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Vážení čtenáři,
letošní léto jsme si „užili“ mimořádně vysokých teplot a téměř žádné
vláhy v podobě dešťů. Schovávali jsme se před sluníčkem, ale tak nějak
soukromě. Že bychom se sešli v trošku větším počtu coby sousedé, se
prostě v dnešních Obrubech nestává. Určitě je to jenom v nás. Zkuste se
prosím zamyslet, jak tuto situaci napravit a „vyhecovat“ se k nějakým
společným aktivitám. Nevím, jestli je to jenom můj dojem, ale mám za
to, že letos i místní spolky nějak stagnují ve svých aktivitách. Zpravodaj
obce Obruby bez příspěvků od vás by totiž mohl být například jenom
dvoustránkový.

Pepa Tomeček, redaktor

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejná zasedání zastupitelstva
V uplynulém období se konalo jedno veřejné zasedání zastupitelstva obce Obruby.
Dne 22.7.2015 zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. Kupní smlouvu na dodávku 295 ks kompostérů s firmou Agro Trnava s.r.o.
2. Kupní smlouvu na dodávku a instalaci herních prvků s firmou KARIM Europe s.r.o.

1.
2.
3.
4.
5.

Pozvánka
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 5. 10. 2015 od 17:00hod.
v  budově úřadu
Program:
Zahájení
Smlouva o dílo – vypracování jednostupňové projektové dokumentace na rozšíření MŠ.
Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace –
oprava střechy OÚ.
Smlouva o poskytování odborných služeb – zateplení budovy restaurace.
Směnná smlouva
Miroslav Dufek

Další informace z obecního úřadu
Dotace z různých zdrojů

V polovině srpna bylo dokončeno zateplení budovy mateřské školy. Zateplení budovy spočívalo v instalaci
zateplovacího systému o síle 160 mm, výměně původních dřevěných oken v prvním patře za plastová. Dále byl obnoven

nátěr podbití, vyměněny veškeré klempířské prvky jako jsou parapety oken, okapové žlaby
a svody. Před instalací zateplovacího systému byla provedena opatření proti vzlínající
vlhkosti. Na konec byla na budovu instalována nová cedule MŠ Obruby. Celkové náklady
na tuto akci se vyšplhaly téměř na 1 milion Kč, kdy část bude hrazena z dotace Státního
fondu životního prostředí (SFŽP).
Žádost o proplacení dotace již byla odeslána.

Dále bylo dokončeno zateplení
budovy obchodu, Zateplovací
systém je o síle 140 mm, byla
rovněž vyměněna boční okna a
dveře v zadní části obchodu a
opraveny plechové části střechy
a vyměněny okapové žlaby a
svody na budově. Kolem budovy
byla instalována nopová folie
proti vlhkosti. Celkové náklady
se vyšplhaly na 700 000 Kč, kdy
část bude opět hrazena z dotace
SFŽP.

Zastupitelstvo se rozhodlo, že požádá také o dotaci na zateplení budovy restaurace na hřišti. Na zpracování žádosti
se již začalo pracovat., celá akce by měla být realizována v roce 2016.
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V minulém čísle jsme vás informovali o dotaci, kterou obec získala na
nákup kompostérů. Na základě výsledků výběrového řízení nám byly
vítěznou firmou kompostéry již dodány a v současnosti jsou uskladněny ve
firmě JM Havelka.
Kompostér o objemu 900l obdrží každý dům s popisným číslem, tedy
i chalupáři. Kompostér vám bude předán na základě smlouvy o výpůjčce
a to ZDARMA. Po uplynutí doby pěti let přejde kompostér do vašeho
majetku. Cena kompostéru se pohybuje kolem cca 4 000Kč.
Pokud nebudete chtít váš bioodpad likvidovat kompostováním, tak si
můžete na vlastní náklady objednat u svozové firmy popelnici.

Rekonstrukce dětského hřiště – posun termínu dokončení

Omlouváme se občanům, zejména pak malým uživatelům, za posun termínu realizace dětského hřiště, který není
zapříčiněn ze strany obce. Obci se podařilo získat dotaci na dětské hřiště, kdy byl vybrán dodavatel na dodávku a
montáž herních prvků. Byla vybrána firma, která měla dobré reference a na trhu působí více jak 20 let. Bohužel několik
dní po podpisu smlouvy a odeslání všech podkladů na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) nám bylo sděleno, že
vybraná firma nemůže splnit své závazky a že odstoupil jednatel firmy. Poté firma vypověděla smlouvy všem obcím,
tedy i té naší.
Na základě této informace jsme byli nuceni okamžitě kontaktovat MMR a požádat o prodloužení termínu, kdy nám
bylo vyhověno. Poté bylo okamžitě zahájeno nové výběrové řízení. Veškeré podklady musí být odeslány na MMR do
30. 9. 2015. Poté bude 1 měsíc na dodávku a montáž hřiště. Doufáme, že se nám tento projekt podaří dotáhnout do
zdárného konce.

Dotace na opravu střechy úřadu

Podařilo se nám získat další dotaci na opravu střechy Obecního úřadu. Oprava
bude spočívat ve výměně střešní krytiny, opravě dřevěných konstrukcí, bouracích
a zednických pracích na půdě. Celkové náklady na opravu střechy se budou
pohybovat kolem 750 000 Kč a dotace činí 550 000 Kč.
Samotná realizace proběhne v roce 2016.

Nařízení obce Obruby č. 1/2015 – zákaz podomního a
pochůzkového prodeje
V poslední době se stále častěji množí návštěvy podomních prodejců, kteří
Vás bez ohlášení stále dokola navštěvují a snaží se propagovat své dodavatele
elektřiny, kominické služby a další. Využívají pevných telefonických linek, přes které
oznamují např. výměnu elektroměrů. Prodejci mají spoustu triků, které používají a
slibují občanům úspory nebo se vydávají za zástupce velkých osvědčených firem
a chtějí podepsat novou smlouvu. Nevysvětlí občanům dostatečně podmínky
smlouvy a následné odstoupení je velice komplikované nebo nemožné.
Proto upozorňujeme občany, že naše obec má v platnosti Nařízení o zákazu
podomního prodeje a pochůzkového prodeje na celém správním území obce.
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Na začátku srpna byly instalovány informační cedule o zákazu podomního a pochůzkového prodeje, včetně nabízení
služeb. Tyto cedule jsou instalovány při vjezdu do obce, a to v každého směru. V případě, že budete mít podezření,
že se v naší obci pohybují tito prodejci, nevpouštějte je do svých domů a ihned kontaktujte Policii ČR nebo pracovníky
Obecního úřadu.

Kalendáře na rok 2016

Již teď je možné zakoupit na Obecním úřadě kalendář na rok 2016. Jedná se o kalendáře obcí Mladoboleslavska,
obec Obruby najdete v kalendáři také. Počet je limitovaný, tak pokud máte zájem, není na co čekat. Kalendář si můžete
také objednat na poště u paní Havelkové.  Cena kalendáře je 70 Kč.

Bezbariérový přístup do budovy úřadu

Byl dokončen bezbariérový přístup do budovy Obecního úřadu. Znamená to tedy, že na poštu a úřad se teď dostanou
i občané s tělesným postižením.

Velkoobjemové kontejnery

Začátkem října budou opět přistaveny kontejnery na objemný odpad. Kontejnery budou opět za budovou úřadu a u
vodojemu na Místech.  O přesném termínu budete včas informováni.

Projekt Pošta Partner

25. 8. 2015 nám byl představen projekt „Pošta Partner“. Jedná se o to, že poštovní služby provozuje třetí osoba.
V tomto případě by to byla naše obec. Vzhledem k tomu, že nabídka České pošty byla finančně nezajímavá, rozhodli
se zastupitelé, že na tuto nabídku nepřistoupí. Pokud by totiž obec za těchto podmínek na tento projekt přistoupila,
tak bychom museli celý provoz dotovat z rozpočtu obce. V současnosti pošta připravuje výzvu pro hledání případného
zájemce, který by tento projekt převzal.

Kvalita pitné vody.

Byly provedeny další povinné odběry na kvalitu pitné vody a výsledky jsou v pořádku. Voda splňuje všechny požadavky
na kvalitu pitné vody.  

Výzva k účasti v kulturním výboru

Zastupitelé by chtěli zřídit kulturní výbor, který bude mít na starosti přípravu akcí pro občany a děti. Kulturní výbor by
měl začít pracovat v roce 2016, proto vyzýváme všechny případné zájemce, aby se přihlásili osobně v budově úřadu,
nebo se můžete také přihlásit na emailu o.obruby@seznam.cz

Nová rubrika

Vhledem k tomu, že náš Zpravodaj je o vás a pro vás, tak jsme se rozhodli, že Zpravodaj rozšíříme o další rubriku
,,Naši mazlíčci“.
Do této rubriky můžete zasílat fotky vašich domácích mazlíčků, a to při jejich narozeninách, nebo se jen tak pochlubit
ostatním, co máte doma za mazlíčka.

ZMĚNY V NAŠÍ LEGILATIVĚ.

Dne 4.9.2015 nabyl účinnosti zcela nový zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnice. Zákonem je rovněž mj. definován
pojem „ohňostroj“ a stanoveny podmínky jeho konání. Svou úlohu při pořádání ohňostrojů mají i obce, neboť provedení
ohňostroje musí být ohlášeno příslušnému obecnímu úřadu a příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to
nejpozději 2 pracovní dny před jeho provedením, v písemné formě a spolu s ním předložen i písemný souhlas vlastníka
pozemku, na němž se bude odpalovat, popřípadě souhlas vlastníků, správců nebo uživatelů dalších dotčených
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nemovitostí s provedením ohňostroje.
Ohlášení musí obsahovat:
• údaje o osobě provádějící ohňostroj a kontaktní telefon,
• místo provádění ohňostroje,
• datum a čas začátku přípravy, datum a čas provedení ohňostroje a dobu jeho trvání,
• množství a druhy používaných pyrotechnických výrobků,
• způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku, včetně map nebo schémat, zachycujících odpaliště
a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem
nebezpečných zbytků po jejich odpálení.
U budovy Obecního úřadu přibyla
orientační  cykloturistická mapa Českého
ráje.

všechny příspěvky v rubrice „Další
informace z Obecního úřadu“
Miroslav Dufek, starosta

ZE ŠKOLNÍ KRONIKY
Jak jsem slíbil, tak činím: vybral jsem úvodní pasáž ze školní kroniky, která předchází samostatným záznamům z dalších
školních roků.
Obec Obruby byla vždy přiškolena k obci školní Obrubcům. V dobách nejstarších vyučovalo se ve dvoře v Obrubcích
a teprve od r.1863 na Všeborsku, kde postavena nová budova školní. Na Všeborsko chodily děti z Obrub až do 18.prosince
1922, kdy zřízena v Obrubech expositura. Tato zřízena proto, že špatné polní cesty z Obrub na Všeborsko, které v zimě
zafoukány, na jaře rozbahněny a zatopeny, bránily dobré docházce školní. Třídním učitelem expositury jmenován okresním
školním výborem v Jičíně učitel František Vojtíšek.
Myšlenka založiti v Obrubech samostatnou obecnou školu vznikla v občanstvu po příchodu učitelů Františka Vojtíška
a Františka Zikmunda do Obrub. Jmenovaní učitelé nemohli nalézt v r.1922 v Obrubcích, kde až dosud učitelé ze
Všeborska vždy bydleli, bytu ani stravy. Obrátili se proto do Obrub, kde byli od občanstva velmi vřele přijati a byt jim
zřízen v chalupě č.5, patřící Josefu Folprechtovi. Konáním častých besídek dětí s rodiči přivedeno občanstvo k poznání,
jak velkým dobrodiním je pro obec škola a učitel v místě.
Občan Jaroslav Borovička prosadil v obecním zastupitelstvu návrh, že v dubnu 1921 podána žádost na zřízení
samostatné obecní školy v Obrubech. Ke cti všech pánů zastupitelů poznamenáno budiž, že všichni žádost podepsali.
Prozatímní místnosti k vyučování schváleny v chalupě č.22, patřící Kat.Prchlíkové a v obecním domku uprostřed vsi.
V místnostech těchto vyučovala se již dvoutřídní lidová škola hospodářská od 14.října 1921. Řídícím učitelem a správcem
expositury byl Josef Ždímal, řídící učitel ze Všeborska. Kromě třídního učitele Fr.Vojtíška vyučovala na exposituře ručním
pracím dívčím Jaroslava Krejčová, náboženství vyučoval katecheta Jan Sýtař z Dol.Bousova. Vyučování ve školním roce
1922-23 ukončeno 28.června 1923.
Pepa Tomeček, kronikář a redaktor
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ZE ŽIVOTA SDRUŽENÍ A SPOLKŮ
FK Obruby
První prázdninový den jsme vyrazili na kolech s dětmi,
kteří navštěvují sportovní kroužek, do nedalekých Sukorad.
Trasu jsme vybrali ze hřiště přes Všeborsko do Obrubců a
pak polní cestou okolo Velkého a Malého Suchého rybníka
do Martinovic a zase polní cestou zadem až do pizzerie
v Sukoradech, kde na ně čekalo občerstvení. Nezdá se
to, ale s dětmi jsme ujeli celkem 20km.

Nedávno nám začala podzimní část fotbalové
sezóny 2015/2016. Pro náš fotbalový klub tentokrát
ve IV.třídě mladoboleslavska. Soupiska letošního
podzimu je následující: Adam Dominik (1995),
Bacovský Petr (1981), Doležal Petr (1988), Floriš
Vojtěch (1987), Földes Jan (1989), Holík Petr (1966),
Horáček Petr (1989), Hrdý Milan (1965), Hrušovský
Roman (1977), Král Jakub (1989), Matejov Radek
(1978), Mrázek Jan (1982), Novotný Jindřich (1982), Petrtýl Vojtěch (1988), Repš Martin (1981), Řezáč František (1993),
Sudík Daniel (1992), Štěpán Michal (1987), Zumr Václav (1989)
Tým mužů nezačal svůj vstup moc povedeně, až na jedinou remízu porážka střídala porážku a v tabulce se sesunul až
na předposlední pozici.
Máme nové web stránky http://fk-obruby.webnode.cz/
Petr Pavlíček , za výkonný výbor FK Obruby
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obruby
Zásahová jednotka v akci
O prázdninách
v době sucha a takřka
dvouměsíčním tropickém
počasí takřka bez srážek
vznikl 3.srpna na Branžeži
obrovský lesní požár.
Protože většina hasičů
ze středních Čech byla
během dne stále u požáru
lesa v Chrášťanech na
Rakovnicku, kde hořelo
už od minulého dne, byli
na Branžež přizváni i
naši členové zásahové
jednotky. Bohužel se tak
stalo v čase dovolených
a tak jsme mohli na
technickou
pomoc
vyslat jenom 3 členy.
A to konkrétně Martina
Modráka, Davida Beneše a Ondru Žáčka. Ti byli rozmístěni po požářišti a asistovali jednotkám při
dohašujících pracích. Rád bych jim chtěl poděkovat za to, že vzorně plnili své úkoly a reprezentovali
naši obec a hasiče také jinde než na soutěžích.
Z požárního sportu
22.srpna se konalo další kolo Boleslavského poháru, kde naši kluci po trochu zamíchané a provizorně
postavené sestavě skončili s časem 59:41sek. na šestnáctém nebodovaném místě.
5.září kluci vyjeli do Židněvsi, kde po malých chybičkách doběhli s časem 30:32sek., který stačil na
7. místo.
Celkově se kluci pro letošní sezónu v Boleslavském poháru umístili na 15. místě, ale je nutno
podotknout, že se neúčastnili dvou soutěží a tato bodová ztráta se pak těžko dohání.
Chtěl bych klukům poděkovat za letošní sezónu, a přál bych si, aby si pro příští rok družstvo konečně
výkonnostně sedlo, a aby byla správná ta TÝMOVÁ nálada.
Sběr elektrospotřebičů
Navštívila nás také TV Prima,
která u nás natáčela televizní spot
do hlavních televizních zpráv,
který prezentoval akci „Recyklujte
s hasiči“, do které jsme již
několik let zapojeni. Při natáčení
vyzpovídali našeho starostu SDH
- Pavla Sedláčka. Toto video
naleznete na www.youtube.com,
kde zadáte SDH OBRUBY TV
PRIMA a video se vám zobrazí.
Josef Adam ml. - velitel SDH
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SKAUTSKÝ ODDÍL
Stejně jako jsou prázdniny ve škole, tak i skauti
mají v létě volno. Ale jen někteří. Někteří jsou na
táborech, jiní na letních kurzech, tento rok bylo i
celosvětové setkání skautů – Jamboore.
My jsme tento rok byli na táboře v Novém Městě
nad Metují. Jako každý rok, tak i tento jsme byli se
skauty z Kněžmosta a Dolního Bousova. Celkově
nás na táboře bylo na třicet dětí sedm dospělých.
Celým táborem nás provázela celotáborová hra
Robinson (pro otrlejší rodiče jsme tuto nazvali
„Kdo přežije“). Nechali jsme se volně motivovat
celosvětově uznávanou hrou „Boj o přežití“.
Vítězové hry na tomto táboře měli možnost
vyzvednout si první cenu na místním letišti – let
letadlem. Všem se to moc líbilo a i když se tento
tábor tak jmenoval, všichni jsme přežili.

Zároveň jsme připravovali rádcovský kurz Alkyon –
kurz pro výchovu budoucích vedoucích – 3.díl Plejád
(tzv. doučování přednášejících)   a první díl Alkyone
(samostatný kurz), bude letos v Dolním Bousově.
Obruby zastupují dva členové skautů  - Vítek Bacovský
jako budoucí vedoucí a Vojtěch Floriš jako přednášející.
Mimo jiné je to jeden z nejprestižnějších kurzů v Čechách.
Každé úterý od 17:00 hod. máme v klubovně za
úřadem schůzky, tak kdo chcete rozšířit naše řady
můžete se přidat. Do zimy plánujeme tři jednodenní
výpravy a jednu s přespáním.
Vojta Floriš, vedoucí oddílu
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Rybářský spolek Hastrman TEAM Obruby

Letošní léto dalo zabrat extrémně
vysokými teplotami nejen lidem, ale
pocítila to i rybí společnost v našem
„nebesáku“ v pískovně Obruby. Museli
jsme použít, stejně jako v zimním
ledovém období, čerpadla pro okysličení
tentokrát velmi teplé vody. Hladina
rybníka totiž vlivem vysokých a hlavně
dlouhotrvajících veder znatelně poklesla.
Josef Adam st.

Obecní úřad připravuje
Mikulášskou nadílku (termín ještě upřesníme).
29.11.2015 - Adventní neděli s rozsvícením vánočního stromu
4.12.2015 - budeme společně vypouštět balónky s přáníčkem Ježíškovi
(jako již několik let). Sraz ve 14:45hod. před obecním úřadem.

NEZAPOMEŇTE !!!
Letní čas končí - poslední neděli
v říjnu, tj.25.10.2015, kdy se
ručičky na hodinách ve 03:00
hod. vrátí zpět na 02:00 hod.
ZPRAVODAJ obce Obruby · číslo 3/2015 · červenec - září
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OSTATNÍ INFORMACE Z NAŠÍ OBCE
NOHEJBAL

Na konci prázdnin 29. srpna jsme uspořádali 1.ročník nohejbalového turnaje, který byl určen pouze pro zájemce z Obrub.
Turnaje se zúčastnilo 6 tříčlenných týmů s originálními názvy: PIŠTA TEAM, WINNERS, DŘEVÁCI, TATAŘI, VOKURKY
a SLAVOJ HOUSLICE. Hrálo se v tropickém vedru systémem „každý s každým“ a nejlépe uspěl  PIŠTA TEAM ve složení
Milan Šebek, Roman Suchánek a Jaroslav Král, který nenašel přemožitele. Všem hráčům bylo líto, že nepřišlo více diváků.
Libor Toms

DŘEVÁCI

WINNERS

PIŠTA TEAM

SLAVOJ HOUSLICE

VOKURKY

TATAŘI
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HRÁLO SE O HODNOTNÉ CENY

VÍTĚZOVÉ

BOJ NA SÍTI

TURNAJ ORGANIZOVALI
LIBOR TOMS A KAREL MUŽÍČEK
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OBRUBÁCI MEZI NÁMI ....
... NA LODI
V srpnu se konaly v Lounech na řece Ohři závody „dračích lodí“, jejichž účastníkem „na háčku“ byl i Mirek Průcha.
Z celkového počtu čtrnácti lodí obsadila jeho loď krásné 4.místo.

... NA KOLE
V červenci jsme vyrazili na krásnou
cykloturistickou projížďku po Českém ráji.
Z Obrub přes Rohatsko (okolo Mateřské
školy) polní cestou do Dolního Bousova, pak
rovněž polňačkou k rybníku Šlajferna. Dále
do Střehomi, údolím Plakánek na Podkost,
Libošovice, Roveň, Nebákov (pivo téměř
nepitelné, obsluha nevrlá), Věžický rybník,
lesem na Hrubou skálu, přes Kacanovy do
Žehrova a křižovatku Pomníky na Kamenici
se zastávkou v restauraci Na kopečku. Cíl
byl zhruba po 50km na hřišti FK Obruby.
Mezi nejmladším a nejstarším účastníkem
cyklovýletu byl věkový rozdíl padesát let.
Nejstarší účastník je autor snímku a proto
ve skupině chybí.

		

... U PÁNÍČKŮ

Merry
*10.4.2007 - †17.8.2015
Byla jsem, žila jsem ...

Pepa Tomeček, redaktor

Osm let jsem byla
„Obrubačkou“
Merry Marková
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ROZHOVOR
Jak už tomu v letních měsících bývá, s teplem nám ožívá i trochu toho kulturního života na letním parketu na našem
fotbalovém hřišti. Ačkoliv starší generace spíše vítá klidnější odpolední akce, musíme být občas shovívaví i k naší
mládeži a dopřát jim svého kousku kultury. A jak to již tradičně chodí, ožil i letos jeden noční červencový život Agrofestem,
pořádaným navíc místními lidmi a „naší“ místní skupinou Joker Eleven v čele s Jardou Nedvědem. A tomu jsem položil
několik zvědavých dotazů:
Jardo, jak je náročná organizace takové akce?
Mohlo by se zdát, že se jedná o pár organizačních záležitostí, ale opak je pravdou a příprava takového minifestivalu
zabere spoustu času i úsilí, včetně velkých
vstupních financí, kdy vždy skutečně není jisté,
zda se vůbec formou vstupného vrátí.
Můžeš prosím něco říci o průběhu festivalu
čtenářům, kteří se nezúčastnili?
Letošní čtrnáctý ročník se nesl v duchu pojetí
kapel s tvrdším hracím nasazením. Vystoupilo jich
pět – Laxigal, Piranha, Joker Eleven, BSE Band a
Rain Shadow. Výborné počasí po menším vítaném
dešti a uvedený výčet kapel přilákal rekordní
počet návštěvníků v celé své historii Agrofestu,
konkrétně 135, což v celkovém součtu včetně
organizátorů a členů kapel s jejich doprovody čítá
až 180 zúčastněných.
Kdo se stará o ozvučení pro tolik kapel?
Profesionální zvuk obstaral Mirek Koprnický, pro něhož jsou zábavy na našem letním parketu srdeční záležitostí.
Ohlédneme-li se dvě desítky let zpět, kdy každou sobotu se z našeho hřiště ozýval čilý kulturní ruch.
Jak takovou akci vnímá dnešní mládež, o které se říká, že se od počítače nehne?
Jsou rádi, že se na mládež nezapomíná a aspoň jednou za rok se rozezní různé hudební žánry, které je od těch počítačů
alespoň na nějaký čas vytáhnou. Agrofest však navštíví i nejeden náš místní pamatující občan a s mladými rád zavzpomíná
na příjemná léta a chvíle zde strávené.
Už nyní se těšme na další 15. ročník a Jardovi a spol. děkujeme, neboť takovouto místní akci s takovým počtem návštěvníků
nám může kdejaká okolní obec v okrese závidět.
Pepa Tomeček, redaktor

ZPRAVODAJ obce Obruby · číslo 3/2015 · červenec - září 13

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY OBRUBY

Mateřská školka během letních prázdnin dostala krásný a podle slov dětí ,,sluníčkový“
kabátek a měla možnost přívítat 5 nově zapsaných dětí, z toho jsou dva chlapci a tři dívky.

V září měly děti možnost shlédnout hudební představení s Dagmar
Čermusovou a seznámit se s písničkami o ptačí říši i s vážnou hudbou.
Alena Helikarová, ředitelka
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V období říjen - prosinec 2015 oslaví své životní jubileum:
v říjnu – Kůželová Božena (87), Lochman Václav (87), Rajchmanová Eva (70),
Boček Milan (50)
v listopadu – Lochmanová Vlasta (85)
v prosinci - Hnízdová Marie (70)
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.

Václav Adamec a Hana Šváblová

si dne 15.8.2015 řekli své ANO v zahradách kláštera v Broumově

Blahopřejeme.

Dne 6.8.1965 slůvkem ANO zahájili společnou cestu životem.
Díky lásce, vzájemné důvěře a toleranci došli 6.8.2015

Radmila a Miloslav Škodovi

k 50 letům společného života - ZLATÉ SVATBĚ.

Blahopřejeme!

VZPOMÍNÁME
Ve věku 77 let nás v srpnu opustila paní Jaroslava Abrhámová
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Z KRONIKY OBCE
Ohlédnutí za minulostí XI.
Čeká nás pokračování s tím, že uvádím výběr zajímavostí,
které jsou v obecní kronice uvedeny v letech končících na
číslici 5.
1975
Životní úroveň místního obyvatelstva podstatně vzrostla,
každý je dobře hmotně zabezpečen a má se dobře.
Nepotřebuje se věnovati shánění vedlejší práce a proto
tráví svůj volný čas většinou soukromým záležitostem.
Provádí údržbu auta a motocyklu, chovu drobného
hospodářského zvířectva, údržbu domu a nejeví mnoho
zájmu o nějakou veřejnou, politickou nebo kulturní činnost
ve své obci.
Místní národní výbor má 18 členné plénum, které mělo
během roku 6 schůzí. V obci máme prodejnu Jednoty,
která byla postavena v r.1974. Letos se v akci „Z“ dokončila
výstavba autobusové zastávky (21 000,-Kčs) a adaptace
místní školy na školku (132 905,-Kčs). Dne 7.7. zemřela
nejstarší občanka Obrub Marie Kostrbová ve stáří 89 let.
Je pozoruhodné, že u nás dožívají nejvyššího věku jen
ženy, které měly vcelku velmi těžký život. Na rekreační
a tematické zájezdy do zahraničí jelo 17 členů JZD do
SSSR a do Jugoslavie.
Svaz požární ochrany má 50 mužů, 7 žen a 12 dětí. Na
úseku kultury byl proveden na sportovním hříšti spolu se
Sokolem „dětský den“, který se dobře vydařil. Sbor měl
v tomto roce příjem 450 Kčs, vydání 580 Kčs. V pokladně
je 15,45 Kčs a na účtu má částku 1 541 Kčs.
Tělovýchovná jednota Sokol oddíl kopané má 54 členů.
Na turnaji na počest padlých u Pyrámu se družstva
umístila takto: 1. Kněžmost, 2. Dolní Bousov, 3. Obruby
a 4. Sukorady. Čistý výnos byl 1 075 Kčs. Po bilancování
nedobré situace bylo rozhodnuto, aby se prováděli
tréningy pravidelně a podle účasti na nich, aby bylo
stavěno mužstvo do zápasů. V listopadu složil úspěšně
zkoušky pro rozhodčí Lad.Lamač. Příjem Sokola činí
8 577,90 Kčs, vydání 6 783,20 Kčs, na účtu 2 066,70 Kčs
a v pokladně 1 793,80 Kčs. Předsedou výboru byl zvolen

Jiří Kašík, trenérem Vlad.Michlíček.
Sportovní rybáři v Obrubech čítají 10 členů. Nachytali
celkem 168 kg ryb. Největší úlovek měl Jaroslav Tomín,
který chytil 24 kg ryb.
1985
Rok 1985 je rokem 40 cátého výročí od konce 2.světové
války. Za tuto dobu bylo zbouráno 17 obytných domků.
Nově postaveno 22 domů rodinných a tak získáno 26
bytových jednotek. Dále bylo provedeno 11 rekonstrukcí
obytných domků. Celkový počet popisných čísel máme
114. Přesto se počet obyvatel snížil ze 345 na 219.
V akci „Z“ byla 21.prosince slavnostně otevřena
restaurace. Mateřskou školu navštěvuje 30 dětí, ředitelkou
je Jana Tyrychtrová.
Svaz požární ochrany má 70 členů, 47 mužů a 23 žen.
V průběhu roku 4 členové zemřeli a za nováčky byli přijati
Antonie a Miroslav Dufkovi.
TJ Sokol má 60 členů dospělých, 14 žáků a 18
dorostenců. Dále mají oddíl turistiky – pořádal pochod
„Šlapání přírodou“ za účasti 50 členů a občanů. Na
přírodním parketu uspořádal Sokol 11 tanečních zábav.
Rostlinnou výrobu JZD značně poznamenalo nepříznivé
počasí. Pro silné zaplevelení cukrovky bylo 10 ha zaoráno
a naseta kukuřice. Sklizeň víceletých pícnin a lučních
porostů bylo problém usušit a tak z 25 ha byla píce pro
znehodnocení zlikvidována.
V tomto roce zemřeli postupně všichni obyvatelé domu
čp.33 (v únoru Bedřich Švasta, v červenci Josef Švasta a
v listopadu Josef Drbohlav). Nejstarší občankou je Marie
Vondrýšková, které je 94 let. Přistěhovalo se 11 obyvatel,
odstěhovalo se 13 obyvatel.
Pepa Tomeček, kronikář a redaktor
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