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ročník II

SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři, milí spoluobčané
jelikož je v tomto vydání Zpravodaje dění
v obci popsáno zcela podrobně na jiných
stránkách, mně nezbývá, než popřát dětem hezké
slunečné prázdniny a ostatním občanům pěkné
prožití zasloužené dovolené ať už doma nebo
v zahraničí.
Miroslav Dufek, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejná zasedání zastupitelstva
V druhém čtvrtletí letošního roku se uskutečnilo jedno zasedání Zastupitelstva obce Obruby, a to
dne 9. 5. 2014. Zastupitelstvo schválilo:
• narovnání vlastnického práva v katastru nemovitostí a to k budově technické vybavenosti na
parcele st. 101 v k.ú. Obruby ( budova trafostanice), kdy je na LV č. 10001 jako vlastník vedena
Obec Obruby,
• účetní závěrku obce a závěrečný účet obce za rok 2013 s tím, že Obec Obruby hospodařila
v roce 2013 s vyrovnaným rozpočtem. Závěrečný účet obce Obruby skončil schodkem, který byl
kryt financováním z přebytků minulých let.
• účetní závěrku Mateřské školy Obruby za rok 2013, kde výsledek hospodaření za rok 2013
skončil s přebytkem, který činil 7 483,67 Kč. Tento zlepšený výsledek hospodaření bude použit
na provoz MŠ.
Dále byly schváleny smlouvy uzavřené mezí obcí Obruby a firmou EKO-KOM, a.s. na zajištění
zpětného odběru a využití tříděného odpadu. Smlouva vychází ze stávající smlouvy a zachovává
nebo jen upřesňuje většinu práv a povinností pro obě smluvní strany. Smlouvy se mění na základě
nového občanského zákoníku, který vstoupil v platnost od ledna 2014.
Zastupitelstvo dále schválilo poskytnutí finančního příspěvku 2 000,-Kč pro Český zahrádkářský
svaz – Přepeře a 4 000,-Kč pro Český rybářský svaz – Dolní Bousov.

Další informace z obecního úřadu
V letošním roce jsme začali s dalšími opravami obecního majetku, který dlouhá léta chátral. Například budova Obecního
úřadu, kde byly opraveny omítky ve skladu. Sklad slouží k uskladnění zahradní techniky a k uložení tříděného odpadu.
Dále byly dokončeny opravy vodovodních šachet na vodovodu Obruby – výtlak, trasa Soleček – Obruby. Pokud se jedná
o vodovod Obruby, tak se v současné době také připravuje projektová dokumentace na obnovu technologie vodárny na
Solečku.
Došlo k rozšíření veřejného osvětlení, kdy byla instalována nová lampa za Obecním úřadem. Dokončena je i dokumentace
k rozšíření veřejného osvětlení u firmy VHL a na Místech u silnice I/16. Instalace je plánovaná na období 2015/2016
vzhledem k tomu, že trasy veřejného osvětlení jsou projektovány na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví obce.
V nejbližší době začne další fáze opravy chodníků v naší obci. Termín pro případné zájemce o použitou dlažbu bude
zveřejněn.
Dotace na školku a obchod - naše žádosti o dotaci na zateplení MŠ a obchodu postoupily do dalšího kola. Pokud dojde
ke schválení, což je velice pravděpodobné, tak k realizaci dojde v roce 2015.
V plném proudu je obnova oficiálních webových stránek obce Obruby, které si zaslouží menší „facelift“.

ODEČTY VODOMĚRŮ
OD PONDĚLÍ 30.6. DO PÁTKU 4.7.2014 BUDE POVĚŘENÝ PRACOVNÍK
PROVÁDĚT ODEČTY VODOMĚRŮ V OBCI.
ŽÁDÁME VÁS O UMOŽNĚNÍ PŘÍSTUPU K VAŠIM VODOMĚRŮM.

Výzva
k uhrazení poplatku za svoz odpadů.

Žádáme občany, kteří doposud neuhradili poplatek za svoz komunálního
odpadu, aby tak neprodleně učinili.
POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTI NA VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSA.

Pokud vás obtěžuje volně pobíhající pes, tak je nutné doručit na Obecní úřad písemné oznámení.
Obec Obruby postoupí vaši stížnost na Magistrát města Mladá Boleslav, kde bude celý přestupek
dořešen. Stížnost musí být v písemné formě a musí obsahovat - jméno, bydliště a podpis stěžovatele.
Dále musí být uveden datum a hodina přestupku, jméno majitele psa. Bez písemného oznámení
nemůže být přestupek řešen!!!!!
Upozornění pro majitele volně pobíhajících psů - v případě, že váš pes bude řešen v přestupkovém
řízení, hrozí vám pokuta až do výše 30 000,-Kč. !!!!!
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OBECNÍ ÚŘAD PŘIPRAVUJE

Na začátek prázdnin připravujeme spolu s FK Obruby a Skautským oddílem „Obrubskou šlápotu“, kdy budou vyznačeny
trasy různé náročnosti. Obrubskou šlápotu můžete absolvovat pěšky nebo na kole. Po skončení bude pro účastníky na
hřišti grilovačka !! Termín - půlka července.
Dále připravujeme spolu s FK Obruby a Skautským oddílem „Sportovní den“, jehož součástí bude i nohejbalový turnaj pro
místní, stolní tenis a atd. Rádi bychom zapojili i dospěláky. Termín bude upřesněn.
Miroslav Dufek

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU,
které se konaly ve dnech 23.-24.5.2014:
JAK HLASOVALI OBČANÉ OBCE OBRUBY?
Z 209 oprávněných voličů obce Obruby se dostavilo k volbám 26 voličů,
tj.12,44%, přičemž 2 hlasy byly neplatné.
strana
č.
10
16
20
5
14
22
6
7
24
28
32

název
Komunistická strana Čech a Moravy
Ano 2011
ODS
Křesťan. demokrat. unie - Českosl. strana lidová
ČSSD
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Strana zdravého rozumu - NECHCEME EURO
Koalice TOP 09 a STAN
Strana svobodných občanů
Antibursík - stop ekoteroru
Česká pirátská strana

platné hlasy
6
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
Jana Kašíková

Příjmy

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE OBRUBY ZA ROK 2013

Třída1 - Daňové příjmy
Třída2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída4 - Přijaté transfery
Příjmy celkem
Konsolidace příjmů
Příjmy po konsolidaci
Výdaje
Třída5-Běžné výdaje
Třída6-Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
2 093 200
3 178 976
3 178 542
1 009 000
955 994
912 302
65 950
65 950
228 800
3 331 000

191 615
3 329 169

3 331 000

4 392 535

191 815
3 954 037
200
4 348 609

3 020 000
311 000
3 331 000

3 560 764
1 535 303
5 096 067

3 281 115
1 512 756
4 793 871
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ZE ŽIVOTA SDRUŽENÍ A SPOLKŮ
FK Obruby
Sezóna 2013/2014 III.A třídy mladoboleslavska právě skončila. Mužstvo FK Obruby, které do této sezóny postoupilo ze
IV.třídy, se umístilo v konečné tabulce na velmi pěkném třetím místě. Na nováčka soutěže určitě úctyhodný výkon. V této
sezóně se objevily při domácích utkáních novinky. Zahájilo se vydávání informačního zpravodaje za cenu vstupenky ve
výši 20,-Kč. V několika posledních zápasech byly zpravodaje číslované a o poločase proběhla malá tombola s losováním
věcných cen. V průběhu utkání byla při významných akcích použita ozvučovací technika s komentářem předsedy FK
Obruby Petra Pavlíčka.
Konečná tabulka III.A třída muži - 2013/2014
Tým

Záp + 0 -

Skóre

Body

1. MSK „B“

22 18 2 2

86:29

56

2. DOUBRAVA „A“

22 18 0 4

86:15

54

3. OBRUBY

22 14 1 7

60:41

43

4. SKP MB

22 13 4 5

58:34

43

5. Strašnov

22 12 4 6

47:27

40

6. Bakov „B“

22 11 2 9

47:45

35

7. Sporting MB

22

8 1 13

41:58

25

8. Jivina

22

7 2 13

40:63

23

9. DBSK „B“

22

7 2 13

45:56

23

10. Krnsko „B“

22

6 2 14

39:67

20

11. Klášter

22

4 1 17

40:90

13

12. Nová Ves

22

2 3 17

26:90

9

záběr z poločasu - losování výherních
zpravodajů

Další novinkou bylo zahájení práce s mládeží
formou sportovního kroužku, který byl otevřen jak
pro chlapce tak i děvčata.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obruby

Josef
Adam, Martin Svoboda a Jan Červinka se 12.4. zúčastnili školení strojníků na Kamenici. Zde složili jak teoretické
tak praktické zkoušky a dostali k tomu patřičné oprávnění. Pavel Sedláček a Josef Adam se 26.4. zúčastnili dvoudenního
školení velitelů jednotek obcí v Borovici, kde museli předvést jak své technické, tak i teoretické schopnosti. Na konci
soustředění absolvovali závěrečnou zkoušku, ve které oba prospěli.
Naše letošní soutěžní sezóna v rámci
Boleslavského poháru, kam jsme pro letošní
rok nasadili dvě družstva mužů, odstartovala
10.5.2014 ve Dlouhé Lhotě. Naše starší
družstvo A obsadilo dobré 4.místo. A naše nově
vzniklé družstvo B při své premiéře obsadilo
15. místo z celkem 22 zúčastněných .
Další soutěží a o to důležitější, byla okrsková
soutěž, která se konala 24.5.2014 ve Vlčím Poli.
Zde jsme se zúčastnili dvěma družstvy mužů a
jedním družstvem dětí. A jak to dopadlo? No
pro nás historickým úspěchem. V požárním
útoku A družstvo mužů skončilo na 2. místě a
ve štafetě také druzí. Čím jsme byli mile překvapeni, byla forma našeho B mužstva, které obsadilo v útoku příčku nejvyšší
a ve štafetě skončili na 5. místě. Děti po dobrém výkonu obsadily celkové 4. místo. A tak jsme si mohli z této soutěže
právem odvézt velký putovní pohár jako vítěz našeho okrsku.
Přijali jsme pozvání na oslavy 120-ti let od založení SDH Vlčí Pole, které se konalo 31.5.2014 za krásného počasí.
Soutěžilo se a byla zde také ukázka hasičské techniky. Atmosféra byla příjemná a návštěvníci se bavili po celý den. Naše
děti si odvezly spoustu skvělých zážitků.
Boleslavský pohár pokračoval 7.6.2014 ve Vinci, kde naše „Áčko“ skončilo na 11.místě a „Béčko“ na 5.místě z 21 družstev.
Boleslavský pohár se přesunul 14.6.2014 do Chotětova, kde jsme po chybách obou družstev získali za „Áčko“ 13.místo
a za „Béčko“ 17.místo. Ale i tak se v průběžných výsledcích docela držíme. Družstvo A je na osmém místě, družstvo B je
na místě třináctém.
Na závěr bych chtěl poděkovat našemu mužskému družstvu B za přístup, s jakým se staví k jejich první sezóně mezi muži,
za jejich chuť trénovat, za jejich bojovnost na soutěžích a reprezentaci našeho sboru. Doufám, že jim jejich nasazení vydrží
a jejich výsledky budou nadále stoupat.
Složení B družstva: koš - Vojta Kopal,
savice - Michal Ornst (Dominik Adam),
stroj - Jan Červinka, bečka - Martin
Svoboda, rozdělovač - Martin Kopal, levý
proud - Vojta Bláha, pravý proud - Luděk
Holub
Plánované soutěže: 21.6. Dobšín Kamenice, 28.6. BP - Škoda Auto, 23.8. BPSukorady, 30.8. noční soutěž - Kosořice,
6.9. BP - Židněves, 13.9. BP – Kosořice
Josef Adam ml. – velitel
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SKAUTSKÝ ODDÍL
Za uplynulé období jsme se zúčastnili závodů, kde Obrubská družina skončila na hezkém 8.místě na Mladoboleslavsku.
Byli jsme na výpravě - tajný výlet s Bousovskými
skauty - kolem Dolnobousovských lesů. Pomocí hry
se skauti museli dostávat z místa na místo, luštit šifry
a nakonec vysvobodit princeznu ze zajetí draka.
Do prázdnin ještě plánujeme slibovou výpravu. Totiž
každý skaut, aby se stal skautem musí „odslibovat“.
Je to jakýsi rituál, kde během roku musí splnit spoustu
úkolů a vyvrcholení je u slibového ohně, kde odříká
skautský slib.
Prvních čtrnáct dní v červenci je tábor - letos jedeme
na vodu - budeme sjíždět Vltavu z Vyššího Brodu do
Českých Budějovic.

Schůzky máme stále každé úterý od 17,00 hod
v klubovně za Obecním úřadem.
Vojta Floriš, vedoucí oddílu
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Rybářský spolek Hastrman TEAM Obruby
Za nádherného počasí se 31.5.2014 uskutečnily rybářské
závody v pískovně Obruby. Prezence byla mezi 7 až 8
hodinou. První kolo od 8,00 do 9,30hod., druhé kolo od 10,30
do 12,00hod. Počasí přilákalo celkem 64 účastníků.

Po ukončení 2.kola nastala zodpovědná práce pro
„mozky“ i kalkulačky, aby sečetli výsledky jednotlivých
soutěžících a určilo se pořadí jednotlivých kategorií.

Okolo 13,00 hodiny došlo k vyhlášení výsledků.
V kategorii dětí bylo zveřejněno toto pořadí:
1. Schmidová klára - 713
2. Eliášek Filip - 451
3. Novák Jan - 266
4. Rýdlová Lucie - 181
5. Šolovský Jan - 179

V kategorii dospělých uspěli tito soutěžící:
1. Kudlík Leoš - 862
2. Piták Miroslav - 840
3. Odhánělová Marcela - 626
4. Říha Jan - 612
5. Frelich Karel - 579
Všichni obdrželi hodnotné ceny, neméně štědré
bylo i slosování startovních lístků.
Poznámka: čísla uvádějí součet délek nachytaných
ryb v centimetrech.
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OSTATNÍ INFORMACE Z NAŠÍ OBCE
ČARODĚJNICE

Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví
příchod jara. Noc z 30.dubna na 1.května byla pokládána za magickou. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají
na čarodějnický rej, a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Hlavním smyslem tohoto starého
lidového zvyku byla pravděpodobně oslava plodnosti.
Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo
„pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc
pro zvýšení úrody.
Naší obcí procházel čarodějnický průvod se zakončením na hřišti, kde si děti opekly buřty, zahrály soutěže a až se
setmělo, šly na stezku odvahy. Účast kostýmů a dětí nás potěšila.
Příprava: Jana Kašíková, Monika Havelková a Iveta Suchánková
Jana Kašíková

VELIKONOČNÍ OHLÉDNUTÍ

Tradice velikonočního klapání, kdy od
Zeleného čtvrtka do Bílé soboty chodí děti
po vsi klapat, je i v naší obci. 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.
Foto zleva: Patrik Chrastina, Tereza
Trnková, Aneta Sedláčková, Vojtěch Kašík,
Vítek Bacovský a Martina Kašíková.
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Akce Blue Sky - Johnson Controls

Firma Johnson Controls (kde mj. pracuje Vojta Floriš) přispívá na dobrovolnické akce, a proto ve spolupráci se Skautským
oddílem z Obrub se vrhli na uklízení černé skládky podél cesty z Obrub na Rohatsko.
Celkem 15 zaměstnanců z firmy Johnson Controls (včetně vrcholových managerů) s manželkami a dětmi se sešlo
15.6.2014 a za pomoci firmy J+M Havelka (zajistil kontejner ) a obecního úřadu Obruby (zajistilo skládku) byla uklizena
část podél cesty. Dohromady byl nasbírán kontejner odpadků, bohužel na další minimálně 4 kontejnery tam ještě zbylo.
Škoda, že jsou lidé takoví.
V Obrubech se účastníkům moc líbilo (někteří byli z České Lípy, jiní z Poděbrad), pochválili útulné prostředí sportovního
areálu a po chvilkovém posezení se účastníci rozjeli v odpoledních hodinách domů.
Domnívám se, že je zapotřebí za tuto aktivitu všem zúčastněným poděkovat.

Pepa Tomeček
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Co se taky událo na hřišti

Členové FK Obruby a jejich příznivci snaží udržovat prostory sportovního areálu v dobré kondici a to nejen zásluhou
finanční podpory ze strany obce, ale i řadou dobrovolných brigád. Snímky jsou z brigády před zahájením jarní fotbalové
sezóny a z čištění téměř „zapomenuté“ studny. Holt, trávník vodu přece jen potřebuje.
Pepa Tomeček
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Účast na aktivitě u sousedů
Poslední květnový den v sobotu se konalo Přepeřské kolečko Českým rájem, což byl již 9. ročník turistického pochodu
a cyklovýletu. Start byl v lokalitě U Isidora nad Přepeřemi od 8 - 10 hodin, cíl tamtéž do 17 hodin. Pěší i cyklotrasy
byly různých délek po Českém ráji. A zúčastnilo se ho i několik cyklofandů z Obrub s dětmi. Možná vznikl zárodek
cykloturistického oddílu, kdož ví? Základna byla na bývalém „hnojáku“ a pro každého účastníka bylo po návratu do cíle
připraveno malé občerstvení a odznak „Přepeřské kolečko“.
Pepa Tomeček

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V období červenec - září 2014 oslaví své životní jubileum:
v červenci - Zikmundová Jaroslava (60),
v srpnu - Bočková Jarmila (75), Brzobohatá Jaroslava (85), Kombercová Marie (87),
Majer Vladimír (70), Režná Hana (75)
v září - Gusellová Libuše (89), Kašík Ladislav (50), Škoda Miloslav (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.

Slovo z redakční rady
Milí čtenáři,
přejeme Vám, aby to nadcházející léto bylo slunečné,
abyste období prázdnin a dovolených prožili v pohodě,
klidu a bez starostí.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla zpravodaje je stanovena na
pondělí 22. 9. 2014. Své náměty zasílejte na email:
zpravodaj.obruby@seznam.cz
Na vaše náměty, postřehy, fotografie .... se těší

redakční rada

ZPRAVODAJ obce Obruby · číslo 2/2014 · duben - červen

11

Z KRONIKY OBCE
Ohlédnutí za minulostí VI.
V minulých Zpravodajích jsme se zabývali
zajímavými událostmi z obecní kroniky z let končících
na číslici 3, letos nás čeká pokračování s tím, že budu
uvádět události, které jsou v obecní kronice uvedeny
v letech končících na číslici 4. Navazujeme na poslední
číslo Zpravodaje a to roky 1944 a 1954:
1944

Zápis v kronice z tohoto válečného roku se
omezuje pouze na výčet zemřelých, narozených, svateb
a několika málo události z obce.
U narozených dětí se kronikář patrně dopustil dvou chyb
a to, že uvedl: dne 16/1. narodil se syn Jos.Kašíkovi č.92
– Josef a dne 29/7. narodila se dcera JUCV. Letošníkovi
č.23 – Dagmar. V kronice pak někdo tužkou opravil
Josefa na Jiřího a Dagmar na Ivu. Přesto, že byl válečný
stav, oženilo se celkem 8 mužů.
Sehráno divadlo „Románek na horách“ a „Vstup do
srdce zakázán“. Pokuty dostali: Kuka Fr. 10.000K –
odseděl raději 14 dní, Šorejs 1.000K, Fr.Vojtíšek 1.000K,
Jos.Čihulka – sedí týden.
Dne 9/3. dostavili se 2 členové protektorátní policie do
bytu řídícího učitele, aby našli byt pro učitelku. Místnost
nenašli, ale zabavili mu 1q pčenice a 10kg máku, což
musel odvézti p.Horníkovi. Při odchodu řekli: „Máte
tady u vás hanebné lidi“ Před příchodem byli 2 hodiny u
Najmanů.
Učitelka Marie Kubínová, která musela se ihned
vystěhovat od Zemánků, uražena, že jí má hledat byt
kriminálka, odchází do Horního Bousova, kde se jí
dostává bytu a stravy. Dne 17/6. zatčen gestapem řídící
učitel Fr.Vojtíšek a odvezen do Kartouz a po 6 nedělích
do Terezína.
.
1954

družstevníky i pro soukromě hospodařící rolníky
nejradostnějším obdobím. Nejvydatnějším pomocníkem
byl jim dobře vypracovaný žňový plán a pomocníci
z řad občanstva.
V naší obci pracuje dosti masových organisací. Je to na
prvém místě org.KSČ. Má 26 členů (20 mužů a 6 žen).
Předsedou je s.Vladimír Brzobohatý z č.105. Červený
kříž měl 28 členů (15 mužů a 13 žen). Předsedkyní je
s.Jar.Brzobohatá.
Českosl.požární ochrana má 26 členů (35 mužů a 1
žena). Nová zbrojnice otevřena byla o pouti 13.června
při okresní okrskové soutěži. Předsedou jednotky byl
Fr.Vojtíšek z č.79, velitelem Jos.Bílek ml. z č.68. SČSP
má 46 členů (41 mužů a 5 žen). Předsedou je s.Fr.Bobek
z č.22. Sokol má 36 členů. V okresní soutěži umístil se na
3.místě. Hraje už na novém hřišti u státní silnice od Ml.
Boleslavě.
JZD mělo 60 členů, obhospodařovalo 258hektarů půdy,
z toho 217ha orné, 37ha luk a 4ha zahrad. Předsedou
družstva je s.Jar.Žďánský z č.100. Máme ještě i soukromě
hospodařící zemědělce Jos.Kužel č.42, Vác.Král č.4,
Jos.Šorejs č.6 a 38, Zd.Prchlíková č.51, kteří splnili plán
dodávek požadovaných státem.
Volby do MNV, ONV, KNV vykonány v neděli 16.května,
do NS v neděli 28.listopadu. Voličů bylo 223 (110 mužů
a 113 žen). Nejvíce hlasů dostali Dlouhý Jos. (212), který
dne 26.5. převzal úřad a Antoš Jos. (200). Úřadovna MNV
je v domku č.57 (pozn.red. - roubenka naproti Mateřské
škole). Opravena střecha školy, obnoven nátěr oken a
dveří.
Obyvatel je v tomto roce 325. Žijí v 93 obytných staveních.
Průměr 4 ob. na obytné stavení. Máme ale i případy, že v
č.4 a 5 žije 9-10 lidí ve dvou místnostech.
Pepa Tomeček, kronikář a redaktor

Žně začaly 24.července a byly pro naše
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