je pro zabezpečení požární ochrany
nezbytné, mít buď vlastní jednotku JSDH nebo
mít požární ochranu na území obce
zabezpečenou smluvně s jinou JSDH. Vzhledem
k tomu, že na území naší obce má JSDH více jak
120letou tradici, neradi bychom legislativní
minimum na úseku požární ochrany řešili
prostřednictvím jiných jednotek.
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vyšší finanční zátěž a proti hovořil i nedostatek
prostoru, který je v prostoru mezi obecní
nástěnkou a místní prodejnou.
V plastech jsme na tom nepatrně hůř než
v loňském roce. Možná je to způsobeno
zavedenou změnou svozu, ale nižší číslo u
komunálního odpadu nevypovídá o tom, že by
někdo plasty házel do popelnice s komunálním
odpadem.
Další tabulka uvádí cenu, kterou nám
EKOKOM vrací za každou sebranou tunu dané
komodity odpadu. Už víte proč je třídění tak
důležité? Jedině tříděním jsme schopni
dlouhodobě udržet výběr poplatků na uzdě.
Škoda každého plastu a nápojového kartonu,
který skončí jinde než v oranžovém nebo žlutém
pytli.

Papír
Plasty
Sklo
Nápojový karton

1.400, Kč / tuna
5.000, Kč / tuna
1.000, Kč / tuna
4.200, Kč / tuna
David Kulda

Z výše uvedených důvodů se 12. 12.
2017 uskutečnila schůzka dobrovolníků, kteří by
v JSDH Obědovice chtěli působit. Cílem této
schůzky bylo dát dohromady partu lidí, které
tato oblast zajímá a chtěli by se jí věnovat.
Vedle toho se nabízí možnost reprezentovat na
sportovních závodech a vytvořit i dětský
sportovní tým hasičů. Jsou to však dlouhodobé
cíle, na jejichž začátku se musí většina
shodnout na několika věcech zásadních pro
fungování, jak aktivní JSDH Obědovice, tak
případně sportovního družstva. Ze závodů
z Dobřenic máme malé zkušenosti, ale velké
dojmy, které nás snad posunout správným
směrem.
David Kulda
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Dotace
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V rámci tohoto titulu jsme plánovali předělat
přístupový chodník na Vavřínek, který měl být
z pískovcové dlažby, aby navazoval na
Dotace na opravu zvoničky a sochy pískovcové schodiště. V blízkosti chodníku měly
Svatého Vavřince
být doplněny lavičky, odpadkové koše a
v blízkosti silnice stojan na kola. Budeme se
Je to neuvěřitelné, ale po necelých 8 snažit o získání dotace v příštím roce.
měsících známe výsledky žádostí o dotace,
které nám umožní realizovat opravu a údržbu Příprava projektu na zajištění břehu
památek a pomníku v centru naší obce. Bohužel Vavřínku
jsme nebyli úspěšní u titulu z Ministerstva
vnitra, kde jsme skončili čtvrtí pod čarou
V prosinci proběhne schůzka zástupců
z důvodu vyčerpání finančních prostředků obce s projektantem a s pracovníky památkové
fondu. Z tohoto titulu jsme chtěli realizovat péče, abychom společně vymezili cíle projektu
opravu a obnovu památníků padlých. Hlavu pro zajištění břehu Vavřínku. Břehy se každým
nevěšíme, zkusíme to v únoru 2018 znovu.
rokem vlivem eroze posouvají směrem dolů a
Další tituly byly vypsány Ministerstvem ubývají. Aby z Vavřínku něco zbylo, je nutné
zemědělství. Ze tří žádostí jsme uspěli se tyto břehy stabilizovat. Vzhledem k tomu, že se
dvěma. Realizovat se bude oprava zvoničky, jedná o pozemky evidované na seznamu
včetně opravy zvonu a jeho zavěšení. Socha památek, je nutné brát v úvahu při hledání
Svatého Vavřince bude zbavena zeleného vhodného technického řešení kromě estetického
mechového kabátu a bude opatřena sanačním vzhledu i požadavky památkářů, aby
nátěrem, který sochu zakonzervuje a zajistí, že provedenými pracemi nebyla znehodnocena
se na něm nebude mech usazovat tak rychle. památka významná v celorepublikovém
Okolo všech památek bude položen nový měřítku. Podobné blatné tvrze jsou totiž na
okapový chodník z pískovcové dlažby, která území České republiky pouze dvě. A jedna
zajistí odvod vlhkosti směrem od památek. z nich je ta naše.
Bohužel nám z důvodu nedostatečných
finančních prostředků nebyla schválena dotace
na rozšíření místa pro klidový odpočinek.
David Kulda

Pomník a článek "Moje ilegální
činnost"
Ve Vavřincových listech č. 1/2017 jsem
napsala pár slov k historii naší zvoničky, nyní se
budu obsáhleji věnovat pomníku, který
připomíná padlé hrdiny naší obce, kteří bojovali
za svobodu v 1. a 2. světové válce. Bohužel
žádost o dotaci nebyla kladně posouzena a
památník bude muset na svou opravu dále
čekat.
Nápis, který připomíná padlé z let 1914 –
1918 je již téměř nečitelný. Pamětní deska se
jmény občanů, kteří se stali obětí nacismu a
okupace v letech 1939 – 1945, byla odhalena
v roce 1947 a je v čitelném stavu. Odhalení
pamětní desky je popsáno v kronice na str. 117
kronikářem Antonínem Vlasákem, který rovněž
na str. 85 učinil zpětný záznam o události, která
se v Obědovicích odehrála 17. listopadu 1939,
kdy byli zatčeni Ferdinand Jirout, Jaroslav
Řehák, Bohuslav Vanc, Stanislav Chavalka a
Karel Vyleťal, gestapem z Kolína. Co se v tento
den stalo? Možná se ještě ve vesnici najde pár
pamětníků, kteří by tuto událost a okolnosti
popsali. Já o této události vím díky písemnému
záznamu mého prastrýce Karla Vyleťala, který
byl jedním ze zatčených. Článek je nadepsán
Moje ilegální činnost a je napsán po návratu
z koncentračního tábora.

Moje ilegální činnost

"V roce 1 938 jsem s nadšením
nastupoval na hranice, ochoten bránit naši vlast
do posledního dechu. Nedají se vylíčit pocity, se
kterými jsme ustupovali z hranic. Byli jsme
nuceni opustit nejkrásnější krajiny naší vlasti,
opustit miliardové majetkové hodnoty a
zanechat je cizákům. Nikdy nezapomenu na
drzý vstup německé armády do naší země 1 5.
března 1 939. Tenkráte už u mě vzklíčila
nesmiřitelná nenávist vůči okupantům a
přísahal jsem v duchu, že ve mně budou mít do
smrti nepřítele. Spojil jsem se s několika
kamarády stejného smýšlení a zahájili jsme

Vavřincovy listy 3+4/2017

5

záškodnou činnost. Podařilo se mně sehnat
několik zbraní a to: vojenskou pušku 1 40
nábojů, loveckou pušku a pistoli ráže 635. Tyto
zbraně chovám jako památku, protože během
mého vězení se jim nedostalo žádného ošetření.
Uvádím jména mých společníků: Ferdinand
Jirout (krejčí, č. p. 51 ), který dostával ilegální
tiskoviny z Prahy, Jaroslav Řehák (zámečník,
č. p. 75), Bohuslav Vanc (zedník, č. p. 1 9) a
Stanislav Chavalka (klempíř, č. p. 22), všichni
z Obědovic.
Esesák Jindřich Riedel z Káranic, který
docházel do Obědovic nás častoval nadávkami:
„ česká pakáž já vám to ukážu. “ Jednoho dne
nás vyprovokoval natolik, že jsme se rozhodli
pomstít. Vyčkali jsme návratu jeho z naší obce a
na příhodném místě jsme ho přepadli a zbili, že
zůstal ležet. Riedel nikoho nepoznal, ale jeho
spolupracovník František Kovlík byl u té věci
náhodným svědkem a z povzdálí asi 50 m nás
pozoroval a ihned věc udal gestapu. V několika
hodinách poté jsme byli zatčeni Kolínským
gestapem. Kovlík byl po válce 25. října 1 946
Lidovým soudem v Hradci Králové odsouzen na
25 let těžkého žaláře a k ztrátě cti na vždy.
Zatčeni jsme byli 1 7. listopadu 1 939,
uvězněni v Kolíně, na Pankráci, v Terezíně,
Dachau a Oranienburgu. Označeni jsme byli
takto: nebezpečni Říši a klidu v Protektorátě a
nemohou být propuštěni, protože je obava, že
by ve své činnosti pokračovali. Pro toto

označení jsme byli v Dachau dáni do trestné
kolony. Z Dachau nás odvezli do Sachsenhausen
a tam jsme byli uvězněni do konce války.
Prodělali jsme desetidenní pochod hladu a smrti
do vysvobození Rudou armádou u města
Schwerinu. Domů jsme se vrátili s podlomeným
zdravím 8. června 1 945 bez Bohuslava Vance,
který zemřel na jaře následkem ubití
esesmanů. "

Kalous v Obědovicích

krkavcovitých ptáků, dravců, holubů nebo
veverek. Jeho hlavní potravou jsou hraboši, což
lze snadno ověřit, podíváme-li se na obsah
vývržků, které nalezneme pod místy odpočinku
kalousů (viz foto). Kalousi v ČR jsou stálí a
přelétaví a v menší míře tažní. V zimě je možné
zastihnout na jednom stromě či na několika
sousedních stromech i několik desítek jedinců,
což je pohled opravdu impozantní.

Během léta jsme měli možnost
v Obědovicích u kulturního domu ve večerních a
nočních hodinách slyšet hlas tří odrostlých
mláďat kalouse ušatého a pokud jsme měli
štěstí tak i zahlédnout jejich siluety při tichém
nenápadném letu. A protože se mláďata občas
ozvou i během dne, tak se nám podařilo objevit
jejich úkryt v korunách stromů a vyfotografovat
je. Přejeme našim
mláďatům mnoho let
života (nejvyšší věk
kroužkovaného jedince byl 27 let) a doufáme, že kalouse
v
naší
vesnici
přivítáme i příští rok.
Kalous ušatý je
spolu s puštíkem
obecným
jedna
z našich nejběžnějších středně velkých
sov, přičemž od puštíka se liší především
péřovými oušky na
hlavě a oranžovýma
očima. Hnízdí nejčastěji
ve
starých
hnízdech

Společně s Bohuslavem Vancem, jsou na
pamětní desce Jaroslav Kubát č.p. 9, kapitán čsl.
armády,
zemřel
krátce
po
návratu
z koncentračního tábora v Tarezíně. Dále
Stanislav Semenec č.p. 66, zemřel při totálním
pracovním nasazení v západním Německu. Na
pamětní desce chybí jméno Aloise Hubáčka
z č.p. 60, politického vězně, který byl toho času
nezvěstný. Zřejmě zahynul při pochodu smrti při
vyklízení koncentračního tábora. (Pamětní kniha
obce Obědovice 1923 – 1966, str. 118)
Pokud jste poprvé slyšeli o zmlácení
Jindřicha Riedla a trestu, který se stal pro pana
Bohuslava Vance osudným, jsem ráda, že jsem
odkryla kus historie naší obce a s tím spojeného
hrdinství. Pokud se u někoho doma v krabici
nebo šupleti nachází zajímavý text, který se
váže k historii naší obce, prosím Vás touto
cestou, abyste se na mě obrátili. Ráda bych si
pořídila scan nebo kopii.
Adéla Pozlerová

Pavlína Kuncová
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Nejsme žádní vrtáci
Když
se
čtrnáct
let
věnujete
amatérskému divadlu, nemělo by vás nic
zaskočit. Na tom našem hraní je ale zábavné i
to, že nepředvídatelné věci, které i zkušené
borce zcela vykolejí, se stávají prakticky pořád.
Tak třeba poslední zkouška před páteční
slavnostní
premiérou
Rozpaků
zubaře
Svatopluka Nováka, která probíhala už na návsi
v
zapůjčených
přívěsech.
Maximální
soustředění, všichni hrají jako o život, protože
vědí, že odteď už to bude jenom naostro. V tu
chvíli režisér pronese zdánlivě neškodnou větu:

„ Míro, vykopni tu lať, která podpírá střechu, ať
se nám tu neplete. “. Následuje biblická potopa

světa, neboť voda, která přes noc napršela na
střechu kamionu (=jeviště) a díky lati se na ní
držela, silou vodopádu zmáčela scénu a
všechny, co na ní stáli. Po pěti vteřinách hrůzy
mě zalil pocit hrdosti, protože žádný z herců
nepropadl depresi, ale všichni okamžitě popadli
košťata a začali vymetat tu záplavu, abychom
večer mohli hrát. V tu chvíli jsme ještě netušili,
že tohle byla jen předehra k mnohem
ďábelštějšímu představení, které si pro nás za
dalších pár desítek minut přichystala Matka
příroda. Před poryvy větru a lijáku jsme
vlastními těly chránili techniku, kulisy, scénu a
stany, navzdory tomu, že některým z nás v tu
chvíli tekla voda otevřenou střechou až do
obýváku. A zase – když peklo ustalo, ani na
chvíli nikdo nepochyboval. Možná i tohle prožité
nebezpečí nás semklo tak, že jsem měl z obou
našich premiérových představení ten úplně
nejlepší pocit. Já to sice říkám skoro po každé
premiéře, že byla nejlepší, ale přesto si
z každého takového představení odnáším pocit,
že pár nepovedených situací jsme si mohli
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odpustit. Ale teď nic!
Povedlo se to přesně
tak, jak jsme chtěli, i
když nám někteří
„herci“ z řad diváků
připravili
perné
chvilky (zejména sobotní
pacientka,
která chtěla zpočátku
absolvovat i gynekologické vyšetření,
mě dodnes občas
vzbudí ze sna).
Kromě toho,
jak
jsme
se
vypořádali s přírodními živly, si velmi
cením ještě jedné
zásadní věci, které
pracovně říkám „obědovické semknutí“ lidí,
kteří nám přišli nezištně pomoci stavět a bourat
scénu a pomáhali s organizací. Je vás vždycky
dost a jste jedním z důvodů, proč nás to hraní
v obědovickém dresu pořád baví. Tímto bych
chtěl poděkovat všem, kdo nám jakkoliv
prospěli, nebo se jen ochomýtli na návsi, aby se
po dokonalé bouři přesvědčili, jestli jsme celí a
večer doopravdy budeme hrát.
A ještě na závěr mám zprávu pro vás,
kdo jste nás buď neviděli, nebo vám to jednou
nestačilo. Právě připravujeme plán repríz
„Zubaře“ v okolních obcích, tak sledujte naše
stránky
www.ds.obedovice.cz,
abyste
neprošvihli ordinační hodiny.
Za DS Obědovice
Pavel Novák, režisér
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Malá fotoreportáž z vydařené premiéry i přes
všechny pohromy (foto na předešlé stránce).
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Adventní sbírka pro MŠ a ZŠ

První adventní neděli proběhl před
hostincem U Kaštanu prodej vánočních
dekorací, cukroví atd., které připravily maminky
dětí z MŠ a ZŠ Kratonohy. Finální částka
z prodeje těchto výrobků se zastavila na 14000
Kč. Částka bude jako vždy rozdělena rovným
dílem mezi MŠ a ZŠ Kratonohy.
Adéla Pozlerová

Adventní posezení v Obědovicích
V
pátek 1.12.2017 jsme začali
s přípravami výrobků a vánočních dekorací. Asi
30 šikovných rukou vyrobilo spoustu krásných,
téměř profi výtvorů s chutí a dobrou náladou.
Jako již každoročně jsou tyto výrobky
určeny k prodeji a do výherní tomboly.
1.Adventní neděli
3.12. přijeli do
Obědovic do hostince U Vavřince nabídnout své
regio výrobky firmy : Rakytník Cvrček Lhota pod
Libčany, Řeznictví Brož Trnava, perníčky od
Lucky z Písku, med a medovina od Zdeňka M.,
sirob od Honzy K., svíčky a drobné vánoční
dárky z Hořic.

Zajímavou novinkou Adventu byla dětská
dílnička - zdobení perníčků - pod vedením
Zdenky K. a Lenky H. Zdenčiny výborné
perníčky šly na dračku. Děti si to užívaly, jak
zdobení, tak ochutnávku.
Na
letošní
výzvu
„o
nejlepší
vánočku,štolu
či
biskupský
chlebíček“
zareagovalo 14 pekařek. Vítězný biskupský
chlebíček byl od Zdenky Kudrnové.
RECEPT:

200g polohrubé mouky, 1 20g másla, 1 00g
mouč. cukru, 50g rozinek, 50g sušených
brusinek, 50g vlašských ořechů, 50g sušených
datlí, 50g kvalitní čokolády, 50g kandovaného
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ovoce, 1 00ml mléka, 4 vejce, 1 vanilkový cukr,
1 /2prdopeč, špetka soli

Nasekejte datle, kand.ovoce, čokoládu,
ořechy a vložte do mísy. Přisypte mouku se solí
a prdopečem, rozinky a vše promíchejte. Bílky
oddělte od žloutků. Ve druhé misce smíchejte
rozpuštěné máslo, vanil.cukr a žloutky,
vyšlehejte do pěny. Poté sypkou směs přesypte
do tekuté, přidejte cukr a mléko. Z bílků
vyšlehejte tuhý sníh a opatrně jej do těsta
vařečkou vmíchejte.
Formu vymažte máslem, vysypte hrubou
moukou a těsto vlijte dovitř. Pečte na 170st. Cca
40-45 min.

Letošní Advent navštívilo asi 130 lidí z Obědovic
a okolí. Pohodová
předvánoční nálada
vyvrcholila přáním starosty, rozzářeným
stromečkem a dobrým svařákem. Slíbené
překvapení pro děti byl Mikuláš,Anděl a Čert
s malými dárečky.
Všem vám děkujeme za přízeň. Nám
děvčatům za pomoc při přípravách i průběhu
Adventu.
Obecnímu úřadu za podporu finanční,
taktéž poděkování sponzorům.
Za obědovická děvčata
Katka Kutíková

Souboj dvou kuchařů
PETR x PEPA - „gulášovka“
Ochutnávka dopadla remízou
HOŠI DĚKUJEM
Souboj v přípravě „tataráku“
Petr x Zdeněk
ochutnávka dopadla opět remízou
HOŠI DĚKUJEM

TĚŠÍME SE NA PŘÍŠTÍ
ROK,KDY NÁS ČEKÁ
JIŽ 10.TRADIČNÍ
ADVENT

Všem přejeme krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2018
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Drakiáda a dlabání dýní 2017
Druhou říjnovou sobotu nám počasí
skutečně přálo, někdo by dodal, že díky absenci
větru létaly více děti po louce než draci na
obloze, ale alespoň jsme si užili sluníčko a
neklepali se zimou. Dokonce jsme u hostinské
na poslední chvíli rušili přípravu čaje, protože,
kdo by ho v tom teple pil!

Na fotografiích můžete vidět, že se jako
každý rok vydlabala z dýní krásná strašidla,
která ozdobila plácek před hospodou.

V rámci doprovodného programu se
konal 2. ročník mistrovství v hodu vlaštovkou.
Děti si poskládaly vlastní plavidlo a následně
nacvičovaly. V úvodu se konal první oficiální
zkušební hod, podle kterého se sestavilo házecí
pořadí. Výsledné pořadí bylo následující:
1. místo – Tomáš Klapka, 2. místo – Lukáš Hurt,
3. místo – Antonín Erben. Vítězové byli
odměněni Kinder vajíčkem a poražení si smlsli
na čokoládce.
Adéla Pozlerová
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11. výročí pochodu PTP
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PTP = Ponížení Tukové Pneumatiky

středa 27.12. ve 12.00 h
Zhruba ve 12 hodina k nám do Obědovic přijde početná skupina
turistů z Volče, ze Staré Vody Chudeřic a Káranic. Zde mají
planované občerstvení a poté budou pokračovat nahoru do lesa
směr k vagonu. Tímto zveme všechny naše obyvatele, aby se též
přidali k této letité akci. Do batůžku si můžete přibalit kromě dobré
nálady špekáček a kousek chleba. Hořčice a tácek bude k dispozici.
Kdo bude mít zájem spíše o polévku s rohlíkem, bude v restauraci
připravena. Točené pivo i limo je samozřejmostí. Po občerstvení a
uvítacím proslovu pořadatele kolem 13 hodiny společně vyrazíme.
Půjdeme na pohodu okruhem
OBĚDOVICE - (vagon v lese) - CHUDEŘICE - KÁRANICE - OBĚDOVICE

12

Vavřincovy listy 3+4/2017

Pohodové prožití svátků vánočních
a vše nejlepší v novém roce 201 8 Vám přejí
zastupitelé obce Obědovice

PF 2018

Z redakce

Vážení čtenáři,
mnozí z vás jistě zaznamenali
špatnou kvalitu tisku fotografií
posledního čísla VL. Bohužel došlo
bez našeho vědomí k použití jiné
technologie tisku a při spěšném
přebírání jsme to nezkontrolovali. I
z tohoto důvodu jsme museli
hledat novou tiskárnu. Celkově
toho na podzim bylo tolik, že jsme
nestihli
vydat
třetí
číslo
v pravidelném termínu, proto jsme
nakonec rozhodli o vydání tohoto
dvoučísla. Archiv již vydaných čísel
v plné kvalitě a v barvě najdete
vždy na stránkách obce.

Potvrzené termíny chystaných akcí
27.12.
31.12.
6.1.
10.2.
3.3.

- 11. výročí pochodu PTP
- Silvestr 2018
- Tříkrálová sbírka
- Obecní ples - hraje XBAND
- Dětský karneval

Případné další akce 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. 2. 201 8
Příspěvky zasílejte na obec@obedovice. cz

