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ZPRAVODAJ obce Obruby		

číslo 3/2016

červenec - září
ročník IV

Vážení,
čas volna a odpočinku skončil, ale v obci se ani o letních prázdninách práce nezastavily.
Dovolte mi proto, abych vás v krátkosti informoval, co se u nás událo od minulého vydání našeho
Zpravodaje. Jako první bych chtěl zmínit dokončení opravy chodníků v obci, což byla naše
priorita. Dále došlo k opravně vodních zdrojů Bětuška a Sklepní, které zásobují vodovod Obruby.
K opravě jsme přistoupili na základě výsledků kontroly, která v obci proběhla. Opraveny byly také
místní komunikace technologií Turbo, ale rozsáhlejší opravy nás teprve čekají. V současnosti
připravujeme rozpočty na opravy všech místních komunikací, které jsou ve vlastnictví obce,
abychom byli připraveni v případě, že bude vypsán dotační titul. V tomto vydání najdete také
anketní lístek pro zjištění spokojenosti se službami v obci, jedná se o provoz potravin a restaurace.
Podrobnější informace o zmiňovaných akcích a mnoho dalšího najdete uvnitř tohoto vydání.
Miroslav Dufek, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejná zasedání zastupitelstva
Ve třetím čtvrtletí letošního roku Zastupitelstvo obce Obruby projednalo a schválilo:
V září:
1. Pachtovní smlouvu mezi obcí a Františkem Balákem
2. Smlouvu č.UZSVM/SMB/3477/2016-SMBM o bezúplatném převodu pozemku 702/23, k.ú.
Obruby
3. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na p. č 1/1 a 727, k.ú. Obruby
4. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na p. č 767/1, k.ú. Obruby
5. Opatření obecné povahy – stanovení úpravy provozu na místní komunikaci (p.č.700/1)
6. Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku č.769/1, k.ú. Obruby
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti inženýrské sítě na pozemku
769/1, k.ú. Obruby
8. Smlouvu č.UZSVM/SMB/3818/2015-SMBM o bezúplatném převodu pozemků 660/15 a 660/22,
k.ú. Obruby

Další informace z obecního úřadu
INFORMAČNÍ SYSTÉM

Opět vám připomínáme, že byl spuštěn informační systém, který zlepší komunikaci mezi obcí
a občanem. Pomocí této aplikace můžete také komunikovat s obecním úřadem. V dubnu vám
byl také doručen do schránek letáček s postupem k přihlášení do tohoto systému. Žádáme
občany, aby byl zaregistrován do tohoto systému alespoň jeden mobilní telefon
z každého domu v obci, abychom vás mohli informovat v případě naléhavých zpráv,
zejména v případě nějaké krizové situace. V současnosti je již do systému nahlášeno 37
telefonních čísel. Pokud má někdo problém s přihlášením, tak mu na úřadě s tímto velice
rádi pomůžeme.

OPRAVA PRAMENIŠŤ SKLEPNÍ A BĚTUŠKA
Vzhledem k tomu, že u obou pramenišť docházelo k průsakům
vody, tak muselo dojít k nutným opravám. U pramene
Bětuška muselo být odkopáno celé vstupní hrdlo, poté byla

instalována nová izolace. Veškeré práce musely být
prováděny ručně, což značně prodražilo celou akci. Pramen
Sklepní byl vyčištěn, poté byly opraveny skalní trhliny a byl
zbudován betonový sarkofág, který by měl zabránit vzlínání
spodní vody. Dále byla instalována nová vstupní vrátka s
těsněním. Drobné opravy byly provedeny také v budově
čerpací stanice.

PORUŠOVÁNÍ ZÁKONA PŘI PARKOVÁNÍ VOZIDEL
Stále častěji se setkáváme s tím, že řidiči parkují tam, kde nemají a porušují tak platné předpisy. Jedná se zejména
o porušování § 25 odst.3 zákona č. 361/2000 Sb o provozu na pozemních komunikacích. Dochází také k porušování
vyhlášky č. 1/2009 o pořádku a čistotě v obci čl. 3 odst. 1.
Dalším problémem je parkování ve vjezdech k vašim pozemkům. Tady bychom vás chtěli upozornit, že pokud je chodník
přerušen vjezdem, tak po zaparkování vozidla je chodec nucen vozidlo obcházet a vstoupit do hlavní komunikace, což
je velice nebezpečné, hlavně pro děti. Nehledě na to, že vjezd je součástí chodníku, není tedy určen k parkování. Další
kapitolou je parkování na samotném chodníku.

CO SE DĚJE V LOKALITĚ „AMERIKA“
K dnešnímu dni je v této lokalitě vybudována povrchová kanalizace, hlavní vodovodní řad, vodovodní přípojky k parcelám
a čeká se na rozvod elektřiny. V současnosti se buduje hlavní komunikace. Celý projekt inženýrských sítí by měl být
ukončen v příštím roce.

Pokud tedy dochází k porušování zákona nebo vyhlášek, tak se to musí začít řešit. Tyto pravidla platí proto, aby se
nám zde žilo lépe. Tam, kde neobstojí ústní napomenutí, bude záležitost předána k přestupkovému řízení, což se již
v některých případech děje.

KONTROLY NA OBECNÍM ÚŘADU
V minulém vydání jsme vás informovali, že 2. 6. 2016 proběhla kontrola z Krajského úřadu, kdy byla kontrolována akce
,,Oprava střechy budovy úřadu“. Pověření pracovníci Krajského úřadu kontrolovali kompletní dokumentaci k zakázce –
rozpočet, výběrové řízení a závěrečné vyhodnocení. Kontrola dopadla velice dobře, bez závad.
Další kontrola byla 21. 7. 2016, kdy byly kontrolovány prameny Sklepní a Bětuška, které zásobují vodovod Obruby.
Kontrola proběhla za účasti pracovníků Krajské hygienické stanice – Mladá Boleslav, Městského úřadu Mnichovo Hradiště
– Odbor výstavby a životního prostředí a Obecního úřadu Kněžmost. Při kontrole byly zjištěny závady, které musely být
neprodleně řešeny.
Dne 14. 9. 2016 byla na obci také kontrola pracovníků Krajského úřadu – předběžný audit. Konečný je naplánován na
březen 2017. Kontrola proběhla bez závad.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Firma EKO-KOM, a.s. zaslala výkaz s množstvím odpadu, která naše obec vytřídila v roce 2015. Součástí výkazu jsou
i finanční prostředky, které obec za tento vytříděný odpad obdržela.
1.čtvrtletí
2.čtvrtletí
3.čtvrtletí
4.čtvrtletí

3,513 tun
2,910 tun
3,167 tun
1,962 tun

11 131,50 Kč
8 190,- Kč
11 012,- Kč
6 873,50 Kč

Celkem tedy obec za rok 2015 vytřídila 11.552 tun odpadu, za který obdržela 37 207 Kč.
DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE.
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OPRAVA CHODNÍKŮ

SBÍRKA

Jsem velice rád, že se nám podařilo dokončit opravy chodníků v obci, kdy před opravou byl na naši obec opravdu žalostný
pohled. Poslední část byla opravena za finančního přispění Středočeského kraje, kdy nám byla poskytnuta dotace v
celkové výši 500 000,-Kč. Oprava chodníků v obci probíhala tři roky a celkové náklady činí necelé 2 miliony korun . Do
ceny je zahrnuta také oprava části dešťové kanalizace, které proběhla v roce 2014.

Obecní úřad provádí celoročně sbírku pro sociální družstvo Diakonie Broumov
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské).
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony.
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek).
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici.
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří.
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou).
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti.
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové.
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční.
Knihy, časopisy.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
•
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
•
nábytek
•
znečištěný a vlhký textil

KRAJSKÉ VOLBY 2016
Na podzim se nám opět otevřou volební místnosti, kdy můžeme
v pátek 7. října a v sobotu 8. října volit své zástupce do Krajského
zastupitelstva.
Volební místnost bude otevřena v pátek 7.října 2016 od 14,00
hodin do 22,00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8,00 hodin
do 14,00 hodin.
Věříme, že jste si ve spleti stran a uskupení již vybrali a přijdete
k volebním urnám, kde vás přivítají usměvavé tváře členek volební
komise.
KAŽDÝ HLAS MÁ SMYSL.

Sbírka probíhá po celý rok, vše můžete odevzdat na OBECNÍM ÚŘADĚ.

NEHODA AUTA
Dne 17. 8. 2016 se stala na křižovatce silnice 1/16 („Jičínce“) a silnice z Obrub dopravní nehoda, která se naštěstí
obešla bez vážného zranění. Došlo zde k převrácení nákladního vozidla, které převáželo autodíly do firmy Škoda Auto.
Při nehodě došlo k úniku provozních kapalin, které byly likvidovány až do večerních hodin.

ANKETA
Zastupitelstvo se rozhodlo, že vypíše malou anketu,
abychom orientačně zjistili, jaká je spokojenost se
službami v naší obci. Jedná se zejména o obchod a
restauraci na hřišti.
Po vyplnění můžete anketní lístek vhodit do schránky
Obecního úřadu. Anketní lístek lze také odevzdat
osobně na úřadě. Výsledky ankety se dozvíte
v dalším vydání našeho Zpravodaje.
Děkujeme všem, kteří odevzdají anketní lístek.
informace na str. 1 až 5 poskytl Miroslav Dufek, starosta
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ZE ŽIVOTA SDRUŽENÍ A SPOLKŮ

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obruby

FK Obruby
Vážení sportovní přátelé, v sezóně 2015/2016 jsme skončili na 9.místě. Pohled na tabulku po odehraných šesti kolech
v nové sezóně 2016/2017 je pro naše mužstvo naprosto odlišný.
#
KLUB
Z V R P Skóre Body
1. Obruby
6 5 0 1 19:12 15
2. Jabkenice
6 4 0 2 25:9
12
3. Chotětov
6 4 0 2 22:11 12
4. Bezno „B“
6 4 0 2 16:8
12
5. Mukařov
6 4 0 2 16:11 12
6. Doubrava „B“
6 3 0 3 19:14
9
7. Zdětín „B“
6 3 0 3 12:10
9
8. Nová Ves“
6 3 0 3 12:16
9
9. Kosořice „B“
6 3 0 3 11:16
9
10. Skalsko „B“
6 1 0 5 4:12
3
11. Kr.Vrutice „B“
6 1 0 5 10:28
3
12. Sporting MB „B“ 6 1 0 5 11:30
3

Ke konci srpna jsme přivezli nového “Bobíka”, kterého jsme pořídili za
dotaci od obecního úřadu, kterému chceme touto cestou poděkovat.
Auto přispěje k výjezduschopnosti naší jednotky a zajistí dopravu na
soutěže.

3.září jsme se zúčastnili dalšího kola
Boleslavského poháru, který se uskutečnil
ve Březně. Štěstíčko se k nám přiklonilo
a s časem 25,93 s. jsme obsadili 1. místo
z 19. družstev. Družstvu ještě jednou
gratuluji a doufám, že to nebylo naposled.
Složení družstva: Musil Dalibor - koš,
Ornst Michal - savice, Červinka Jan stroj, Svoboda Martin - “B”, Odstrčilík
Tadeáš - rozdělovač, Beneš David - proud,
Žáček Ondřej - proud. Celkem to letos na
Boleslavském poháru moc nevyšlo, hodně
jsme měnili sestavy ohledně pracovní
vytíženosti některých členů v týmu a tak
z toho je celkově 17. místo z 90 družstev.

V současné době probíhá rekonstrukce sociálních zařízení
v kabinách a proto se převážná část zápasů hrála na hřištích
soupeřů. Až na jeden „úlet“ jsou výsledky více než dobré.

O prázdninách jsme podnikli dva
cyklovýlety po okolí, a to na zámek Loučeň
a okruh po Českém ráji. Ti kdo se ještě
pořád bojí celodenní trasy v délce 50km
by to měli přehodnotit, protože ji s námi
zvládly i osmileté děti na vlastních kolech.

24. září 2016 jsme společně s obecním
úřadem uskutečnili posezení s našimi občany
v hasičské zbrojnici. Myslím že se akce
vydařila. Na přípravě této akce se podíleli
Adam Josef st., Nikola Musilová, David Beneš,
Jan Červinka a další. Touto cestou bych jim
chtěl poděkovat.

POZVÁNKA
Výkonný výbor FK Obruby svolává valnou hromadu klubu FK Obruby
na den 5.11.2016 od 13:00 hodin.
Místo: restaurace na hřišti FK Obruby. Přijďte, jste srdečně zváni!!!

Za SDH starosta Musil Dalibor

za výkonný výbor FK Obruby
Petr Pavlíček a Mirek Průcha
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Rybářský spolek Hastrman TEAM Obruby

SKAUTSKÝ ODDÍL

I když v období, které „mapuje“ toto číslo Zpravodaje, se neuskutečnily žádné rybářské závody, je u rybníka v Obrubech
atmosféra, o které se dá říci, že je balzámem na duši. Určitě s tím nebudou souhlasit vyznavači koncertů typu technopárty,
ale koncert obrubských žab je někdy rovněž opravdu velkolepý.

Na začátku prázdnin jsme se
vydali na tábor ke Dvoru Králové.
Jeli jsme společně se skauty z
Kněžmosta. Na táboře se sešlo
celkem 35 dětí. Tématem tábora
byly postavy Asterix a Obelix. Takže
skoro veškerý program se točil
kolem „římanů a galů“.

Krom toho jsme se vydali i na pár výletů - ZOO Dvůr Králové,
pevnost Josefov,
Babiččino údolí.
Tábor se letos
velice vydařil.
První schůzku po prázdninách jsme měli již 2. září, a následující den
jsme se již vydali na dvoudenní výpravu s přespáním. Do konce roku
plánujeme tři výpravy, roznášení Betlémského světla.

Bohužel s úrovní vody v rybníce se
toho od loňského roku moc nezměnilo.

V Obrubech máme schůzky každé úterý
od 17:30 hod. v klubovně za obecním
úřadem.
Vojtěch Floriš – Vojtalíny, vedoucí oddílu

Josef Adam st.
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OSTATNÍ INFORMACE Z NAŠÍ OBCE
REKULTIVACE V DOBÝVACÍM PROSTORU OBRUBY
V současnné době probíhá další část rekultivace ve vytěženém dobývacím prostoru Obruby, a to na pozemku pod
hřištěm. Celý tento pozemek je rekultivován zpět na ornou půdu. Ornice je sem navážena z deponie orné půdy, která
se nachází za rybníkem. Po ukončení rekultivace zde bude opět provozována zemědělská činnost.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Chtěli jsme oslavit dokončení opravy chodníků v obci, tak jsme 24.9.2016
od 14,00 hodin uspořádali ve spolupráci s SDH malé sousedské
posezení. Vše se odehrálo u požární zbrojnice. Pro účastníky posezení
bylo k dispozici drobné občerstvení. Velkou pochoutkou bylo maso na
grilu, jehož přípravu si vzal pod patronát Josef Adam st., děkujeme.
Počasí se nám vydařilo a posedět přišli místní i chalupáři.

10

ZPRAVODAJ obce Obruby · číslo 3/2016 · červenec - září

ZPRAVODAJ obce Obruby · číslo 3/2016 · červenec - září

11

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY OBRUBY

V neděli 18.9.2016 uspořádal Obecní úřad
zájezd na představení muzikálu MAMMA MIA,
bylo to moc krásné, hrálo se v Kongresovém
centru v Praze. Obsazení muzikálu Machálková,
Korolová, Asterová, Lounová, Vojtek R., Vítek,
Slezáček, Smička, Skočdopolová, Klausová,
Pecha, Ryšavý. Přestože náklady na vstupné a
dopravu nebyly zanedbatelné, zúčastnila se řada
kultury chtivých občanů.

Mateřská škola během letních prázdnin
dostala v rámci budování chodníků
v obci nový chodník za již stávající a
nevyhovující. Rodiče a děti si nový chodník
moc pochvalují. V rámci bezpečnosti se
tím zamezí úrazovosti dětí při vstupu do
mateřské školy. Koncem měsíce září se
rovněž vjezdová vrata do areálu mateřské
školy změnila k nepoznání. Touto cestou
vyjadřujeme obecnímu úřadu velké
poděkování.

Jana Kašíková

NOHEJBAL
V letošním roce jsme mohli přivítat pět nových
dětí, z toho čtyři holčičky a jednoho chlapce.
Již v září děti měly možnost shlédnout
divadelní představení, kde manželé Lhotákovi
seznámili děti s dobrem a zlem ve zvířecí říši
prostřednictvím loutek.

V sobotu 27.8.2016 se od 8:00 hodin uskutečnil za nádherného počasí II.ročník turnaje v nohejbalu určeného pro
hráče z Obrub.
Libor Toms

Co nás čeká?
Zahájení kroužku angličtiny pro děti mateřské
školy.
Představení na divadelní scéně a výlet do Mini
ZOO v Mladé Boleslavi.
Za MŠ Alena Helikarová, ředitelka
a Hana Šrytrová, učitelka
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME NOVOMANŽELŮM
Dva páry z Obrub se rozhodli žít jako
manželé a každý pár to pojal po svém.

V období říjen - prosinec 2016 oslaví své životní jubileum:
říjen – Kůželová Božena, Lochman Václav – 88, Čihulková Jitka – 55
listopad - Lochmanová Vlasta – 86, Průchová Renata – 55
prosinec - Hykš Karel – 80, Hanušová Dagmar, Hovorka Jiří – 55, 		
Modráková Věra - 50

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.

Dne 10.září 2016 si na vyhlídce
Brada u sv.Petra a Pavla řekli

Jana Sládková
a Vít Lukeš,

že období testů skončilo a
úderem dvanácté hodiny začíná
normální život.

Poděkování
Rodina Adamova děkuje místním hasičům
za slavnostní návštěvu jejich zástupců při
oslavě životního jubilea pana Jaroslava
Tomína (84 let) a předání dárku. Návštěva
oslavence velice potěšila.
Děkuji Hana Adamová

Dne 17.září 2016 prohlásili

Lenka Rýdlová a Václav Král,
že se mají rádi a tak se prostě berou
v Sobotce na zámku Humprecht.
Stalo se rovněž v poledne.
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Z KRONIKY OBCE
Ohlédnutí za minulostí XV.
Pokračujeme výběrem zápisů z roků končících číslicí 6. V
tomto čísle Zpravodaje roku 2016 jde o roky 1966 a 1976.
1966
V tomto roce byly zrušeny obytné domy čp.11 a 21
p.Novotné Anny, čp.38 Šorejse Josefa a čp.39 p.Veselého
Josefa. Prodán byl obytný domek čp.24 p.Horákovi Janu
za Kčs 3.000,- mimo poplatky.
Sokol oddíl kopané sehrál v tomto roce 22 zápasů ve
IV.třídě a v sezoně 1965/66 skončil na 8.místě s osmi
body.
Úrazy: menších ošetření je 19, dne 24.7. havaroval
na motorce při jízdě domů v zatáčce od Malobratřic
na hlavní – najel do Wartburka NDR Mirek Nedvěd se
spolujezdcem Pavlem Kolvekem. Mirek – zraněná noha,
Pavel třetí den podlehl zranění.
Byly uzavřeny 3 sňatky, narodily se 2 děti, zemřelo
8 občanů.
Čsl.svaz požární jednoty pořádal ples, dětský karneval,
oslavy na pálení vatry, konalo se 10 praktických cvičení.
Byl zakoupen výsuvný žebřík a různé drobnosti.
Myslivecké sdružení pracovalo společně s obcí
Malobratřice a Velkým Solcem. Poslední leč se vydařila,
na výřadě bylo 158 zajíců a 123 bažantů. Při myslivecké
latině dostal jsem otázku: Jaký je rozdíl mezi loveckým
psem a vlastní ženou? Po krátkém uvážení jsem uvedl:
Pes se lísá ke svému pánovi a odhání cizího, u ženy je to
pravý opak. Rozluštění bylo přijato s nadšením.
Místní skupina čsl.svazu rybářského ustavena byla
3.5.1966 pod m.skup. v Dolním Bousově. V plánu na
rok 1967 bylo upravit rybník na Příhoně, udělat přepady
na potoce ze Pteče pro pstruhy, kde budou nasazeny.
Vedoucími jsou Lamač Josef a Kostrba Bedřich.
1976
Život v obci plyne klidně a nerušeně. Nijak se neprojevuje
zájem o politické nebo veřejné věci. Obyvatelstvo se
vyžívá zejména ve večerních hodinách poslechem
programů v radiu nebo televisi. To pociťují zvýšenou
měrou místní spolky, které byly založeny v dřívějších letech
a jejichž činnost pomalu ale jistě pro malý zájem členů

upadá. U průmyslového a spotřebního zboží se kupuje
jen kvalitní, nikdo zvlášť nešetří, protože nikoho nestraší
představa o nezaměstnanosti. Kdo chce pracovat, práci
sežene. Nyní již i členové JZD vydělávají tolik, že se jejich
příjmy vyrovnají příjmu dělníků v průmyslu. Možno říci,
že se v obci mění dřívější způsob života, mizí dřívější
pospolitost lidí v obci. V říjnu se konaly volby do Místního
národního výboru, který má 15 poslanců, v jeho Radě
zasedalo 8 poslanců. Bylo vykonáno 26 schůzí. Byly
prováděny dvě investiční práce a sice: 100m povrchové
kanalisace s chodníkem u Hegrových a bezprašná místní
komunikace k nově zřízeným stavebním parcelám na
Místech (u Karáskových). Narodilo se 5 dětí, sňatek
uzavřelo 6 párů, zemřeli 4 občané.
V obci máme novou prodejnu Jednoty a pohostinství
Restaurací a jídelen. V pohostinství sledujeme pokles
návštěvnosti i tržeb, které si můžeme vysvětlit tím, že
členové JZD nesmí pod pokutou během pracovní doby
vysedávati v hostinci a nepije se již tolik tvrdého alkoholu
jako dříve. Na hřiště byla převezena dřevěná bouda,
která sloužila jako čekárna na autobus u váhy a byl
z ní zhotoven celkem dobrý stánek na občerstvení na
fotbalovém hřišti.
ZO Svazu pož.ochrany má 48 mužů, 6 žen a 12 dětí.
Předseda sboru Josef Žitný se vzdal funkce a nahradil
ho Josef Bílek.
Oddíl kopané má 76 členů, z toho 15 žáků. Během roku
postoupil oddíl do III.třídy, což se stalo poprvé v historii
místní kopané. Oddíl se usnesl, že postaví na sportovním
hřišti taneční parket. Obrubníky se udělaly 11.9., navezl
se potřebný štěrk a během jara se parket dokončí.
Poznámka:
Na 14.listopad 2016 připadá výročí 90 let od otevření
Jednotřídní školy obecné pro žactvo z Obrub a Lidové
školy hospodářské pro mládež škole obecné odrostlou,
která byla vybudována nákladem 310 000,- Kč. Dnes je
v této budově umístěna Mateřská škola.
Pepa Tomeček, kronikář a redaktor
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