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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a zároveň uplynul rok od našeho zvolení
do obecního zastupitelstva, proto bych rád v krátkosti shrnul, co se
v naší obci v letošním roce podařilo.
Rok 2015 byl pro naši obec rokem rekordním, co se dotací týče.
Podařilo se nám získat celkem 5 dotací, a to na zateplení budovy
mateřské školy a obchodu, na likvidaci bioodpadu v obci – nákup
kompostérů, na vybudování nového dětského hřiště a na opravu
střechy budovy úřady. Oprava střechy úřadu bude realizována v roce
2016, ostatní akce již byly dokončeny a dotace byly již proplaceny.
V roce 2016 také očekáváme zprávu, zda bude podpořena
naše žádost o dotaci na rekonstrukci mateřské školy, kdy chceme
v horním patře budovy, které je v současnosti velice zchátralé,
vybudovat další třídu.
V letošním roce jsme také opravili další část střechy budovy
restaurace, vyměněna byla celá část nad podiem a sociálním
zařízením. Opravit se podařilo také další část chodníku, a to od
firmy VHL k obecnímu úřadu. Drobné opravy byly také provedeny
na budově úřadu, kdy došlo k výměně posledních dřevěných oken
za plastová.
Tento rok byl opravdu náročný, a proto bych rád poděkoval
všem zastupitelům za odvedenou práci v roce 2015 a jejich rodinám,
manželům a manželkám za trpělivost.
Děkuji a přeji všem mnoho zdraví, štěstí a pohody v roce 2016.
Miroslav Dufek, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejná zasedání zastupitelstva
Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku se zatím uskutečnila tři zasedání Zastupitelstva obce Obruby:
Na zasedání 5.10.2015 zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo a schválilo:
1. Smlouvu o dílo č. 201502 – projektová dokumentace na rozšíření MŠ
2. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
3. Smlouvu o poskytování odborných služeb č. 110365/2015
4. Směnnou smlouvu
Druhé zasedání zastupitelstva se konalo 9.10.2015, na kterém byla schválena Smlouva o dílo s firmou Jizbická Stavební
na opravu střechy úřadu.

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 30. 10. 2015, předmětem přezkoumání byly údaje o ročním hospodaření
územního celku. Přezkoumání vykonaly Zdeňka Linková a Jana Pýchová.
Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce – nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

VODOVOD

Vyzýváme všechny majitele nemovitostí, kteří mají problém s vodovodní přípojkou (jedná se zejména o netěsnosti
šroubení atd.), aby se nahlásili na obecním úřadě. Po vyhodnocení všech závad, bude v roce 2016 připraven termín,
kdy dojde k odstávce vodovodu za účelem nutných oprav. Obec poté zajistí odbornou firmu, která nutné práce provede.
Upozorňujeme občany, že náklady na opravu vodovodní přípojky hradí vlastník, tedy odběratel.

ŠKODA NA VODOVODU

V měsíci říjnu bylo zjištěno, že došlo k násilnému vniknutí do prameniště Bětuška na Solečku. Došlo k uražení zámku
a k poškození betonového límce u vstupu do prameniště. Celková škoda se pohybuje cca 8 000Kč, vše bylo nahlášeno
Policii ČR. Oprava bude hrazena z pojištění majetku.

KVALITA PITNÉ VODY

Třetí zasedání se konalo 14.12.2015, na kterém zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Závazné ukazatele MŠ na rok 2016
3. Rozpočtové opatření č. 6,7 a 8
4. Vodné na rok 2016
5. Zprávu o uplatňování územního plánu obce Obruby
6. Bezúplatné převody pozemků 57/4 a 702/23 v k.ú. Obruby

V měsíci listopadu byly odebrány vzorky na kvalitu pitné vody, které byly v pořádku. Voda splňuje veškeré zákonné
normy pro pitnou vodu.

Další informace z obecního úřadu

Poslední dobou evidujeme žádosti občanů, zda mohou uložit na obecních pozemcích stavební suť nebo vytěženou
zeminu. K tomuto problému vám sdělujeme, že obec na základě Obecně závazné vyhlášky o odpadech č.2/2015 je
povinná a také tak postupuje, dává občanům možnost třídit a odevzdávat tento odpad:
papír, obaly TETRAPAK, plasty, sklo, kovy – zajišťuje SDH, biologicky rozložitelný odpad - KOMPOSTÉRY, objemný
odpad, nebezpečný odpad, komunální odpad, drobný elektroodpad, žárovky a zářivky, PET - lahve.

AKCE KOMPOSTÉRY

Blíží se konec vydávání kompostérů, kdy každý dům s číslem popisným obdržel od obce kompostér na likvidaci
bioodpadu. Chybí ještě dodat kompostéry některým chalupářům, kteří již svá stavení zazimovali, kompostér tedy obdrží
na jaře. Velké kontejnery na bioodpad byly zrušeny.
		Rozpis financování projektu
Celkové náklady
z toho:
dotace
obecní rozpočet

1 026 453,884 241,142 212,-

Projekt kompostérů byl společný pro obce Obruby, Obrubce a Přepeře. Takže každá obec se tak podílela částkou pouze
47 404,-Kč

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Nové dětské hřiště bylo 28. 10. 2015 předáno našim
nejmenším. Celá akce byla spolufinancována z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj. Na hřišti bylo instalováno celkem
6 herních prvků a informační panel. Nejoblíbenějším herním
prvkem je mezi dětmi horolezecká stěna, která působí opravdu
věrohodně. Na jaře ještě zbývá instalovat nové lavičky.
Rozpis financování projektu
Celkové náklady
565 518,z toho:
dotace
395 847,obecní rozpočet
169 671,-
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Vodné na rok 2016
Zastupitelstvo se rozhodlo, že cena vodného na rok 2016 bude stejná jako v roce 2015, tedy 24,- Kč/m3.

ODPADY

Obecně závaznou vyhláškou se neřeší nakládání se stavebním odpadem vzniklým při stavební činnosti. Likvidaci
stavebního odpadu si každý zajišťuje na svůj náklad a ke své tíži v souladu s platnými právními předpisy.
Obec tedy nemá a ani nebude mít pozemky, které by mohly být k tomuto účelu využívány.
Poplatek za svoz komunálního odpadu se v roce 2016 se nemění.
Upozorňujeme občany, aby nedávali do popelnic žhavý popel.
Pokud toto je zjištěno při svozu odpadu, tak vám popelnice nebude vyvezena.

KOTLÍKOVÁ DOTACE

Byla opět vypsána dotace na obnovu lokálních zdrojů tepla, kdy je možné žádat až 150 000Kč. Obecní úřad nabídl
pomoc našim občanům s vyplněním žádosti, ale tato akce nebyla ze strany občanů využita, přihlásil se pouze jeden
zájemce.
informace na str. 2 a 3 poskytl Miroslav Dufek, starosta

poznamenejte si do kalendáře na rok 2016
1.1.- Novoroční ohňostroj - od 18,00 na hřišti
27.2. - pyžamový Ples - v Hospůdce na hřišti
12.3. - Masopustní průvod
další podrobnosti budou zveřejněny na plakátech
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ZE ŽIVOTA SDRUŽENÍ A SPOLKŮ

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obruby
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).

FK Obruby
Podzimní část fotbalové sezóny 2015/2016 ukončil FK Obruby na 8.místě ve IV.třídě mladoboleslavska. Takto
vypadá konečná tabulka po podzimní části.
#

KLUB

Z

V

R

P

Skore

Body

1.

Doubrava „B“

10

9

1

0

33:8

28

2.

Luštěnice „B“

10

8

1

1

30:8

25

3.

Katusice

10

7

1

2

33:17

22

4.

Kosořice „B“

10

7

1

2

23:10

22

5.

Branžež

10

5

2

3

25:19

17

6.

Bezno „B“

10

3

2

5

19:30

11

7.

Chotětov „B“

10

3

1

6

22:26

10

8.

Obruby

10

3

1

6

10:25

10

9.

Kr.Vrutice „B“

10

3

0

7

18:29

9

10. Mukařov

10

2

0

8

10:28

6

11.

10

0

0

10

10:33

0

Skalsko „B“

Z předsevzetí minulého roku se podařilo opravit pouze
střídačku hostů. Před původní střídačkou domácích řádil
začátkem prosince krtek.
Síť za bránou rovněž nevisí, protože sloupy zatím „leží“.

V současné době připravujeme Výroční valnou hromadu a náš tradiční Hasičský ples, Termíny a další podrobnosti
budou zveřejněny na plakátech

Jménem celého SDH chceme popřát hezké Vánoce a šťastný nový rok 2016.
Josef Adam ml

Poznámka redaktora:
Protože poslední letošní příspěvek SDH je velice „skromný“ a nic víc jsem ze sboru, dříve tak aktivního nevydoloval,
nedalo mně to a hledal jsem z veřejně přístupných zdrojů alespoň něco, co by s místními hasiči souviselo. A našel jsem
na oficiálních web stránkách SDH Solec-Malobratřice něco z historie, která se k Obrubům částečně váže. Koho to zajímá,
ať čte dál.

Z pamětí sboru dobrovolných hasičů v Malobratřicích

FK Obruby děkuje všem sponzorům a hlavně vedení obce
Obruby za podporu, bez které bychom tu asi nemohli být.

Rádi bychom Vás chtěli pozvat na tradiční fotbalový ples, který se bude konat 12. února 2016 od 20,00 v Hospůdce
na hřišti. K tanci i poslechu zahraje oblíbený DIFUR BAND Jirky Korela a Martina Šimůnka.

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 2016.

za výkonný výbor FK Obruby
Petr Pavlíček a Mirek Průcha
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Rozsvěcení vánočního stromu: První adventní neděli, která letos připadla na 29.11., jsme společně s Obecním
úřadem uspořádali tradiční rozsvěcení vánočního stromu před hasičárnou. Přes nepříznivé počasí se sešlo celkem dost
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. Mimochodem, svařáček se vypil do dna a věřím, že příští rok přijdete opět.
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V roce 1896 zásluhou tehdejšího osadního starosty p.Jana Halbicha usneslo se osadní zastupitelstvo
založiti sbor dobrovolných hasičů. První ustavující schůze konala se dne 5.ledna 1896.
První a největší starostí bylo zaopatřiti stroj a výzbroj pro mužstvo. To se uskutečnilo dosti záhy.
Dne 16.května 1896 p.Václav Zajíc tehdejší velitel a p.Josef Motyčka jednatel na přání všech zajeli do
Prahy k firmě Smekalové a zakoupili stroj za 570 zlatých a výzbroj pro 15 mužů za 92 zlatých. Částku tuto
vypůjčil si sbor. Osada i obec přispěli značnými částkami. Též i vůkolní obce a různí jiní dárcové přispěli.
Obec Obruby 12 zl., Přepeře 5 zl., Solec 10 zl., Kněžmost 10 zl., hrabě Valdštýn 30 zl. a 19 zl. 30 kr. Jeho
veličenstvo císař František Josef I. 50 zl., kontribuční fond 40 zl. 56 kr. Zemský hasičský fond 160 zlatých.
Z těchto příspěvků a různých jiných se dlužná část zaplatila.
Dne 6.května 1931 strhla se nad zdejším krajem prudká bouře s krupobitím. Při ní udeřil blesk do
stodoly rolníka p.Pytlouna v Obrubech. Vyvalil se kouř a v několika minutách zableskly se helmice bratří.
Bez volání - bez harcovky, neboť i kdyby byla svolávala, pro bouři a prudké krupobití i bijavec nebylo by ji
slyšet ani na dvacet kroků. Za takového běsnění přírody je snad každý hasič na stráži, neboť neví, po které
ráně může vyšlehnout oheň ze střechy jeho neb sousedovi.
Ve vsi byli právě koně ze dvora Solečku s nimiž se kočí schoval před deštěm ve stodole. Zapřáhnouti
je do stříkačky bylo dílem okamžiku a již se jelo. Zraky všech nesly se upřeně v místa, odkud se ve veliké šíři
valil kouř. Dojeli jsme, seskočili a již se rozvinují bílé pásy hadic, bratr zbrojmistr utahuje šroubení, ale již
ho voda předbíhá a má plné rukávy. Nevadí ! Rozhlédli jsme se, kde je třeba nejrychlejší pomoci.
Stodola hořela jako svíce. Obytné stavení mělo plechovou střechu, pod níž na půdě zuřil oheň. Jak
k němu? Uchopili jsme dva kolíky a vyráželi prkna pod přístřeškem. Při vyrážení každého prkna vysypala
se spousta oharků a jisker. Hned však bratr se špičkou zamířil do otvoru a již nastal zápas vody s ohněm,
vyvalila se spousta bílé páry a to šlo kupředu krov za krovem, až jsme společně s bratřími z Obrub, kteří se
probourali lomenicí, zdusili oheň v posledním koutku. Potom teprve nastalo ulití doutnajících trámů, které
jsme přenechali pro stříkačky s motorovým pohonem. K večeru vraceli jsme se domů promoklí a učernění.
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sKAUTSKÝ ODDÍL

Rybářský spolek Hastrman TEAM Obruby

Skauti zasahovali při dopravní nehodě,
to by mohl znít nadpis po vzdělávacím kurzu Alkyone pro skauty do patnácti let, který se konal v prostorách školy a
sportovní haly v Dolní Bousově na konci srpna a konci září. Mimo
dovedností např. jak správně vystupovat před dětmi, jak si získat
autoritu, jak správně komunikovat, jak správně udělat dramaturgii her
byl právě i nácvik, jak se zachovat při krizových situacích. V Bousově
se nacvičovalo, jak se máme správně zachovat při dopravní nehodě,
která se namaskovala na školském dvoře. Že to bylo velice autentické
svědčí to, že i někteří lidé, co šli zrovna kolem, chtěli přiložit ruku k dílu.
Tento vzdělávací kurz se považuje za jeden z nejprestižnějších v celé
ČR a frekventanti i vedení byli, dá se říci ze všech
koutů Čech. Pokračování tohoto kurzu pokračuje
v listopadu v Praze, v prosinci v Benátkách nad
Jizerou. Poté jsou ještě tři víkendy příští rok.
Náš malý oddílek skautský se rozrůstá, za což
jsme velice rádi, a i tak nabízíme, kdo by se k nám
přidat chtěl, tak se scházíme každý týden v úterý
od 17:30 hod v klubovně za obecním úřadem.
Momentálně připravujeme přechod na družinový systém, (je to standard každého skautského oddílu), abychom se
mohli věnovat každému pohlaví zvlášť.

Místní rybáři připravili rybník
Pískovna
na
zimní
spánek
několika brigádami. Tentokrát byla
nainstalována tři ponorná čerpadla,
která slouží na provzdušňování vody.
Po letošním abnormálně suchém létě
je hladina vody v rybníku nejnižší co
pamatujeme.V případě nedostatku
kyslíku by mohl hrozit úhyn ryb.
I když za poslední tři týdny před
uzávěrkou Zpravodaje se zvedla

V říjnu jsme byli na výpravě na Zvířeticích, v listopadu v bazénu v Liberci, před Vánoci máme dvoudenní vánoční
schůzku, tzv. Skautské Vánoce, kde kromě dárků nás čekají den a půl jen hraní a povídání si, a samozřejmě dostatek
řízků a klobás. Budeme opět roznášet Betlémské světlo, tak jako každý rok a v klubovně za obecním úřadem bude
možnost si připálit tento „Plamínek naděje“ osobně, a to 23.12. v době od 17,00 do 19,00hod.
Na únor plánujeme výpravu na horolezeckou
stěnu do Sobotky a předběžně 6.2.2016 nás
čekají velké mezioddílové boje ve „vybice“,
přehazované a fotbalu mezi oddíly Dolní
Bousov/Obruby, Kněžmost a Mnichovo
Hradiště.
Zároveň roverský klub skautů z Dolního
Bousova/Obrub a Kněžmosta (skauti starší
15 let) měli třídenní výpravu po Jizerských
horách jejímž cílem byla rozhledna Smrk.
V poslední řadě bych se chtěl zmínit, že se
nemusíte bát a můžete mezi nás přijít jen
tak na vyzkoušenou, buď tedy do Dolního
Bousova, nad knihovnu každý pátek o páté
nebo do Obrub každé úterý od 17,30 do
klubovny za obecním úřadem. Máme rovněž
vlastní blog http://skautidolnibousov.blog.cz/, kde jsou informace a i některé fotky.

Skautský oddíl Dolní Bousov/Obruby děkuje panu starostovi a obecnímu úřadu za finanční přízeň
v roce 2015. Nejenom jmenovaným, ale i všem občanům Obrub přejí skauti veselé Vánoce a
šťastný nový rok 2016.
Vojtěch Floriš – Vojtalíny, vedoucí oddílu
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hladina o celých 18cm!!!

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 ani na ostatní příznivce rybářského
cechu. A samozřejmě na naše manželky, které se podílely na přípravách našich akcí.

Hastrman TEAM Obruby
a Český rybářský svaz MO - Dolní Bousov vám přeje krásné svátky vánoční a hodně štěstí do
nového roku 2016 a těší se na vaši účast na našich akcích v příštím roce.
Josef Adam st.
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ostatní informace z naší obce

Ze života mateřské školy Obruby
V MŠ Obruby i v tento podzimní čas proběhlo
několik zajímavých akcí.

CO SE DĚJE V AREÁLU FIRMY BERGER?

Společně s panem starostou Dufkem jsem navštívil areál a popovídali jsme si s panem Karlem Herianem, členem
dozorčí rady společnosti TESYCO GROUP, a.s. se sídlem v Nymburce, která má se společností F.Berger s.r.o. uzavřenou
nájemní smlouvu. Z tohoto setkání vám přináším základní informace.
Společnost TESYCO GROUP, a.s. se uplatňuje na trhu v oblasti čištění, úklidu, facilities a maintenance managementu
průmyslových budov, zajišťuje dodávky investiční výstavby, dodávky technického zařízení budov, služby v oblasti údržby,
inspekce a obsluhy technologie a technického zařízení budov a průmyslové odlakování. Již od počátku své činnosti si
vedení společnosti uvědomovalo, že spokojenost zákazníka, plnění jeho požadavků a péče o jeho potřeby, jsou základní
podmínkou úspěšnosti firmy.
Od roku 2004 společnost postupně zavedla integrovaný
systém managementu dle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN
EN ISO 14001 a OHSAS 18001 pro trvalé zlepšování činností
a procesů tak, aby to přineslo užitek všem zainteresovaným
stranám – zákazníkům, pracovníkům, majitelům, dodavatelům,
a zároveň minimalizovalo dopady na životní prostředí a BOZP,
ve kterém tyto strany přímo nebo nepřímo působí.
V souvislosti s výběrovým řízením na dodavatele služby
externího odlakování, které firma TESYCO GROUP, a.s.

2.10. Výlet do Mini ZOO v Mladé Boleslavi, která je oázou
malých botaniků a zoologů. Děti zde vidí velké množství
ptactva, dravců, plazů, želv, veverek, morčat aj.
29.11. Proběhlo tradiční rozsvícení vánočního stromku v obci.
Děti zde zazpívaly koledy a navodily tak sváteční atmosféru
Adventu.
30.11. Děti shlédly animovaný příběh ,,Anička a Nebešťánek“
při návštěvě Planetária v Praze.

získala, bude přenesen provoz z areálu ŠKODA AUTO a.s.
Mladá Boleslav do nově vybudovaného provozu v areálu
Berger v Obrubech. Jedná se o tlakové odlakování dílů,
které se provádí pomocí vodního paprsku o tlaku 270 MPa

(2 665atmosfér) v uzavřeném boxu pomocí vysokotlaké
pistole obsluhované pracovníkem. Dále se provádí odlakování
roštů, rovněž vodním paprskem o stejném tlaku, které probíhá
v uzavřeném pracovišti poloautomatické linky. Drobné
komponenty se odlakovávají v louhovacích vanách ponořením
do vodou ředěného roztoku.
Vzniklé odpadní vody ze všech provozů jsou zpracovávány
automatickou čistící a recyklační linkou, která vrací 90%
spotřebované vody zpět do výrobního procesu. Zbylé kaly a pevné části jsou ukládány do sběrných kontejnerů a jsou
likvidovány autorizovanou firmou.
Kapacitně bude provoz zařízení v Obrubech plně pokrývat potřebu lakoven v Mladé Boleslavi i v Kvasinách.
Předpokládá se, že zde bude pracovat do 15 zaměstnanců. V současné době probíhají provozní zkoušky.
Pepa Tomeček, redaktor
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4.12. Děti v MŠ se dočkaly
mikulášské nadílky od Mikuláše,
čertíků a andílka. Všichni si
sváteční dopoledně náležitě užili.
4.12. Proběhlo již tradiční
vypouštění balónků ve spolupráci
s obcí Obruby s účastí rodičů
dětí.Akce se vydařila.
V prosinci se uskuteční
vánoční besídka, muzikantské
představení ,,Putování za
betlémskou hvězdou“ a
v neposlední řadě děti zazpívají
vánoční koledy v kostele na Solci
26.12. v podvečer.
Přejeme mnoho radosti při společných setkáních v tomto vánočním čase.
Za MŠ Alena Helikarová, ředitelka a Hana Šrytrová učitelka
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Letošní první adventní neděli, která připadla na 29.listopad, nebylo vůbec počasí, které by navozovalo adventní atmosféru.
Namísto sněhových vloček docela pršelo a účinkující dostali ochranu před kapkami ve formě přenosného přístřešku.
Přesto se sešlo docela dost dospělých i dětí, abychom společně rozsvítili vánoční strom a zahájili období adventu. Po
úvodním slovu místostarostky vystoupili s koledami jako vloni nejmenší zpěváčci z Mateřské školy. O zahřátí se postarali
místní členové hasičského sboru formou teplých nápojů pro děti i dospělé.
Jana Kašíková
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NOHEJBAL
Po vydařeném turnaji na konci prázdnin se podařilo uspořádat další turnaj, tentokrát otevřený. To znamená, že zúčastnit
se mohli nejen hráči z Obrub. Uskutečnil se 10.října za účasti šesti družstev. Vítězem se stalo družstvo z Rokyty, druhé
v pořadí se umístilo družstvo z Dolního Bousova a třetí místo obsadil Pišta Team z Obrub. Další družstva z Obrub obsadila
čtvrté (Dřeváci) a šesté (Slavoj Houslice) místo. Přespolní tým „Tři rakety“, který skončil na pátém místě, byl z Úhelnic.
Libor Toms
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VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM PRO JEŽÍŠKA
Vypouštění balónků je již tradiční předvánoční akce. Letos byl odpočítán start balónků 4.prosince prostřednictvím
radia Impuls z Pardubic a to hercem Václavem Vydrou jako vždy v 15,15 hodin. Počasí nepřálo, balónky se musely
vzhůru prodírat kapkami deště. Bohužel se v letošním roce
nepodařilo překonat rekord z loňského roku, kdy k obloze
vzlétlo 103 738 balónků.

Letos se v Obrubech vypustilo 282 balónků.

... a tady jsou další družstva, která na „bednu“ tentokrát nedosáhla.

ADVENTNÍ DÍLNIČKA
V předvečer začátku adventu si zásluhou Míši Janečkové, provozovatelky Hospůdky na hřišti, mohli zájemci připravit
adventní výzdobu. A že byly k vidění velmi zdařilé výkony, bylo samozřejmě díky šikovným „ručičkám“ zúčastněných dětí,
slečen, maminek i babiček.
Pepa Tomeček, redaktor

Letošní „obrubský“ Mikuláš se svojí družinou navštívil děti přímo
v jejich domovech. A tentokrát to bylo dvacet dětí, které Mikuláš
s družinou navštívil.
Jana Kašíková

Společenská kronika

V období leden - březen 2016 oslaví své životní jubileum:
v únoru – Josef Bareš -70, Václav Král – 50
v březnu – Ludmila Josefová – 89, Alena Kaňková, Miloslav Zeman – 65,
Jaroslav Hanuš – 60, Jaromír Malák – 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 opustil pan Stanislav Šukal ve věku nedožitých 78 let

12 ZPRAVODAJ obce Obruby · číslo 4/2015 · říjen - prosinec

ZPRAVODAJ obce Obruby · číslo 4/2015 · říjen - prosinec 13

NAŠI MAZLÍČCI

Dovolujeme si
představit naši novou
slečnu Larry Markovou
Dan & Lenča
Poznámka redaktora: už jsem si myslel, že novou rubriku, na kterou jsme upozornili v minulém čísle
Zpravodaje, nebude čím naplnit. Na poslední chvíli si vzpomněli na svého miláčka Markovi.

Desátá Vánoční jízda 2015
Každoroční Vánoční jízda na motorkách
všeho druhu 25.prosince. Sraz 12:30
v Obrubech u hasičárny. Odjezd na
vyjížďku ve 13:00. Zakončení v Obrubech
v hospodě na hřišti.

PLACENÁ INZERCE

POZVÁNKA
na tradiční fotbálek
DOLŇÁCI vs. HORŇÁCI
uskuteční se

na Štědrý den 24.12. a na Silvestra 31.12.2015
začátek vždy od 10:00 hod.

přijďte si zpestřit sváteční
dopoledne
Hraje se za každého počasí
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z kroniky obce
Ohlédnutí za minulostí XII.
V minulých Zpravodajích jsme se zabývali zajímavými
událostmi z obecní kroniky z let 1935, 1945, 1955,
1965, 1975 a 1985. V tomto čísle Zpravodaje bych
rád pokračoval, jak už jste si snad zvykli, obdobnými
informacemi i z dalších roků končících na číslici 5, tj. roky
1995 a 2005. Jistě si vzpomenete, že jsem už informoval
o tom, že toto období je charakteristické tím, že se do
kroniky nepořizovaly roční zápisy. Díky panu Ladislavu
Lamačovi byl po jeho úvodní větě „Je 26.listopadu 2010,
kdy začínám psát tyto řádky, to znamená, že v této kronice
není 20 dlouhých roků žádný záznam o tom, co se v naší
obci ale i ve společnosti dělo“, zapsán souhrnný záznam,
který pořídil dle dostupných materiálů a pamětníků.
Záznam obsahuje řadu událostí, ale bohužel nejsou
ve většině případů datovány a tak uvádím pouze údaje
přiřazené k výše zmíněným dvěma rokům.
1995
Tento rok byl prvním rokem činnosti obecního
zastupitelstva, které vzešlo z voleb v listopadu 1994.
Zastupitelstvo pracovalo ve složení (dle abecedy):
Bareš Josef, Boček Milan, Kůnová Věra, Trnka Jan,
Žďánský Jaroslav. Starostkou byla opět zvolena Věra
Kůnová. Fotbalovému klubu velmi výrazně pomohl zdejší
podnikatel Miroslav Zikmund. S jeho finanční pomocí

se začalo s nakupováním kvalitnějších hráčů a začal se
budovat silnější tým. Zakoupil autobus na dopravu hráčů
k zápasům a veškeré provozní náklady hradil z vlastních
prostředků. Dále zafinancoval provedení nové omítky na
kabinách, nově byl omítnut přístavek kuchyně u klubovny
a bylo provedeno venkovní obložení dlaždicemi. Byl
rekonstruován komín na klubovně, který spadl díky
zatápění pana Pavlíčka pomocí benzínu. Došlo k výbuchu
a část komínu nad střechou se zřítila. Dne 21.7.1995 se
oddíl kopané TJ Sokol přejmenoval na FK ZEHOMS, což
byl název firmy Miroslava Zikmunda.
2005
V tomto roce pracovalo zastupitelstvo, které bylo zvoleno
ve volbách v listopadu 2002 ve složení (dle abecedy):
Čihulková Jitka, Kůnová Věra, Musil Dalibor, Šenkýřová
Dana a Žďánský Jaroslav. Starostkou byla opět zvolena
Věra Kůnová. K 11.9. bylo v obci 219 obyvatel, z toho 94
žen a 104 muži. SDH Obruby uspořádal 25.2. hasičský
ples v pohostinství v Obrubcích, 4.června se zúčastnil
soutěže v požárním sportu na Bechově a 18.června
společně s obecním úřadem pořádal na hřišti Dětský
den. V tomto roce vede fotbalový klub FK ZEHOMS
Obruby Petr Pavlíček, hraje se IV.třída okresní soutěže
se střídavými úspěchy.
Pepa Tomeček, kronikář a redaktor

HEZKÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ A HODNĚ ZDRAVÍ A
SPOKOJENOSTI V NOVÉM ROCE
					

PŘEJE
REDAKČNÍ RADA
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