Z P R AV O D A J

ZPRAVODAJ obce Obruby		

číslo 2/2015

duben - červen
ročník III

Vážení čtenáři,
čeká nás snad nejteplejší období roku, doba dovolených a prázdnin.
Přeji všem studentům, žákům, kteří dojíždějí za vzděláním mimo Obruby,
ale i dětem a učitelkám Mateřské školy v Obrubech úspěšné zakončení
letošního školního roku. Všem ostatním příjemné čtení a krásné léto.
Pepa Tomeček, redaktor

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejná zasedání zastupitelstva
V uplynulém období se konalo jedno veřejné zasedání zastupitelstva obce Obruby.
Dne 24.6.2015 zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. Závěrečný účet obce za rok 2014
2. Účetní závěrku obce za rok 2014
3. Účetní závěrku MŠ za rok 2014 -  převod přebytku do rezervního fondu
4. Rozpočtové opatření č.3
5. Nařízení obce Obruby č./2015 – zákaz podomního a pochůzkového prodeje
6. Smlouvu o spolupráci mezi obcí Obruby, Obrubce a Přepeře
7. Příkazní smlouvu č. Z201535 mezi obcí a firmou INNOVA
8. Vnitroorganizační směrnici č.1/2015 – dlouhodobý majetek
9. Vnitroorganizační směrnici č.2/2015 – vedení pokladny
10. Smlouvu o zřízení věcného břemene  - služebnosti
11. Dodatek č. 2 – Program obnovy vesnice
12. Sanaci vlhkého zdiva MŠ
13. Opravu kanalizační přípojky u budovy úřadu a obchodu
14. Pořízení kamerového systému
15. Úvěrovou smlouvu na realizaci projektu ,,Dětské hřiště Obruby“
16. Podmínky pro uveřejňování inzerce ve Zpravodaji obce Obruby
17. Výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace -  „Pořízení kompostérů pro
efektivní nakládaní s biologickým odpadem v obcích Obruby, Obrubce a Přepeře“
18. Výzvu k podání nabídky k zakázce malého rozsahu a k prokázání splnění kvalifikace
,,Dětské hřiště – Obruby“

Další informace z obecního úřadu
Dotace z různých zdrojů

V letošním roce se nám podařilo získat dotaci na nákup kompostérů a na rekonstrukci dětského hřiště. Dotace na
opravu chodníků nám schválena nebyla.
Dotace na nákup kompostérů.
S ohledem na vysoké provozní náklady na stávající kontejnery na zelený odpad jsme požádali spolu s obcí Přepeře
a Obrubce, kdy hlavním iniciátorem byla Obec Obruby, o dotaci na nákup kompostérů. Celkové náklady na nákup
kompostérů pro všechny obce činí 1 044 960 Kč, z toho dotace 888 216 Kč.
Po nákupu kompostérů obdrží každý dům s číslem popisným kompostér, který bude sloužit na likvidaci vašeho
bioodpadu. Kontejnery na zelený odpad budou poté zrušeny.
Dotace na rekonstrukci dětského hřiště.
O tuto dotaci jsme požádali proto, abychom vybudovali plnohodnotné dětské hřiště, které bude splňovat veškeré zákonné
normy pro dětská hřiště. Chceme tak zajistit rodičům, že hřiště bude bezpečné jak pro ně, tak pro jejich děti. Také bychom
rádi vybudovali místo, kde se rodiče a děti budou rádi potkávat. Nové hřiště se bude nacházet vedle obecního úřadu,
kde bude také instalován kamerový systém. Celkové náklady na nové hřiště činí 566 497 Kč, z toho dotace 395 847 Kč.
Dotace na rekonstrukci chodníků. Tady jsme bohužel nebyli úspěšní.

Kamerový systém

Poslední dobou sestává, že je vykrádána nádoba na drobný elektroodpad, která se nachází v budově úřadu. Proto jsme
se rozhodli, že pořídíme kamerový systém. Kamera bude monitorovat prostory úřadu. V budoucnu chceme kamerový
systém rozšířit i na nově vniklé dětské hřiště, abychom uchránili herní prvky před zloději a vandaly.

Nařízení obce Obruby č. /2015 – zákaz podomního a pochůzkového prodeje

Před několika dny se v obci opět objevili podomní prodejci, kteří nabízeli změnu dodavatele energii a obtěžují tím naše
obyvatele. Proto se zastupitelstvo rozhodlo, že tyto aktivity na území obce omezí, abychom uchránili zejména starší
občany.

Závěrečný účet obce

V roce 2014 započala postupná rekonstrukce chodníků v obci, která by měla být dokončena do roku 2017. Celkové
náklady na tuto rekonstrukci se vyšplhají na 1 100 000Kč. V současnosti jsou již opraveny chodníky v horní části obce.
Dále byla obnovena zeleň v centru obce, která spočívala ve výsadbě nových stromů v parcích a v obnově živého plotu
u budovy úřadu. V roce 2014 jsme také požádali o dotaci na zateplení budovy školy a obchodu. V obou případech jsme
byli úspěšní a k realizaci dojde v tomto roce. Po celý rok 2014 také probíhaly drobné opravy obecního majetku. Obec
hospodařila se schodkem, který byl financován z přebytků minulých let.
Cena vodného byla v roce 2014 - 22,-Kč. za m3. Cena vodného na rok 2015 – 24,-Kč za m3.
V roce 2014 se podařilo opravit vodovodní glób, kdy byl vyčištěn a natřen. Dále došlo k výměně potrubí v noze vodojemu.
Také jsme řešili několik poruch na potrubí výtlaku. Připravujeme také dokumentaci na obnovu technologie vodárny.
Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy skončilo v roce 2014 s přebytkem 8 109,-Kč, který bude převeden
do rezervního fondu. Kompletní závěrečný účet je k nahlédnutí na webu obce, úřední desce, popřípadě v kanceláři úřadu.

Požár lesa - poděkování

Rád bych poděkoval JSDH Obruby za pomoc při likvidaci požáru lesa. Požár vypukl 21.4 v odpoledních hodinách
u silnice 1/16. Naše jednotka byla na místě mezi prvními, kdy asistovala při samé likvidaci požáru. Požár likvidovalo
několik jednotek z okolí. Po uhašení požáru jednotka dozorovala požářiště po celou noc. Poděkování patří i místním
občanům, kteří se na hašení podíleli.

Vytříděný odpad v roce 2014.

V obci Obruby se v roce 2014 vytřídilo celkem 7.357 tun odpadu. Do tohoto objemu je započítán veškerý tříděný odpad.
Obec za tento odpad obdržela odměny v celkové výši 23 067Kč.
Děkujeme, že třídíte
všechny příspěvky na této straně Miroslav Dufek, starosta
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE ....
•

v minulém čísle jsme vás informovali o připravovaném koncertu skupiny DE BILL HEADS. Bohužel vám
musíme oznámit, že koncert byl z technických důvodů ZRUŠEN.

OBECNÍ ÚŘAD PŘIPOMÍNÁ

Poplatek za komunální odpad je splatný vždy nejpozději do 31. 3. každého roku. Bohužel, řada z Vás dosud nezaplatila.
Poplatek za psa je splatný bez vyměření vždy do 30.6. každého roku.
Usnadněte si platby poplatků
Vaše platby na účet obce jsou administrativně méně náročné, než platba v hotovosti na pokladnu obce. Pokud máte
možnost zaplatit ze svého účtu, upřednostněte tuto platbu. Platby můžete uskutečnit na následující účty:
číslo účtu: 5924181/0100 - poplatky za komunální odpad a psa,
číslo účtu: 43-57010277/0100 - poplatek za vodné
Jako variabilní symbol uvedete číslo svého domu

CHCETE NĚKOMU POPŘÁT K ŽIVOTNÍMU JUBILEU ČI PŘI JINÉ PŘÍLEŽITOSTI?

Pokud byste chtěli někomu z obce popřát i k jiným příležitostem, než jaké zveřejňujeme v rubrice „Společenská kronika“
pouze u významných jubilejí, dejte prosím vědět na obecním úřadě nebo pošlete e-mail na známou adresu: zpravodaj.
obruby@seznam.cz. Rádi Vám taková přání uveřejníme.

CENÍK KOMERČNÍ INZERCE VE ZPRAVODAJI

Pro zveřejňování inzerce schválilo zastupitelstvo obce Obruby podmínky, které jsou v plném znění uvedeny na oficiálních
web stránkách obce. Z nich vyjímáme ceník:
celá strana A5 		
polovina strany A5
čtvrtina strany A5		
osmina strany A5		

750,-Kč
380,-Kč
190,-Kč
100,-Kč

PROHLÍDKY KOMÍNŮ

Kominík pan Žďánský bude chodit v pátek 7.8.2015 a v sobotu 8.8.2015, kdo máte zájem o pravidelnou prohlídku resp. i
o vyčištění komína, kontaktujte paní Kašíkovou mob. 737 845 078 nebo se nahlaste na Obecním úřadu.

CELOROČNÍ SBÍRKA PRO DĚTI DO DĚTSKÉHO DOMOVA KRNSKO

Kdo máte pěkné oblečení pro děti od 3 do 18 let, nevyužité ale funkční kolo (ne vrak), kolečkové brusle, nějaké
hračky aj.. .doneste je (po předchozí telefonické dohodě) Janě Kašíkové mob.737 845 078, vše předá osobně v dětském
domově.

V MATEŘSKÉ ŠKOLE „HOŘELO“

Těsně před odesláním tohoto čísla Zpravodaje do tiskárny jsem
stačil zachytit cvičný zásah hasičského záchranného sboru z
Mnichova Hradiště a hasičů z Kněžmosta při „požáru“ v Mateřské
škole. Stalo se 25.6.2015 v 10,00hod.
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ZE ŽIVOTA SDRUŽENÍ A SPOLKŮ
FK Obruby
FK Obruby bohužel letos ukončilo sezónu 2014/2015 na poslední příčce ve III. třídě okresních soutěží. V další sezóně
nás tak čekají fotbalové souboje s kluby IV. třídy okresu Mladá Boleslav. I když výkony nebyly nejhorší a občas jsme
byli i lepší nežli soupeři, bohužel se nevyhrávalo. Naši útočníci neměli letos střeleckou top formu. Nezbývá nám nic
jiného, než udržet kádr pohromadě a zkusit posílit a během nadcházející sezóny se pokusit o návrat zpět do III. třídy
Mladoboleslavska.
I když se herně nedařilo, zainvestovali jsme do úpravy areálu na hřišti. Za
podpory Fondu hejtmana středočeského kraje zrekonstruovalo vedení
FK za pomoci dobrovolníků z obce záchody, které jsou z boku a zezadu
kabin a mohou tak sloužit veřejnosti. Nakoupily se tyče na ochranné sítě
za bránu, upravil se terén podél lajny na straně střídaček a střídačka
hostů se po následcích vichřice opravila. Kroužek pro děti samozřejmě i
nadále pokračuje.

V nadcházející sezóně bude pro všechny kluby
veliká změna – tzv. Fotbalová (r)evoluce, kdy
už všechna administrativa bude řešena pouze
elektronicky a nic papírově. Pro všechny kluby
to znamená, že budou muset mít zavedený
internet až na hřiště a počítač. Tak uvidíme, jak
se tento projekt povede.
Vedení FK Obruby děkuje všem, kteří přiložili ruku k dílu za
jejich pomoc, přeje příjemnou dovolenou a v nadcházející
sezóně si přejme, abychom zvládli takové umístění, které
náš klub i fanoušky zase potěší.
Petr Pavlíček a Vojta Floriš
za výkonný výbor FK Obruby
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Při zápase s Jivinou navštívila sportovní stánek FK Obruby i TV Nova. Některé záběry byly použity v hlavních diváckých
zprávách v populárním seriálu Okresní přebor, a některé se do vysílání nedostaly.

... stalo se určitě ne úmyslně, ale při utkání s Dolním Bousovem
musela zasahovat rychlá zdravotnická pomoc

... tak tohle se u nás v Obrubech
stát opravdu nemůže

... po závěrečném fotbálku za deště došlo i na rozloučení se sezónou
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obruby
Dne 13.června 2015 se u příležitosti 110.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ze Přepeř konala ve
sportovním areálu FK Obruby okrsková soutěž v požárním sportu. V Obrubech proto, že v obci Přepeře nejsou vhodné
prostory a organizátoři získali souhlas obce i spolumajitelů
k uspořádání soutěže na hřišti FK. Náš okrsek č.10 se
skládá celkem z 9 sborů z okolí a je ustálen od roku 1990,
tedy 25 let. Akce probíhala za slunečného počasí již od
brzkého rána, kdy organizátoři připravovali vše potřebné
ke spokojenost všech soutěžících a hostů. Po nástupu a
krátkém proslovu v devět hodin již nic nebránilo tomu, aby
se začalo soutěžit.
Celkem soutěžilo deset družstev mužů, jedno
družstvo žen a čtyři družstva dětí. Muži soutěžili v požárním
útoku a v překážkovém běhu na 100 m. Vítězem požárního
útoku v kategorii mužů se stal SDH Obrubce, druhé místo
obsadil SDH Bechov. V překážkovém běhu zvítězilo družstvo
SDH Bechov. Náš sbor se zúčastnil jedním družstvem
mužů a umístil se na pěkném 3.místě v požárním útoku a
na 5.místě v překážkovém běhu. V kategorii žen „zvítězilo“

družstvo SDH Dolní Bousov, kterému nepřijel žádný další
soupeř. V kategorii dětí se na prvním a třetím místě umístila
družstva SDH Dolní Bousov, druhé místo obsadil SDH
Bechov.
Organizátoři ze Přepeř děkují obci Obruby, manželům
Havelkovým a místnímu sportovnímu klubu za podporu
této akce a pomoc při pořádání. A nyní se můžeme těšit na
příští rok, kdy se sejdeme na Bechově u příležitosti oslav
120. výročí založení jejich sboru.
Pavel Sedláček, starosta SDH Obruby
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Zásahová jednotka v akci.

Naše Zásahová jednotka se 21.4.2015 zúčastnila zásahu při požáru v lese u bývalého hnojiště. Na místě jsme
byli jako první spolu s jednotkou z Mnichova Hradiště. A společně jsme začali s hasebními pracemi. My jsme použili naši
zásahovou stříkačku a brali vodu z blízkého lesního rybníčka, o který se stará naše mládež  a udržuje ho. Snažili jsme se
zabránit ohni rozšířit do přilehlého houští, kde by hrozilo rychlé zahoření lesa.To se nám povedlo a po příjezdech dalších
jednotek z Mladé Boleslavi, Sobotky,
Kněžmosta, Horního a Dolního Bousova
jsme jim už asistovali při dohašování.
Poté nám bylo požářiště předáno
na noční hlídku, která trvala do rána do
sedmi hodin. Během noční hlídky jsme
dělali takřka nepřetržité pochůzky a
kontrolovali les. Byli jsme totiž upozorněni
pomocí termovize od velitele zásahu
z Mnichova Hradiště na možná skrytá
ohniska pod zemí. Ale i tak jsme museli
z preventivních důvodů ještě dvakrát
část požářiště pokropit, protože začalo
opětovně doutnat a hrozilo znovu
zahoření. Ráno jsme se vrátili na zbrojnici,
kde jsme vše nachystali na možnost
opětovného poplachu.
Rád bych poděkoval členům
jednotky a členům SDH za rychlou
a dobrou práci při zásahu a to Petru Folprechtovi, Davidu Benešovi, Martinu Modrákovi, Martinu Svobodovi, Michalu
Ornstovi, Ondrovi Žáčkovi, Dominiku Adamovi a všem ostatním, co se na akci podíleli. Z mého pohledu se nám zásah
povedl, ač v těchto akcích nemáme takřka žádné zkušenosti.Dostali jsme i slovní pochvalu od velitele zásahu za efektivní
zásah a rychlé jednání.

Z požárního sportu

Začala soutěžní sezóna Boleslavského poháru a to 9.5. na Petkovách. Pro letošní rok se tohoto kolotoče soutěží
zúčastní jen jedno naše družstvo, a to naše mladší a dovoluji si říct, nadějnější. A také to předvedli. Po zaváhání favoritů
skončili na krásném druhém místě z 19 zúčastněných družstev. Další závod se odehrál 23.5. v Dlouhé Lhotě, kde po
chybě na savicích obsadili až 17 místo z 21 družstev. „Boleslavák“ pokračoval 13.6. v Chotětově, po kterém následoval
rychlý přejez do Obrub na okrskovou soutěž a možná i proto se projevila nervozita a uspěchanost. Po chybě strojníka na
jednom spoji si kluci odváželi neplatný pokus. A tak průběžně jsou kluci po třech závodech na 12 místě z dvaceti  družstev.
Josef Adam ml., velitel

SKAUTSKÝ ODDÍL
V květnu jsme byli na Okresním kole Svojsíkova závodu pro skauty a skautky (věk od 11 do 15 let). Obruby
reprezentovala dívčí družina Diamantové květinky (Martina Kašíková a Tereza Trnková doplněné o Bousovačky).Skončila
na krásném šestém místě. Chlapeckou družinu jsme bohužel nedali kvůli věku dohromady, a tak jediného zástupce Vítka
Bacovského jsme propůjčili do Dolního Bousova, kde družina Káňat skončila ve své kategorii na 7. místě. Tyto závody
jsou specifické v tom, že se závodí v mnoha disciplínách – zdravověda, krizové situace, přírodniny, vyhledávání informací,
fyzická zručnost, orientace podle GPS nebo i vaření. I díky tomu, že tyto závody jsou takto rozličné, jsem naprosto
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spokojen s umístěním družin.
V klubovně v Dolním Bousově
probíhala v květnu dvě přespání.
První bylo pro všechny děti, kde celý
víkend probíhala spoustu her. Večer
samozřejmě nechybělo domácí kino.
To druhé bylo bráno jako soustředění
před závody, kde jsme se snažili
dohnat věci, které všem ještě nebyly
jasné.
V Bousově jsme stáli čestnou
stráž u pomníku padlých při oslavách
konce druhé světové války.
V červnu jsme byli na výletě
a to na hradu Kost. Vycházeli jsme
z Dolního Bousova pěšky a nazpět jsme jeli z Libošovic vlakem. Velkým pozitivem je fakt, že jsme se po cestě ani jeden
„neupekli“, protože to byl výlet v těch největších vedrech.
Letos pojedeme na tábor do Nového Města nad Metují v termínu 28.6. až 11.7. a všichni se již moc těšíme. Po
táboře, v půlce července, bude ještě roverská akce (rover = skaut ve věku 15 – 25let), a to airsoft.
V srpnu a v září se budeme podílet na přípravě jednoho z nejprestižnějších vzdělávacích kurzů pro skauty ve
věku 11 – 18 let, Rádcovský kurz Alkyone, kam byl přijat i Vítek Bacovský. Tento vzdělávací kurz bude probíhat po celý
rok a celkem se jedná o 7 víkendů a práci v družině po celý rok.
Schůzky máme pravidelně každé úterý od 17:30 do 19:00 hod v klubovně za obecním úřadem – rádi přivítáme
každého, kdo by se k nám chtěl přidat. Přes letní prázdniny schůzky nebudou, je skautské volno.
Vojta Floriš, vedoucí oddílu

Rybářský spolek Hastrman TEAM Obruby
Na rybníku v pískovně proběhly
v sobotu 6. června již tradiční rybářské
závody. Rybářského klání se zúčastnilo 52
soutěžících. Vítězem kategorie dospělých
se stal Roman Dydňanský, který dosáhl v
součtu dvou kol 605 bodů. Druhá skončila
Nikola Novotná s 365 body a na třetím místě
se umístil Vratislav Vlasta s 320 body.
V kategorii dětí zvítězil Michal Bari
s celkovým počtem 265 bodů, druhý byl
Mates Tondr se 165 body a třetí místo
obsadil Petr Olbrich se 150 body.
Po vyhlášení výsledků byla
slosována věcná tombola, které kralovala
šestikilová vepřová kýta. Štěstěna byla
nakloněna rodině Pavlíčkových z Obrub.

8
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Krásné počasí
přilákalo mnoho
návštěvníků,
kteří si
pochvalovali
připravené
občerstvení
a příjemně
strávené
dopoledne.
Po závodech nám zahráli a zazpívali Dan s Martinem.
O dalším víkendu v neděli 14.června uspořádal MO ČRS Dolní
Bousov opět na rybníku v pískovně spolkové závody. Tentokrát
se závodů zúčastnilo 23 soutěžících. V kategorii dospělých
získal prvenství Miroslav Piták se 470 body, druhý se umístil
Martin Bari s 320 body a třetí místo obsadil Martin Kozák se
170 body. V dětské kategorii obsadil první místo Petr
Olbrich se 135 body, druhý byl o vlásek obrubský Vojta
Kopal se 130 body a jako třetí se umístil Michal Bari
s 95 body.
Všem návštěvníkům i soutěžícím děkujeme za přízeň

a těšíme se na další ročníky. Též děkujeme všem
sponzorům, kteří se podíleli na těchto vydařených
akcích.
Josef Adam st.

ZPRAVODAJ obce Obruby · číslo 2/2015 · duben - červen

9

OSTATNÍ INFORMACE Z NAŠÍ OBCE
NOHEJBAL

Nově vzniklý čistě amatérský nohejbalový klub vznikl 15.května 2015 na popud starosty Mirka Dufka. Víceúčelové
hřiště už delší dobu čekalo na obdobné aktivity.
Členové jsou (zatím): Karel Mužíček, Libor Toms,
Jan Sedláček, Lukáš Pasecký, David Beneš,
Mirek Dufek, Vojta Floriš, Václav Král a náš milý
prodejce z obchodu David.
Začátky byli velice těžké – zarostlé hřiště, stromy
– ale po pár hodinách brigád se může nyní v klidu
hrát.
Scházíme se pravidelně minimálně jednou do
týdne na trénink. Naším cílem je zúčastnit se
alespoň jednoho amatérského turnaje v nohejbale,
abychom mohli zjistit, jak na tom momentálně
jsme.
Vojta Floriš

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v PŘEPEŘÍCH
VÁS VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE
na oslavy konané u příležitosti 20. výročí založení ZO ČZS Přepeře spojené
s konáním 12. ročníku tradiční výstavy jiřin, růží, mečíků a konáním jarmarku
19. září 2015
místní jídelna a přilehlé prostory u bývalé školy obce Přepeře
9.00 hod. – 24.00 hod.
Každý 50. návštěvník bude odměněn drobnou pozorností od sponzorů oslav a kolem 17. hodiny proběhne losování
slosovatelných vstupenek o hodnotné ceny. Připraven bude také program pro děti
BĚHEM CELÉHO DNE SE MŮŽETE TĚŠIT NA VÝBORNÉ OBČERSTVENÍ OD ZVĚŘINOVÝCH HODŮ, DOMÁCÍCH
LANGOŠŮ AŽ PO SPECIALITY NA GRILU. TOČIT SE BUDE PIVO ZE SVIJAN.
Na hojnou účast se těší výbor ZO ČZS Přepeře.
Sedláček Pavel - předseda
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OBRUBY VČERA A DNES

Ve školní kronice jsem objevil dobovou pohlednici, kterou na svůj náklad nechal vytisknout pan Josef Šlechta. Dá se
usuzovat, že původní obrázky pocházejí z období třicátých let minulého století, protože škola byla uvedena do provozu
14.listopadu 1926.  Najde se někdo, kdo pomůže identifikovat dům na dobové pohlednici, označený šipkou?

No a takhle jsem se pokusil udělat tři obrázky ze stejného místa jako dobový fotograf. 					
Pepa Tomeček, redaktor
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ROZHOVOR
U příležitosti oslavy dvaceti let činnosti společnosti VHL, s.r.o.,
která má nám všem známou provozovnu v Obrubech, jsem si v
květnu povídal s jejím jednatelem ing.Lubošem Holubičkou starším.
Tak Luboši, jaké máš vzpomínky na začátky podnikání?
„Začali jsme úplně od „píky“. S vrtačkou Narex, trafosvářečkou,
úhlovou bruskou, rodinným Favoritem, ale hlavně s obrovským
nadšením.“
A jak to vypadá s nadšením dnes?
„Nadšení, s ohledem na současnou státní „podporu“ soukromého
podnikání, už tolik není, přesto věřím v lepší časy.“
Máš přehled kolik jste za období existence firmy vyrobili výtahů?
„V Obrubech jsme vyrobili několik set výtahů, mimo jiné pro
Ministerstvo zahraničí ČR – Černínský palác, Českou spořitelnu,
Nadaci Olgy Havlové, Podolskou vodárnu, cca 20 výtahů pro
Všeobecnou fakultní nemocnici Karlovo náměstí, ČZ Strakonice, Národní knihovnu Klementinum atd.“
A můžeš prosím čtenářům přiblížit jaké typy výtahů vůbec vyrábíte?
„Vyrábíme výtahy s nosností od 50 kg do 5 000 kg. Mohou být s lanovým nebo hydraulickým pohonem. A z hlediska využití
jsou to výtahy osobní, nákladní nebo také autovýtahy.“
Dovedu si představit, že když chce někdo postavit výtah, tak přijedete a namontujete ho do připravené výtahové
šachty. Nebo je to i jinak?
„Svým zákazníkům nabízíme výtahy „na klíč“, což znamená, že zajistíme komplexní služby od projektu a inženýringu
přes výkop a zabetonování prohlubně, postavení zděné nebo ocelové prosklené konstrukce šachty až po vyrobení a
namontování kompletního výtahu a zajištění jeho následného servisu.“
Můžeš říci jak to dnes vypadá s personálním obsazením?
„V současné době máme 24 kmenových zaměstnanců a cca 10 až 15 spolupracujících živnostníků.“
Přesto, že firma má „papírově“ sídlo v Praze, tak Ti obec Obruby taky není lhostejná.
„Není, snažím se v rámci dostupných možností obci i spolkům přispět, např. opravou hrází rybníčku a vodoteče, renovací
zvoničky, sponzorským darem na opravu pomníku na návsi a na oslavu výročí 605 let od první písemné zmínky o obci.
Pravidelně finančně podporujeme SDH Obruby, rybářský Hastrman TEAM i Mateřskou školu.“
			

Díky za povídání a ať se daří nejen v podnikání, ale i v osobním životě.
Pepa Tomeček, redaktor

... posezení se zaměstnanci
a „narozeninový“ dort
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY OBRUBY

Děti i letos oslavili Filipojakubskou noc průvodem v čarodějných maskách.
Všem občanům děkujeme za vlídné přijetí a sladkosti.

Děti absolvovaly pěší výlet na hrad Kost, spojený s hledáním pokladu.
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U příležitosti Mezinárodního dne dětí plnili děti různé disciplíny.
Největší odměnou bylo stříhání bonbónů po slepu a nanukový dort.

Uspořádali jsme výlet do ZOO Liberec. Nevíce se
dětem líbilo krmení lachtanů a rozcvička slonů,
neméně i bílý tygr PARIS, který měl 16.června desáté
narozeniny.
Alena Helikarová, ředitelka MŠ
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V období červenec - září 2015 oslaví své životní jubileum:
v srpnu – Karásek Antonín (70), Šenkýřová Dana (50), 			
Zemanová Elzbieta (60), Zikmundová Jindřiška (65)
v září – Gusellová Libuše (90), Prokešová Zdeňka (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.

Eliška a Matěj
Eliška Bacovská a Matěj Pivrnec
si řekli své „ANO“
v sobotu 20.června 2015
na hradě Valdštejn.

Blahopřejeme.

Každý cyklista by měl znát základní pravidla provozu

Copak já, já mám pravidla provozu v malíčku! Odbočování vlevo i vpravo, ukázání směru, jízda po kruhovém
objezdu, to zvládám levou zadní. Mám na kole odrazky a dokonce jezdím s přilbou na hlavě. Bohužel ne všichni respektují
zákonem jasně daná pravidla a často zbytečně riskují svoje zdraví.
Osvěžme si alespoň základní pravidla.
• dítě do deseti let se smí na silnici pohybovat výhradně v doprovodu osoby, které už bylo patnáct let.
• všichni cyklisté do osmnácti let jsou za jízdy povinni použít ochrannou přilbu. Ostatním se její použití doporučuje.
• cyklista nesmí jezdit bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa
nebo jiné zvíře.
• cyklisté smějí jet pouze jednotlivě za sebou, přes přechod pro pěší mohou kolo pouze vést vedle sebe.
• povinná výbava zahrnuje oranžové odrazky na kolech, červenou zadní odrazku, přední bílou odrazku, oranžové
odrazky na pedálech a dvě na sobě nezávislé brzdy. Za snížené viditelnosti musí na kole být ještě (vzadu)
červené a (vpředu) bílé světlo. Odrazky z povinné výbavy může cyklista nahradit reflexními prvky na oblečení a
obuvi. (Zvonek ani blatníky do povinné výbavy kola nepatří).
A ještě varování na závěr: za jízdu po chodníku, po přechodu pro chodce nebo za chybějící součásti povinné výbavy
viníkovi hrozí na místě přestupku až 2 000 Kč; ve správním řízení dokonce až 2 500 Kč.
Pepa Tomeček, redaktor
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Z KRONIKY OBCE
Ohlédnutí za minulostí X.
Čeká nás pokračování s tím, že uvádím výběr zajímavostí,
které jsou v obecní kronice uvedeny v letech končících
na číslici 5. Úmyslně se nezmiňuji o věcech souvisejících
s politickým děním, protože tyto každý kronikář uváděl
poplatně té době.
1955
V tomto roce v červnu bylo hezky a senoseč začala 15.6.
Červenec byl deštivý, čímž byly oddáleny žňové práce,
které se protáhly až do září. Oralo se až do Nového
roku. 11.prosince zemřel Čeněk Prchlík v č.105 ve stáří
82 roků. Zemřelý měl zásluhy o parcelaci dvora panského
po první světové válce a svým zákrokem v Praze dopomohl
k povolení nár.školy v Obrubech. 1.ledna byl tradiční ples
požárníků, ve kterém vyhrávala nejlepší hudba toho času
v okolí, kapelníka Kubína z Holých Vrchů. O posvícení
11. a 12.9. pořádány zábavy s programem. V červnu a
červenci probíhala v Praze první slavná spartakiáda.
I u nás bylo pilně cvičeno, ale do Prahy ze cvičících nejel
nikdo. Po vykonané dvouleté vojenské povinnosti domů
se vrací: Folprecht Míla č.5, Antoš Josef č.72, Čihulka
Jar. č.101, Tomín Jar. č.3, Voborník Jos. č.93, Barta Jar.
č.106 a Čížek z č.55. Za povinností vojenskou odchází
z domova Hazdra Jar.z č.62 a Kašík Jos. z č.92. Pro
určité nedorozumění vystoupili z JZD Beřich Kostrba
s paní, Ludmila Rajtrová, Vác.Suchý s paní, Marie Filipová
a Fr.Kužel. První televisor koupil si Olda Rajtr z č.43. Dne
28.května staví Fr.Voborník a Jos.Dlouhý novou studnici
ve škole. JZD hospodaří na 214 ha orné půdy a 36 ha luk.
(pozn.red. – z toho na 5 ha řepky).
1965
Obec je vybavena místním rozhlasem, připojeno
6 telefonů, 83 ks. rozhlasových přijímačů a 46 televisorů.
Letos pořádáno 8 plesů, uvítali jsme tři novorozeňata Ivanu
Camprovou, Danu Senohrábkovou a Ivu Žitných. Jednota
požární ochrany čítala 46 mužů, 6 žen a 20 dětí. V Sokole
si vedou celkem dobře, umístěni jsou se 7 body a skore
10:12 na čestném 5.místě. Žáci sehráli spoustu zápasů
se soupeři z okolních obcí, ale z finančních důvodů do
soutěže zatím nejdou. Předsedou je Václav Lochman.

Přes úsilí na četných schůzích a relacích v rozhlase
zjišťujeme, že máme v naší obci ze 113 mužů ještě
62 kuřáků. Ve škole je 15 žáků. Dne 12.3. doručovatelka
Kuková odhalila úmrtí Karly Dubové ve stáří 74 roků
v čp.78. Peřiny převlečeny, byt vzorně vyčištěn a na stole
připraveny adresy pro pozůstalé. Kolínských rodina dne
21.10. po dobrém obědě zjistila otravu houbami. Dne
4.12. Jar.Hazdra svezl se na motorce z myslivecké schůze
z Kněžmosta a při mírné jízdě u Solečka při defektu
zadního kola, maje ruce v kapsách, spadl z tandemu.
S naprasklou lebeční kostí převezen do nemocnice a aniž
se probral z bezvědomí, třetí den zemřel. Jezdec Rudolf
Folprecht zůstal na nohouch bez zranění.
(pozn.red. – v tomto roce psal kroniku pan Josef Šlechta
a kronika obsahuje řadu přehledů jako např. počet čp.
a obyvatel - v roce 1787 – 33 domů a 237 obyvatel, v
r.1843 – 47 domů a 410 obyvatel, v r.1965 – 107 domů
a 276 obyvatel. Dále stav zvířat, např. jen záhumenkáři
a kovozemědělci jich měli celkem 912 – nejméně bylo
8 ks krůt, nejvíce bylo 718 slepic. Následuje soupis
všech čísel popisných s počty bytů a obyvatel vč. jejich
majitelů. Největší počet lidí žil v čp.99 u Josefa Kolínského
a to celkem ve dvou bytech 9 lidí. Jeden dům čp.57 byl
neobydlen.)

Mapka panského dvora z povinného císařského otisku
z roku 1872. Modré plochy (sádky) jsou dnes zavezeny a
jsou součástí zahrady. V místě, kde ukazuje červená šipka
stojí dnešní mateřská škola.
Pepa Tomeček, kronikář a redaktor
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