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červenec - září
ročník II

Vážení čtenáři, milí spoluobčané
letošní léto nám uteklo jako voda a stejně tak rychle uteklo i volební
období 2010 – 2014. Upřímně děkuji všem, kdo se podíleli na životě a
rozvoji naší obce v těchto čtyřech letech. Na prvním místě děkuji členům
zastupitelstva. Během čtyř let se toho v obci hodně událo a rád bych
poděkoval také všem ostatním občanům, kteří se různými způsoby zapojili
do života obce, pomohli radou nebo připomínkou a dokázali, že mají svoji
obec rádi. Nesmím zapomenout ani na spolky a organizace v obci – FK
Obruby, Sbor dobrovolných hasičů a jeho zásahovou jednotku, rybáře a
skauty. Děkuji také kolektivu pracovníků mateřské školy za jejich starost
a péči o předškolní vzdělání našich dětí. Díky patří i sponzorům, kteří obec
finančně podpořili.
Miroslav Dufek, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejná zasedání zastupitelstva
V třetím čtvrtletí letošního roku se uskutečnilo jedno zasedání Zastupitelstva obce Obruby, a to
dne 17. 9. 2014. Zastupitelstvo schválilo:
1. Projektovou dokumentaci na rekonstrukci vodárny – vodovod Obruby
2. Žádost o dotaci z programu – Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol
zřizovaných územně samosprávnými celky
3. Výzvu na výběr dodavatele – zateplení budovy MŠ Obruby
4. Výzvu na výběr dodavatele – zateplení budovy obchodu
5. Opravu střechy obchodu
6. Smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce vodárny – vodovod
Obruby“
7. Žádost o dotaci na akci ,, Rekonstrukce vodárny – vodovod Obruby
8. Smlouvu o zabezpečení žádosti o dotaci na rekonstrukci Mateřské školy v obci Obruby
9. Smlouvu o zabezpečení žádosti o dotaci na opravu chodníků v obci Obruby
10. Žádost o dotaci na rekonstrukci chodníků
11. Opravu septiku restaurace.
12. Řád ohlašovny požáru
13. Odkup pozemků č.35/2, 769/4, 799 a 800 v k.ú.Obruby

Další informace z obecního úřadu
OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI

Jak jste jistě všichni zaregistrovali, tak proběhla
další etapa oprav chodníků v obci. Byly dokončeny
opravy chodníků Na Místech. Celkové náklady na
této části chodníků se vyšplhaly na 420 000 Kč.
Celkově již bylo opraveno cca 600 m2 chodníku,
dalších 500 m2 bychom chtěli dokončit do konce
roku 2016, pokud se nepodaří sestavit vyrovnaný
rozpočet zohledňující náklady na tuto část už v
roce 2015.
Dále došlo k drobným opravám u obecního úřadu.
Bylo opraveno přístupové schodiště a byl vybudován
chodník kolem budovy. Spolu s chodníkem byla
dokončena instalace folie u základů budovy, která
má zabránit pronikání vlhkosti do zdiva. Chodník
kolem budovy byl vybudován proto, abychom
umožnili snazší přístup i osobám, pro které je schodiště velmi namáhavě schůdné a dále tělesně postiženým osobám.

ZMĚNA SMLUV NA DODÁVKU VODY A ZMĚNA ODEČTU VODOMĚRŮ.
Na základě změny v občanském zákoníku připravujeme nové smlouvy na
dodávku vody.
Dále dojde ke změně v odečtech Vašich vodoměrů. V měsíci říjnu bude
proveden odečet a poté Vám bude vystaveno vyúčtování. Další odečet proběhne
za rok. Ke změnám jsme přistoupili proto, abychom snížili administrativu při
vyúčtováních vodného.
TŘÍDĚNÝ ODPAD
V měsíci srpnu došlo k rozšíření sběrných stanovišť na tříděný odpad v obci. V současnosti máme v obci
4 stanoviště. První je u školky, druhé u hasičské zbrojnice, třetí Na Místech u autobusové zastávky a čtvrté na
křižovatce u hřiště.
Dále byl přistaven u hasičské zbrojnice
kontejner, kam můžete dávat oblečení, obuv
a hračky. Tyto věci budou po přebrání sloužit
pro charitativní účely.
Také jsme rozšířili komodity, které jsou
tříděné formou pytlů. K oranžovým pytlům
na tetrapaky a žlutým pytlům na tvrdé
plasty přibyly také pytle na plechové obaly
(plechovky, hliníkové víčka z jogurtů ......) a
textil (oděvy, záclony, ložní prádlo........). Pytle
si můžete vyzvednout na Obecním úřadě.
Plné pytle se dávají za Obecní úřad.
V roce 2013 bylo v naší obci vytříděno
téměř 7 tun odpadu, za který obec obdržela
22 983 Kč.
DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE.
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OBECNÍ ÚŘAD PŘIPRAVUJE
►► Slavnostní rozsvícení vánočního stromku 30.11.2014, ve spolupráci s hasiči a mateřskou školou.
►► Mikuláš 6.12.2014.
►► Vypouštění balónků s přáníčkem Ježíškovi 12.12. 2014 (aneb Pokus o rekord).
Jana Kašíková

Volby do Zastupitelstva obce Obruby
Do podzimních komunálních voleb byla zaregistrována pouze jedna kandidátka a to sdružení nezávislých
kandidátů ,,Obec občanům“.
Kandidát
poř příjmení, jméno, tituly
číslo

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

1

Dufek Miroslav

41

NK

BEZPP

seřizovač

Obruby

2

Kašíková Jana

37

NK

BEZPP

operátor výroby

Obruby

3

Havelková Monika

46

NK

BEZPP

OSVČ

Obruby

4

Maláková Iva

54

NK

BEZPP

signalista ČD

Obruby

5

Floriš Vojtěch

26

NK

BEZPP

vývojový pracovník

Obruby

6

Pavlíček Petr

39

NK

BEZPP

OSVČ

Obruby

Poznámka: převzato z Českého statistického úřadu

Volby do Zastupitelstva obce Obruby se uskuteční :
v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb
je volební místnost v budově Obecního úřadu, Obruby 15
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ZE ŽIVOTA SDRUŽENÍ A SPOLKŮ
FK Obruby
Sezóna 2014/2015 III.A třídy mladoboleslavska právě začala. Mužstvo FK Obruby vstoupilo do podzimní části této sezóny
s hodně pozměněnou soupiskou:
Rejzek Miroslav, Zítka František, Bacovský Petr, Hrušovský Roman, Telenský Tomáš, Chrpa Pavel, Rympler Roman,
Holík Petr, Hrdý Milan, Floriš Vojtěch, Vitmajer Vladimír, Doležal Petr, Filip Jiří, Zdražil Miroslav, Votápek Tomáš.
Nové příchody hráčů:
Rejzek Miroslav -vrátil se nám z hostování z Branžeže
Doležal Petr - přestup z Akumy
Filip Jiří - hostování z TJ SK Jičín
Votápek Tomáš - hostování z Mimoně.

Odchody hráčů:
Pavlíček Jiří - Kněžmost
Kadlec Marek - Kosmonosy
Vlk Petr - Kosmonosy
Nývlt Jiří - Sobotka
Dušek Jiří - Sobotka
Halbych Lukáš - Sobotka

Průběžná tabulka III.A třída muži - 2014/2015
Tým

Záp + 0 -

Skóre

Body

1. Ledce

6

4 2 0

16:8

14

2. Bakov „B“

6

4 1 1

12:5

13

3. Čistá

5

4 1 0

12:4

13

4. DBSK „B“

6

4 0 2

12:6

12

5. Řepov

5

3 2 0

13:5

11

6. Doubrava

6

3 1 2

15:11

10

7. Březno

6

2 1 3

13:10

7

8. SKP MB

6

2 0 4

11:15

6

9. Sporting MB

6

2 0 4

15:26

6

10. Jivina

6

1 2 3

12:16

5

11. OBRUBY

6

0 1 5

7:18

1

12. Klášter

6

0 1 5

6:26

1
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obruby
I letos jsme se zúčastnili již tradičního soustředění v Rejdicích. Zúčastnilo se 9 dětí a 5 dospělých. Přes deštivé počasí
jsme s dětmi navštívili Mumlavské vodopády, CHKO Jizerky, Tanvaldský špičák i pověstnou horskou chatu Na Perlíčku
zvanou Prdek, kde jsme si dali malé občerstvení. Chata se nachází přímo uprostřed netknuté přírody CHKO Krkonoše,
v nadmořské výšce 820 metrů nad mořem,
leží mezi obcemi Paseky nad Jizerou a
Rejdice, na křižovatce několika běžkařských,
turistických a cyklistických cest. Děti se
zúčastnily mnoha sportovních a vědomostních
her, za které získávaly ceny a diplomy. Na
závěr pobytu jsme pro ně připravili stezku
odvahy. Cestou domů jsme navštívili Dlaskův
statek a seznámili jsme děti s životem doby
minulé.Všichni zúčastnění se již těší na další
naše soustředění.
Vladimíra Musilová
Další kolo Boleslavského poháru se konalo
28.6, tentokrát na atletickém stadionu v Mladé
Boleslavi. Čekala na nás krásně nachystaná
trať a hezké počasí. Naše A družstvo sice
svůj pokus dokončilo v dobrém čase, ale bohužel jsme měli špatně sešroubovaný koš a rozhodčí byl nekompromisní.
Náš pokus posoudil jako neplatný. O to více jsme se těšili, co předvede naše mladé B družstvo. Po zdařilém útoku si
odváželo 5. místo. A nějaké ty bodíky
do tabulky. V srpnu (23.8.) se přesunul
Boleslavský pohár do Sukorad.
A tady se nám opravdu dařilo. Naše
A družstvo si odvezlo s časem 24,88
vteřiny „suprové“ 3. místo s krásným
pohárem a medailemi. Naše B družstvo
ukázalo taky své kvality a skončilo na
7. místě z 20 zúčastněných družstev.
V sobotu o posledním prázdninovém
víkendu jsme vyjeli do Petkov na
další „Boleslavák“ s chutí zase urvat
nějaké ty bodíky. Naše Áčko skončilo
na 6. místě a Béčko na 15. místě.
V září pokračoval „Boleslavák“
v Židněvsi (Áčko 4. místo,
družstvo B obsadilo 15 místo) a
v Kosořicích, kde se měl lámat
chleba o umístění v tabulce. Naše Áčko mohlo celkově skončit buď na 5. nebo až 7. místě. Bohužel útok se nám
nepovedl a tak konečné umístění v Boleslavském poháru 2014 je: družstvo A - 7.místo, družstvo B - 14.místo. Letošní
ročník „Boleslaváku“ ukázal, že naše o dost slabší sportovní stříkačka není schopná konkurence na těch nejvyšších
příčkách, a proto jsme se rozhodli ji prodat a do jara sehnat silnější a lepší stroj. A v sezóně 2015 chceme útočit
pravidelně na medailové pozice. Rád bych poděkoval všem příznivcům, sponzorům a fanouškům za sportovní přízeň
v sezóně 2014. Veškeré fotky a výsledky z letoška naleznete na našich stránkách: http://www.sdh-obruby.estranky.cz
Josef Adam ml. – velitel
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SKAUTSKÝ ODDÍL
V období od 28.6. do 11.7 se konal tábor, který byl letos vodní. Vyjížděli jsme z kempu u Rožmberku a končili v
kempu u Českých Budějovic. Jelo se na raftech a servis team popojížděl mezi kempy a staral se o zázemí.
Celkem jsme projeli skrz
pět kempů, ve kterých
jsme se zastavovali i
na více než jednu noc
- například v kempu
u Českého Krumlova,
kde jsme byli tři noci a
podnikali výlety do města.
Doporučuji
například
Grafitový důl nebo výstup
na hradní věž či jen tak
na prohlídku města.
Tábora se zúčastnilo
28 dětí a 6 dospělých +
dalších šest dospělých
v servis teamu.
V nejbližší době
plánujeme 27.9.výlet na zříceninu hradu Pařez. Další program se teprve bude plánovat na oddílové radě.
Schůzky dětí v Obrubech jsou každý týden v úterý v klubovně za obecním úřadem od 17:30 hod. do 19:00 hod. pod
vedením p. Vojtěcha Floriše.
V Dolním Bousově jsou každý pátek od 17:00 hod. do 18:30 hod. ve škole taktéž pod vedením p. Vojtěcha Floriše.
Vojta Floriš, vedoucí oddílu
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Rybářský spolek Hastrman TEAM Obruby
Pořadatelský tým pozval děti, maminky, tatínky,
babičky i dědečky na rybářské závody tentokrát na
6.9.2014 v pískovně Obruby. Prezence byla mezi
7 až 8 hodinou. První kolo od 8,00 do 9,30hod.,
druhé kolo od 10,30 do 12,00hod. Závody i počasí
přilákalo celkem 28 dospělých a 20 dětských
účastníků.

...i takový úlovek čekal na závodníky ...

V kategorii dětí bylo zveřejněno toto pořadí:
1. Novotný Michal - 670 bodů
2. Štolovský Jan - 225 bodů
3. Schmiedová Klára - 205 bodů
4. Novotná Nikola - 120 bodů
5. Procházka Jan - 100 bodů

V kategorii dospělých uspěli tito soutěžící:
1. Zeman - 520 bodů
2. Frelich - 480 bodů
3. Paleček- 460 bodů
Všichni obdrželi hodnotné ceny, neméně štědré bylo
i slosování místní tomboly.
Josef Adam st.
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OSTATNÍ INFORMACE Z NAŠÍ OBCE
HUDEBNÍ ODPOLEDNE
Dne 16.8.2014 se konalo na venkovním posezení na hřišti Hudební odpoledne, kdy nám k tanci a poslechu zahrála
kapela STAROPRAŽŠTÍ HELGONKÁŘI a regionální kapela CRKOT BAND. Bohužel jsme z důvodu špatného počasí
museli zrušit večerní program kapely MEDUSA ROCK.
Jana Kašíková
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Ze života mateřské školy Obruby
V červnu proběhla v mateřské škole závěrečná besídka a rozloučení se 17 odcházejícími dětmi, ktreré nám
„utekly“ do první třídy základní školy. Provoz mateřské školy probíhal ještě v prvním a druhém týdnu v červenci a pak byla
školka uzavřena (čerpání dovolené zaměstnanců).
Život jde dál a naše krásná mateřská škola se 1.9.2014 opět naplnila novými 17 dětmi a zahájila tak úspěšně další školní
rok 2014/2015.
Alena Helikarová, ředitelka mateřské školy

... první hry na zahradě ...

... první hry ve třídě ...

... na jedné z prvních procházek.
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Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy elektrické
energie - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude ve středu
22. října 2014 od 8:00 do 15:00 přerušena dodávka elektrické energie
v celé obci Obruby. Společnost ČEZ děkuje za pochopení.

Víte, že ...
... za obecním úřadem a
u křižovatky u hřiště jsou
k dispozici kontejnry určené na
zelený odpad?

... v průběhu září usedl za volant
autobusu (dopravujícího mj. i občany
obce Obruby) Daniel Richter?
Dan!

A kdo že to je? No to je přece

Nezapomeňte!!!
V noci z 25.10. na 26.10. končí letní čas!
(posun hodin ve 3 hod. na 2 hod.)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V období říjen - prosinec 2014 oslaví své životní jubileum:
v říjnu – Hovorková Zuzana (50), Kůželová Božena (86),
Lochman Václav (86)
v listopadu – Hnízdo Zdeněk (70), Kuková Marie (93)
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 29. srpna 2014 si v pravé poledne v kostele
sv.Havla v Mladé Boleslavi
řekli „ANO“
Helena Horáková a Lukáš Šolc.
			

Blahopřejeme.
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Z KRONIKY OBCE
Ohlédnutí za minulostí VII.
Pokračujeme zajímavými událostmi z obecní kroniky z let
končících na číslici 4. V minulém Zpravodaji to byla léta
1944 a 1954.
1964
Investiční výstavba našeho JZD – přístavba vepřína pro
90 ks, mostní váha, sklad pohonných hmot, odchovna
mladého dobytka, vyhloubení silážní jámy, rekonstrukce
stáje u Pytlounů pro 15 zdravých březích jalovic, oprava
bytové jednotky u Štěpánků.
Požárníci uspořádali 7.6. v rámci 100 letého založení
hasičstva oslavu, která se vydařila jak počasím, účastí i
finančně. Odpoledne zpestřila program letadla svazarmu,
vypuštěním na hřiště třech výsadkářů, z nichž dva přistáli
v přesně označeném kruhu. Ku doplnění programu i
večer vyhrávala vojenská dechovka. Celý děj nafilmoval
Jaroslav Prchlík.
Sokol Obruby – mimo různých zápasů sjeli se dne 13.9. o
posvícení přátelé fotbalu i zakládající mužstvo. Zopakovali
si mládí sehráním zápasu „staří proti mladým“. Utkání
vyznělo 4 – 2 pro starší.
Jednotřídka ve zdejší obci zaznamenala nejmenší
přírůstek do 1.ročníku, pouze dva žáci. Celkem je v 5ti
postupných ročnících ve školním roce 1964/65 22 žáků,
což je nejmenší počet žáků v historii naší školy.
V červnu JZD buduje vodovod z pramenů ze Sádek za
školou, který vede samospádem do cisterny u Pytlounů
v čp.10, odkud je rozvod do hospodářských objektů. Při
kopání vodovodu nalezl František Král a Václav Král starší
v hloubce as 70cm kusů 112 stříbrných mincí, vložených
do džbánu, který byl při kopání zničen. Zjistil František
Kuka zdejší kovář dle tabulky č.1 „Smolík pražské
groše“, že stříbrňáky jsou z roku 1278 až 1305 uvedeny
v platnost za krále Václava II. Kdo by je shlédnout chtěl,
jsou umístěny v museum Ml.Boleslavi. Schovány byly
asi za husitských nepokojů, kde již čp.10 stálo a patřilo k
panství Kosteckému.
1974
Obyvatelstvo si v celku žije poklidně, nejeví velkých zájmů
ani o veřejné věci, které se týkají mnohdy dění v naší

obci. Letos se dokončovala výstavba prodejny smíšeným
zbožím a dále úprava školy na školku. Každý, kdo měl
k těmto dvěma akcím nějaký závazek v brigádnických
hodinách se snažil závazek co nejrychleji splnit a pak si
zase hleděl svých osobních záležitostí a „koníčků“. Že by
se někdo zvlášť staral o politickou nebo veřejnou činnost
není viděti. Je to dobře viděti na místních spolcích, které
pomalu, ale jistě upadají pro nezájem členů. Konečně
hodně lidí má svá vlastní vozidla a tak ani o kulturu ve
svém bydlišti mnoho nedbá a zajede si podle svého zájmu
do okresního nebo hlavního města. (pozn. redaktora:
podobnost s rokem 2014 je zcela náhodná).
Dnem 1.1.1974 se po sloučení dvou místních národních
výborů v Obrubech a Obrubcích se vytvořilo nové 18ti
členné plénum místního národního výboru se sídlem
v Obrubech. Tajemníkem byl zvolen Antonín Karásek
z Obrub čp.28, který bude rovněž jako celé plénum ve
funkci do nových voleb.
K 1.lednu 1974 se sloučilo i JZD Obruby s JZD Přepeře
a JZD Obrubce a vzniklo tak družstvo o výměře 1642 ha
zemědělské půdy (z toho 1424 ha orné).Na konci roku
mělo JZD 420 členů. Po sloučení družstev se provedlo
zcelování honů. V Obrubech byla provedena rekultivace
luk po melioracích ve výměře 27 ha.
Skupina sportovních rybářů má 9 členů, odpracovala
78 brig.hodin jednak na koupališti a dále na rybníčku v
lese. Nejlepším lovcem byl Jaroslav Tomín, který nachytal
16,80 kg ryb..
Sbor požární ochrany má 44 mužů, 8 žen a 12 dětí. Dne
14.4. byl proveden dětský karneval, poutní taneční zábava
dne 8.6. byla provedena v režii společně s dohlížecím
výborem Jednoty. Spolu se Sokolem byl proveden sběr
železného šrotu.. Bylo získáno auto Garant, 40m „B“
hadic a 10 obleků pro žáky. Činnost práce sboru se oproti
loňskému roku zlepšila, ale je jen k dobru sboru, že se v
obci za celý rok žádný požár nevyskytl a že sbor nemusel
svou teoretickou přípravu prokazovati.
Sokol má 38 členů. Má vlastně jen oddíl kopané a
tělovýchovné práci se vůbec nevěnuje. Ve vlastní kopané
si také nevede nijak zvlášť dobře a v soutěži slušnosti je
na posledním místě.
Pepa Tomeček, kronikář a redaktor
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