ZPRAVODAJ
OBCE OBRUBY
číslo 3/2021

  ČERVENEC - ZÁŘÍ         ročník IX

Vážení spoluobčané,
Vítáme vás všechny po letním oddechu u našeho třetího vydaní, které je opět plné informací
ze života naší obce. V létě pandemie konečně ustoupila a my jsme se mohli vrátit k započatým
projektům. Máme již návrh nového dětského a workoutového hřiště, které by měly vzniknout ve
sportovním areálu. Také pokračují práce na studii odkanalizování obce a připravujeme podklady pro
žádost o dotaci ze Středočeského kraje na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Rekonstrukce samotné
zbrojnice by měla započít na podzim, smlouva s dodavatelem byla již schválena.
K tématu odkanalizování obce potom připravujeme samostatné informativní setkání s občany, kde
vám budou zodpovězeny vaše případné dotazy. V létě také došlo k opravám komunikací a byly
provedeny malé opravy v budově restaurace na hřišti. Také bychom rádi započali s přípravami nějaké
té kultury na rok 2022, pokud nám to tedy opět nepřekazí COVID. Jedná se zejména o masopust či
letní kino, ale to upřesníme v dalším vydání našeho Zpravodaje. To vše a mnoho dalšího naleznete
uvnitř tohoto vydání.
Na závěr mi dovolte, abych touto cestou popřál všem školákům úspěšný vstup do nového školního
roku.
Miroslav Dufek, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejná zasedání zastupitelstva
V minulém období Zastupitelstvo obce Obruby projednalo a schválilo:
Schváleno v červnu 2021
1. Rozpočtové opatření č.5/2021
2. Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-6019728/VB01
3. Výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace na akci
„Přístavba a stavební úpravy budovy hasičské zbrojnice Obruby“
4. Směrnici č. 1/2021 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-126028594/VB/003

6. Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru s firmou REMA Systém, a.s.
7. Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období roku 2020 sestavenou ke
dni 31. 12. 2020. Výsledek hospodaření roku 2020 v částce 1 370 217,69 Kč bude převeden na
výsledek hospodaření minulých účetních období (účet 432). O schválení účetní závěrky Obce
Obruby za r. 2020 bude vypracován Protokol, který bude v nejbližším možné termínu, nejpozději
do 31. 7. 2021, odeslán do Centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky
o účetních záznamech (vypracování Protokolu a jeho odeslání zajistí účetní paní Švandová).
8. Účetní závěrku Mateřské školy Obruby včetně výsledku hospodaření za účetní období roku 2020
sestavenou ke dni 31. 12. 2020. O schválení účetní závěrky Mateřské školy Obruby za r. 2020
bude vypracován Protokol, který bude v nejbližším možném termínu, nejpozději do 31. 7. 2021,
odeslán do Centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních
záznamech (zajistí účetní pracovnice externí účtárny MŠ). Výsledek hospodaření za rok 2020
skončil s přebytkem, který činil 82 194,50 Kč. Tento zlepšený výsledek hospodaření bude použit
na provoz MŠ, a rozdělen takto: částka 52 194,50 Kč do rezervního fondu, 30 000 Kč do fondu
odměn MŠ.
9. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy Krajského úřadu
Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 a to bez výhrad.
10. Darovací smlouvu mezí obcí a Středočeským krajem. Obec dostane pozemky : č.p.715/13 až
715/27, k.ú. Obruby. Účetní hodnota pozemků – 55 939 Kč.
11. Darovací smlouvu mezi obcí a Středočeským krajem. Obec daruje pozemky: p.č. 701/8, p.č.
702/3, p.č. 63/15, p.č. 699/12, p.č. 699/13, p.č. 700/13, p.č. 787/2. Účetní hodnota pozemků –
3 854,72 Kč.
V případě bodu 10 se jedná o pozemky, které jsou pod chodníky ve vlastnictví obce a u bodu 11
naopak jde o pozemky obce pod komunikací ve vlastnictví kraje.
Veškerá usnesení a zápisy jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu, a to vždy v úředních hodinách.
Na veřejném zasedání padly tyto dotazy:
Dotaz ohledně údržby vodního koryta, které je zanesené a zarostlé.
Toto jsme řešili se správcem, což je Povodí Labe, státní podnik. Žádost jsme psali již v roce 2020,
kdy jsme je informovali o nutnosti vyčištění koryta. Naše žádost byla postoupena a přijel pracovník
na obhlídku. Tímto vše skončilo, protože začala pandemie. Letos jsme napsali další 2 žádosti, kde
jsme opět urgovali vyčištění koryta. V současnosti je již koryto vodoteče pročištěno.
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Další dotaz padl od majitelky domu vedle silnice I/16 MB – Jičín. Vznesla dotaz ohledně
protihlukové stěny, která by omezila hluk. Dále tam padl dotaz ohledně instalace dopravního
značení omezující rychlost.
Již v roce 2017 jsme se dotazovali, opět na žádost vlastníka sousedícího RD ,na instalaci protihlukové
stěny, kdy nám bylo odepsáno, že se nic takového kolem naší obce nechystá. Tedy byl odeslán
dotaz nový, který byl doplněn o možnost instalace dopravní značky omezující rychlost. Přesně
tak, jak požadoval vlastník přilehlé nemovitosti a další občan. Bohužel nám přišla opět identická
odpověď, která byla doplněna o informaci, že vlastníci některých nemovitostí dotčených hlukem
měli v roce 2011 dostat nová okna. V současnosti se připravuje rekonstrukce celé této komunikace,
což jsme oznamovali v jednom z minulých vydání.

Další informace z obecního úřadu
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
Mohli jste již zaregistrovat, že naše obec má nové webové stránky. Naše původní jsme museli
aktualizovat, protože byly již nevyhovující, tedy nevyhovovaly nové legislativě. Oslovili jsme firmu,
která má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti. Dle našeho názoru je nový web vydařený a pestrý.
Na novém webu najdete například rozklikávací rozpočet obce, kde vidíte, kam „tečou“ obecní
peníze. Dále tam najdete různé ankety, které budeme pravidelně aktualizovat, ta současná se týká
právě nového webu. Ale najdete tam také třeba počasí a další potřebné informace. Pro potřebu
úřadu jsou velmi dobře zpracované statistiky celého webu. Doufáme, že se vám nový web bude
líbit.

VODOVOD
V létě opět proběhla výměna šoupat na vodovodním řadu v naší obci. Velice děkuji všem odběratelům
za pochopení a trpělivost s odstávkou, která se trochu protáhla. Důvodem byly technické problémy,
které vznikly při demontáži starých šoupat. Celá sestava byla zarezlá a vůbec nešla v malé šachtě
demontovat. Problémy s prostorem byly také při samotné montáži nové sestavy. Proto se nám
nepodařilo vyměnit potřebný počet šoupat, který byl plánován. Další odstávka by měla být někdy
v říjnu, abychom vyměnili zbytek.
Opravy provádíme pouze o víkendu, protože je v tomto čase volné plně vybavené vozidlo
i s posádkou, která opravy provádí, je to také za nižší cenu. Mně osobně také nedělá žádnou
radost to, že se o volném víkendu věnuji opravám
vodovodu, ale pokud chceme udržet dobrou cenu
pro vás, tak to jinak nejde.

Tyto věci nám pomáhá zařídit Ing. Radovan
Ledvina, který ručí (oprávněná osoba) za náš
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vodovod. Bylo by jednoduché objednat tyto opravy u velké firmy, ale tento postup by značně
navýšil cenu vodného v řádu několika korun na kubík ročně, a to opravdu nechceme. Proto i nadále
budeme provádět tyto opravy v tomto módu. Myslím si, že jeden či dva dny odstávky za rok se dají
vydržet. Ale přesto ještě jednou děkuji všem trpělivým odběratelům za pochopení.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
Množství tříděného odpadu od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021
Odměna celkem		 			19 062,66 Kč
Z toho:
Odměna za zajištění zpětného odběru		
1 408,75 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		
1,896 t 				
4 313,78 Kč
Plast 		
1,751 t				
10 013,62 Kč
Sklo 		
1,998 t				
2 760,83 Kč
Kovy		
0,090 t				
535,68 Kč
Celkem
5,735 t				17 623,91 Kč
Děkujeme, že třídíte.

NÁKUP KLIMATIZACE DO OBCHODU
V červenci jsme objednali do obchodu klimatizační jednotku. Důvodem bylo zajištění lepších
hygienických podmínek v obchodě. Vlivem velkých teplot docházelo k roztékání cukrovinek
a degradaci dalšího zboží. Toto by při kontrole hygieny neprošlo a mohlo by dojít k uzavření
provozovny. Nákup byl na účet obce proto, že je to pevně ukotvené zařízení a bude součástí
budovy, tedy zůstane majetkem obce.

OBTĚŽUJÍCÍ DRON
Již delší dobu můžeme pozorovat dron, který létá po obci. V této
souvislosti se již několik občanů rozhořčeně dotazovalo, kdo je
provozovatel, což nevíme. Já osobně jsem ho již také zaregistroval,
vždy se zastaví nad zahradou či nemovitostí a pozoruje. Proto touto
cestou vyzýváme majitele tohoto zařízení-dronu, aby zanechal
tohoto počínání. Pokud majitel tohoto zařízení bude i nadále
obtěžovat vlastníky okolních nemovitostí, tak budeme vše řešit s Policií ČR resp.
Úřadem pro civilní letectví (ÚCL). Od 1.1.2021 je totiž pilot dronu s kamerou povinen se u ÚCL
registrovat.

NOVÁ TURISTICKÁ MAPA
Naše obec disponuje turistikou mapou, která je dnes již v každé obci. Tato mapa má za cíl pomáhat
návštěvníkům naší obce s orientací či výběrem další cesty. Bohužel naše mapa je již zastaralá, proto
jsme objednali aktualizaci. Využili jsme nabídky společnosti, která se na tuto činnost specializuje.
Součástí nové mapy bude také zveřejnění naší obce v brožuře ČESKÝ RÁJ. Spolu s námi dělají
tuto aktualizaci také okolní obce.
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REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU
Jak jistě víte, tak FK Obruby ukončilo svoji fotbalovou činnost a náš sportovní areál chátrá. Je
to sice smutné, ale nedá se nic dělat. Když něco končí, tak zase něco nového začíná. Proto
se zastupitelstvo rozhodlo, že celý areál projde změnou. Máme již k dispozici návrh dětského a
workoutového hřiště, který vám představujeme. Tento návrh byl předložen občanům k diskuzi na
veřejném zasedání 27. 9. 2021.
Rád bych požádal všechny občany o názor na záměr zastupitelstva ohledně revitalizace
areálu. Můžete se vyjádřit, zda vůbec chcete tuto změnu, navrhnout např. doplnění
herních prvků apod.
S ohledem na termíny
vypsání
dotace,
prosím o názory
buď e-mailem nebo
písemně nejpozději
do 15. října 2021.
Chceme takové hřiště,
které bude mít širší
využití, tím myslím od
cca 3 let výše. Součástí
by měly být také prvky
pro nejstarší občany. Do
budoucna budeme hřiště
moci dále rozšiřovat, tedy
dokupovat a instalovat
nové prvky.
Vedle tohoto by mělo
být součástí areálu
také víceúčelové hřiště
s umělým povrchem.
Přednost ale má to
dětské s workoutem,
abychom zajistili vyžití
našim nejmenším a
mládeži. Součástí pak budou dva betonové pingpongové stoly. Jeden bude na hřišti, druhý za
úřadem. Předpokládané náklady na vše cca 3 mil.Kč. Financování předpokládáme za pomocí
dotace.
Údržba areálu

V zimě bychom chtěli najít nového správce celého areálu, který se bude o provoz starat. Tuto
sezonu máme již pokrytou. Bude se jednat o sezónní práci na dohodu, kdy se bude provádět
kompletní údržba zeleně v prostoru a kolem areálu, úklid a další údržba. Výzva bude uveřejněna
v dalším vydání, tedy v prosinci.
Budova restaurace

V restauraci jsme nechali opravit všechny stoly a byly opraveny dveře do bývalé kotelny, které
někdo vylomil. Budova je tedy připravena k dalšímu využití. Bude otázkou, zda se nám podaří
získat nějakého nájemce, protože dnešní doba malým vesnickým hospůdkám opravdu nepřeje.
Měli jsme původně jednoho zájemce, který se ozval po telefonu, ale na slíbenou prohlídku již
nepřišel.
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OPRAVA POŽÁRNÍ ZBROJNICE
Výběrové řízení na dodavatele proběhlo v červenci, kdy jsme oslovili pět firem. Bohužel se zúčastnila
pouze jedna firma, a to pravděpodobně z důvodu celkové situace ve stavebnictví. Výzva byla na
základě jeden rok starého rozpočtu, ale aktualizovaného dle platných ceníků. To se ale zřejmě
firmám nezdálo. Nabídku zaslala pouze jedna firma, a to Jizbická stavební, s.r.o., která nabídla
akceptovatelnou cenu. Celkové předpokládané náklady na akci činily dle zpracovaného rozpočtu
1 007 000,- Kč bez DPH. Vítězná nabídka byla 967 845,- Kč bez DPH.

KLEC NA ELEKTROODPAD
V minulém vydání jsme vás informovali o přistavení klece na
elektroodpad za budovou úřadu. Bohužel se nám množí případy
krádeží elektroodpadu z této klece, proto byla klec uzamčena.
Zloději vždy vyberou elektro a na místě zanechají nepořádek.
Pokud tedy přivezete použité elektro za úřad, tak ho odložte na
klec či zem, odpad bude poté uložen a uzamknut.
Místo bylo také nově označeno dle smlouvy s odběratelem
elektroodpadu, banner a cedulku dodala firma REMA, která
likvidaci provádí.

BEZOHLEDNÉ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OKOLÍ OBCE
Množí se případy, kdy někdo v okolí obce zakládá
černé skládky s autodíly. Naposledy někdo vyhodil tyto
autodíly v bývalém areálu u nové trafostanice. Odpad
byl vyhozen v místech, kde jsme to nechali vysekat a
vyčistit. Bohužel budeme muset vše uklidit z rozpočtu
obce. Vše bylo nahlášeno Policii ČR, ale zjištění
pachatele bude obtížné. Policie nám sdělila, že to je již
několikátá takto založená skládka v okolí.

Vyhozený odpad jsem v neděli svezl
na vozíku za budovu úřadu, aby
nám tam ta hromada nenarůstala.
Také uklízet odpad od bezohledných
občanů, i to je práce starosty.
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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.

ODKLÁDÁNÍ ODPADU MIMO SBĚRNÉ NÁDOBY
V každém vydání vás upozorňujeme, že nemáte
odkládat odpad vedle sběrných nádob. Je to
opravdový boj s větrnými mlýny, tedy lidově řečeno.
Na Místech opět někdo odložil odpad mimo sběrnou
nádobu. Vedle zvonu na sklo byla odložena tabule
skla a digitální osobní váha.
Tedy sklo jsem vhodil otvorem určeným právě na
tabulové sklo do zvonu a osobní váhu jsem odvezl
za úřad na stanoviště elektroodpadu.
Digitální skleněná váha je elektroodpad, což nemění
ani to, že je skleněná.
informace na str. 1 až 7 poskytl Miroslav Dufek,
starosta obce
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ZE ŽIVOTA SDRUŽENÍ A SPOLKŮ
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obruby
Výroční členská schůze se konala 4.září, na které jsme zhodnotili činnost za loňský rok. Při této
příležitosti jsme ocenili činnost našich členů udělením čestných uznání.

Na přelomu září a října opět proběhne
DEN PROTI RAKOVINĚ. Mladí
dobrovolníci Vám příjdou nabídnout
kytičky za dobrovolný příspěvek, který
poputuje nadaci proti rakovině. Naši
dobrovolníci za Vámi příjdou v PÁTEK
1.října v odpoledních hodinách.
Za SDH starosta Dalibor Musil
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FK Obruby
Vážení sportovní přátelé,
podařilo se nám uspořádat 11. září turnaj v nohejbale, kterého se zúčastnilo 6 družstev.
Vítězem se stalo družstvo ze Zásadky, naše družstvo skončilo na neoblíbeném čtvrtém místě.
Za NK Obruby Karel Mužíček

Vítězové ze Zásadky 5

Dřeváci a zároveň pořadatelé
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V období říjen - prosinec 2021 oslaví své životní jubileum:
v říjnu - Čihulková Jitka – 60,
v listopadu - Lochmanová Vlasta – 91, Průchová Renata – 60, Bočková
Marcela – 50,
v prosinci  - Hykš Karel – 85, Hovorka Jiří – 60, Hanušová Dagmar – 60,
Modráková Věra - 55.
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.

OSTATNÍ INFORMACE Z NAŠÍ OBCE

Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově Obecního
úřadu Obruby.

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY OBRUBY
Vážení občané, léto nám rychle uteklo a my mohli opět zahájit nový školní rok. Po srpnovém setkání
s rodiči nových dětí byl školní rok
zahájen 1. září. Pro letošní školní
rok bylo přijato 7 nových dětí.
Přes léto nikdo nezahálel a
pečlivě jsme se na nový školní rok
připravovali. Byla nám nabídnuta
možnost opravy již opotřebovaného
kolotoče. Firma ZEHOMS SERVIS,
s.r.o. kolotoč demontovala a celý
opravila. Děti z nového kolotoče
měly opravdovou radost a my též.
ZA PERFEKTNÍ OPRAVU MOC
DĚKUJEME!
Také se nám podařilo zajistit
opravu a renovaci sedacích ploch
pískoviště. Tím bylo docíleno lepší
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údržby a delší životnosti pískoviště. Tato rekonstrukce byla hrazena ze sponzorských darů.
Nečekaná návštěva 10. září na zahradě MŠ. Bylo to mládě labutě. Zatoulané mládě labutě, byla
pro nás velká vzácnost, ale i starost! Přivolaný ornitolog ze záchranné stanice v Poděbradech
nám vysvětlil, že toto labutí mládě je patrně zesláblé a že těchto jedinců přibývá. Mládě bylo
okroužkované.
Pán ze záchranné stanice nás ubezpečil, že po ošetření a zesílení bude labutí mládě vypuštěno
zpět na řeku, patrně do Labe. Labutí mise měla šťastný konec. Pro děti to byl nevšední zážitek.
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Co nás čeká?
V říjnu: 6.10.2021 - začíná kroužek angličtiny, Kašpárkovo loutkové divadélko, Maňáskové
divadélko manželů Lhotákových s pohádkou „Mášenka a zvířátka“, 15.10.2021 - bubnování
spojené s muzikoterapií, 19.10.2021 - Břichomluvec a Matýsek.
V listopadu: 3.11.2021 - vánoční fotografování, 9.11.2021 - Dům kultury Mladá Boleslav „Kudy
cesta do pohádky“.
V prosinci: mikulášská nadílka, zpívání písniček pro seniory, vánoční besídka.
To vše a mnoho dalšího nás čeká, pokud epidemiologická situace dovolí. Držme si tedy palce.
Za celý kolektiv MŠ Hana Šrytrová, učitelka.

Z KRONIKY

Ohlédnutí za minulostí XXXV.
Letošní rok pokračujeme se zveřejněním výběrů
zápisů z kroniky obce Obruby z roků končících
číslicí 1. V tomto čísle Zpravodaje roku 2021 by
mělo jít o roky 1971 a 1981.
1971
Místní národní výbor má po nových volbách
v listopadu 14 členné plénum. Za předsedu
a tajemníka byli znovu zvoleni funkcionáři
z minulého období a sice za předsedu Jaroslav
Zvěřina a za tajemníka Jan Hegr. Provedlo se
vyštětování a generální oprava silnice z Obrub
do Všeborska nákladem přes 142 000,- Kč,
kterážto částka byla uhrazena z prodeje písku
pro stavby v automobilových závodech n.p.
v Mladé Boleslavi. Prodalo se jim cca 45 000 m3
písku.
V tomto roce se narodily 3 děti, dva občané
zemřeli a uskutečnilo se 6 svateb. V obci je
prodejna smíšeným zbožím a pohostinství
Jednoty. Tržba v prodejně činila v tomto roce
částku přes půl milionu korun a v pohostinství
280 000 Kč. Stále se utratí v obci cca jedna
třetina za alkoholické nápoje. Na tom je
nejbolestivější ta okolnost, že velkou část útraty
v pohostinství platí naše místní mládež.
Místní jednota požární ochrany má celkem 55
členů, z toho 7 žen. Na hřišti byla provedena
okresní soutěž mládeže a sbor dále provedl
nácvik na okrskovou soutěž a na ní se umístil
na 2.místě. V obci nebyl během roku žádný
požár.
Veřejná knihovna měla celkem 1 016 knih.
Čtenářů je málo – jen 25. Knihy se dostávají do
knihovny z knihkupectví Úvaly a jsou placeny
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ze státních prostředků. Dotace na knihovnu činí
ročně 300 Kč.
Sokol se specializoval jen na oddíl kopané,
který se však umístil až ve druhé polovině
tabulky. Sokol má 31 členů. Z kulturních akcí
byl proveden sportovní karneval, dále dětský
karneval a byly uspořádány dvě taneční zábavy.
1981
Většina našich obyvatel se stará po návratu
ze zaměstnání jen o ty své „koníčky“,
opravuje si své domy, pracuje na zahradách
a v navečerních hodinách tráví muži a mládež
svůj volný čas většinou v místním hostinci.
Ženy zase pracují v domácnosti, připravují
stravování, perou prádlo a starají se o drůbež
a drobné hospodářské zvířectvo. Ve večerních
hodinách je skoro celá vesnice zaposlouchána
do televize nebo rozhlasu a tak lze velmi těžko
říci, že by se obyvatelstvo při tomto způsobu
života mohlo věnovati něčemu jinému. Mládež
je silně motorizována a za svou zábavou dojíždí
většinou jinam, takže z valné části vedle fotbalu
nemá v obci žádný kulturní zájem. V dřívějších
dobách bylo velkou ctí být požárníkem a pro
tento spolek se v obci dělalo všechno. Dnes
zájem upadá a nebýti práce starších vedoucích
pracovníků, snad by se tento spolek, který je
skutečně v zájmu celé obce, brzy rozpadl.
Pepa Tomeček, kronikář a redaktor
Poznámka redaktora:
od roku 1980 byla obec Obruby tzv. střediskovou obcí, kdy
byly sloučeny obce Dobšín, Přepeře, Obrubce a Obruby
a jako celek byly řízeny MNV Obruby prostřednictvím
29 poslanců zastoupených ze všech jmenovaných obcí.
Zápis v kronice tohoto roku představuje 29 popsaných
stran, v příštím čísle se k roku 1981 ještě vrátíme..

ZPRAVODAJ obce Obruby · číslo 3/2021 · červenec - září

