ZPRAVODAJ
OBCE OBRUBY
číslo 4/2021

  ŘÍJEN - PROSINEC         ročník IX

Vážení spoluobčané,
po roce se opět blíží čas Vánoc, čas, kdy rodina i přátelé mají být spolu. Společně prožité
chvíle pohody a radosti jsou tím nejkrásnějším dárkem, který si můžeme přát. Vánoce
nejsou svátkem hmotných darů, ale mají nás naplnit radostí ze setkání s blízkými. A proto
si tento čas vychutnejte plnými doušky, zejména pak v této době covidové.
Vánoční svátky jsou především příležitostí znovu si uvědomit, jak se navzájem velmi
potřebujeme, že lidské dobro je tou největší hodnotou života. Vánoce jsou symbolem lásky,
porozumění, dobroty a přejícnosti.
Dovolte mi, abych Vám všem touto cestou popřál jménem celého zastupitelstva hodně
štěstí, lásky a pohody. Do roku 2022 Vám všem přejeme zejména hodně zdraví a pevného
ducha.
Miroslav Dufek, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejná zasedání zastupitelstva
V minulém období Zastupitelstvo obce Obruby projednalo a schválilo:
Schváleno v září 2021
1. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 – 2024.
2. Objednávku s LKA s.r.o. - zpracování a podání Žádosti o podporu z dotačního titulu Středočeský
Fond obnovy venkova 2021-2024 pro obce do 2000 obyvatel a zpracování Závěrečného
vyhodnocení akce (ZVA) pro projekt „Přístavba a stavební úpravy budovy hasičské zbrojnice
Obruby“.
3. Smlouvu o dílo s Ing. Tomášem Chlustinou, konstrukční kancelář – PD na vybudování sběrného
dvora Obruby.
4. Dohodu o provedení výsadby se spolkem Futura academica z.s. a výsadbu stromů z dotačního
titulu 4/2021 NPŽP „Sázíme budoucnost“ na pozemcích č.715/23, 647/4 a 647/24, to včetně
udržitelnosti projektu. Výsadba bude provedena v termínu v souladu s danou výzvou, dle
předloženého návrhu a odborného posudku, který zastupitelstvo schválilo společně se souhlasem

majitele pozemku s výsadbou.
5. Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru s firmou REMA Systém a.s.
6. Mimořádný provozní příspěvek pro MŠ Obruby v celkové výši 44 000,-.
7. Smlouvu o dílo s firmou Jizbická stavební, s.r.o. - přístavba a stavební úpravy budovy hasičské
zbrojnice.
8. Podání žádosti o dotaci do programu MMR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ na projekt
„Hřiště Obruby“.
9. Příkazní smlouvu s Ing. Janou Pelcovou Krejčovou - poradenské služby související se
zpracováním žádosti o dotaci a zajištění povinných příloh
Veškerá usnesení a zápisy jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu, a to vždy v úředních hodinách.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
v souladu s § 91 odst.1/ zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění Vás zvu na zasedání
Zastupitelstva obce Obruby, které se koná v pondělí 20. 12. 2021 od 16,30 hodin v budově
obecního úřadu.
Program:
1. Zahájení
2. Rozpočtová opatření č. 8 a 9/2021
3. Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
4. Rozpočet obce na rok 2022
5. Závazné ukazatele MŠ Obruby na rok 2022
6. OZV č. 1/2021 o obecním systému odpadového hospodářství na území obce Obruby
7. OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
8. Cena vodného na rok 2022
9. Odpisy majetku svěřeného k hospodaření MŠ Obruby v roce 2022

Další informace z obecního úřadu
VODOVOD
Je velice pravděpodobné, že vodné na rok 2022 trochu podraží.
Důvodem je zejména nárůst cen energií. Kalkulace ceny vodného pro
rok 2022 v době uzávěrky tohoto vydání nebyla ještě zpracována.

UZAVŘENÍ POŠTY OBRUBY
Pošta bude uzavřena ve dnech 27.12. - 31. 12. 2021. Náhradní poštou bude po
dobu uzavření pošta 294 04 Dolní Bousov.
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NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2022
v tisících Kč

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
Množství tříděného odpadu od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021
Odměna celkem
19 988,98 Kč
Z toho:
Odměna za zajištění zpětného odběru
  1 438,75 Kč
(odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za minimální dostupnost sběrné sítě)
Odměna za zajištění využití odpadů z obalů
(odměna za obsluhu míst zpětného odběru, odměna za zajištění využití odpadů z obalů)
Papír 		
Plast 		
Sklo 		
Kovy 		

2,368 t			
1,651 t			
2,206 t 			
0,113 t 			

Celkem          6,338 t

5 387,67 Kč
9 441,74 Kč
3 048,25 Kč
672,57 Kč
18 550,23 Kč

Děkujeme, že třídíte.

Chtěli bychom touto cestou požádat občany, aby při vyhazování papírových krabic a
kartonových obalů vše rozebrali nebo sešlapali. Velice často se stává, že nádoby jsou doslova
narvané právě proto, že jsou tam velké a nesešlapané krabice a přitom kontejner obsahuje
z větší části vzduch.

NOVÁ TURISTICKÁ MAPA
Před budovou úřadu došlo k instalaci nové turistické mapy, která má aktualizované cyklotrasy
v okolí. Zde si můžete v klidu naplánovat výlet do Českého ráje a blízkého okolí. Součástí této
zakázky byla také objednávka několik tištěných brožur s kapesní mapou Českého ráje, které
můžete obdržet na obecním úřadě, a to zdarma. Množství je limitované.
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MASOPUST 2022
Termín masopustního průvodu v roce 2022 máme naplánovaný na
sobotu 19. 2. 2022. Jde ale o termín předpokládaný, vše se bude
odvíjet od stavu pandemické situace a případných omezujících
nařízeních vlády. Je tedy možné, že masopustní průvod opět nepůjde
uskutečnit. O konečné možnosti vás budeme včas informovat.

SBĚRNÝ DVŮR
Příprava
projektové
dokumentace na sběrný
dvůr pokračuje. Obec již
nechala pozemek zaměřit
a vyčistili jsme jímky
v dolní části bývalého
hnojiště. Z pozemku
byly
odvezeny
dva
kontejnery odpadu a ještě
zbývá uklidit hromadu
pneumatik,
která
se
na pozemku nachází.
V současnosti řešíme
elektrickou přípojku na
pozemek.

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU ZAPOČALA
Byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na vybudování nového dětského
hříště. Na víceúčelové sportovní hřiště se nedostalo, protože vypsaný termín podání žádostí byl
velice krátký. Obec v současnosti nemá všechny podklady, zejména stavební povolení, které je na
tuto akci nutností. Naopak na dětské hřiště není nic takového potřeba. Přikládáme půdorys celé
stavby, ať si můžete udělat představu. Výsledek žádosti bychom měli znát koncem března 2022.
V areálu již byly také vysázeny nové stromy a ty původní byly ošetřeny řezem. Nutno podotknout,
že vysázením těchto stromů již není možné tuto plochu využít k provozování fotbalu, protože
stromy podél delší strany hřiště (na straně střídaček) jsou na samé hraně původní hrací plochy.
Dále zastupitelstvo řeší, co s budovou restaurace. Myslíme si, že bychom tuto budovu mohli využít
jako klubovnu, která by sloužila pro společenské vyžití nás všech. Uvažuje se, že by se budova
také mohla půjčovat na různé rodinné akce. Vše je zatím v rovině úvah.
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Dětské hřiště - Obruby
Popis prvků:
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Hřiště Obruby

parcelní č. 647/4, 647/20 k.ú. Obruby
Název výkresu:

Koordinační situace - katastr

A4 - 297/210mm
datum
26.11.2021
stupeň
PD
č. výkresu
1
Měřítko

1 : 500

Údržba areálu – obec hledá brigádníka
Obec touto cestou
hledá zájemce, který
by měl zájem pracovat
na dohodu o provedení
práce, a to jako správce
sportovního areálu.
Náplň práce – sekání
celého areálu a okolí
(umět ovládat techniku
– křovinořez, sekačku
a zahradní
traktor),
údržba svěřené techniky
(výměny oleje atd.),
provádění
drobných
oprav a
udržování
všeho majetku v areálu i techniky (drobné opravy a nátěry), úklidové práce.
Kolik dostanete – 150,- Kč/hod.
Vaše nabídky zasílejte do konce února 2022 na OÚ Obruby:
elektronicky – o.obruby@seznam.cz, písemně - vhozením do poštovní schránky úřadu.
V nabídce také uveďte, jaké máte popřípadě zkušenosti. Zastupitelstvo by mělo vybrat
v březnu.
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VÝSADBA ZELENĚ V OBCI
Akce na výsadbu nové zeleně v naší obci byla již dokončena, stromy jsou na hřišti a také podél
hlavní komunikace na Místa. Obec by měla obdržet dotaci ve výši 100% nákladů, které budou
250 tisíc korun. Jedná se o dodávku stromů s výsadbou a hydrovaky. Obec musí o tuto zeleň
pečovat po dobu tzv. udržitelnosti projektu, která je v tomto případě10 let.

OPRAVA POŽÁRNÍ ZBROJNICE
Byla započata realizace opravy požární zbrojnice, která dostane
nový kabát. Došlo již k výměně větší části střešní krytiny, výměně
rozvaděče, vybudování nové elektro přípojky a pracuje se na
přístavbě. Na konec nás čeká oprava a natření fasády. Ale již teď
to vypadá opravdu dobře.
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INFORMAČNÍ SYSTÉM - ZNOVU PŘIPOMÍNÁME
V obci byl spuštěn informační systém, který zlepší komunikaci mezi obcí
a občanem. Pomocí této aplikace můžete také komunikovat s obecním
úřadem. Upozorňujeme občany, že mohou systém MOBISYS využít také
k zasílání hlášení na obec. Můžete třeba zasílat fotografie poškozené
místní komunikace, černé skládky, nefunkční lampu veřejného osvětlení
atd. Pokud budete tuto aplikaci využívat k zasílání hlášení na úřad,
tak budeme velice rádi. Toto hlášení mohou zasílat pouze majitelé
takzvaných chytrých telefonů. V současnosti je v systému
registrovaných 268 uživatelů.
Jak se přihlásit do systému
Registrace – klasický mobilní telefon
Registrace probíhá formou SMS zprávy. Zašlete kód REG OBRUBY
OBZ pro odběr informačního kanálu Obecního zpravodajství na
telefonní číslo 777 080 880.
Registrace – chytrý mobilní telefon
Registrace probíhá skrze mobilní aplikaci MojeObec, která je volně ke stažení v obchodě
GooglePlay a AppStore.
Postup při nezobrazování příchozí SMS zprávy na vašem telefonu.
Je třeba přejít do nastavení systému (v seznamu aplikací je to ikona s ozubeným kolečkem „Nastavení“),
ťuknout na položku „Aplikace“, zde v seznamu najít „MojeObec“, rozkliknout sekci „Baterie“ a povolit
„Automatické spuštění aplikace“ a „Běžet i po vypnutí obrazovky“. Dále v sekci „Oznámení“ (stále
v nastavení této aplikace) musí být povoleno „Povolit upozornění“.Tento postup je vyzkoušený na
telefonu značky Huawei s Androidem 6.0, na Samsungu mohou být popisky mírně odlišné, smysl by ale
měl být stejný. Pokud používáte aplikaci na čištění nebo uvolňování paměti (tzv. „task killer“), je třeba
zde udělit výjimku pro aplikaci „MojeObec“, aby nebyla ukončována. Postup závisí na konkrétní aplikaci.
Pokud má někdo problém s přihlášením, tak mu na úřadě s tímto velice rádi pomůžeme.

ZMĚNA AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
Mladoboleslavsko se zařadí do PID, čipové karty budou nefunkční
Po dlouhých přípravách se druhou prosincovou neděli rozjedou naše autobusy na Mladoboleslavsku
v systému Pražské integrované dopravy. Nově se díky integraci objeví třeba na lince z hlavního
města do Liberce nebo Jičína. Kvůli reorganizaci se naopak rozloučí po dlouhých desetiletích
s řadou měst, obcí a vesniček v části území od Benátek nad Jizerou k Brandýsu nad Labem nebo
Mšenu.
Kromě nových linek a jízdních řádů jsou pro cestující od neděle 12. prosince připraveny
i jiné způsoby odbavení a jízdenky. K dispozici budou nejen ty pro jednotlivou jízdu, ale i časové,
třeba na měsíc a další období. Kompletní podrobnosti k jízdním řádům a odbavení naleznete
na webových stránkách PID www.pid.cz, zavolat můžete také na infolinku PID 234 704 560.
V našich autobusech a v informačním centru na autobusovém nádraží v Mladé Boleslavi
jsou k dispozici vytištěné brožury s jízdními řády a dalšími informacemi k novému systému.
Zájemci si ji mohou také stáhnout v elektronické podobě z webu www.pid.cz nebo z našich stránek
www.arriva.cz.
Kvůli jinému způsobu odbavení nebude možné od neděle 12. prosince zaplatit v našich
autobusech na Mladoboleslavsku čipovou kartou Arrivy Střední Čechy, případně dříve
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vydanými kartami od firmy Transcentrum, od Dopravního podniku Mladá Boleslav, Bus Line a
ČSAD Liberec. Nové odbavovací zařízení čipové karty, které se na Mladoboleslavsku používají
přes 15 let, bohužel nenačte. Jízdenku v rámci PID ale zaplatíte v hotovosti, Lítačkou nebo
platební kartou stejně jednoduše jako v obchodě pípnutím si za nákup.
Čipovou kartu Arrivy lze ale i nadále používat k zaplacení jednotlivých jízdenek v MHD Mladá
Boleslav. Doporučujeme, abyste si na dosluhující karty dobíjeli už jen takové částky, které můžete
do 11. prosince projezdit. Pokud ale částku nevyčerpáte, nemusíte se obávat, že o peníze přijdete.
Kartu můžete použít v MHD Mladá Boleslav nebo si po novém roce požádat o vyplacení peněz na
bankovní účet. V případě dalších dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 326 710 711 nebo
na e-mailu info.mb@arriva.cz.
Kartu PID Lítačka je možné si vyřídit on-line nebo na příslušných pobočkách, v Mladé
Boleslavi například na autobusovém nádraží v pokladně ČD.
V případě připomínek k jízdním řádům doporučujeme obrátit se na zástupce obcí s nimiž jsou
jízdní řády projednávány. Možné je oslovit i organizaci IDSK podnety@idsk.cz, která integraci do
systému PID připravuje. Arriva Střední Čechy už jízdní řády netvoří.
Jan Holub
Tiskový mluvčí ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s.
Mladá Boleslav – Židněves – Sukorady – Obrubce – Obruby – Horní Bousov – Sobotka
jedná se o linku 713.
• linka nabízí pomalejší spojení Mladé Boleslavi a Sobotky, jež je v uvedeném úseku doplněno
rychlou linkou 406
• linka obsluhuje mezi Mladou Boleslaví a Sobotkou všechny obce na silnici I/16
• vybrané spoje navazují na spoje linky 718 do Dolního Bousova
• ve večerních hodinách je do Obrub a Přepeří nutné využít spoje linky 725 (19,40 a 22,30)
Mnichovo Hradiště – Boseň – Kněžmost – Obruby – Rohatsko – Dolní Bousov – Sobotka
Jedná se o linku 718.
• linka nabízí spojení Mnichova Hradiště s Kněžmostem, případně s Dolním Bousovem a Sobotkou
• v zastávce Boseň je zajištěn přestup na spoje linky 716 do Mužského
• v zastávce Kněžmost, nám. je zajištěn přestup na spoje linek 714, 736 a 739 do Mladé Boleslavi,
Branžeže, Dobšína, Bakova nad Jizerou a Bělé pod Bezdězem
• v zastávce Sobotka, nám. je zajištěn přestup na spoje linky 412 do Jičína
Tato linka z Mnichova Hradiště již projíždí celou obcí, tedy bude zastavovat také na Místech.
Obyvatelé z Míst již nebudou muset docházet k obecnímu úřadu na zastávku, pokud pojedou
směr Mnichovo Hradiště.
Na obecním úřadě jsou k dispozici tištěné jízdní řády, které si můžete na vyžádání vzít.

BRIGÁDA NA
OSVĚTLENÍ

INSTALACI

VÁNOČNÍHO

Chtěl bych touto cestou poděkovat těm několika
dobrovolníkům, kteří nám pomohli s instalací
vánočního osvětlení. Vzhledem k tomu, že účast
každý rok klesá, tak uvažujeme o tom, že instalaci
bude provádět firma. Chceme do budoucna také
instalovat osvětlení, bude-li to technicky možné,
na nové stromy směr Místa. Na vánoční osvětlení
je také pamatováno v projektové dokumentaci na
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nové veřejné osvětlení. Na toto
nové osvětlení by měla být možnost
instalovat sloupové osvětlení
s vánoční tématikou tak, jak ho
znáte například z velkých měst.
To by mělo umožnit nasvícení celé
obce.

informace na str. 1 až 10 poskytl Miroslav Dufek, starosta obce

ZE ŽIVOTA SDRUŽENÍ A SPOLKŮ
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obruby
Během měsíce října začala přístavba a rekonstrukce hasičské zbrojnice.
Když covidová situace dovolí, tak v pátek 18. února 2022 v Obrubcích proběhne náš tradiční
hasičský ples, kde nám zahraje skupina Víkend Rock. Jste srdečně zváni.
Sbor dobrovolných hasičů Obruby přeje všem šťastné a veselé vánoce a Nový rok.
Za SDH starosta Dalibor Musil
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OSTATNÍ INFORMACE Z NAŠÍ OBCE
ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY OBRUBY
Vážení občané, čas je neúprosný. Podzim utekl jako voda a už nyní se chystáme na dětmi velmi
očekávané Vánoční svátky. Díky zhoršené epidemiologické situaci, je letošní adventní čas ještě
smutnější než v loňském roce. Přes některá omezení, se snažíme s dětmi si toto období opravdu
prožít. Například nadstandardní aktivity v MŠ, které nabízíme, se setkávají s velkou oblibou
(angličtina pro nejmenší děti, angličtina pro starší a předškolní děti, kroužek aerobiku apod.)
V podzimním období proběhlo v naší školce mnoho pěkných aktivit. V říjnu - Bubnování s tyčemi,
Hallowen (děkujeme rodičům za donesené dýně), v listopadu - Dům kultury v Mladé Boleslavi
- pohádka „Když jsem já sloužil“, předání maskota naší MŠ - SKŘÍTKA PTEČNÍČKA (velké
poděkování patří seniorkám z Domova seniorů v Mnichově Hradišti
pod vedením paní Ireny Bártové, které nám tohoto skřítka zhotovily.
Bohužel slavnostní předání a zpívání babičkám, nemohlo proběhnout
vzhledem ke špatné epidemiologické situaci. Snad v jarních měsících
se nám podaří uskutečnit návštěvu v Domě seniorů a zpěvem dětí
poděkovat). V listopadu následoval ještě Svatý Martin (seznámení

dětí s tradicemi a historií), den se sklářem (děti měly možnost vidět,
jak se vyrábí skleněné figurky), den s panem myslivcem (pan Zdeněk
Helikar přivezl do školky nejen trofeje za své sbírky, ale i dva lovecké
pejsky. Hned si děti získal svým vtipným a zajímavým vyprávěním
o zvířatech a o lese. Děti se mnohé dozvěděly. Odměnou jim byla
vycházka s myslivcem a pejsky do blízkého lesa. Byl to velice krásný
den). V prosinci se uskutečnil Čertovský den v MŠ, Mikulášská
nadílka (zvláštní atmosféra nastala, když do třídy důstojně vstoupil
Mikuláš v doprovodu Anděla a Čerta. V očích dětí se objevil strach
a napětí, ale útěchu našly v náručí paní učitelek. Děti byly odvážné
a statečné. Přednesly básničky, zazpívaly mikulášské písničky.
Světe div se, Čert žádné zlobivé děti nenašel a tak musel odejít s
nepořízenou! Mikuláš dětem nadělil balíčky s ovocem a sladkostmi.
Nebeská návštěva se rozloučila a spěchala dál. Těšíme se zase na příští rok. Děkujeme všem za
přípravu a pomoc při mikulášské nadílce. Též nebeské návštěvě panu Z.Helikarovi, J.Kašíkové,
M.Havelkové - MOC DĚKUJEME). V prosinci došlo ještě na vánoční pečení perníčků.
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CO NÁS ČEKÁ: 17.12. - vánoční besídka, 20.12. - vánoční nadílka.
Z oblohy se sypou hvězdičky,
slyšet jsou koledy z dáli,
zvěstuje anděl maličký,
ať splní se vše, co k Vánocům jste si přáli.
S přáním příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů
v novém roce 2022 připojujeme poděkování za Vaši spolupráci a
nakloněnost k mateřské škole. Děti a zaměstnanci mateřské školy
Obruby
Za celý kolektiv MŠ Hana Šrytrová, učitelka.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V období leden - březen 2022 oslaví své životní jubileum:
v lednu - Lamač Ladislav – 75, Králová Lenka – 50
v únoru - Dufková Helena, Mužíčková Petra, Toms Libor – 50
v březnu - Kryslová Eva – 70, Hrubá Simona – 60, Čihulka Zdeněk – 65
Všem uvedeným, ale i těm, kteří si nepřáli být zveřejněni, 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.

Z KRONIKY
Ohlédnutí za minulostí XXXVI.
Letošní rok pokračujeme se zveřejněním
výběrů zápisů z kroniky obce Obruby z roků
končících číslicí 1. V tomto čísle Zpravodaje
roku 2021 pokračujeme, jak jsem slíbil, rokem
1981 z minulého čísla.
1981 (pokračování z minulého čísla)
Sbor pro občanské záležitosti se zúčastňuje při výročích
narození starých občanů, při vítání občánků, působí při
gratulacích a sňatcích. V prosinci uspořádal v hostinci na
Kamenici besedu s důchodci ze všech střediskových obcí.
V Obrubech je pohostinství Restaurací a Jídelen, které je
denně dobře navštěvováno, převážně mladší generací.
Další provozovnou je prodejna Jednoty, kde se prodává
smíšené zboží. MNV má od února v provozu mandl, který
obsluhuje Jaroslava Zikmundová. Za 1kg suchého prádla
se vybírá poplatek 1,10 Kčs. V oblasti stavební údržby
byla provedena výstavba základů bytových jednotek
a předána RD Jeseník. Celá akce byla vládním usnesením
zastavena, protože akce RD Jeseník byly přesunuty do
severních Čech a arbitráž přesunula zahájení stavby až
na začátek roku 1983. Byla rovněž zahájena výstavba
polního hnojiště, jímka byla provedena svépomocí. Sokol,
tělovýchovná jednota Obruby měla ke konci roku 54 členů
a 18 žáků. Oddíl kopané má dvě mužstva – dospělí
hrají III. třídu okresní soutěže a po skončení podzimní
části skončili na druhém místě o jeden bod za Sokolem
Luštěnice, žáci hrají rovněž okresní soutěž. Na hřišti bylo

doděláno sociální zařízení a bylo provedeno částečné
oplocení. Jediným finančním zdrojem je pro Sokol pořádání
tanečních zábav. V letním období jich bylo 10 na tanečním
parketu a 2 se pořádaly na sále na Solci. V červnu bylo
pořádáno dětské sportovní odpoledne a dále zájezd
do Prahy na benefiční utkání Antonína Panenky mezi
Bohemians a Rapidem Vídeň, za který bude Panenka
hrát v rakouské lize po skončení jeho sportovní činnosti.
Základní organizace Svazu požární ochrany čítá 48 mužů,
20 žen a 30 dětí. V dubnu požárníci vybrali a vyčistili vodní
požární nádrž u Holubičků, v květnu byl sběr starého
železa. Cvičení mládeže a žen probíhalo pravidelně, což
nelze říci o mužích. Okrsková soutěž byla provedena na
hřišti Sokola za účasti 15 mužstev a naši požárníci se na
ní umístili až na 10. místě. Aby si mohla organizace získati
nějaké finanční prostředky, pořádala na sokolském hřišti
na tanečním parketu třikrát taneční zábavu. Z tanečních
zábav a sběru železa vzrostl příjem o 10 000,- Kčs. Přesto
činnost organizace postupně upadá, chybí zájem většiny
členů o požárnickou práci. Mateřská škola v Obrubech má
v tomto školním roce zapsáno 31 dětí, které do školy sváží
a odváží JZD Přepeře. Příspěvky rodičů na stravování
dětí jsou stanoveny podle čistého příjmu rodičů a činí od
2,50 Kčs do 4 Kčs denně.
Poznámka kronikáře: kroniku od roku 1968 až do roku
1981 včetně psal František Drbohlav a v tomto roce
přestává z vlastní vůle kroniku psát.
Pepa Tomeček, kronikář a redaktor

HEZKÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A HODNĚ
ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI V NOVÉM ROCE
					
PŘEJE REDAKČNÍ RADA
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