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Vážení čtenáři,
dnešní číslo Zpravodaje završuje jeho dvouletou existenci. Za tuto dobu
vyšel Zpravodaj 8x a obsahoval celkem 162 příspěvků a 228 fotografií.
Samotného mně ta čísla překvapila. Díky všem, kdo přispěli.
Hezké Vánoce, pevné zdraví v Novém roce a těším se na brzké setkání
s Vámi u dalších vydání Zpravodaje v nastávajícím roce 2015.
Pepa Tomeček, redaktor

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejná zasedání zastupitelstva
Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku se zatím uskutečnila dvě zasedání Zastupitelstva obce Obruby:
Zastupitelstvo obce po volbách na svém prvním ustavujícím zasedání konaném dne 29.10.2014
mimo jiné
• vzalo na vědomí, že všichni členové nově zvoleného zastupitelstva složili slib a ujali se svých
práv a povinností zastupitele,
• zvolilo v souladu s ust. § 84 zákona č.128/2000Sb., o obcích v platném znění starostu obce
pana Miroslava Dufka a místostarostku obce paní Janu Kašíkovou
• schválilo v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
odměnu neuvolněných členů zastupitelstva: starosta 12 000 Kč, místostarosta 7 000 Kč,
předseda výboru nebo komise 880 Kč, člen výboru 550 Kč, člen zastupitelstva bez dalších
funkcí 180 Kč.
• do funkce předsedy kontrolního výboru zvolilo Vojtěcha Floriše, do funkce předsedy finančního
výboru Ivu Malákovou.
Druhé zasedání Zastupitelstva se konalo 10.12.2014, na kterém byla schválena zejména
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro akce s předpokladem hrazení z dotace
z Fondů Evropské unie a to pro Zateplení mateřské školy a Zateplení obchodu.

Další informace
			
z obecního úřadu
Vážení občané,
dovolte mi, abych poděkoval za Vaši účast
v komunálních volbách, které proběhly 10. a 11. října, a i když byla pouze jedna kandidátka, tak vězte, že
každý hlas je důležitý. Po volbách došlo k výměně dvou zastupitelů, kdy byli nově zvoleni Iva Maláková
a Vojtěch Floriš. Nově zvolenému zastupitelstvu bych rád popřál mnoho úspěchů a pracovního elánu
v nadcházejícím volebním období. Končícím zastupitelům pak děkuji za jejich práci a přeji hodně štěstí a spokojenosti
v osobním životě.
Miroslav Dufek, starosta

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Upozorňujeme, že od 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 222/2014 Sb. ze dne 14. října 2014, kterou se mění
vyhláška č. 189/2013 Sb. a režim povolování a kácení dřevin rostoucích mimo les.
Kácení dřevin s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm a zapojených porostů (dřeviny se navzájem dotýkají,
překrývají, prorůstají) nad plochu 40 m² opět podléhá povolení orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1) zákona
č.114/1992 Sb.
Vlastníci pozemků o povolení takového kácení musí žádat. To se však netýká velkých ovocných stromů rostoucích na
pozemcích v zastavěném území, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha
a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň za předpokladu, že nejsou součástí významného
krajinného prvku, památným stromem nebo součástí stromořadí.

VODNÉ NA ROK 2015
Na základě cenové kalkulace skutečných nákladů za rok 2014, kdy se skutečná cena za 1m3 pitné vody vyšplhala na
téměř 32,- Kč, dojde v roce 2015 k úpravě ceny vodného ze současných 22,- Kč/m3 na 24,- Kč/m3. Do zvýšené ceny
se promítla i povinnost každého provozovatele vodovodu soustřeďovat prostředky potřebné na obnovu infrastruktury
vodovodu. Zastupitelstvo se přesto rozhodlo, že skutečnou cenu pitné vody bude dotovat z rozpočtu obce.

NĚCO O ODPADECH
Na začátku podzimu byly v obci přistaveny dva kontejnery na zelený odpad. Jeden se nachází Na Místech
u hřiště a druhý za Obecním úřadem. Kontejnery jsou uzamčeny, abychom zabránili vhazování nepatřičného odpadu.
Přistavení kontejnerů má za cíl usnadnit likvidaci zeleného odpadu v obci, jako jsou třeba odkvetlé květiny atd.
Bohužel po přistavení se kontejnery okamžitě naplnily, což mělo za následek stížnosti některých občanů. Občané by si ale
měli uvědomit, že obec nemůže likvidovat všechen zelený odpad z vašich zahrad. To prostě není v našich možnostech.
Pokud občan poseká několikaarovou zahradu, k tomu přihodí listí z několika stromů, tak je kontejner do poloviny naplněn.
Druhý den přijede jiný občan a kontejner je zcela naplněn.
Odvoz jednoho kontejneru se pohybuje v řádu tisíců, proto bychom měli více přemýšlet o tom, jak mohu likvidovat
zelený odpad ze svého pozemku. Mohu například použít mulčovací zařízení sekačky, nebo při odklízení listí nechat
hromadu několik dní ležet, aby při odvozu do kontejneru bylo listí
slehlé, tudíž zabere méně místa.
V současnosti občané platí za odvoz veškerého odpadu
poplatek ve výši 500,-Kč za osobu a rok. V tomto poplatku jsou
zahrnuty svozy komunálního odpadu (popelnice a pytle), kontejnery
na objemný odpad – 2x do roka, svoz tříděného odpadu (sklo, papír,
plasty a nápojové kartony), elektrozařízení, žárovky, nebezpečný
odpad a textil. Teď byly přistaveny kontejnery na zelený odpad.
Skutečné náklady na likvidaci odpadů se pohybují kolem
1 100,-Kč na osobu a rok, obec tedy doplácí na každého občana cca
600,-Kč.
Žádáme Vás tedy o spolupráci a pochopení z Vaší strany.
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PORUCHA VODOVODU
V měsíci listopadu došlo k odstávce vodovodu na 2 dny. Důvodem odstávky byla porucha na potrubí výtlaku, kdy došlo
k poškození v místě sváru. K poškození došlo pod silnicí směrem na Solec, kdy muselo být vyměněno 20 metrů potrubí.
Velkým zdržením opravy bylo čekání na vytýčení energetických sítí v místě poruchy, protože k poruše došlo o víkendu.
Celkové náklady na opravu přesáhly 60 000,-Kč.
Za vzniklé potíže se našim odběratelům omlouváme.

OBECNÍ ÚŘAD PŘIPRAVUJE
PLES - začátek roku je ve znamení plesové sezony, kdy ani naše obec nebude výjimkou. Ples připravují místní spolky,
ale i obec. V příštím roce bude obec pořádat ples „Pyžamový“. Ples bude opět v Hospůdce na hřišti, kdy účastníci
mohou předvést svoji postelovou róbu, což bude odměněno významnou slevou na vstupném. Podrobnosti vč.termínu
budou zveřejněny včas formou plakátů.
MASOPUSTNÍ PRŮVOD - masopustní průvod pořádá obec již řadu let. V roce 2015 bychom rádi udělali změnu a
masopust pojali trochu v jiném stylu. O termínu vás budeme včas informovat.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - opět se nachýlil čas, kdy přivítáme naše nově narozené občánky v obci. Vítání občánků se
uskuteční v měsíci lednu, přesný termín zatím nebyl stanoven. Rozhodli jsme se, že celou akci necháme nafotit
profesionálním fotografem, aby děti měly hezkou památku v podobě kvalitní fotografie. Fotografie budou také
archivovány v kronice. O celé akci vás budeme informovat v dalším čísle Zpravodaje.
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - v době uzávěrky je připraven k připomínkám, projednání a schválení návrh
rozpočtu obce Obruby pro rok 2015. V příštím roce se předpokládá, že obec bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem
v celkové výši 3 689 000 Kč.
ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A OBCHODU
Realizace by měla proběhnout o prázdninách roku 2015. Nejdříve je ale nutno vybrat dodavatele. Zadávací řízení v této
době právě probíhá podle administrativně náročných požadavků poskytovatele dotace na zateplení. Předpokládá se, že
by smlouvy s dodavateli, kteří předložili nejvhodnější nabídku a nebyli ze soutěže vyřazeni, mohly být podepsány ještě
do konce letošního roku.
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ZE ŽIVOTA SDRUŽENÍ A SPOLKŮ
FK Obruby
Tento rok se našemu fotbalovému klubu moc nedaří, přezimuje na posledním místě tabulky pouze s jediným
bodem. Hra je vcelku „dobrá“ - chvílemi se na to dá i koukat, ale fotbalové štěstíčko se od nás odvrátilo a dá se říci, že
skoro pokaždé se prohrálo smolně.
Nyní je na vedení FK Obruby, aby přes zimu sehnalo nové hráče, kteří dodají mužstvu sílu a Obruby se vrátí tam,
kam patří, a to do horních příček tabulky. Momentálně se jedná s hráči z okolních týmů, nejvíce z Dolního Bousova. Jedná
se i o tom, kdo jako trenér povede mužstvo v jarní části sezóny.
Fotbalový kroužek pro děti stále pokračuje, od ledna bude opět v hale v Kněžmostě. Jednáme o tom, že bychom
tento kroužek spojili s mužstvem Kněžmosta, aby si děti měly možnost zahrát i ostré zápasy. Tímto zveme všechny
budoucí fotbalisty, aby se k nám připojili - informace u pánů trenérů Průchy a L.Adama.
Kromě vlastního fotbalu bychom rádi v roce 2015 udrželi a zlepšili fotbalový kroužek pro děti a zvelebili areál FK
Obruby – např. natáhnout síť za bránu (směrem k lesíku), vysázet za střídačkami tújky a střídačky opravit.
FK Obruby děkuje všem sponzorům a hlavně vedení obce Obruby za podporu, bez které bychom tu asi nemohli
být. Děkujeme Pepovi Tomečkovi za jeho služby pro klub FK Obruby, paní Vignerové za to, že můžeme každý zápas hrát
v čistých dresech a Havelkům, že máme kde hrát.
Také bychom Vás chtěli pozvat na tradiční fotbalový ples, který se bude konat 13. února 2015 v Hospůdce
na hřišti.
Děkujeme rovněž za podporu fanoušků v podzimní části soutěže, těšíme se na jaro znovu na našem hřišti
a přejeme veselé Vánoční svátky a šťastný Nový rok 2015.
za výkonný výbor FK Obruby
Vojta Floriš a Mirek“Maňas“ Průcha

... ještě nedávno hráčská realita, dnes už jen nostalgická vzpomínka na
přátelský zápas s extraligovými hokejisty z Mladé Boleslavi
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obruby
Sběr železa a elektrospotřebičů: V měsíci listopadu jsme uspořádali sběr starého železa a vysloužilých elektrospotřebičů . Děkujeme všem, kteří nám věnovali nějakou už odloženou věc, a přispěli tím i do naší pokladny. I nadále sbíráme
staré elektrospotřebiče (takřka vše co se zapojuje do elektrické zásuvky). Je možno se po telefonické domluvě dohodnout
na odvozu a rádi přijedeme a odvezeme staré elektrospotřebiče (Josef Adam ml. - 774 343 033).
Horolezecká stěna : V rámci dětského hasičského kroužku se jelo v pátek 28.11 do Sobotky na horolezeckou stěnu, kde
děti absolvovaly výuku o lezení s instruktorem a pak si mohly vše vyzkoušet na horolezecké stěně. Dětem se to moc líbilo
a už se těší na další pokračování.
Rozsvěcení vánočního stromu: První adventní neděli, která letos připadla na 30.11., jsme společně s Obecním úřadem
uspořádali tradiční rozsvěcení vánočního stromu před hasičárnou. Sešlo se zde mnoho lidí jak z obce, tak i z okolních
vesnic. Společně s dětmi ze školky jsme si
zazpívali koledy a u svařáčku popovídali
s přáteli a navodili již očekávaný čas vánoční.
V hasičské klubovně bylo nachystané drobné
občerstvení a možnost posedět v teple. Tímto
bych chtěl poděkovat Daliboru Musilovi,
Vlaďce Musilové a Janě Kašíkové za přípravu
akce a všem, co nám přispěli do hasičské
kasičky. A dle mého názoru mělo letošní
rozsvěcení rekordní účast.

Mikulášská nadílka: Další akcí uspořádanou
společně s Obecním úřadem byla Mikulášská
nadílka pro naše ratolesti, která se konala
6.12 v Hospůdce na hřišti. Naši členové Martin
Modrák, Josef Adam ml. a David Beneš spolu
s paní ředitelkou Mateřské školy v maskách
postrašili a následně obdarovali děti nějakou tou
sladkostí. Celkem jich bylo 19. A děti slíbily, že
už budou hodné, tak uvidíme.

Zveme všechny členy a přátele sboru na
Výroční valnou hromadu, která se bude konat
v sobotu 10.ledna 2015 v Hospůdce na hřišti od 18:00 hodin. Proběhne zde volba nového výboru SDH pro další období,
a proto je NUTNÁ účast všech členů SDH. Také se zde zhodnotí uplynulé roky a sportovní sezóna družstev.
Dále si Vás dovolujeme pozvat na náš tradiční Hasičský ples, který se bude konat v sobotu 17. ledna 2015 v Obrubcích
od 20:00 hod. Pozvánky vám budou osobně doručeny našimi členy, a to v sobotu 3.ledna. Doufáme, že budete vstřícní
jako každý rok a otevřete, zakoupíte si lístky a hlavně dorazíte na náš ples. Svoz a rozvoz zajištěn.
V únoru plánujeme také Šipkyjádu v Hospůdce na hřišti a zimní soustředění s dětmi na horách.
Jménem celého SDH chceme popřát hezké Vánoce a šťastný Nový rok 2015.
Josef Adam ml
.
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SKAUTSKÝ ODDÍL
V tuto dobu má oddíl Obruby - Dolní Bousov zaregistrovaných celkem 30 dětí, což je nejlepší výsledek za posledních
10 let. Což je potěšující zpráva, i oproti klesajícímu trendu skautů na Mladoboleslavsku. V Dolním Bousově se scházíme
každý pátek od 17:00 hod. v nové klubovně na infocentru Dolní Bousov, v Obrubech jsou pravidelné schůzky každé
úterý od 17:30 hod. Samozřejmě kdo chce zkusit, stát se skautem, ať přijde, nezáleží na věku a budu rád i za staršího
pomocníka.
Ve skautském oddílu v Obrubech se toho moc nezměnilo - momentálně je nás v Obrubech 15 dětí a hlásí se další. Za
uplynulé čtvrtletí jsme byli třikrát na výpravě - na zřícenině hradu Pařez, na Krocně a na celý víkend v Českosaském
Švýcarsku. Jen mě mrzí to, že jezdí málo dětí.
Na prosinec připravujeme:
20. - 21.12. - Skautské Vánoce pro děti z oddílu Obruby a Dolní Bousov,
23.12. budeme roznášet už třetí rok Betlémské světýlko. Ekumenická bohoslužba při
příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se letos uskutečnila v sobotu 13. 12. 2014 ve
14 hodin v největším vídeňském evangelickém kostele na Lutherplatz 1, Wien–Gumpendorf.
Pro Betlémské světlo se vydali brněnští skauti, kteří jej dopravili do České republiky. Od soboty 20.
12. 2014, je za spolupráce dalších skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky po naší vlasti. Skauti
z Obrub budou roznášet Betlémské světlo po vesnici, ale samozřejmě bude k mání i v klubovně
více informací na plakátech. Tentýž den je pravidelná poobědová vycházka, kdy děti dávají dárky
i zvířátkům v lese.

-

V lednu a únoru 2015 jsou plánované dvě výpravy na jeden den.
Děkujeme všem sponzorům (bohužel tento rok jich moc nebylo) a hlavně obci Obruby za jejich finanční přízeň, za
prostory, kde se můžeme scházet. Chtěl bych i rodičům skautů a vůbec všem Obrubákům popřát krásné svátky a dobrý
vstup do roku 2015.
Vojta Floriš, vedoucí oddílu
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Rybářský spolek Hastrman TEAM Obruby
Místní rybáři připravili Rybník Pískovna na zimní spánek několika brigádami. Posekali jsme trávu a ořezali popadané
stromy okolo rybníka. Také se nainstalovala ponorná čerpadla, která
slouží na provzdušňování vody, které je v rybníku na letošní zimu
opravdu málo a v případě nedostatku kyslíku by mohl hrozit úhyn ryb.
Během letošního roku došlo k ulovení několika kapitálních úlovků,
např. kapra o délce71 cm s váhou 6,8 kg ....

.... ale také amura o délce 90 cm a váze 8,5 kg.

Kuriozitou místního rybníka jsou dvě želvy, které zde žijí už
takřka 10 let, a je možnost je každoročně zahlédnout na vodní
hladině. Některým rybářům se je povedlo dokonce chytnout
i na háček. Hnízdí zde i dva páry ledňáčků, a množství žab
ukazuje na dobrou kvalitu vody.
Velmi rád bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům,
zejména obecnímu úřadu Obruby za finanční prostředky,
které nám byly letos poskytnuty, a které byly použity zejména
na ceny pro děti. Nesmím zapomenout na Martina Kopala
st. a Vaška Matějku a ostatní příznivce rybářského cechu.
A samozřejmě na naše manželky, které se podílely na
přípravách našich akcí.

Hastrman

team Obruby a Český rybářsky svaz MO - Dolní Bousov vám přeje krásné svátky
vánoční a hodně štěstí do nového roku 2015 a těší se na vaši účast na našich
akcích, které se staly v této obci již stálicí.
Josef Adam st.
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OSTATNÍ INFORMACE Z NAŠÍ OBCE
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA SE OPĚT VYDAŘILA

K prosinci neodmyslitelně patří Vánoce, Silvestr, ale ještě než dojdeme k tomu konci, máme tady jeden menší svátek
a to Mikuláš. Všem dětem moc dobře známý! A tak jako každoročně, ani letos nezapomněl na naše dítka a zavítal do
Obrub. Mikulášská besídka se uskutečnila 6. prosince 2014 v Hospůdce na hřišti. Čekání na onu chvíli, kdy nás i se
svými společníky Mikuláš navštíví, si děti zkrátily příjemným
odpolednem plným zábavy včetně divadélka
Oskořínek. Vrcholem večera byl
příchod Mikuláše. Samozřejmě
si sebou přivedl i dva čerty a
andílka. Děti od něj dostaly
dárečky za to, jak byly po
celý rok hodné. Naštěstí
čerti nebyli zlí a nikoho
neodnesli z besídky do
pekla.
Děkujeme všem rodičům a
dětem za jejich účast!
Pepa Tomeček
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Ze života mateřské školy Obruby
I letos nás navštívil Mikuláš s čertem a andělem! A četl z Velké knihy hříchů. Dětem rozdal dárečky. Kupodivu si nikoho
neodnesl - asi jsme v mateřské škole hodní! Za ovoce děkujeme sponzorovi VVISS a.s.
Alena Helikarová, ředitelka mateřské školy

POZVÁNKA
na tradiční fotbálek
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DOLŇÁCI vs. HORŇÁCI
uskuteční se

na Štědrý den 24.12. a na Silvestra 31.12.2014
začátek vždy od 9:30 hod.

přijďte si zpestřit sváteční dopoledne
Hraje se za každého počasí
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Obecní úřad Obruby
zve všechny spoluobčany a přátele obce na
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
První adventní neděli, která letos připadla na 30.listopad, jsme společně rozsvítili vánoční strom a to zásluhou Obecního
úřadu a SDH. Po úvodním slovu místostarostky vystoupili s koledami nejmenší zpěváčci z Mateřské školy. Vánoční
atmosféru v chladném počasí navodilo svařené víno i něco k zakousnutí Bylo dobře, že se účastníci přitom trochu zastavili,
chvíli nespěchali, setkali se a popovídali s přáteli.
Jana Kašíková
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VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM PRO JEŽÍŠKA
Vypouštění balónků je již tradiční předvánoční akce, jejíž smysl spočívá v tom, že v jednu chvíli si po celé republice
mohou děti vypustit svůj balónek s přáníčkem pro Ježíška k nebi. V roce 2008 byl vytvořen dosud nepřekonaný rekord,
kdy bylo vypuštěno přes 100 000 balónků z 270 míst po celé ČR. Letošní akce v Obrubech přispěla k letošnímu pokusu
o překonání rekordu vypuštěním 195 balónků.
Jana Kašíková

Poděkování

všem, kteří se podíleli na přípravě akcí (rozsvícení vánočního stromu,
Mikulášská nadílka a vypouštění balónků s přáníčkem Ježíškovi).

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V období leden - březen 2015 oslaví své životní jubileum:
v únoru – Král Václav (75)
v březnu – Adam Josef (55), Dufková Antonie (60), Havlová Božena (60),
Josefová Ludmila (88), Modrák Miroslav (55)
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
Uvádíme pouze významná životní jubilea. Pokud si nepřejete být uveřejněni v naší rubrice, napište nám na emailovou
adresu: zpravodaj.obruby@seznam.cz nebo dejte prosím vědět na obecním úřadě.

Poslední rozloučení
v měsíci listopadu nás opustila paní Marie Kuková ve věku 93 let, která byla
zároveň nejstarším obyvatelem obce Obruby.
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Z KRONIKY OBCE
Ohlédnutí za minulostí VII.
Pokračujeme zajímavými událostmi z obecní kroniky z let
končících na číslici 4. V minulém Zpravodaji to byla léta
1964 a 1974.
1984
Letošní počasí mělo špatný vliv na veškeré plodiny.
Nedostatkem slunečního svitu mělo opožděné zrání
veškeré ovoce až o 3 týdny a ani chuťově nebylo jako jiná
léta. JZD mělo celkem 236 pracovníků, průměrná mzda
byla 2 543,-Kčs měsíčně. Požární ochrana má 71 členů.
Činnost dosti ochabla, zejména u mužů. Okrskového
cvičení v Obrubcích se zúčastnily pouze ženy a umístily
se na druhém místě. Požárnice Lamačová si zlomila
nohu. Byl uspořádán 14km pochod rodičů s dětmi na Kost
a zpět. Místní lidovou knihovnu vede Helena Antošová
mladší. Knižní fond tvoří 560 knih. Vypůjčeno bylo 202
knih. Tělovýchovná jednota Sokol má 3 družstva kopané
(muži, dorost a žáci). Dorost je zapojen do soutěže
slušnosti a dělí se o první místo. Byl ustanoven oddíl
turistiky. Na přírodním parketu bylo uspořádáno 12
tanečních zábav. Kolaudace rodinných domů – Kůnovi,
František Bacovský, Josef Bareš, Luboš Holubička, JZD
6 bytů Okál, klubovna TJ Sokol. Narodily se 3 děti (Tomáš
Adam, Kamila Janečková a Lukáš Dajč), zemřeli 3 občané

(Pavel Žďánský, Stanislava Kolinská a Josef Kulich),
proběhla 1 svatba (Jiří Šenkýř a Dana Senohrábková).
Hospodaření MNV – příjmy 1 157 143,90Kčs, výdaje
1 152 298,-Kčs. V akci „Z“ bylo vydáno na stavbu
restaurace 454 455,-Kčs a na chodníky 78 000,-Kčs.
1994
Tento rok spadá do období, kdy kronika nebyla vedena
a v roce 2010 dal dohromady chybějící léta pan Ladislav
Lamač. Pro rok 1994 jsem našel v kronice následující
údaje:
18. a 19.11.1994 se uskutečnily druhé svobodné volby
do zastupitelstva obce. Kandidovalo 9 nezávislých
kandidátů: Věra Kůnová, Jan Trnka, Jaroslav Žďánský,
Josef Bareš, Milan Boček, Václav Bacovský, Josef Adam,
Jiří Havelka, Josef Bareš, Zdena Prokešová. Starostkou
byla zvolena Věra Kůnová.
Poznámka: Výsledky voleb jsem převzal z web stránek
Českého statistického úřadu:
volební účast 90,6%, zvoleni: Věra Kůnová, Jan Trnka,
Jaroslav Žďánský, Josef Bareš, Milan Boček
Pepa Tomeček, kronikář a redaktor

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem jménem svým
i všech zastupitelů popřál všechno dobré,
hodně zdraví, klid a pohodu nejen
během Vánočních svátků, ale i po
celý příští rok 2015.
Miroslav Dufek
starosta
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