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Vážení občané,
do ruky se Vám dostává první číslo Zpravodaje obce Obruby,
který chceme vydávat čtvrtletně. Důvodem, proč chceme
vydávat tento zpravodaj, je informovat občany naší obce i
chalupáře o všem, co se událo, právě probíhá a co se
v nejbližší době uskuteční. Ne všichni mají možnost využívat
počítač s připojením na internet, kde jsou informace o dění
v naší obci pravidelně zveřejňovány, někteří z nás se
v důsledku nedostatku času nemohou účastnit veřejných
zasedání zastupitelstva a právě i z těchto důvodů jsme se
rozhodli zpravodaj vydávat. Zpravodaj bude k dispozici
barevně i na oficiálních internetových stránkách obce
Obruby. Je na Vás zhodnotit a posoudit, zda má vydávání
tohoto zpravodaje smysl.
Proto Vás prosíme o Vaše návrhy a ohlasy, které můžeme
využít při dalším vydání. Zároveň Vás prosíme i o příspěvky,
které bychom mohli uveřejnit.
Miroslav Dufek, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejná zasedání zastupitelstva
Zastupitelé na veřejných zasedáních dne 23.1.2013 (účast 31 občanů) a 6.3.2013 (účast 35
občanů) mimo jiné projednali a schválili:
• Závazné ukazatele MŠ Obruby pro rok 2013 v celkové výši nákladů 353 500,- Kč
• Předpokládané náklady na oslavy u příležitosti 605 let od první písemné zmínky o obci, které
se uskuteční 20.7.2013 v částce 154.000,- Kč.
• Kalkulaci ceny vodného na rok 2013 ve stejné výši jako v roce 2012, tedy 22,- Kč/m3
• Zásady upravující vydávání Zpravodaje obce Obruby.
• Soutěžní podmínky pro výběr dodavatele na opravu chodníku a části dešťové kanalizace.
Jedná se o chodník, který začíná na křižovatce k firmě VHL a končí na křižovatce k firmě Hiab.
Předběžný rozpočet celé akce je 1 000 000Kč.

• Plán nutných oprav v obci – předpokládá se opravení vodovodní šachty (trasa vodovodu),
podlahy a oplocení v MŠ, místní komunikace (výsprava výtluků) a vyrovnání chodníků (lokální propady dlažeb).
• Dotaci z rozpočtu obce pro FK Obruby v celkové výši 52 000,-Kč (50 000,- na provoz a 2 000,- na ples).
Plná znění usnesení jsou k dispozici na internetových stránkách obce Obruby

Další informace z obecního úřadu
ČERNÁ SKLÁDKA
V katastru obce Obruby v místě
zvaném Na hlinkách (za třešňovkou u
bývalé váhy) se na soukromých
pozemcích objevila rozsáhlá černá
skládka, zejména plastových a
elektročástí z automobilů. Byla
pořízena fotodokumentace, zajištěny
některé dokumenty a vše bylo předáno
Policii ČR.

OŘECH V "BABKÁCH"
S ohledem na zdravotní stav ořechu (proschlý, dutiny, hniloba),
stojícího na obecním pozemku na křižovatce hlavní silnice
v obci a silnice na Všeborsko bylo dne 16.2.2013 vydáno
povolení k jeho pokácení a zároveň bylo Obecnímu úřadu
nařízeno provést náhradní výsadbu na stejném místě. Samotné
kácení proběhlo 8.3.2013.
K náhradní výsadbě byla uspořádána anketa, ve které se
občané mohli vyjádřit, zda vysadit opět ořech nebo lípu.
Celkem se vyjádřilo 73 občanů, z toho pro ořech bylo 40
občanů, pro lípu 30 občanů a třem občanům to bylo jedno.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
se uskuteční dne 6.dubna 2013 od 15,30 do 15,40 hod. u hasičské zbrojnice. V rámci mobilního sběru mohou
občané obsluze vozidla odevzdávat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, mazací oleje a
tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, zářivky a výbojky, lednice a televize.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OBRUBY 91
PROBĚHNE DNE: 4.4.2013 OD 16.00 HOD.
K zápisu je nutný OP zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte.
U dětí cizí státní příslušnosti je třeba navíc doložit platný cestovní doklad
nebo průkaz k povolení pobytu rodiče.
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UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V OBCI:
Nádoby na separovaný odpad jsou umístěny u hasičské zbrojnice a naproti autobusové zastávky Na místech.
▪ nádoby na plast a papír - vývoz 1 x za 14 dní
▪ nádoby na sklo - vývoz na zavolání

NÁKLADY
NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Do celkových nákladů jsou započítány
náklady za odvoz tříděného odpadu
(plasty, papír, sklo) a velkoobjemového
odpadu (kontejnery).

II. ročník PYŽAMOVÉHO PLESU se uskutečnil 19.1.2013 v pohostinství na hřišti. K tanci a poslechu zahrál Pepa
Kodrik. Tanečníci v pyžamu měli poloviční vstupné.
MASOPUSTNÍ PRŮVOD se uskutečnil 2.3.2013. Do kroku zahrála Kyzivátova kapela z Libáně. Masopustu se
zúčastnilo cca 30 masek a počasí bylo nádherné.
JARNÍ PLES se konal 16.3.2013 od 20h. v pohostinství na hřišti. K tanci a poslechu zahrál Pepa Kodrik.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své životní jubileum v období leden – březen 2013 oslavili naši spoluobčané:
Kopalová Marta Ing. Pavelka Josef Vignerová Miroslava (všichni 65), Josefová Ludmila (81)
,

,

V období duben - červen 2013 oslaví své životní jubileum:
Zikmund Miroslav (65), Králová Hana (70), Abrhámová Jaroslava (75), Tomín Jaroslav (81), Šenkýř Milouš (82),
Bacovský František (85)
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.

Rozloučili jsme se s občany naší obce:
― Žitný Josef (nedožitých 84 let)
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ZE ŽIVOTA SDRUŽENÍ A SPOLKŮ

FK Obruby
Přípravné zápasy Jaro 2013
10.3.2013
FK Obruby – Čechie Čejetice 3 - 3 (poločas 1 - 0), góly Telenský, J.Pavlíček, Egrt
16.3.2013
FK Obruby – SK Sobotka 0 - 10 (poločas 0 - 2), hrálo se na umělé trávě v Českém Dubu
24.3.2013
FK Obruby – TJ Sokol Jabkenice 2 - 1
31.3.2013
FK Obruby – SK Doubrava „A“ od16,00
12.kolo, první mistrovské utkání jarní části
6.4.2013
FC Sporting Mladá Boleslav – FK Obruby, od 16,30
Přijďte podpořit naše fotbalové mužstvo, vítáni jsou všichni slušní fandové. Děkujeme!
Připomenutí - TABULKA po zimní části
Tým
1.Obruby
2.Sporting MB
3.Horky "B"
4.Kosořice "B"
5.Doubrava "B"
6.Rejšice "B"
7.Mukařov
8.Bělá "B"
9.Bezno "B"
10.Luštěnice "B"
11.Skalsko "B"

Záp
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

+
8
8
5
5
5
4
4
3
3
2
1

0
1
1
1
1
0
2
2
3
1
2
0

1
1
4
4
5
4
4
4
6
6
9

Skóre
50:17
31:13
28:23
27:35
24:23
27:21
26: 28
20: 28
13: 27
18: 32
17: 34

Body
25
25
16
16
15
14
14
12
10
8
3
Petr Pavlíček, sekretář FK Obruby

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obruby
K 1.1.2013 eviduje SDH Obruby celkem 74 členů, z toho 19 členů je mládež do 18-ti let.
Během prvního čtvrtletí roku 2013 proběhly čtyři výborové schůze,
jedna schůzka s rodiči, 4x brigáda.
Akce za 1. čtvrtletí.
19.1.2013 tradiční hasičský ples v Obrubcích. Ples se vydařil,
účastnilo se ho 90 osob. K tanci a poslechu zahrál pan Josef
Janoušek. Na ples byl zájemcům zajištěn na náklady SDH odvoz
hasičským automobilem, na cestu zpět bylo možné využít za
symbolickou cenu odvoz od pana hostinského. Jako každý rok i
letos byla na plese zajištěna bohatá tombola, do které přispělo okolo
třiceti podnikatelů a firem. Výsledkem bylo okolo 170 cen. Všem,
kteří přispěli do tomboly děkujeme.
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24.2.2013 proběhla první letošní hasičská soutěž pro děti v v rámci
hry Plamen.
Soutěž proběhla v Dobrovici v místní sokolovně. Za Obruby soutěžila
dvě družstva dětí, mladší a starší.
24.2.2013 účast na okrskové výroční schůzi, která se konala na
Rohatsku.
27.2. – 3.3.2013 zimní soustředění s dětmi na horách v Rejdicích.
Soustředění se účastnilo 15 dětí a 13 dospělých. I letos se pobyt na
horách vydařil. Počasí nám přálo, děti si užily dostatečně lyžování a
radovánek na sněhu. Užily si ale i takových věcí jako je například loupání brambor, mytí nádobí, úklid kuchyně atd. Při
všech soustředěních, ať zimních nebo letních je stravování vždy zajištěno díky obětavé péči několika dospělých členů
SDH z vlastních domácích zdrojů. Děti si odvezly spoustu vzpomínek a zážitků.
30.3.2013 staročeské vepřové hody. Začátek od 12.00 hod. Areál firmy Berger.
Plán akcí na 2. čtvrtletí 2013
6.dubna 2013 sběr vysloužilých elektrospotřebičů v obci. Začátek od 14,00 hod. Obec objedeme, vysloužilé
elektrospotřebiče stačí nachystat před dům či vrata, rádi si je sami naložíme a předáme k dalšímu zpracování. Velké a
těžké věci v případě zájmu odstěhujeme až přímo z domu. Děkujeme za přispění do sběru.
8.května 2013 navštívíme s dětmi ZOO v Liberci.
15.května 2013 humanitární sbírka Den proti rakovině. Tak jako v minulých letech obejdou naši obec mladí hasiči a
nabídnou k zakoupení za symbolickou cenu 20,- Kč kytičku. Letošní rok je věnován prevenci nemoci ledvin.
Děkujeme všem, kteří přispějí.
22.června 2013 oslava 130 let trvání SDH Obruby, všechny informace budou včas zveřejněny.
V období duben až červen se SDH Obruby zúčastní řady jak soutěží v požárním sportu, tak soutěží netradičních,
o kterých budeme následně informovat.
Alena Kaňková, člen výboru

Skautský oddíl
DNE 5.2.201 3 ZAHÁJIL ČINNOST SKAUTSKÝ ODDÍL OBRUBY.
Na první schůzku přišlo 12 dětí. Jsme 7. oddíl Obruby pod záštitou Střediska Dolní Bousov.
Holky se jmenují Družina Diamantových květin. Kluci se jmenují Družina Draků.
Scházíme se každé úterý od 17:00 hod. v klubovně za obecním úřadem a schůzky trvají cca 1,5 hodiny. Během
schůzek si zatím hlavně hrajeme, i když pomocí her se je už snažím učit skautským hodnotám a zásadám.
Nechceš jen doma sedět u telky, počítače a nudit se?
Nechceš zažívat každý den to samé? Přijď mezi nás SKAUTY DO OBRUB.
Bližší informace u Vojtěcha Floriše nebo na tel. 725 137 725
Vojtěch Floriš, vedoucí oddílu
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OSTATNÍ INFORMACE Z NAŠÍ OBCE

Výsledek prezidetských voleb v Obrubech
Z celkového počtu 206 voličů přišlo k volební urně ve 2.kole voleb prezidenta České republiky ve dnech 25. a
26.1.2013 celkem 133 voličů, z toho 5 voličů trvale nebydlících v Obrubech volilo na volební průkaz.
― Miloš Zeman získal 78 hlasů
― Karel Schwarzenberg získal 55 hlasů.

Nezapomeňte !!!
V noci z 30.3. na 31 .3. začíná letní čas!

Z kroniky obce
Ohlédnutí za minulostí I.
V této části bych Vám rád zprostředkoval informace o obecní kronice a postupně na pokračování uvedl některé
zajímavé části z ní.
První listinný dokument typu kroniky, který se zachoval, se podle tehdejších zákonů jmenoval „Pamětní kniha obce
OBRUBY“. Má 197 číslovaných stránek a byla zavedena 1.ledna 1926. V té době byl starostou obce Josef Folprecht.
Kronikářem byl zvolen František Vojtíšek, řídící učitel v Obrubech. Každý rok má samostatný zápis schválený
v období před rokem 1948 starostou obce, poté členy letopisecké komise. Poslední zápis je z roku 1955.
Druhá kniha s názvem „Kronika obce Obruby“ má 486 číslovaných stran a obsahuje zápisy počínaje rokem 1956.
Tuto druhou knihu psal i nadále kronikář František Vojtíšek a to až do roku 1962. Jeho následníkem se stal Josef
Šlechta, který je autorem zápisů počínaje rokem 1963 a končí v roce 1967, kdy text píše nemocný sklerózou podle
diktování budoucího kronikáře Františka Drbohlava.. Ten psal obecní kroniku až do roku 1981 včetně. Od roku 1982
psal zápisy z jednotlivých let Ladislav Brzobohatý. Pravidelnost ročních zápisů končí rokem 1989. V roce 2010 se
Ladislav Lamač pokusil z dostupných informací zapsat chybějících deset předchozích roků.
V letošním roce 2013 si Vás dovolím postupně seznamovat se zajímavými informacemi z let, které končí v letopočtu
rovněž číslicí 3, např. 1933, 1943 atd. Opis je přesně tak, jak ho tehdy uvedli kronikáři, úryvky jsem ale vybral sám.
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(pozn. tady se kronikář „utnul“ s uvedení roku 1 983 namísto 1 883)

Josef Tomeček, kronikář a redaktor

s prvním číslem Zpravodaje přeje redakce

Vydává Obec Obruby se sídlem 294 03 Obruby 15, IČ:00238384, jako čtvrtletník, nákladem 120 výtisků.
Kontakt na redakci: e-mail: zpravodaj.obruby@seznam.cz, webové stránky: http://www.obec-obruby.cz
Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR, evidenční číslo: MK ČR E 21131. Neprodejné, za obsah článků plně
odpovídají jejich autoři a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj vydavatele. Poděkování patří všem, kteří do
zpravodaje přispěli svým článkem. Uzávěrka 25.3.2013, vydáno dne 27.3.2013.
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