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Vážení občané,

v prvním čísle Zpravodaje jsem Vás požádal o vyjádření, zda podle
Vašeho názoru, má smysl tento Zpravodaj vydávat. Vzhledem
k tomu, že se neobjevily žádné negativní ohlasy, mám za to, že
Zpravodaj má budoucnost. Věřte mi, že každý začátek je těžký a i
Zpravodaj se rodí v "porodních bolestech". Letošní rok je ve
znamení významného výročí obce Obruby, i když 605 let od první
písemné zmínky není zrovna číslo "kulaté". V roce 2008, kdy
připadalo šestisté výročí, nebyla finanční situace obce taková,
která by dovolila, aby se uskutečnily důstojné oslavy a byly
financovány z veřejných prostředků. Proto k těmto oslavám
dochází až letos.

Miroslav Dufek, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejná zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo na veřejných zasedáních dne 3.4.2013 a 12.4.2013 mimo jiné projednalo a
schválillo:
― Závěrečný účet obce Obruby za rok 2012
― Hospodaření Mateřské školy za rok 2012
― Ceník jednorázového pronájmu obecního majetku
― Záměr pronajmout obecní majetek (pohostinství na hřišti)
Plné znění usnesení je k dispozici na internetových stránkách obce Obruby

Další informace z obecního úřadu

K veřejnému zasedání zastupitelstva konaného dne 1 2.4.201 3
v 1 0,00hod.

Mezi občany obce se „odborně“ diskutovalo o čase konání veřejného zasedání zastupitelstva.
Např. anonym na linkovaném archu vhozeném do schránky obecního úřadu uvedl kostrbatým
písmem, cituji „TO SNAT NEŇI MOŽNE VŠICHŇI JSOU V PRÁCI A OŇI ĎELAJI SCHŮZI 10
HOD ASI PRO SEBE .....“ konec citátu (dále anonym pokračoval urážkami zastupitelstva).

Důvod zasedání byl prostý, zajistit pro občany pokud možno v krátké době znovuotevření pohostinství na hřišti.
Přesto, že pronájem obecního majetku je podle zákona o obcích v kompetenci starosty, rozhodl se starosta, že tento
záměr projedná v zastupitelstvu. Proto bylo svoláno zasedání zastupitelstva s jediným bodem programu, a to
odsouhlasení textu záměru pronajmout obecní majetek – pohostinství na hřišti, na jehož základě následně podali
zájemci o nájem své nabídky. Termín a čas zasedání zastupitelstva byl odvozen podle časových možností zastupitelů.
Jednání zastupitelstva v dopoledních hodinách bylo tak zcela mimořádné, termín včetně programu byl zveřejněn
5.4.2013. Občané, kteří se mohli a chtěli zúčastnit, přišli.
Rekonstrukce části chodníku a dešťové kanalizace
Dne 6. 5. 2013 do 16.30 hodin bylo doručeno 6 nabídek na stavební zakázku, jejímž předmětem je rekonstrukce –
oprava části chodníku o rozsahu cca 400 m2 – z části výměna povrchu chodníku (dlažeb 30x30) za dlažbu
zámkovou, vyrovnání povrchu pod dlažbou 50x50 a výměna obrubníků. Dlažba 50x50 bude montována nazpět,
popřípadě doplněna. Dále bude opravena dešťová kanalizace pod chodníkem, který bude opravován, a to v místech
lokálních propadů. Jedná se o úsek od zatáčky u firmy VHL s.r.o. až po odbočku k HIABu.
Hodnotící komise, v souladu s § 79 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách hodnotila nabídky podle předem
zveřejněných kritérií „nejnižší nabídková cena“ a „doba plnění“ a dospěla k tomuto výsledku v hodnocení nabídek:
uchazeč
počet dosaž. bodů
Jostav, spol.s r.o.
93,48
Stavby Koťátko s.r.o.
91,18
Jizbická stavební s.r.o.
90,48
ŽIDOVICKÁ s.r.o.
76,36
Stavební společnost Šlehofer s.r.o. 63,29
Nabídková cena vítězného uchazeče byla nejnižší a činí 442 376,17 Kč bez DPH. Zahájení realizace je připravováno
na 1.7.2013 a potrvá do 15.8.2013.
Závory v areálu
S ohledem na zachování čistého prostředí obecního lesa a zabránění černých skládek v bývalém areálu bylo
přistoupeno ke zřízení závor na dvou místech, a to při vjezdu do areálu od Obrub a z druhé strany při vjezdu od
Bechova.
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Upozornění na splatnost místních poplatků
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Obruby č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je poplatek za komunální odpad splatný vždy
nejpozději do 31. 3. každého roku.
Termín už jste „prošvihli“ a stali jste se neplatiči, koho se to týká přijďte to napravit.
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Obruby č.2/2012 o místním poplatku ze psů je poplatek splatný bez vyměření
vždy do 30.6. každého roku.
Tady máte ještě šanci termín stihnout.

Výběr nového nájemce pohostinství na hřišti
Poté, co dosavadní nájemce ukončil
nájemní smlouvu na provozování
pohostinství na hřišti, zastupitelstvo
na základě schválení záměru ze dne
12.4.2013 zveřejnilo tentýž den
záměr pronajmout obecní majetek
(pohostinství na hřišti). K záměru
obce se mohli zájemci vyjádřit a
předložit své nabídky v písemné
podobě na Obecním úřadě do
30.4.2013. Dne 2.5.2013 se konalo
otevírání obálek s nabídkami.
Doručeny byly celkem 4 nabídky
které splňovaly podmínky soutěže.
Tři zájemci nabídli výši nájemného
1.500 Kč/měsíc a jeden zájemce
nabídl nájemné, které rozdělil na
zimní a letní sezonu. V letní sezoně
by nájemné činilo 4.000Kč/měsíc a
Provizorní občerstvení "Na rafandě"
v zimní sezoně 2.000Kč/měsíc. Tedy
v době fotbalových utkání
tři zájemci nabídli 18 000 Kč za rok a
jeden nabídl 34 000 Kč za rok (není ještě přesně specifikována délka topné sezony). Zastupitelstvo se nerozhodlo
ihned a se dvěma zájemci (FK Obruby a paní Ručkovou) byly dne 15.5. jejich nabídky projednány osobně. Na
základě tohoto jednání se zastupitelé předběžně rozhodli (všemi hlasy pro), že vyberou zájemce, který nabídl
nejvýhodnější nabídku, a to výší nájemného i obsahem nabízených služeb.
Ještě před výběrem nového nájemce se zastupitelstvo rozhodlo provést na budově pohostinství nezbytné
rekonstrukční a udržovací práce.

Vražda za oponou

tak se jmenovalo představení Hudebního divadla Karlín v Praze 8, které pořádala Obec Obruby 18.5.2013 se
začátkem v 15,00 hodin. Podle vyjádření účastníků (bylo jich třicet) se představení líbilo a už se těší na další „kulturu“.
Ta je připravována na 5.10.2013, tentokrát do Muzikálového divadla Goja Music Hall na Výstavišti v Praze 7, kde se
bude odehrávat nejúspěšnější muzikál všech dob LES MISÉRABLES – BÍDNÍCI. Informace ke vstupenkám u paní
Jany Kašíkové – tel. 737 845 078.
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Pískovna Obruby – jak je to s cenou pro občany?
Ze smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Obcí Obruby a Pískovnou Obruby vyplývá, že obec má písek zdarma a
občané trvale bydlící v Obrubech mají slevu 50% z ceníkové ceny. Postačí, když na Obecní úřad přinesou platné
stavební povolení nebo ohlášení a obdrží doklad na slevu, který předají při vyzvednutí materiálu v pískovně.
Ceník (ceny jsou vč DPH)
přírodní těžené kamenivo 0/4
přírodní těžené kamenivo 0/22
kačírek jemný
kačírek hrubý
drobné těžené kamenivo 0/8
štěrkopísek netříděný II
štěrkopísek netříděný I

139,- Kč/t
115,- Kč/t
139,- Kč/t
139,- Kč/t
115,- Kč/t
115,- Kč/t
103,- Kč/t

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V období červenec - září 2013 oslaví své životní jubileum:
Bártová Miluše (70), Bartoš Ludvík (81), Dufek Miroslav (65), Gusellová Libuše (88), Kombercová Marie (86)
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.

Novomanželé:
Dne 1.6.2013 si na zámku Humprecht řekli "ANO" Tomáš Adam a Barbora Ficková. Štěstí jim pršelo po celý den.
Blahopřejeme
Rozloučili jsme se s občany naší obce:
― Píša Jaroslav (nedožitých 67 let)

Vítání občánků
Uskutečnilo se v sobotu dne
27.4.2013 na Obecním úřadě.
Naši noví malí sousedé se
jmenují Adélka Vítková, Klárka
Pasecká a Davídek Holubička.
Věříme, že se novým občánkům
bude dařit, a přejeme jim, aby
v naší obci našli dobré místo pro
svůj život.
Jana Kašíková
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Velikonoční klapání
Tradice velikonočního klapání, kdy
od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty
chodí děti po vsi klapat, se udržuje
i v naší obci (Na Místech). Jedná
se o prastarý zvyk, kdy od
Zeleného čtvrtka až do vzkříšení
Krista na Bílou sobotu přestávají
znít zvony, protože podle legendy
odletěly do Říma a jejich zvonění
nahrazují právě děti klapáním po
vsi.
Děti zleva: Alexandr, Anetka,
Patrik, Vojta, Vítek, Terka,
Rozárka, Martinka.

Jana Kašíková

Jak dopadla veřejná sbírka postiženým povodní 2013
Dovolte mi, abych Vám jménem Obecního úřadu poděkoval za pomoc, kterou jste
poskytli prostřednictvím naší
sbírky. Jsem velice rád, že
našim
občanům
není
lhostejný osud lidí, kteří byli
postiženi letošními záplavami. Dále bych rád tlumočil
poděkování Českého červeného kříže, který Vaši pomoc bude distribuovat dále.
Český červený kříž je zárukou toho, že Vaše pomoc
půjde přesně tam, kde je zapotřebí. Konkrétně byly
prostřednictvím této veřejné
sbírky soustředěny potřebné
věci a finanční prostředky
v hodnotě cca 10 000 Kč, které budou směřovat do okolí Mělníka, kde budou rozděleny do jednotlivých obcí.
Děkuji Vám všem
Miroslav Dufek

ZPRAVODAJobce
obceObruby
Obruby··číslo
číslo2/2013
1/2013··duben
leden - březen
ZPRAVODAJ
červen

5

INFORMACE
K OSLAVÁM VÝROČÍ 605 LET OBCE OBRUBY
20.7.2013 -V AREÁLU FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
Oslavy budou realizovány za finanční podpory
Středočeského kraje v rámci "Podpory hejtmana"

Přípravy na oslavy jsou ve fázi, kdy je možno seznámit
občany se základními údaji jejich průběhu. Berte prosím
tyto informace jako předběžné, definitivní program bude
včas zveřejněn formou plakátů a pozvánek do Vašich
schránek.
OD PÁTKU bude v areálu malá pouť, která pobaví
jak dospělé, tak jejich ratolesti. Pro děti bude také
k dispozici nafukovací hrad, který bude volně přístupný a
bude zajištěn dohled z řad dobrovolníků. Skautský oddíl
Obruby bude v areálu provozovat Lanové centrum, které
bude volně přístupné pro děti od 6 let.

Československa, kteří se podíleli na největších úspěších
našeho fotbalu. Po skončení autogramiáda.
Kolem 17hodiny nás navštíví rádio Jizera, a to
v rámci akce ,,Boty toulavý“. Aktivní účastníci, kteří
dorazí spolu s radiem Jizera, budou mít zajištěné
občerstvení.
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SOBOTA 10:00 SRAZ U OBECNÍHO ÚŘADU,
přesuneme se na křižovatku na Všeborsko, kde bude
zasazen Památní strom ,,ořešák,, a to v místě, kde byl
původní. Připravíme schránku, která bude uložena pod
strom. Schránka bude obsahovat podpisy občanů, kteří
se sázení budou účastnit, CD s fotkami obce, jedno
vydání Zpravodaje obce, jedno Usnesení zastupitelstva,
jedno vydání Boleslavského deníku.
12:15 – 12:30 ZAHÁJENÍ - přivítání návštěvníků a
oficiální zahájení oslav – krátký proslov starosty obce a
předsedy FK Obruby.

12:30 – 15:00, Staropražští Heligonkáři - Kapela
Staropražští Heligonkáři byla založena v roce 1985, jako
první tohoto druhu v naší zemi. Hrají na staré, dnes už
historické harmoniky.
15:00 – 16:30, Fotbalové utkání mezi mužstvem
Obrub a Internacionály ČR. V týmu fotbalových hvězd,
který se skládá z několika fotbalových generací,
nastupuje celá plejáda nejlepších bývalých hráčů

17:00 – 18:15, Ivan Mládek a Banjo Band
Vystoupení známého zpěváka, baviče, textaře,
skladatele, muzikanta, komika, kreslíře a humoristy.
20:00 - 24:00, Koncert kapely Citrus
Jedná se o regionální kapelu, která hraje převážně
rockové písně.
24:00 – 02:00, Koncert DeBill Heads
DeBill Heads je rocková kapela, pocházející z Turnova,
která je velice známá mezi fanoušky rocku.
Všichni návštěvníci mají vstup zdarma a je pro ně
zajištěno bohaté občerstvení!

Děkujeme rovněž sponzorům, kteří přispívají na
letošní oslavy:
CERBEROS s.r.o., FYTOSPOL v.o.s.,
J+M HAVELKA, s.r.o., PEPSICO CZ s.r.o.,
Pískovna Obruby, Plzeňský Prazdroj, a.s.,
PRIMM bezpečnostní služba s.r.o., Rádio Jizera,
VHL, s.r.o.

Skautský oddíl
Schůzky jsou každé úterý, pravidelně chodí 9 dětí, už proběhl jeden výlet ve spolupráci s Dolním Bousovem, kterého
se zúčastnil pouze Patrik Chrastina. Druhý výlet se bohužel kvůli mému zranění neuskutečnil. Během tábora
plánujeme bivak. Ve spolupráci se skauty z Dolního Bousova vytvoříme lanové centrum na oslavách obce.
Vojta Floriš
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ZE ŽIVOTA SDRUŽENÍ A SPOLKŮ

FK Obruby
TABULKA -

konečné výsledky sezóny 201 2/201 3

Tým
1.Sporting MB
2.Obruby
3.Kosořice "B"
4.Horky "B"
5.Rejšice "B"
6.Doubrava "B"
7.Luštěnice "B"
8.Mukařov
9.Bezno "B"
10.Bělá "B"
11.Skalsko "B"

Záp
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

+
16
13
12
11
9
7
7
6
5
4
3

0
2
4
1
3
4
2
2
4
5
6
1

2
3
7
6
7
11
11
10
10
10
16

Skóre
73:28
65:29
58:59
58:45
54:42
42:48
38:51
40:51
30:51
39:63
38:68

Body
50
43
37
36
31
23
23
22
20
18
10

Vítězstvím nad Kosořicemi "B" v poměru 3 : 2 se už v předposledním zápase sezóny 2012/2013 podařilo
zajistit postup FK Obruby do 3.třídy Mladoboleslavska a to z druhého postupového místa. Stalo se tak po dvou
sezónách ve 4.třídě. Děkujeme všem hráčům a fanouškům.
Petr Pavlíček, sekretář FK Obruby

Fotbalové zátiší  že by se na tu hru nedalo dívat ?!
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obruby
Hasičské slavnosti
Oslavy 130.výročí založení sboru se uskutečnily 22.6.2013. Úsilí všech, kteří se na přípravě i při vlastním průběhu
podíleli, sklidilo své ovoce. Počasí se vydařilo, organizace klapala a s podrobnostmi se vrátíme v dalším čísle
zpravodaje.
ZOO Liberec
Plánovaná prohlídka zoologické zahrady v Liberci se uskutečnila 8.5.2013 a vydařila se. Zúčastnili se nejen členové
sboru.

Okrsková
soutěž na
Rohatsku
Závody se konaly
18.5.2013 a náš sbor
obsadil v kategorii
mužů
díky
velmi
dobrým
výkonům
celkově krásné 2.místo.
Družstvo
dětí
se
muselo spokojit se
4.místem.
Alena Kaňková
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Rybářský spolek Hastrman TEAM Obruby
Rybáři z Obrub jsou členy Místní organizace Českého rybářského svazu Dolní Bousov. Rybářský revír této místní
organizace se skládá z rybníků Továrenská nádrž, Zvolínek, pískovna Obruby a potoka Klenice. V průběhu května se
na rybníku v pískovně v Obrubech uskutečnily závody.
První závody se konaly
11.5.2013
a
soutěžila
mládež. Po nočním lijáku
byla
hladina
rybníku
vyčištěná, počasí se na
závody
umoudřilo
a
výsledkem byla spousta
nachytaných centimetrů ryb
v následujícím pořadí:
Bari Michal – 1361cm, Kopal
Vojtěch – 1249cm, Hégrová
Klára – 1168cm, Rýdlová
Lucie – 564cm, Novotný
Michal – 556cm, Novotná
Nikola 526cm, Maděrková
Markéta
–
312cm,
Nechánský Matěj – 167cm a
Hlaváček Ondřej – 131cm.

Na spolkových závodech dospělých, které se konaly 25.5.2013 tamtéž, bylo celkem 16 účastníků. Kuriozitou druhého
kola bylo, že jednomu
z účastníků „ukradla“ ryba
prut a odjela s ním někam do
rybníka. Později ulovil tuto
rybu (byl to kapr) jiný
účastník závodů a to včetně
toho „ukradeného“ prutu.
Kapr měl totiž háček s
„ukradeným“ prutem stále
zaseklý. Ulovené centimetry
byly spravedlivě připsány
účastníkovi, který rybu vytáhl
na břeh. Celkově nejlépe si
vedl opět Bari (tentokrát
Martin) – 1455 cm,
následovaný
obrubským
Davidem Benešem – 1300
cm. Další „Obrubák“ Dalibor
Musil neměl tentokrát den a
jeho úlovek čítal celkem za
dvě kola 49 cm. Tak snad příště, což je 15.6.2013, kdy jsou závody veřejné a jsou tak otevřené nejen všem rybářům,
ale i těm, kteří rybářský lístek nevlastní.
Josef Adam st.
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OSTATNÍ INFORMACE Z NAŠÍ OBCE
Nové dětské hřiště v Mateřské škole
Velké poděkování od dětí patří Obecnímu úřadu Obruby za umožnění zakoupení nového herního prvku na školní
zahradu z našetřených provozních prostředků. Rodiče jsou velmi spokojeni s úpravou zahrady a hlavně z pořízené
herní dřevěné sestavy, která zpestřila pobyt dětí na zahradě a splňuje současné požadavky pro bezpečnou hru dětí.
Nové dětské hřiště bylo realizováno 26.4.2013 během dopoledne.

Malé čarodějnice z Mateřské školy
Děti ,,malé čarodějnice" z mateřské školy, které „rejdily“ v obci 30.4.2013 z pochopitelných důvodů už v dopoledních
hodinách,
děkují
všem
obyvatelům
Obrub
za
štědré finanční a sladké
příspěvky, které již byly
využity částečně na oslavu
MDD a další budou použity
na jiné akce či výlety dětí.
Děkujeme
Alena Helikarová, ředitelka
mateřské školy
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Čarodějnice 2013
Popravdě řečeno, nějak jich letos ubylo. Snad to mohlo být zapříčiněno tím, že cílové místo srazu (pohostinství na
hřišti) bylo kvůli ukončení provozu dosavadního nájemce zavřeno. Přesto ale bylo příchozím, ať už v maskách nebo
bez nich, nabídnuto improvizované občerstvení pro děti i dospělé včetně možnosti opéct si buřta podle svých
představ u „čarodějného ohně“.

Přístup k obecnímu majetku a životnímu prostředí
Není možno nazvat některé chování lidí jinak, než vandalstvím – ničením obecního majetku. Vzduchové či airsoftové
zbraně by se měly používat na místech k tomu určených.
Prostředky, které je nutno vynaložit z obecního rozpočtu na
náhradu poškozených krytů veřejného osvětlení, mohly být
použity na potřebnější věci.

Cestou na Všeborsko zase někdo "odložil" hezky stočené
dosloužilé koberce, přestože se ví, že každoročně jsou
přistavovány velkoobjemové kontejnery.
Pepa Tomeček
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Z kroniky obce

Ohlédnutí za minulostí II.

V minulém Zpravodaji jsme se zabývali zajímavými
událostmi z obecní kroniky z let 1933 a 1943. Budeme
pokračovat, jak jsem naznačil, dalšími roky končícími na
číslici 3, tj. roky 1953 a 1963.
1953
V tomto roce zaznamenala události paní Anastasie
Bartoňová, která společně s manželem Janem v roce
1911 koupili domek čp.42 a založili v roce 1913
dramatický a vzdělávací spolek „Beseda“ a píše.....
.... Poslední rok pětiletky, rok 1953 byl rokem smutku.
5.března zemřel generalisimus SSSR Josef
Visarionovič Stalin. Velká většina obyvatelstva
pociťovala bolestně jeho ztrátu. A hned nato, 14.března
zemřel první dělnický president naší republiky všemi
milovaný soudruh Klement Gottwald. Všechen pracující
lid byl zasažen přímo do srdce.
.... JZD adaptovalo ze stodoly Jar. Pytlouna kravín pro
50 ks dojnic, mlékárnu a míchárnu. Likvidovaný
Jar.Pytloun se stěhuje do Vrbčan u Kolína. Po likvidaci
se stěhuje Václ. Najman 10.června do Pohledu u
Havl.Brodu. 11.března odstěhoval se Václ. Borovička do
Vlčího pole.
...... Již po více roků řádí v naší obci mandelinka
bramborová. Bylo zorganisováno její hromadné ničení,
jehož se zúčastnilo z každého čísla alespoň 1člen
domácnosti a školní děti. Při výmlatu obilí v družstevním
objektu u prádelny se od motoru vzňala sláma. Protože
bylo v obilí mnoho bodláků, vzňalo se nejdříve pýření
z bodláků rychlostí blesku. Soudružka Filipová ihned
vypjala proud elektrický a s Fr. Králem ihned zavedli
zachraňovací práce přičemž i ostatní přítomní pomáhali.
I soukromý sektor přispěchal ku pomoci .Shořelo: 3
vozy s pšenicí 18 vagonů slámy.
..... Sportovní klub žádal místní nár. výbor o pozemek

na nové hřiště které mu, po delším jednání bylo
vykázáno na pozemku za Kolínskovými.
1963
V listopadu tohoto roku zemřel kronikář František
Vojtíšek a záznam zapsal už nový kronikář Josef
Šlechta, který uvedl rok 1963 do kroniky takto:
Dne 16.června 1963 ve 12 hod. 30 minut moskevského
času byla v Sovětském svazu dopravena na oběžnou
dráhu umělá družice Země kosmická loď „Vostok 6“
poprvé na světě řízena ženou, občankou Sov. svazu,
kosmonautkou Valentinou Vladimirovnou Těreškovovou.
... V „akci Z“ zpevněna cesta ku Všeborsku nákladem
Kčs 10.000,. Vybudována zasedací místnost v čp.15
při MNV sloužící všem složkám Národní fronty.Uspíšila
se úprava bezprašné vozovky přes naší obec na čemž
největší zásluhu má náš cestař František Horecký
z čp.95.
.... Zima krutá – Jaro vlhké – Léto pěkné – Podzim
příznivý. 18.7. začínají žně, 11.8. hlásí splnění
předepsané dodávky obilí, 31.8. dožínková veselice.
Ceny: za jeden lt. – ks – kg a q v Kčs: maso vepřové
11,50, hovězí 10,, vejce 0,82, mléko 1,70, žito 145,,
pšenice až 130,, ječmen až 140,, cukrovka 19,50,
brambory až 130,, řepka 280,, hrách 790,, kmín
2.200,.
... Jako nejlepší pracovnice JZD byla odměnou na
rekreaci s.Marie Suchá v Mariánských lázních a Božena
Kůželová ve Vys. Tatrách. Naše úroveň stoupá.
Vlastníme 3 osobní automobily, motociklů včetně
mopedů ks 63, televisních přijímačů ks 36. Máme
základní devítiletou školu 1. – 5. post.roč., účast 28
žáků. Ředitelem školy je Jan Klaban. Taneční zábavy
konány 6x mimo pouťové a posvícenské a 3 plesy.
... 31.12.. ze širokého okolí sešli se k nám přátelé
myslivosti na svůj večírek aby se společně pobavili,
rozloučili po jejich se starým a přivítali nový rok.
Pepa Tomeček, kronikář a redaktor

S nadcházejícím létem přejeme dětem hezké prázdniny a ostatním občanům
pěkné prožití zasloužené dovolené, třeba i s tímto číslem Zpravodaje.
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