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Vážení spoluobčané,
máte před sebou poslední vydání našeho Zpravodaje v roce 2016, kterým po
celý rok informujeme o dění v naší obci. Snažíme se přinášet veškeré informace
ze zastupitelstva obce, z různých akcí, místních spolků a Mateřské školy Obruby.
Jelikož se jedná o poslední vydání roku, tak bych chtěl především poděkovat všem
našim přispěvatelům, redakční radě a v neposlední řadě šéfredaktorovi, který
připravuje každé vydání do finální podoby.
Čekají nás ty nejkrásnější svátky v roce, proto mi dovolte, abych Vám i Vašim
blízkým popřál jménem celého zastupitelstva krásné Vánoce a bohatého Ježíška.
Do roku 2017 Vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Miroslav Dufek, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejná zasedání zastupitelstva
Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku Zastupitelstvo obce Obruby projednalo a schválilo:
V listopadu:
1. Bezúplatný převod pozemků 63/15 26 m2, 699/12 30 m2, 699/13 18 m2, 700/13 33 m2, 787/2 30
m2 v k.ú.Obruby.
2. Odpis pohledávek za společností Schoenwalder-Harmonie s.r.o., nyní HARMONIECONSULTING s.r.o. „v likvidaci“ IČ 25856081 v částce 80.000 Kč a dále odpis pohledávek
z místního poplatku za odpad z let 2011 a 2012 v celkové částce 6.950 Kč.
3. Smlouvu o poradenské činnosti s firmou INNOVA Int. s.r.o.
4. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje.
5. Zákaz parkování nákladních automobilů s celkovou hmotností nad 3,5 tuny na obecních
pozemcích.
6. Opravu dešťové kanalizace – p.č. 744/1 (ostatní komunikace).
7. Vypracování pasportu místních komunikací a projekt dopravního značení, který bude vypracován
firmou HPN projekt, s.r.o.
8. Rozvojový strategický dokument obce 2016 -2026.

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 42
telefonních čísel. Pokud má někdo problém s přihlášením, tak mu na úřadě s tímto
velice rádi pomůžeme.

PORUCHA ČERPADLA
Ve čtvrtek 29.9.2016 došlo k poruše na čerpací stanici Soleček. Poruchu způsobila
závada na čerpadle, které dopravuje vodu do vodojemu v Obrubech. Vzhledem
k tomu, že čerpadlo je téměř dva metry dlouhé, tak muselo být povoláno nákladní auto
s hydraulickou rukou. Vzhledem k velikosti čerpadla je tato oprava vždy velice složitá.
Čerpadlo se z budovy vodárny dostává střešním oknem, které je přímo nad tubusem,
ve kterém je čerpadlo
namontováno. Oprava
byla vyřešena velice
rychle a odběratelé
nezaznamenali téměř
žádné
problémy
s dodávkou pitné vody.
Po celou dobu opravy
vystačila voda, která byla v zásobě ve vodojemu Obruby,
kde je cca 200m3 vody.

VÝKUP POZEMKŮ POD MÍSTNÍMI KOMUNIKACEMI
Chceme upozornit všechny občany, kteří mají nějaký
pozemek pod místní komunikací, že budou externí firmou
v zastoupení Obecního úřadu Obruby osloveni s žádostí
o odkup. Jedná se zejména o místní komunikaci na
Místech, kde je velké množství vlastníků. Je velice důležité,
aby všechny místní komunikace byly ve vlastnictví obce.
Jenom tehdy, když bude obec vlastníkem, tak může žádat
dotace na opravy komunikací. Dalším důvodem je příprava
projektu na odkanalizování obce, kdy velká část potrubí by
měla být vedena v těchto komunikacích. Pro obec bude
výkup řešit pan Horčička, jednatel firmy První Geodetická,
s.r.o. Mladá Boleslav.
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ČERNÉ SKLÁDKY
S příchodem zimy se nám opět v okolí obce rozšířily černé
skládky. Dvě opět byly založeny v bývalé pískovně – směr
Rohatsko, další je na křižovatce ve směru na Kněžmost. Na
skládkách bylo odloženo několik pytlů s odpadem a několik
pneumatik. Bohužel není v naších možnostech tyto lokality

ohlídat, proto musíme jen přihlížet bezohlednému
ničení našeho okolí, což bude opět vysávat finanční
prostředky z rozpočtu obce.

PŘED OBCHODEM NOVĚ
Jak jistě zaregistrovali, tak bylo upraveno veřejné prostranství před obchodem. Po opravě chodníku došlo také na úpravu
stávající zeleně, kdy byl zrušen původní trávník a keře. Nově byla instalována netkaná folie proti prorůstání plevelů a byl
navezen bílý kačírek. Dále byla vysázena nová zeleň v podobě dvou stromů a několika dalších zakrslých dřevin. Tato
úprava byla provedena svépomocí, pomohli naši Skauti a firma J+M Havelka, čehož si velice vážíme a děkujeme.
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OPRAVA CHODNÍKŮ

Dne 8.12.2016 proběhla kontrola akce ,,Oprava chodníků“. Kontrola byla provedena poskytovatelem dotace
Středočeským krajem, kdy byly kontrolovány všechny fáze projektu. Pověření pracovníci kraje kontrolovali kompletně
výběrové řízení na dodavatele, propagaci projektu a také parametry akce. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky,
písemné vyrozumění obdržíme v lednu.
V souvislosti s opravou chodníků se vyskytují otázky typu – proč se chodník opravoval i tam, kde není moc využíván?
Proč se při opravě nevybudoval chodník tam, kde třeba chybí?
Proto bychom rádi sdělili, že oprava chodníků byla realizována s finanční podporou dotace, která měla závazné podmínky.
Proto byly opraveny všechny chodníky, které byly ve špatném technickém stavu. Jednalo se pouze o opravu stávajících
chodníků, tedy nemohl být z dotace vybudován žádný nový chodník, protože bychom porušili podmínky dotace. Dotace
byla určena pouze na opravu stávajících chodníků.

MĚŘENÍ HLUKU V OBCI
Dne 9.11.2016 bylo prováděno v obci měření hladiny hluku. Důvodem
měření je spuštění nového provozu v hale firmy Berger. Vzhledem k tomu,
že se jedná o průmyslové odlakování, tak musí firma TESYCO GROUP
a.s. vypracovat dokument EIA – Vyhodnocení vlivů stavby na životní
prostředí. Obec Obruby již své stanovisko zaslala, kdy jsme upozorňovali
na občasný hluk, zápach a na možný problém s vyústěním vzduchotechniky
nad střechu budovy.

ANKETA
V minulém čísle jste obdrželi anketní lístek, kde jste mohli vyjádřit spokojenost se službami v obci. Celkem bylo vráceno
31 lístků, kdy převažovala nespokojenost s restaurací, obchod obstál na jedničku. Obec projednala na osobním setkání
výtky za strany občanů a vyzvala nájemce restaurace k nápravě. Nájemce přislíbil řešení ve prospěch zákazníků. Pokud
se stav ani poté nezlepší, tak budeme nuceni hledat nového nájemce.
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SBÍRKA
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
Sbírka probíhá po celý rok, vše můžete odevzdat na OBECNÍM ÚŘADĚ.

VODNÉ 2017

Již několik let naše obec vlastní a provozuje vodovod, který zásobuje naši a okolní obce. V současnosti zásobujeme
kromě obce naší i obce Obrubce, Přepeře a Malobratřice. Celkem se jedná o cca 800 obyvatel. Po celou dobu se
snažíme udržet cenu vodného na nejnižší možné úrovni, což nás jako obec stojí nemalé finanční prostředky. Zákon
č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, ukládá provozovateli v §8 odst.11
povinnost vytvářet fond na obnovu infrastruktury. Není možné, aby naše obec vše financovala sama. Po zpracování
podrobné analýzy nákladů a financování provozu vodovodu a následné kalkulaci, jsme nuceni upravit cenu vodného.
Od ledna 2017 je stanovena cena vodného na 27,23 Kč/m3.

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Na posledním zastupitelstvu bylo přijato usnesení, které deklaruje, že zastupitelé budou i nadále bojovat proti vjíždění
a bezohlednému parkování nákladních vozidel, která nemají v naší obci co pohledávat. Dalším problém je parkování
osobních vozidel, která parkujete na nově opravených chodnících, k tomuto účelu jsme je opravdu neopravovali. Také
se množí stížnosti na parkování vozidel v ulici na Místech, kdy po odstavení vašich vozidel je problém s průjezdností.
Nutno podotknout, že každý dům v této ulici má dvorek, kde může majitel své vozidlo zaparkovat. V současné době je
vypracováván „Pasport místních komunikací Obruby“, kdy součástí bude také projekt dopravního značení na území
celé obce. Zpracovatelé pasportu v současné době řeší nejoptimálnější řešení pro naši obec, abychom tomuto nešvaru
zabránili.
Dalším a poslední krokem k řešení tohoto problému bude podepsání veřejnoprávní smlouvy s obcí, která disponuje
obecní policií. Po schválení smlouvy bude obecní policie dané obce kontrolovat tyto přestupky na území naší obce a
poté je řešit.
informace na str. 1 až 5 poskytl Miroslav Dufek, starosta
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ZE ŽIVOTA SDRUŽENÍ A SPOLKŮ
FK Obruby
Vážení sportovní přátelé, podzimní část sezóny 2016/2017 skončila pro náš fotbalový klub mimořádně úspěšně. Pohled
na tabulku po odehraných šesti kolech je dostatečně vypovídající.
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KLUB
Obruby
Jabkenice
Chotětov
Bezno „B“
Mukařov
Doubrava „B“
Zdětín „B“
Nová Ves“
Kosořice „B“
Skalsko „B“
Kr.Vrutice „B“
Sporting MB „B“

Z
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

V
5
4
4
4
4
3
3
3
3
1
1
1

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
1
2
2
2
2
3
3
3
3
5
5
5

Skóre Body
19:12 15
25:9
12
22:11 12
16:8
12
16:11 12
19:14
9
12:10
9
12:16
9
11:16
9
4:12
3
10:28
3
11:30
3

Na základě úspěšné žádosti o přidělení dotace z Fondu
hejtmana Středočeského kraje a finanční podpory z Obecního
úřadu byly z převážné míry svépomocí rekonstruovány sprchy
v kabinách. Domácí i hosté se mohou konečně cítit jako v
civilizovaném prostředí.
Po posledním mistrovském utkání se 5.11.2016 konala Valná
hromada FK Obruby, kde byly schváleny nové stanovy spolku
(ve vazbě na požadavky nového občanského zákoníku). Po
rezignaci Vojty Floriše na post ve výkonném výboru, byl zvolen
nový výkonný výbor ve složení Petr Pavlíček - předseda,
Miroslav Průcha - hospodář, Josef Tomeček - tajemník, Václav
Havel a Vladimír Adam - členové. Vzpomněli jsme při této
příležitosti i na dlouholetého sportovce i funkcionáře Milana Zemana, který v říjnu odešel do fotbalového nebe.
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční sportovní ples, který se bude konat v hospůdce na hřišti a to v pátek
10.února 2017 od 20,00 hodin. Zahraje už tradičně Vámi oblíbený DIFUR BAND.
Výkonný výbor FK Obruby přeje všem členům, hráčům, sportovním fanouškům a obyvatelům obce spokojené
prožití Vánoc a do roku 2017 pevné zdraví a spokojenost.
za výkonný výbor FK Obruby
Petr Pavlíček a Mirek Průcha
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obruby
V měsíci listopadu jsme obdrželi certifikát za spolupráci při sbírkové akci Liga proti rakovině. Ještě jednou děkuji všem
kteří přispěli.
Dne 21.1.2017 se koná tradiční hasičský ples, který se uskuteční v Obrubcích, kde nám zahraje čtyřčlenná kapela
z Mladé Boleslavi. Jste srdečně zváni.
Během měsíce února se bude konat Výroční valná hromada, kde se uskuteční dodatečné volby a proto prosím o co
největší účast.
V březnu uskutečníme již sedmý ročník populární šipkyjády.

Sbor dobrovolných hasičů Obruby
přeje všem občanům klidné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok 2017.
Za SDH starosta Dalibor Musil

Rybářský spolek Hastrman TEAM Obruby
Místní rybáři jako každý rok připravili rybník Pískovna
na zimní spánek. I tentokrát byla nainstalována
ponorná čerpadla, která slouží na provzdušňování
vody. Po dalším abnormálně suchém létě je hladina
vody v rybníku opět nižší. V případě nedostatku
kyslíku by mohl hrozit úhyn ryb. Kde jsou ty časy,
když bylo v rybníce tóólik vody jako na vedlejším
obrázku.
Velmi rád bych chtěl poděkovat všem našim
sponzorům, zejména obecnímu úřadu Obruby za
finanční prostředky, které nám byly letos poskytnuty, a
které byly použity zejména na ceny pro děti. Nesmím
zapomenout ani na ostatní příznivce rybářského
cechu. A samozřejmě na naše manželky, které se
podílely na přípravách našich akcí.

Hastrman TEAM Obruby a Český rybářský svaz MO - Dolní Bousov přeje krásné svátky vánoční
a hodně štěstí do nového roku 2017 a těší se na Vaši účast na našich akcích v příštím roce.
Josef Adam st.
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SKAUTSKÝ ODDÍL
3.- 4.9. Slibová výprava
Na této výpravě krom spousty her a samotného vaření se
uskutečnil přijímací rituál do našeho oddílu a děti, které již
delší dobu k nám chodí a mají splněné stupně zdatnosti
slibovali na vlče nebo světlušku (děti do 11 let), skauta nebo
skautku (děti od 11 do 15 let).

14.-16.10. – Setkání instruktorů vzdělávacího kurzu Alkyone
Zde bylo setkání instruktorů vzdělávacího kurzu, který
připravujeme na okrese Mladá Boleslav. Je to kurz pro vzdělání
nejmladších vůdců, tzv. rádců, tento kurz je považován za
nejprestižnější kurz v ČR. V rámci tohoto setkání jsme měli
dobrovolnické odpoledne, kdy jsme v Obrubech sázeli zeleň
a upravovali prostor před obchodem. Instruktoři byli z Obrub,
Dolního Bousova, Mladé Boleslavi, Benátek nad Jizerou a
Kladna.

21.-22.10. – Výprava s přespáním Kněžmost
Na tuto dvoudenní výpravu jsme se vydali do Kněžmosta, připravena byla velká noční hra, výprava na hrad Valečov,
přespání v klubovně skautů z Kněžmosta, samostatné vaření a spousta dalších zážitků.

28.-30.10. – Výprava roverského kmene (roveři skauti 15 – 26 let)
tato výprava byla připravena pro všechny rovery z Dolního Bousova, Kněžmosta, Obrub, Mnichova Hradiště. Krom
přednášek na téma rovering na střední a vysoké škole, spousty her se zamyšlením, ukázky podávání zpětné vazby byl i
přijímací rituál do této věkové skupiny.
19.11. – Výprava do Mladé Boleslavi
na této jednodenní výpravě jsme navštívili bazén v Mladé
Boleslavi, podzemí a katakomby na Starém Městě a hráli hru po
Boleslavi.
23.12. – Betlémské světlo
tento den budeme opět roznášet Betlémské světlo v Obrubech,
bližší informace budou na plakátech.
Schůzky jsou pravidelně každé úterý od 17:30 hod v klubovně
v Obrubech za obecním úřadem.
Skauti velice děkují za přízeň Obecního úřadu Obruby.
Skauti z Dolního Bousova a Obrub všem přejí veselé Vánoce,
pěkné svátky a šťastný Nový rok.
Vojtěch Floriš – Vojtalíny, vedoucí oddílu
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OSTATNÍ INFORMACE Z NAŠÍ OBCE
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Letošní rozsvícení se uskutečnilo
až o druhém adventním víkendu.
Důvodem bylo, že jsme tuto akci
spojili s Mikulášem. Myslíme si, že to
nikomu nevadilo a účast byla hojná.
Vždyť není důležitý termín, ale to,
abychom se setkali, popovídali si a
popřáli šťastné a veselé.
Vše začalo v 17,30h., kdy nám
opět zazpívaly děti z MŠ Obruby,
za což jim i paním učitelkám
děkujeme. Po rozsvícení stromu nás
navštívil Mikuláš se svou družinou.

Celkem bylo rozdáno více jak 40 balíčků, které pro
děti připravil Obecní úřad, což nás mile překvapilo.
Poděkování patří i SDH Obruby za přípravu občerstvení
a skautům za pomoc s Mikulášem.
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NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Jako tradičně přivítáme Nový rok ohňostrojem, který bude odpálen 1. 1. 2017 od 17,30 na hřišti. Přijďte s námi a
místními spolky přivítat Nový rok 2017 přípitkem a ohňostrojem.

Obecní úřad Obruby
zve všechny spoluobčany a přátele obce na

VÁNOČNÍ FOTBÁLEK

POZVÁNKA
na tradiční fotbálek
DOLŇÁCI vs. HORŇÁCI
uskuteční se

na Štědrý den 24.12.2016
začátek od 10:00 hod.

přijďte si zpestřit sváteční
dopoledne
Hraje se za každého počasí

10
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MASOPUST 2017
V letošním roce jsme se rozhodli, že průvod ukončíme na návsi, což se setkalo s pozitivními ohlasy ze strany účastníků.
Proto bude průvod stejně jako letos ukončen u požární zbrojnice, kde opět bude vybudováno venkovní posezení
s vytápěním. Součástí Masopustu 2017 bude novinka - soutěž ,,Nejlepší maškara“. Výsledky budou vyhlášeny po
skončení masopustního průvodu na základě hodnocení náhodně vybranými účastníky. Tři nejlepší maškary obdrží za
svoji snahu drobné ceny. Přesný termín zatím neznáme, bude zveřejněn ihned v lednu 2017, sledujte pozorně
plakáty.
Miroslav Dufek, starosta

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM PRO JEŽÍŠKA
Tak letos se do každoročního pokusu o překonání rekordu
v počtu vypuštěných balónků přihlásilo celkem 379
účastníků. Vypouštění se uskutečnilo 9.12.2016 v obvyklou
dobu, tj. v 15,15 hod. Také u nás i přes nepřízeň počasí,
která se opakovala stejně jako vloni, přišla řada dětí s rodiči
a převzala si balónky k vypuštění na obecním úřadě. Před
rozdáním balónků vypadala kancelář pana starosty zcela
jinak než v běžný den. Výsledek pokusu v den uzávěrky
Zpravodaje nebyl znám.
Pepa Tomeček, redaktor
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PES NA SILNICI I/16 (ML.BOLESLAV - JIČÍN)
Dne 2.12.2016 mně bylo sděleno Policií ČR, že informují o uhynulém zvířeti na silnici I. tř. v katastru obce. Jednalo se o
středně velkého, tmavého psa, který měl červený obojek. Zvíře nepřežilo srážku s vozidlem a bylo pohřbeno v přilehlém
lese. Za 10let působení ve funkci starosty jsem již řešil několik zaběhnutých psů, zraněných psů, uhynulých psů, dokonce
jsem také musel převzít od Policie ČR dvoumetrového hada, což byla opravdu infarktová záležitost. Bohužel i toto vše
je práce starosty na malé obci.
Miroslav Dufek, starosta

POVINNÉ KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU A PROVOZU KOTLŮ
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení
kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být
provedena nejpozději do 31. prosince 2016.
Pokud provozovatel kotle neprovede jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu kotle nebo nepředloží
na vyžádání obecnímu úřadu potvrzení o provedení kontroly, vystavuje se riziku uložení pokuty do výše 20 000 Kč pro
fyzickou osobu nepodnikající nebo do výše 50 000 Kč pro podnikající fyzickou nebo právnickou osobu.
Kdo kontroly kotlů může provést
Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, provádí odborně způsobilá osoba (topenář)
proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Tato osoba
se musí prokázat provozovateli kotle při kontrole. Je doporučeno, aby výrobce zveřejňoval seznam vlastních kontrolorů
na svých webových stránkách.
„Jde o obdobu pravidelných technických kontrol u aut. Rozdíl je v tom, že s kotlem nejdete na STK, ale technik přijde
za vámi domů. Dobrá technická kondice kotlů je pro nás základem vedoucím k minimalizaci dopadů vytápění na
životní prostředí a k jejich efektivnímu i bezpečnému provozu. Kotel má být dle zákona o ochraně ovzduší instalován,
provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem a spalovat palivo určené výrobcem kotle. To
se mnohdy neděje a důsledkem jsou zakouřené obce v zimním období. Řada zodpovědných lidí si tyto kontroly již
běžně provádí, zákon tak zakotvil takzvanou dobrou praxi. Pravidelnými revizemi chceme zajistit dobrý technický
stav zdrojů vytápění a přispět tím ke snížení vlivu lokálních topenišť na ovzduší po celé ČR,“ vysvětluje ředitel odboru
ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič.
Jak sehnat revizního technika pro kontrolu kotle
Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva. Ten by vám měl poskytnout kontakt
na příslušného proškoleného technika, tzv. odborně způsobilou osobou. Řada domácích výrobců již má zpracovány
přehledné databáze svých revizních techniků. Zápis do těchto seznamů je zdarma. Například:
•

Seznam revizních techniků ATMOS: http://www.atmos.eu/servisni-technici/

•

Seznam revizních techniků BENEKOV: http://www.benekov.com/kontroly-kotlu

•

Seznam revizních techniků DAKON: http://www.dakon.cz/povinne-kontroly-kotlu-tuha-paliva/

•

Seznam revizních techniků VIADRUS: http://viadrus.cz/revize-115.html
Jak probíhá kontrola kotle v praxi

Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní
termostat, podávací zařízení a sklad paliva, ale třeba i to, co a jak se v kotli spaluje. Během prováděné kontroly mají
revizní technici povinnost poskytnout poradenskou nebo konzultační činnost a v případě potřeby doporučit postupy
k vylepšení stávajícího stavu nebo k zajištění bezproblémového a hospodárného provozu. Může se jednat o typy
zlepšující fungování otopné soustavy a snižující náklady na palivo, eliminaci škodlivých emisí, modernizaci nebo
doplnění otopné soustavy o regulační prvky, popř. akumulační nádobu, apod.
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Základní prohlídka zabere zhruba hodinu, její cena je individuální a není
zákonem stanovená. Pohybuje se mezi 500 až 1500 Kč a záleží především
na dojezdové vzdálenosti revizního technika. Na základě proběhlé revize
vystaví technik na místě doklad o kontrole.
Co se při revizi kotlů kontroluje
Kvalitu spalovacího procesu zásadně ovlivňuje technický stav zdroje,
stav spalinových cest, kvalita paliva a způsob obsluhy zdroje. Při kontrole
technického stavu a provozu věnuje revizní technik pozornost především
níže uvedeným stavům a skutečnostem:
•
Spalovací stacionární zdroj by měl být připojen k teplovodní soustavě ústředního vytápění tak, aby byla zajištěna
hospodárná výroba a dodávka tepla, zejména by měl být vybaven akumulátorem tepla, předepisuje-li jej výrobce
k dosažení deklarované účinnosti a emisních parametrů. Pokud je instalace akumulační nádoby nutná k dosažení
parametrů 3. nebo vyšší třídy podle ČSN-EN 303-5, avšak zdroj je i bez ní schopen splnit požadavky této normy, uvede
se tato skutečnost v dokladu o kontrole. Spalovací stacionární zdroj by dále měl být vybaven směšovacím prvkem
instalovaným na topnou resp. vratnou větev pro dodržení minimální teploty vratné vody do kotle (předepisuje-li jej
výrobce zdroje o jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 50 kW) a regulací výstupní teploty topné vody dle venkovní
či požadované vnitřní teploty.
•
Spalovací stacionární zdroj musí být řádně připojen na spalinovou cestu pro eliminaci úniku odpadního plynu
do interiéru a dosažení požadovaného tahu v souladu s pokyny výrobce spalovacího stacionárního zdroje a právními
předpisy.
Technický stav vnějšího opláštění spalovacího stacionárního zdroje, spalovací komory, hořáku, zatápěcí klapky,
vstupních a čistících otvorů, přívodních cest spalovacího vzduchu a paliva včetně podavače a přívodního potrubí,
odvodu odpadního plynu ze zdroje do spalinových cest, funkčnost a nastavení čidel pro regulaci stacionárního zdroje
a součinnost regulátoru s regulačními prvky musí být udržovány v takovém stavu, aby byl zajištěn řádný provoz
stacionárního zdroje v souladu s průvodní dokumentací a návodem výrobce a aby byly v maximální možné míře
dosahovány provozní a emisní parametry deklarované výrobcem stacionárního zdroje dle technických norem. Do
spalovacího stacionárního zdroje musí být zajištěn přívod odpovídajícího množství spalovacího vzduchu a paliva, aby
nedocházelo ke zvýšené kouřivosti.
•
Dále se v dokladu o kontrole uvede, zda spalovací stacionární zdroj odpovídá či neodpovídá minimálním
emisním požadavkům přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje musí
podle ustanovení § 41 odst. 16 zákona o ochraně ovzduší zajistit, aby jím provozovaný spalovací stacionární zdroj
splňoval minimální emisní požadavky nejpozději do 1. září 2022.
•
Ve spalovacím stacionárním zdroji mohou být spalována pouze paliva o požadované kvalitě, splňující požadavky
na kvalitu paliv stanovené v příloze č. 3 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a
o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen „vyhláška č. 415/2012 Sb.“), a jen paliva
určená výrobcem stacionárního zdroje pro spalování v něm. Paliva by měla být skladována tak, aby bylo zajištěno
uchování jejich vlastností, zejména pokud jde o obsah vody.
•
Provozovatel při provozování spalovacího stacionárního zdroje postupuje podle pokynů výrobce tohoto zdroje,
zejména provádí v předepsaných intervalech jeho údržbu.
•
Posouzení toho, zda je spalovací stacionární zdroj provozován v souladu s požadavky zákona o ochraně ovzduší
a výrobce, resp. dodavatele, se provádí při provozu zdroje tak, aby byla pokryta doba ustáleného (stabilizovaného)
provozu.
Úřady po majitelích kotlů mohou od 1. 1. 2017 požadovat doklad o tom, že mají kotel v pořádku. Pokud ho mít
nebudou, mohou dostat pokutu až 20 tisíc korun. Za spalování zakázaných paliv (odpadky, kaly atp.) pak hrozí pokuta
až 50 tisíc korun.
Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY OBRUBY
V MŠ Obruby proběhlo v závěru roku mnoho zajímavých akcí:
3.12.2016 Vánoční rozsvícení stromku v Obrubech, kde děti
zazpívaly několik vánočních koled a navodily tak vánoční atmosféru.
7.12.2016 Letos přišel do školky Mikuláš s andělem a čertem. Děti
byly šikovné, za své říkanky a písničky dostaly sladkou odměnu.
Čert nikoho neodnesl.

7.12.2016 nás navštívil kašpárek se
svou pohádkou, kde zvítězilo dobro
nad zlem (Divadélko Oskořínek).
9.12.2016 děti shlédly hudební
představení s vánoční tématikou,
kde měly možnost muzicírování.

9.12.2016 již tradičně proběhlo vypouštění balónků ve
spolupráci s obcí Obruby, s účastí rodičů dětí. Akce se
vydařila i za nepříznivého počasí.
A co nás ještě čeká?
20.12.2016 - Vánoční besídka.
21.12.2016 - Nadílka pod vánočním stromečkem.

Přejeme hezké svátky a vše nejlepší do nového roku 2017.
Za MŠ Alena Helikarová, ředitelka
a Hana Šrytrová, učitelka
Upřesnění redaktora:
V minulém čísle zde byl uveřejněn text k opravě vjezdových vrat do mateřské školy, ze kterého by mohlo vyplývat, že k
opravě došlo zásluhou obce. Ve skutečnosti to byla zásluha jenom paní ředitelky a jednoho z tatínků. Čtenářům i paní
ředitelce se omlouvám.
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Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele
V ČR zatím žádný případ výskytu nebyl potvrzen ani u volně žijících ptáků ani v chovech
drůbeže. Přesto je potřeba věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické
bezpečnosti a preventivních opatření v chovech drůbeže.
Zásady pro drobnochovatele drůbeže
V tomto období výrazně doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních výběhů, tam kde je to
technicky a provozně možné, umístění zvířat uvnitř budovy.
•

ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem,

•

slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží,

•

v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře
zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky,

•

krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem,

•

pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci,

•

pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží, ke kterým mají přístup volně žijící ptáci

•

venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany),

•

pokud je to možné a vhodné využít plašičů, např. siluetu nebo maketu dravce,

•

zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků,

•

oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři,

•

nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V období leden - březen 2017 oslaví své životní jubileum:
leden – Šenkýřová Marie - 80, Lamač Ladislav – 70, Havel Václav - 65
únor - Bacovská Jana – 55, Čihulka Zdeněk - 60
březen - Josefová Ludmila – 90, Kryslová Eva, Adamcová Irena– 65
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.

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ
v měsíci říjnu nás opustil pan Miloslav Zeman ve věku 65 let
a v listopadu pan Milouš Šenkýř ve věku 85 let
Čest jejich památce
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Z KRONIKY OBCE
Ohlédnutí za minulostí XVI
Pokračujeme výběrem zápisů z roků končících číslicí 6. V
tomto čísle Zpravodaje roku 2016 jde o roky 1986 a 1996.
1986
V tomto roce se konaly volby do MNV sloučeného z obcí
Obruby, Obrubce, Přepeře a Dobšín-Kamenice.
předseda - Josef Tyrichtr, Obrubce
místopředseda - Miroslav Vigner, Obruby
tajemník - Miloslav Fadrhonc, Obrubce
členové - Stanislav Kyzivát, Přepeře
Jiří Pavlíček, Přepeře
Josef Bareš, Obruby
Jiří Šorejs, Obrubce
Jan Janatka, Obrubce
Miloslav Boček, Dobšín
Poznámka redaktora: v kronice jsou uvedeny jmenné
seznamy dalších jednotlivých orgánů. Pro ilustraci
uvádím alespoň jejich názvy. Komise pro výstavbu a
zemědělství, komise finanční, komise školská, bytová
a sociální, komise obchodní a kulturní, komise ochrany
veřejného pořádku, sbor pro občanské záležitosti a
občanské výbory (pro každou obec).
TJ Sokol si stále dobře vede ve své činnosti a patří
mezi přední TJ v okrese. Devátého května byl uspořádán
již 15 ročník turnaje kopané „Memoriál Jardy Smolíka“.V
letních měsících bylo uspořádáno 12 tanečních zábav
na přírodním parketu, vždy za hojné účasti. Na pochodu
přírodou bylo účastno 60 občanů.
Československý svaz požární ochrany má 69 členů,

46 mužů a 23 žen. Jsou utvořena dvě sportovní družstva,
jedno ženské a jedno mužů. Byl uskutečněn zájezd do
Požárnického musea v Přibyslavi.
Ve školce se brigádnicky provádí stavba altánku a
místnosti na uskladnění hraček.
Místní lidová knihovna má cca 500 knih a dvakrát
do roka se provádí výměna a doplnění se střediskovou
knihovnou v Kněžmostě.
Poznámka redaktora: následuje rozsáhlý výčet
hospodaření JZD a konkrétních jmen i s daty narozených,
zemřelých, sňatků, jubileí, přistěhovalých a odstěhovalých
občanů z Obrub i všech přidružených obcí.
1996
Jistě si vzpomenete, že jsem už informoval o tom, že
toto období je charakteristické tím, že se do kroniky od
roku 1990 počínaje nepořizovaly roční zápisy. Díky panu
Ladislavu Lamačovi byl v roce 2010 zapsán souhrnný
záznam, který pořídil dle dostupných materiálů a
pamětníků.
Záznam obsahuje řadu událostí, ale bohužel nejsou ve
většině případů datovány a tak uvádím pouze údaje
přiřazené k výše zmíněnému roku. V roce 1990 už byly
vedle zmíněné obce samostatné.
Rok 1996 je z hlediska údajů až tristní, protože se mně
podařilo dohledat pouze, že se odstěhovala Radka
Salayová (Lamačová) a sňatek uzavřela Lada Musilová
(Lamačová).
Pepa Tomeček, kronikář a redaktor

HEZKÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ A HODNĚ ZDRAVÍ A
SPOKOJENOSTI V NOVÉM ROCE
					

PŘEJE
REDAKČNÍ RADA
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Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR, evidenční číslo: MK ČR E 21131. Neprodejné, za obsah článků
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