ZPRAVODAJ
OBCE OBRUBY
číslo 2/2022

  DUBEN - ČERVEN         ročník X

Vážení spoluobčané,
byla dokončena studie odkanalizování naší obce. Vzhledem k obsáhlosti studie zveřejňujeme
pouze navrhované varianty a celkové ceny jednotlivých variant. Celá studie bude zveřejněna na
samostatném setkání, které bude k tomuto tématu připraveno. Za zmínku stojí zejména náklady
celé akce, které budou opravdu značné. Také čekáme na vyhodnocení žádostí o dotace na dětská
hřiště, které budou vyhlášeny do konce července. Co již ale víme, že jsme opět neuspěli s žádostí
o dotaci na opravu komunikace za obchodem. Naše žádost skončila v zásobníku náhradních
projektů, a to na 123. místě. Finišujeme s přípravou žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného
osvětlení a pokračujeme na žádosti o dotaci pro fotovoltaickou elektrárnu (FVE) na budovu
mateřské školy. Tady ještě zjišťujeme možnost instalace tepelného čerpadla, které bychom
vyměnili za stávající elektrokotle. Důvodem je snížení nákladů na energie, které jsou v budově
opravdu značné. V přípravě máme také revitalizaci vodní nádrže na návsi. Máme již veškeré
podklady pro zpracování žádosti o dotaci, která bude podána po vypsání vhodného dotačního
titulu. V běhu je také oprava pomníku na návsi a změna územního plánu obce kvůli vybudování
sběrného dvora.
Na závěr mi dovolte, abych vám touto cestou popřál krásné léto a pohodovou dovolenou, pokud
někam vyrážíte.
Miroslav Dufek, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejná zasedání zastupitelstva
V minulém období Zastupitelstvo obce Obruby projednalo a schválilo:
Schváleno v dubnu
1. Rozpočtové opatření č.2/2022.
2. Účetní závěrka včetně výsledku hospodaření obce za účetní období roku 2021 sestavenou ke
dni 31.12.2021. Výsledek hospodaření roku 2021 v částce 1.434.916,55Kč bude převeden na
výsledek hospodaření minulých účetních období (účet 432).
3. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy Krajského úřadu
Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 a to bez výhrad.
4. Účetní závěrka Mateřské školy Obruby včetně výsledku hospodaření za účetní období roku 2021

5.

6.
7.
8.

sestavenou ke dni 31.12.2021. Výsledek hospodaření za rok 2021 skončil s přebytkem, který
činil 53 360,69 Kč. Tento zlepšený výsledek hospodaření bude převeden do rezervního fondu.
Změna č. 3 ÚP ve zkráceném postupu, kde budou řešeny lokality - Z19 a Z20.U ploch Z9, Z11,
Z15 a Z15b dojde k prověření stanovení pořadí změn v území s ohledem na jejich nevyhovující
přístup. Pověřenou osobou byl určen Miroslav Dufek.
Změna ÚP: Z19 (plato) - jedná se o stavbu polního hnojiště, které bude využito na stavbu
sběrného dvora pro občany obce.
Z20 (Doubecký) - plocha navržené ČOV, která je na nevyhovujícím pozemku. Pozemek není
obecní, což nám značně bude komplikovat záměr výstavby.
Smlouva o dílo na akci „Oprava pomníků Obruby“
Nákup zahradní techniky – traktor značky SECO.
Smlouva č. 1210400115 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky.

Veškerá usnesení a zápisy jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu, a to vždy v úředních hodinách..

Další informace z obecního úřadu
UKLIĎME ČESKO 2022
Akce „Ukliďme Česko“ proběhla
2. dubna. V letošním roce se
účastnila také naše obec, ale
moc občanů neoslovila. Přesto,
že nás bylo poskrovnu, i tak se
nám podařilo sesbírat hodně
odpadu v okolí naší obce. Byla
toho opravdu velká hromada,
která byla uskladněna za
úřadem. Po brigádě byl pro účastníky připraven
gulášek, který byl podáván v požární zbrojnici.
Každý účastník poté obdržel odznak akce.
Děkujeme všem občanům, kterým není lhostejný vzhled naší obce. Doufáme, že při dalším
ročníku nás bude více.

VODOVOD
Odběr vzorků pitné vody
Byly odebrány vzorky pitné vody z obecního vodovodu. Vzorky jsou odebírány v pravidelných
intervalech nejen z vodovodního řadu na území obce, ale také na čerpací stanici. Voda je v pořádku
a splňuje veškeré požadavky na kvalitu pitné vody.
Odečty vodoměrů
V červenci proběhnou v obci odečty vodoměrů. Pokud někdo z občanů bude mít problém s úhradou
vodného, tak lze domluvit splátkový kalendář.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
Množství tříděného odpadu za období od 1.1. - 31. 3. 2022.
Odměna celkem
20 488,31 Kč Kč
Z toho:
Odměna za zajištění zpětného odběru
  1 488 Kč 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 			
Plast 			
Sklo 			
Kovy 			
Celkem
		

1,520 t			
1,601 t 			
3,368 t 			
0,136 t 			

           6,625 t

4 054,60 Kč
9 362,65 Kč
4 752,92 Kč
830,14 Kč
19 000,31 Kč

Děkujeme, že třídíte.

ČARODĚJNICKÉ OPÉKÁNÍ
Noc z 30. dubna na 1. května si všichni
spojujeme s pálením čarodějnic. Jak se ale
vlastně tento zvyk zrodil? Tradovalo se, že
právě o filipojakubské noci vládnou zlé a nečisté
síly ještě mnohem větší silou než obvykle,
proto je před nimi nutné ochránit nejen sebe,
ale i své domácnosti a dobytek. Lidé také
věřili, že po setmění v povětří poletuje spousta
čarodějnic letících na sabat. Z toho důvodu se
této noci říkalo také noc čarodějnic. A právě na
ochranu před nimi lidé zapalovali nejčastěji na
vyvýšených místech velké ohně. Tento lidový zvyk má v dnešní době spíše zábavný a společenský
charakter. Pokud máte rádi dobrou zábavu, společnost lidí a opečené buřty, mohli jste se zúčastnit
podvečerního opékání, které jsme pořádali s našimi hasiči. Součástí byl také malý program pro děti.
Pozvánku obdrželi také uprchlíci z válkou pustošené Ukrajiny, kteří v naší obci našli azyl. Počasí se
vydařilo a účast byla hojná. Celkem jsme spořádali 15 kg špekáčků.
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NEPOŘÁDEK NA PŘÍHONĚ
Došlo na úklid v lokalitě zvané Příhon. Byl tam letitý
nepořádek, který zaplnil celý kontejner. To byl také
důvod instalace závory, která brání v navážení
dalšího odpadu..

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
Jsem velice rád, že se nám podařilo oslovit několik rodičů, kteří nám
chtějí pomoci trochu oživit kulturní život v obci. První vlaštovkou by
mělo být sportovně zábavné odpoledne, které bude 9. 7. 2022
na hřišti, a to před promítáním pohádky prostřednictvím putovního
kina. Po setmění začne samotné promítání pohádky pro celou
rodinu Tajemství staré bambitky 2. Vše upřesníme v sms hlášení.

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Zastupitelstvo započalo řešit odkanalizování naší obce, na což jsme již upozorňovali. Začali jsme
studií, kterou vám z malé části představujeme. Studie obsahuje varianty řešení, cenové kalkulace
všech variant a návrhy tras kanalizačních vedení. Bohužel zde není možné uveřejnit celou studii,
proto bude muset být připraveno k tomuto tématu další setkání s občany.
Pokud se jedná o varianty, které řeší společnou ČOV s obcí Obrubce, tak to bude záležet na
dalších jednáních. Vše započne po volbách, protože v tento okamžik to nemá smysl.
Pro odkanalizování Obrub se nabízí tyto varianty řešení (ceny jsou uvedeny včetně DPH):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

gravitační kanalizace v kombinaci s tlakovou kanalizací a ukončení na
vlastní ČOV
tlaková kanalizace a ukončení na vlastní ČOV
gravitační kanalizace v kombinaci s tlakovou kanalizací a ukončení na
vlastní ČOV včetně napojení Obce Obrubce
tlaková kanalizace a ukončení na vlastní ČOV včetně napojení Obce
Obrubce
gravitační kanalizace v kombinaci s tlakovou kanalizací a ukončení v
kanalizačním systému Obce Obrubce
tlaková kanalizace a ukončení v kanalizačním systému Obce Obrubce

139,3 mil. Kč
87,4 mil. Kč
146,7 mil. Kč
94,9 mil. Kč
138 mil. Kč
86,2 mil. Kč

Dalším krokem bude představení kompletní studie občanům obce, pak musí být zastupitelstvem
vybrána konečná varianta řešení. Poté může být připravováno výběrové řízení na zhotovitele
projektové dokumentace vybrané varianty.
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OPTICKÁ SÍŤ V OBCI?
V letošním roce jsem již absolvoval několik schůzek ohledně výstavby optické sítě v naší obci.
Jedná se o to, že se naše obec vyskytuje v „bílých“ místech, kde není pokrytí vysokorychlostním
internetem. To nám dává naději, že zde bude vybudována optická síť. Naše obec je již zahrnuta
do seznamu těchto obcí. O případném dalším postupu budete informováni.

OPRAVA POMNÍKU
Oprava pomníku běží na plné obrátky a zastupitelstvo již připravuje slavnostní zakončení celé
akce. Dohodli jsme se s Mgr. Pavlem Machem z farnosti Mnichovo Hradiště na vysvěcení pomníku.
Termín byl stanoven na 20. 8. 2022 od 15 hodin. Součástí bude také malá oslava spojená s
občerstvením. Doufejme, že nám bude přát počasí.

KOTLÍKOVÉ DOTACE - INFORMACE KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti požádat o dotaci na výměnu zastaralého
kotle na tuhá paliva za nový
Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle
pouze třetí a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude brzy
zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.
Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, mohou na výměnu
kotle dostat výhodnou dotaci, která představuje 95 % způsobilých výdajů. O dotace je možné
žádat pouze elektronicky. Příjem žádostí ve středních Čechách bude evidovat Středočeský kraj.
Zahájení příjmů žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti v elektronické
podobě bude od 6. 6. 2022 od 10:00 hod. Posledním dnem, kdy je možné o dotaci zažádat,
je 31. srpen 2022.
Pokud se rozhodnete vyhledat informace přímo na krajském úřadě, na adrese Krajský úřad
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5 najdete příslušné pracovníky v kancelářích
číslo 0067 a 0066. Můžete přijít bez ohlášení, v konzultační místnosti s počítačem je možné
ukázat všechny podrobnosti elektronické žádosti o kotlíkovou dotaci. „Protože však budeme
žádosti hodnotit, nemůžeme za žadatele žádost vyplnit ani ji nemůžeme finalizovat na úředním
počítači. To by mohlo být bráno jako netransparentní a ovlivňující proces přidělování dotace.
Žádost je jednoduchá a opravdu ji zvládnou vyplnit a odevzdat všichni,“ vysvětluje Ondřej Nauš
z Odboru řízení dotačních projektů Krajského úřadu.
Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je (spolu)vlastnictví nemovitosti ve Středočeském kraji,
v které žadatel trvale pobývá, a která je nebo byla vytápěna kotlem na tuhá paliva 1. nebo 2.
emisní třídy (plynových kotlů se tedy žádost netýká).
Žádost do dotačního programu kraje může podat pouze ten žadatel, jehož průměrný čistý příjem
na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Nebo žadatel, který je (a také
všichni další členové domácnosti) ve starobním nebo invalidním důchodu 3. stupně. Alternativou
pro všechny žadatele je dotační titul Nová zelená úsporám.
Pokud budete úspěšní, bude vám proplaceno 95 % doložených uznatelných výdajů, a to maximálně
do výše 180 tis. Kč, když jste si pořídili tepelné čerpadlo, resp. 130 tis. Kč - kotel na biomasu,
100 tis. Kč - plynový kondenzační kotel (pokud jste si ho aspoň závazně objednali do 30. 4. 2022)
Dále by si žadatel měl kladně odpovědět na tyto otázky:
• Mám počítač s připojením k internetu a emailovou adresu? Žádost se bude podávat elektronicky.
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Email může být i rodinného příslušníka nebo zprostředkující firmy.
• Pokud už proběhla výměna kotle, bylo to po 1. 1. 2021? To je datum uznatelnosti výdajů.
• Pokud už proběhla výměna kotle, mám fotodokumentaci starého kotle a revizní zprávu?
Jsou to povinné přílohy k žádosti.
Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte linku 257 280 991 nebo svůj dotaz napište na
e-mailovou adresu: kotliky@kr-s.cz.

INFORMACE ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU PRO OBČANY, KTEŘÍ PŘIJÍMAJÍ
TELEVIZI PŘES ANTÉNU
Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do
provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení
kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých
nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.
Tato nepříjemná situace může být způsobena tím, že nové mobilní rádiové sítě využívají kmitočty,
které dříve byly určeny k šíření televizního vysílání a nyní, po přechodu televizního vysílání na
standard DVB-T2, jsou určeny pro nové mobilní sítě. Abychom mohli společně případné technické
problémy, pokud se vyskytnou, co nejdříve vyřešit, seznamte se se zde uvedenými informacemi,
abyste mohli i nadále nerušeně sledovat televizi přes anténu a zároveň také využívat nové mobilní
služby.
V souladu s platnou legislativou (zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a
změně některých souvisejících zákonů) je v tomto případě odstranění rušení Vašeho televizního
příjmu povinen zajistit provozovatel základnové stanice mobilní sítě (mobilní operátor).
Nejčastějším, a také nejefektivnějším řešením problému je technický zásah přímo na Vaší televizní
anténě. K tomu, aby tak mobilní operátor musel učinit je nutné, aby Český telekomunikační úřad
(dále „ČTÚ“) v dané věci rozhodl a tuto povinnost operátorovi uložil, tudíž se musí ČTÚ o Vašem
problému včas dovědět. Aby celý proces proběhl co nejrychleji, doporučuje ČTÚ postupovat podle
následujících zásad:
Rušení televizního příjmu přes anténu, se doporučuje co nejdříve oznámit Českému
telekomunikačnímu úřadu. Při tomto oznámení je vhodné dodržet následující postup:

I. Před podáním oznámení o rušení příjmu na ČTÚ:

• Ověřit si, zda televizní přijímač a jeho přijímací anténa nevykazuje známky závady - doporučeno
je např. kontaktovat sousedy, zda mají obdobné problémy s příjmem televize a od kdy, ověřit
alespoň vizuálně stav vlastní televizní antény a svodu apod.
• Na interaktivní mapě si ověřit zadáním adresy místa, kde přijímáte televizní signál přes anténu,
zda v okolí nebyla do zkušebního provozu spuštěna základnová stanice mobilní sítě.
• Ověřit si, zda nezávisí rušení přijmu televize na používání vlastního mobilního telefonu, tj. zda
mobilní telefon není v blízkosti televizního přijímače a není tak zdrojem rušení.
V případě, že problémy s rušením příjmu přetrvávají je doporučeno oznámit tuto skutečnost ČTÚ
formou: „Oznámení o rušení televizního příjmu“.

II. Oznámení o rušení televizního příjmu na ČTÚ:

Aby rušení mohlo být odstraněno na náklady provozovatele mobilní sítě, je nezbytné, aby o tomto
rozhodl ČTÚ. Proto je nutné vždy tuto skutečnost oznámit ČTÚ. Pro oznámení rušení máte možnost
využít některého z následujících komunikačních kanálů:
• Vyplnit elektronický formulář pro oznámení o rušení televizního příjmu a odeslat formulář e-mailem
na adresu podatelna@ctu.cz nebo formulář vytisknout-podepsat a odeslat poštou.
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• Telefonicky kontaktovat odborná pracoviště místně příslušných útvarů ČTÚ, kde je možno rušení
oznámit - Praha a střední Čechy, tel.:224 004 504.
• Odeslat volnou formou např. e-mailem na adresu: podatelna@ctu.cz nebo poštou na adresu: Český
telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
„Oznámení o rušení TV příjmu“ – přičemž toto oznámení by mělo obsahovat následující údaje:
 Identifikace podatele: jméno a příjmení podatele - datum narození - adresu trvalého pobytu
(adresa pro doručování), - IČO (pouze podnikatelé a právnické osoby), - kontaktní údaje (nejlépe
telefon, případně e-mail).
 Popis oznamovaného problému: adresa výskytu rušení (pokud je odlišná od adresy pro
doručování), rušené programy (nebo kanály, vysílače, apod..), typ používané přijímací antény
(individuální venkovní, event. použití zesilovače, pokojová, společná, TKR, atd.), stručný popis
projevu rušení, začátek vzniku rušení, časový výskyt rušení - případná další sdělení.
III. Co lze očekávat po oznámení rušení televize na ČTÚ:
• Budete kontaktováni pracovníkem ČTÚ (telefonicky), který upřesní další detaily a domluví termín
měření u Vás, anebo Vám přímo oznámí, že odrušení u Vás provede operátor, který s Vámi
následně dohodne termín zásahu.
• V případě, že rušení bylo způsobeno mobilní rádiovou sítí, budete po provedeném technickém
zásahu do Vašeho anténního systému moci sledovat televizi přes anténu ve stejné kvalitě, jako
před uvedením základnové stanice mobilní sítě do provozu.
Další informace k problematice rušení televizního příjmu přes anténu způsobené mobilními sítěmi
naleznete na www stránkách ČTÚ: Rušení příjmu terestrické televize
Pro lepší orientaci v této problematice uvádíme některé nejčastější otázky a odpovědi, které
s rušením televizního příjmu z důvodu provozu mobilních sítí souvisí:
„Co je nejčastější příčinou vzniku rušení příjmu televize?“
 Vaše televizní anténa se nachází v blízkosti základnové stanice (dále také „BTS“) mobilní sítě. Za kritickou lze
považovat vzdálenost do 450 až 500 m. Tuto skutečnost si lze ověřit na interaktivní mapě prezentované zde: https://digi.
ctu.cz/zp/ . Zadáním konkrétní adresy místa, kde přijímáte televizní signál přes anténu, se vám zobrazí adresní místo
(čtvereček) a dále se zobrazí základnové stanice ve zkušebním provozu v okolí (červený bod). Po najetí kurzorem myši
se zobrazí číslo BTS, místo a termín uvedení do zkušební provozu. V případě, že je adresní místo ve vzdálenosti menší
než 500 m od BTS je pravděpodobné, že dojde (dochází) k rušení příjmu televize.
 Vaše televizní anténa je směrována na vysílač televizního signálu a ve stejném směru je umístěna základnová stanice
mobilní sítě. Opět si lze ověřit prostřednictvím interaktivní mapy, kde po zadání své adresy uvidíte své adresní místo a
v okolí základnové stanice ve zkušebním provozu (červený bod) po najetí kurzorem myši se zobrazí číslo BTS, místo a
termín uvedení do zkušební provozu. Pokud je směrování televizní antény přibližně stejné jako je směr spuštěné BTS
může být příčinou rušení televizního příjmu tato základnová stanice, i když je její vzdálenost od antény větší jak 500 m.
 V blízkosti Vašeho televizního přijímače se nachází koncové mobilní zařízení (mobilní telefon, rádiový modem apod.)
– v tomto případě postačí zařízení umístit dále od televizního přijímače.
 Používáte nevhodnou nebo náhražkovou televizní anténu, nejčastěji se jedná o pokojové antény. Řešením je použití
klasické venkovní pevně instalované antény. Pokud chcete dále používat pokojovou anténu, je doporučeno použít
anténu s filtrem, případně změnit umístění antény, nicméně v tomto případě odrušení nejde na vrub mobilního operátora.
 V dané oblasti je nedostatečný nebo nekvalitní televizní signál. V této situaci není problémem rušivý signál od mobilní
sítě, ale nekvalitní televizní signál a věc je nutno řešit s provozovatelem televizní sítě.
„Jak poznám, že se jedná o rušení provozem mobilní sítě?“
 Rušení způsobené mobilní sítí se projeví náhle, dosti masivně a přímo souvisí s uvedením do zkušebního provozu
základnové stanice mobilní sítě v blízkém okolí. Tím se liší od rušení televizního příjmu, které je zapříčiněno např.
nekvalitním televizním signálem, které závisí často na počasí, denní a roční době apod. a projevuje se většinou
nepravidelně.
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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 276 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.

KONTROLA A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST
Kontroly komínu udává nařízení vlády č.91/2010 Sb., kontrolu
komínu je třeba provést
minimálně jednou ročně způsobilou osobou.
Pro obec Obruby:

21. – 22. 7. 2022 (čtvrtek a pátek)
Cena za zprávu o kontrole a čištění spalinových cest: 500,- Kč
Doprava do obce: zdarma
Objednat se můžete na OÚ (v úředních hodinách), nebo u Jany Kašíkové mob.737 845 078
informace na str. 1 až 9 poskytl Miroslav Dufek, starosta obce
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Z putovní Křišťálové popelnice se tentokrát radují obyvatelé Uherského Hradiště!
Hradec Králové, 8. června 2022 – Češi loni třídili odpady doslova jako o život. Meziročně vytřídil každý
obyvatel ČR v průměru o 5 kilogramů odpadu více než v roce 2020. Každý tak loni do barevných kontejnerů
odložil bezmála 72 kilogramů papíru, skla, plastů, kovů a nápojových kartonů. Kde ale třídili lidé po všech
stránkách nejlépe? Odpověď na to nabízí každý rok celorepubliková soutěž obcí ČR v třídění odpadů „O
křišťálovou popelnici“. Ty nejlepší ocenili zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.,
která je vyhlašovatelem soutěže, na slavnostním večeru v Hradci Králové v rámci probíhající konference
Odpady a obce 2022.
V kategorii nejmenších obcí do 500 obyvatel zvítězila obec Malá Úpa. Z obcí od 501 do 5 000 obyvatel
si odvezli cenu pro vítěze zástupci jihomoravského Pavlova a v kategorii od 5 001 obyvatel vystoupalo
na nejvyšší příčku město Uherské Hradiště. Zástupci vítězných obcí převzali křišťálové popelničky. Do
Uherského Hradiště putovala i cena pro absolutního vítěze - velká Křišťálová popelnice. A jméno vítězného
města tak doplní seznam vítězů, vyrytý na této slavné putovní trofeji.
Co je hodnoceno?
Každý kraj měl několik želízek v ohni. Do celostátního užšího výběru totiž postoupili automaticky vítězové
z krajských soutěží, další zástupce z každého kraje nominovali příslušní regionální manažeři EKO-KOMu.
V užším výběru pak o těch nejlepších rozhodovala celá řada kritérií a přihlíželo se také na celkové podmínky
pro nakládání s odpady v obci. Hodnocení probíhalo na základě údajů poskytovaných obcemi systému
EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví. Hodnotilo se množství vytříděného odpadu na osobu
a rok pro každou sbíranou komoditu. Hodnotil se také poměr tříděného odpadu a produkci komunálního
odpadu či hustota sběrné sítě. Body navíc získaly obce s nízkou produkcí směsného komunálního odpadu, a
také obce, které sbírají všechny povinné komodity.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE
O KŘIŠŤÁLOVOU
POPELNICI 2021
Absolutní vítěz:
Uherské Hradiště

Dosažená míra recyklace a využití obalů v roce 2021
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ZE ŽIVOTA SDRUŽENÍ A SPOLKŮ
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obruby
30.4. jsme s obecním úřadem pořádali tradiční Pálení Čarodějnic. Pro děti byla uspořádána stezka
plná her a soutěží, na konci je čekala odměna. V hasičské zbrojnici bylo připraveno občerstvení
pro děti i dospělé, venku se opékaly buřty.
7.5. jsme se v Dlouhé Lhotě zúčastnili soutěže v požárním sportu Boleslavský pohár. Po chybě na
rozdělovači jsme útok nedokončili a s neplatným pokusem jsme se umístili na 14. místě.
11.5. proběhla tradiční sbírka „Den proti rakovině“. Dobrovolníci
z řad hasičů Musil Dalibor, Musilová Nikola, Pavel Sedláček a
Martina a Vojta Kašíkovi chodili po vsi a nabízeli tradiční kytičky.
Prodalo se 150 kytiček a celkem se vybralo 3 923,- Kč, které jsme
poslali na účet nadace. Děkuji dobrovolníkům a všem, kteří koupí
kytičky přispěli na boj proti rakovině.
18.6.se konala okrsková soutěž SDH v Dolním Bousově. První
pokus se zadařil, skončili jsme na 5.místě i přesto, že nás při
druhém pokusu zradila technika. Praskla nám spojka na mašině a
hadici, pokus jsme nedokončili.
Dne 21.6.2022 nás navždy opustil náš člen Miroslav Vigner.
„Čest jeho památce“.
Za SDH starosta Dalibor Musil

NOHEJBALOVÝ KLUB Obruby
Okresní soutěž 2022
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

tým
NK Benátky nad Jizerou
Nohejbal Hlavenec „B“
NK Obruby
NK Bradlec „B“
NK Boseň
Nohejbal Čechie Čejetice
Nohejbal Rokytá

zápasy
7
6
7
7
7
7
7

výhry prohry
7
0
5
1
5
2
3
4
2
5
2
5
0
7

skóre body
37:15 14
27:15 10
27:22 10
28:20
6
24:25
4
17:32
4
6:43
0

Hrací den je úterý. Oddíl NK Benátky nad Jizerou má vyjímku pro domácí utkání na středu. Máme
před sebou ještě jeden odložený zápas s Bosní a pak následuje prázdninová pauza. Další 11. kolo
se hraje 30.8. NK Obruby -:- NK Bradlec „B“
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Rádi bychom rozšířili naše řady
a tak uvítáme všechny zájemce
všech věkových skupin. Případným
zájemcům podáme všechny informace
na tel.737341665.
za NK Obruby Karel Mužíček

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V období červenec - září 2022 oslaví své životní jubileum:
v červenci - Zeman Jaroslav – 70, Boček Luboš - 50
v srpnu - Šolcová Květoslava – 86, Pavelková Šárka, Píša Jaroslav – 55
v září - Krysl Kamil – 75, Kovářová Marcela, Šedová Dagmar – 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.
Poslední rozloučení
v měsíci červnu nás opustil pan Miroslav Vigner ve věku 53 let
Čest jeho památce
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Po „covidové“ nucené pauze proběhlo v sobotu 11. 6. 2022 od 10 hodin opět vítání občánků,
tentokrát v Mateřské škole Obruby. Přivítané děti (dle data narození) Šimon Tokár, Josef Kraus,
Stela Šolcová, Dominik Žáček a nejmladší občánek Lukáš Holubička.

za Obecní úřad
Jana Kašíková, místostarostka
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OSTATNÍ INFORMACE Z NAŠÍ OBCE
ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY OBRUBY
Na letošní jaro a počínající léto jsme si naplánovali mnoho krásných akcí a projektů.
Byly to v dubnu např. hudební a divadelní představení např. v DK v Mladé Boleslavi „Velikonoční pohádka ze zahrádky“ a ve
školce hudební představení „O ptačím sněmu“, kde s dětmi příběh prožíváme tancem a zpěvem. Byl zahájen kurz plavání
– náplní kurzu je 10 lekcí s profesionálními lektorkami předplavecké výchovy v
bazénu JIČÍN. Po ukončení kurzu děti dostaly tzv. MOKRÉ VYSVĚDČENÍ a sladkou
odměnu. Proběhl čarodějnický den – procházka obcí v kostýmech. Našim cílem
bylo po tak dlouhé odmlce potěšit jak občany Obrub, tak i náhodné kolemjdoucí.
Den se vydařil a počasí nám tentokrát přálo.
PODĚKOVÁNÍ: Vybrané cukrovinky a peněžní obnos byl použit na drobné dárečky
a na oslavu mezinárodního dne dětí. Berušky a Motýlci z MŠ OBRUBY moc děkují!
V květnu proběhla Canisterapie, zápis nových dětí do naší MŠ, nevídané kouzelnické
představení (zajištěno jako sponzorský dar), již tradičně Motýlci a Berušky využily
krásného počasí a vydaly se na pěší výlet, tzv. CESTU ZA POKLADEM na hrad
Kost. Poklad byl nalezen a po zásluze rozdělen. Den byl plný úkolů a překvapení.
Radost dětí vypovídala za vše! Třída Berušek se vydala na výlet ke koním na
RANČ U KOVBOJE do Přepeř, kde se nám plně věnoval pan Josef Dajč a jeho
svěřenkyně Adélka Folprechtová. I jim patří velké poděkování za vše. Za rok se
budeme opět těšit.
V červnu se uskutečnil výlet do ZOO Chleby. Ze ZOO se nám ani nechtělo odjet, děti byly nadšené vším, co zde viděly. Byl
to moc hezký výlet. Motýlci si tímto výletem oslavily MDD. Třída Berušek oslavila MDD sportováním a hrami na zahradě
MŠ. Uskutečnila se beseda s policisty ČR. Celá beseda byla názornou ukázkou s velmi milým a přesto profesionálním
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přístupem k našim dětem. Děti měly možnost vidět výzbroj, výstroj
i služební auto. Nejvíce se líbily policejní sirény. Cílem bylo zvýšit
povědomí na co si dávat pozor, jak na vozovce, ale i v případě,
kdybychom se ztratili. Děti vše moc zajímalo. Berušky již tradičně
vyjely na kolech na CYKLISTICKÝ VÝLET do nedalekých Obrubců
k bývalé kolegyni paní Tyrichtrové, kde proběhly hry na zahradě.
Dalším programem tohoto dne byla INDIÁNSKÁ STEZKA a
přespání v MŠ do druhého dne pro statečné děti. Na kolech,
odstrkovadlech, ale i na koloběžkách vyjela i třída Motýlků. I jim

počasí přálo a vše se
vydařilo, naši nejmenší
byli
moc
šikovní.
Uskutečnil se 21.ročník
tradičního výletu s rodiči
a dětmi na Máchovo
jezero. Koncem června
byla závěrečná besídka
u Berušek a loučení se
školáčky, zábavný den
u Motýlků s rodiči na
zahradě MŠ - soutěže
rodičů s dětmi a opékání
buřtů.

14

ZPRAVODAJ obce Obruby · číslo 2/2022 · duben - červen

ZPRAVODAJ obce Obruby · číslo 2/2022 · duben - červen 15

1.7. - 15.7.2022 – má MŠ prázdninový provoz pro
nahlášené děti,
od 18.7.2022 MŠ uzavřena – zákonné čerpání
dovolených všech zaměstnanců MŠ.
Školka bude znovu otevřena 1.9.2022.
PŘEJEME VŠEM OBČANŮM KRÁSNÉ LETNÍ DNY.
Za celý kolektiv MŠ Hana Šrytrová, učitelka.

Z KRONIKY
Ohlédnutí za minulostí XXXVIII.
Letošní rok pokračujeme se zveřejněním výběrů
zápisů z kroniky obce Obruby z roků končících
číslicí 2. V tomto čísle Zpravodaje roku 2022
pokračujeme roky 1952 a 1962.

V. Tomsa aj. Pytloun a zabaven jim majetek.
Řídící učitel František Vojtíšek odešel 31.
srpna do penze. Působil v nově postavené
škole 32 roků. Pouť konána 8. června, ráno
prší a odpoledne je chladno. Posvícení bylo
14. září za pochmurného počasí.

1952
Jaro bylo vlhké, žně suché, podzim deštivý,
proto se špatně dobývaly brambory a řepa.
Podzimní hluboká orba uvázla, protože
nemohly býti vyvezeny hnoje. Oralo se
pásáky až v lednu a únoru.
Prvním lednem zavedeny nové stravovací
lístky. Rozděleny na pracující, základní a
důchodce. Zavedeny lístky na mýdlo, cukr a
šatenky. Výdej lístků zastaven pro neplniče
dodávek masa, vajec, mléka. Několikrát za
rok byla naše vesnice navštívena pojízdnými
prodejnami z Mnichova Hradiště a Liberce.
Prodávali hlavně textil, boty, hospodářské
věci a cukrovinky. O všechno byl velký
zájem, protože pro družstevníky se prodává
vše za výhodných podmínek.
V souvislosti s politickou změnou vzniklo
v létě a na podzim mnoho nedorozumění
a řečí, které nadělaly dosti škody. Uvázla
adaptace kravína u Pytlounů, která byla
plánována do konce roku. I šuškanda přišla
na své, též ke škodě občanstva. Do JZD se
11. září přihlásilo 26 hospodářů. Mimo v celé
obci zůstávají nyní ze zemědělců J. Kužel,
V. Král, J. Šorejs, V. Prchlík a pak tak zvaní
vesničtí boháči V. Borovička a V. Najman. Pro
neplnění dodávek odsouzeni A. Najmanová,

1962
JZD má 69 členů, z toho 39 mužů a 30 žen.
Výměra pozemků 307 ha, záhumenkáři mají
26 ha. Provedeno sčítání dobytka, vepřů
a drůbeže. JZD má 7 koní, 126 krav, 163
drobného dobytka, 189 vepřů, 25 prasnic a
870 slepic. Záhumenkáři – 28 krav, 39 prasat,
376 slepis a 51 hus.
Požárníci pořádali 6. ledna ples, Osvětová
beseda promítá 17. února film Svědomí,
Sokol a požárníci pořádali 17.3. zábavu.
11. června promítají Osvětová beseda a JZD
filmy pro traktoristy. O pouti 17. června má
zábavu Sokol.
Školní rok 1962/63 zahájen 3. září. Vyzdobená
a čistotou zářící třída přivítala 20 dětí.
10. října přijel první vůz řepy na novou váhu
u státní silnice. Řepy dovezeno celkem
50 000 q. Dodávala družstva Obruby,
Přepeře, Horní Bousov, Dobšín, Malobratřice
a Solec. Soukromí dodavatelé řepy byli již jen
dva z Čížovek. František Kuka přestěhoval
kovářskou dílnu do bývalé Štěpánkovy
stodoly a na místě kovárny si postavil
pěkný rodinný domek. Od roku 1960 přibylo
6 televizních přijímačů, takže jich je celkem
ve vsi 29 kusů.
Pepa Tomeček, kronikář a redaktor
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