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Vážení čtenáři,
letošní zima je za námi a čekají nás svátky jara - Velikonoce.
Letos připadají na 20. a 21.dubna. Přejeme jejich hezké prožití.

Jak se slaví Velikonoce v jiných zemích?
Tak např. v Dánsku vyzdobí na velikonoční svátky celý dům jarními kyticemi a vajíčky
ve žlutých odstínech. Všichni členové rodiny se potom sejdou k velké studené tabuli,
které říkají „Paske Frokost“. Děti dostanou čokoládového zajíčka a vajíčka. V Irsku se
podává k jídlu na velikonoce jehněčí pečeně (např. jehněčí kýta s mátovou omáčkou) nebo
krocan. V Portugalsku se velikonoční jehněčí pečeně nazývá „Cordeiro Pascal“. Než se
však Portugalci pustí do této pochoutky, musí navštívit svého kmotra a předat mu „Folar
de Páscoa“, což je kynutý koláč skrývající uvnitř vajíčko ve skořápce uvařené natvrdo.
V mnohých zemích nemají typické velikonoční zvyky. Například ve Spojených státech –
zemi mnoha kultur, národností a náboženství slaví velikonoce každý tak, jak se naučil od
svých předků, jak je v jeho rodině zvykem.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejná zasedání zastupitelstva
V prvním čtvrtletí letošního roku se uskutečnilo jedno zasedání Zastupitelstva obce Obruby, a to
dne 5. 2. 2014. Zastupitelstvo schválilo opravu místních komunikací, opravu okapů na budově
školy, opravu vodojemu – vnitřní části, opravu místního rozhlasu, nákup materiálu pro stavbu
přístřešku, který bude sloužit SDH, nákup a instalaci informační mapy, revitalizaci parkových
ploch v centru obce, vypracování projektu pro vybudování nového osvětlení u firmy VHL a na
Místech u silnice 1/16, projekt na zateplení obchodu (podklad pro žádost o dotaci), odkup části
pozemku 657/10, k.ú. Obruby. Veškeré informace budou také v dalších číslech Zpravodaje obce
Obruby.

Další informace z obecního úřadu
UZAVŘENÍ PLOCHY NA ZELENÝ ODPAD - BÝVALÁ PÍSKOVNA

Vzhledem k tomu, že na ploše směr Rohatsko, která má sloužit pouze pro ukládání zeleného
odpadu, přibývá komunálního odpadu a vzniká tak černá skládka, bude tato skládka zrušena!!!
V současnosti připravujeme pro ukládání zeleného odpadu náhradní řešení. K tomuto účelu
budou sloužit dva zamykatelné velkoobjemové kontejnery, které budou umístěny na Místech u
vodojemu a za Obecním úřadem. Po přistavení kontejnerů, bude zakázáno vozit zelený odpad do
bývalé pískovny a cesta bude opatřena uzamykatelnou závorou.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Kdy - v sobotu 5. dubna od 15,30 do 15,40 u hasičské zbrojnice.
V této době můžete odevzdat svozové firmě vyjeté oleje, barvy, léky, lednice, TV, autobaterie, chemikálie atd.

NEPOŘÁDEK U KONTEJNERŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM.

V poslední době se vyskytuje volně pohozený odpad, který se z nějakého důvodu nevejde do přistavených kontejnerů
na tříděný odpad. Pokud je evidentní, že vámi donesený odpad se do kontejneru nevejde, tak není možné, aby byl
volně pohozen vedle kontejnerů. Pokud má kontejner kulatý otvor na vhazování lahví, tak tam nemohu přinést čelní sklo
z automobilu. Zde je evidentní a také logické, že se žádným způsobem do kontejneru nevejde. Proto si původní majitel
čelního skla situaci zjednodušil a odhodil sklo za kontejnery na zem. Dalším příkladem je pohození prošívané deky
u kontejnerů na plast, sklo a papír. Veškerý vámi odhozený odpad u kontejnerů s tříděným odpadem zůstane, protože ho
svozová firma neodveze. Tento nešvar se vyskytuje u obou stanovišť a na vzhledu obce to nepřidá.
Děkujeme za pochopení.

OPRAVA VODOJEMU OBRUBY

Jak jste jistě zaregistrovali, tak proběhla kompletní oprava nádrže vodojemu Obruby. Spolu s nádrží bylo také vyměněno
potrubí, které je instalováno v noze vodojemu. Potrubí bylo opatřeno škrtícími klapkami a vodoměrem, který nám umožní
sledovat průtok vodojemem.
Oprava nádrže spočívala ve vyčištění, opravě poškozeného pláště v místech napadených korozí a natřením celé nádrže
speciální barvou.
Celkové náklady se vyšplhaly na 290 000,- Kč. Před zahájením opravy byla instalována ve vodárně Soleček speciální
vícestupňová čerpadla s plynulou regulací otáček HYDROVAR, která zásobovala vodovod v době odstavení vodojemu.
HYDROVAR instalovala firma VaK Mladá Boleslav za cenu 24 000,- Kč.
Fotky z celé akce si můžete prohlédnout na webu obce - fotalbum akcí
čerpadla HYDROVAR ve
vodárně na Solečku

Pohled do „nohy“ vodojemu
s novým tepelně izolovaným
potrubím
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PODĚKOVÁNÍ,

dovolte mi, abych touto cestou poděkoval ing. Luboši
Holubičkovi ml. a firmě VHL s.r.o. za pomoc při obnově
zvoničky. Zvonička byla kompletně demontována a po obnově
ve firmě VHL, byla opět umístěna za Obecní úřad.
Miroslav Dufek, starosta

na dřevěném závěsu zvonu se našel
nápis „Bedřich Oudrnický 1920“

na zvoničce se nově objevila i lavička
ke spočinutí znaveného „poutníka“

REAKCE NA PETICI

Vážený pane starosto,
jménem Sdružení místních samospráv Vám děkujeme za aktivní spolupráci ve věci „Petice za záchranu vesnických pošt“.
Jak jistě víte, první etapa našeho boje byla úspěšná. Shromáždili jsme více než 75 000 podpisů občanů a premiér Rusnok
zastavil projednávání bodu stanovení návrhu minimálního počtu pošt na 2 100, které na přelomu prosince a ledna reálně
hrozilo. Ještě jednou děkujeme za Vaši neobyčejnou aktivitu, nasazení a spolupráci.
S přátelským pozdravem
Jana Juřenčáková, předsedkyně
Sdružení místních samospráv ČR

OBECNÍ ÚŘAD PŘIPOMÍNÁ

Poplatek za komunální odpad je splatný vždy nejpozději do 31. 3. každého roku.
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
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REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Jistě jste si všimli, že v prostoru obecního parčíku byly pokáceny původní javory. Stalo se tak zejména kvůli jejich špatnému
stavu (viz fotografie). Ve spolupráci s odbornou firmou je připravována revitalizace tohoto území, která bude řešit nejen
náhradu původních dřevin, ale také umístění a osazení informační turistické mapy, odpočinkových laviček a další.

K HOSPODAŘENÍ OBCE OBRUBY V ROCE 2013

Ve dnech 18.9.2013 a 28.2.2014 provedli zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje audit hospodaření, jehož
výsledkem je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Obruby“ se závěrečným hodnocením: „nebyly zjištěny
chyby a nedostaky“.

VÝZVA

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální
zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak
vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci
nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za
to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
V Praze dne 10.1.2014
Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

ČARODĚJNICE

Jako v posledních letech, nebudou i letos v naší obci čarodějnice upalovány na hranicích. Uskuteční se ale 30.4. slet
čarodějnic, půjde se průvodem na hřiště a tam se odehrají čarodějnické radovánky. Podrobnosti sledujte na plakátech.

REKREAČNÍ NOHEJBAL – NÁBOR
Nově vznikající Nohejbalový klub hledá hráče pro doplnění svého
týmu, který chce hrát (zatím) REKREAČNÍ nohejbal.
V případě zájmu pište na email dufek23@seznam.cz, volejte na tel. 720184690 Miroslav Dufek
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Mateřská školka nezahálí ani v zimních měsících, proto se 28.1.2014 konala
výprava (výlet) za poznáním do výrobny dřevěných hraček DETOA v Albrechticích
v Jizerských horách, dříve známých pod značkou TOFA. Děti poznaly jak je
složitá a dlouhá výroba hraček a měly možnost si „zatvořit“ v kreativní dílně.
Děkujeme sponzorovi z řad rodičů za zajištění a uhrazení dopravy.

Další výlet na děti čekal 19.2 2014 ve spolupráci s MŠ Boseň do svíčkárny ,,Rodas“ v Šestajovicích u Prahy. Děti se
seznámily s výrobou svíček a měli možnost si ji ozdobit namáčecí technikou, vlastnoručně si odlévaly netoxické voskovky
a vykrajovaly glycerinové mýdlo.

V mateřské škole nezapomínáme ani na tradice a tak se i u nás pořádal 27.2.2014 tradiční masopustní karneval. Děti
přišly v krásných maskách a pak už se jen tančilo a dovádělo.
Alena Helikarová, ředitelka

ZPRAVODAJ obce Obruby · číslo 1/2014 · leden - březen

5

ZE ŽIVOTA SDRUŽENÍ A SPOLKŮ
FK Obruby
ROZPIS PRVNÍHO JARNÍHO KOLA SEZÓNY 2013/2014
Poznámka: podle rozhodnutí Okresního fotbalového svazu začíná jarní sezóna 14.kolem , 12. a
13.kolo se tudíž odehraje až po 22.kole.
Domácí
MSK „B“
Jivina
Bakov „B“
Krnsko „B“
Nová Ves
SKP MB

Hosté
Sporting MB
DOUBRAVA „A“
DBSK „B“
OBRUBY
Strašnov
Klášter

Termín
05.04. 16:30
05.04. 16:30
06.04. 16:30
06.04. 16:30
06.04. 14:00
06.04. 13:30

Den
SO
SO
NE
NE
NE
NE

Hřiště

Zámostí
U koupaliště

ROZPIS ZÁPASŮ FK OBRUBY JARO 2013/2014
6.4.2014
13.4.2014
21.4.2014
27.4.2014
4.5.2014
11.5.2014
18.5.2014
25.5.2014
1.6.2014
8.6.214
15.6.2014

14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
12. kolo
13. kolo

Krnsko "B" - OBRUBY
OBRUBY - Bakov "B"
Jivina - OBRUBY
OBRUBY - Sporting MB
DOUBRAVA "A" - OBRUBY
OBRUBY - DBSK "B"
MSK "B" - OBRUBY
Strašnov - OBRUBY
OBRUBY - Klášter
SKP MB - OBRUBY
OBRUBY - Nová Ves

letošní teplá zima udělala své
... krtek se asi moc nevyspal
a na hřišti to vypadalo takto

NEZAPOMEŇTE NA FOTBALOVÝ SVÁTEK!

Ve dnech 12.6. - 13.7.2014 se koná mistrovství světa ve fotbale v Brazílii.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obruby
Dne 28.12. 2013 proběhla v pohostinství Na hřišti Výroční valná hromada SDH Obruby za účasti zástupců Okresního
sdružení hasičů Mladá Boleslav a zástupců Středočeského kraje. Od představitelů Středočeského kraje bylo předáno
našemu sboru Čestné uznání Středočeského kraje za rozvoj hasičstva na území Středočeského kraje. Dále byla předána
starostovi sboru a veliteli sboru medaile Středočeského kraje za rozvoj hasičstva. Na schůzi byly dále předneseny zprávy
za uplynulé období a nastíněn plán práce na další období. Také byly předány odznaky novým strojníkům, děkovné listy
dobrovolníkům, kteří byli nápomocni při organizování MČR v Požárním sportu v Ml. Boleslavi. Po schůzi následovala
hudební zábava za doprovodu pana Janouška, kterou si přítomní užili.

Tradiční ples hasičů se konal 18.1. 2014 v pohostinství Obrubcích. Na ples se podařilo získat mnoho pěkných cen od
štědrých sponzorů, kterým tímto ještě jednou děkujeme.
Ve dnech 5.3. - 9.3. 2014 se konalo zimní
soustředění s dětmi na chatě v Rejdicích.
Dopoledne jsme trávili na sjezdovce a
odpoledne byl volný program tykající
se prohlubování hasičských znalostí a
dovedností. Také jsme nezapomněli na
turistiku a vycházky po horách. Celkem
se soustředění zúčastnilo 8 dětí, z nichž
jich pět stálo na lyžích poprvé a během
pobytu se naučily lyžovat na výbornou.
Děti si odvezly plno pěkných zážitků
a již se těší na další, tentokrát letní
soustředění. Domů jsme se vrátili všichni
zdrávi a odpočati.
Ve středu 14.5. 2014 proběhne v naší obci opět veřejná sbírka „Den proti rakovině“, která je letos
zaměřena na prevenci nádoru plic. Naši obec budou opět v odpoledních hodinách obcházet mladí
hasiči a nabízet kytičku za symbolických 20,- Kč. Všem, kteří si kytičku zakoupí, děkujeme za
přispění na dobrou věc.
Pavel Sedláček, starosta sboru
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SKAUTSKÝ ODDÍL
Přespání v klubovně v Kněžmostě se zůčastnilo 15 dětí z Obrubského a Bousovského oddílu.
Proběhl jeden výlet - tajný se skvělým názvem „Na Draka“. Druhý se kvůli počasí musel zrušit.
V nejbližší době nás čeká výlet do Babylonu, dále pak závody vlčat a světlušek (nejmenší skauti), které pořádáme
společně s Bousovem a Kněžmostem a výprava do skautského srubu "Zvířátka".
Momentálně je pro nás na prvním místě příprava na závody, kde i Obruby budou mít soutěžní tým na trati. Příprava je
rozličná - soutěží se v disciplínách jako zdravověda, přírodniny, manuální zručnost, fyzická zdatnost, historie, skautské
dovednosti.
Schůzky máme stále každé úterý od 17,00 hod v klubovně za Obecním úřadem.
Vojta Floriš, vedoucí oddílu
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Rybářský spolek Hastrman TEAM Obruby

Letošní zima byla pro rybáře příznivá jak
ukazuje obrázek, který jsem pořídil při návratu
z fotbálku na Štědrý den.
Pepa Tomeček

PŘÁTELÉ MOTOREK A ČTYŘKOLEK

na sklonku roku 2013 a to přesně na Boží hod, uspořádali zásluhou organizátora Pepy Adama ml. opět jízdu z Obrub na
svých strojích (u některých se jednalo téměř o veterány), se zastávkami pod hradem Kost a u Komárovského rybníka
na Branžeži. Účastníci projížďky tentokrát nemuseli překonávat žádné nástrahy zimy, jako náledí nebo sněhové závěje.
Doprovodná vozidla se postarala i o povolené občerstvení.
Pepa Tomeček
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OSTATNÍ INFORMACE Z NAŠÍ OBCE
VÁNOČNÍ A SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK
Letošní vánoce byly zcela bez sněhu, na Silvestra byl lehký sněhový poprašek a oba dny foukal nepříjemně vlezlý
severák. Přesto se hrál fotbálek na Štědrý den i na Silvestra a to derby „Dolňáci versus Horňáci“. Vánoční utkání
skončilo 12:3 pro Dolňáky, Silvestrovské utkání skončilo opět ve prospěch Dolňáků. O Silvestru zafungovaly i ztepilé
roztleskávačky. Na měsíc duben se připravuje další fotbálek, při kterém si Horňáci určitě vylepší svoji reputaci.
Pepa Tomeček
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MASOPUST 2014

V sobotu 1.března se uskutečnil masopustní průvod obcí za
doprovodu již tradičně Kyzivátovy kapely z Libáně. Počasí i letos
přálo, masopustní masky se nenechaly
zahanbit a přišly opět s jinými nápady.
Pro účastníky průvodu bylo v řadě domů
přichystáno občerstvení a nechyběl ani
pověstný taneček s hostiteli.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V období duben - červen 2014 oslaví své životní jubileum:
v květnu - Bacovský František (86), Adamová Hana (50), Šebková Ivana (50)
v červnu - Prokeš Drahoslav (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.
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Z KRONIKY OBCE
Ohlédnutí za minulostí V.
V minulých Zpravodajích jsme se zabývali zajímavými událostmi z obecní kroniky z let končících na číslici 3, letos
nás čeká pokračování s tím, že budu uvádět události, které jsou v obecní kronice uvedeny v letech končících na číslici 4.
Přesto, že první díl obecní kroniky byl každoročně psán až od roku 1926, zmínil se v úvodu kronikář František Vojtíšek
stručně i o událostech v roce 1924 a to např.:
1924

V lednu i únoru zuřily mrazy a vánice. Od 1.ledna zřízena v Obrubech samostatná jednotřídní obecná škola.
Škola na Všeborsku byla redukována na dvojtřídní. Vyučováno bylo v chalupě paní Prchlíkové v čísle 22. (pozn.red. dnes zde bydlí Hanušovi).
V celé republice zavedena nová časomíra odpolední, takže se počítá neustále den od půlnoci od 1hod. do 24
hodin. Odpoledne místo jedné hodiny je třináctá, atd.
Na žádost obecního zastupitelstva provedena úředníky ze Sobotky revise obecního hospodaření za starosty Jos.
Novotného a Fr.Krále. Shledáno, že v obecní pokladně chybí obnos 9 815,01K, který museli jmenovaní funkcionáři složiti
zpět do obecní pokladny.
8.června konal sbor dobrovolných hasičů slavnost, při které odevzdána veřejnému užívání nově zmotorisovaná
stříkačka dle systému Štěpánkova (pozn.red. – firma Štěpánek a spol. byla z Kostelce nad Labem). V obci ustaven první
na okrese ženský hasičský odbor, který přijat do župy 13.července na župním sjezdě na Rovni. První náčelnicí zvolena
Fr.Oudrnická.
1934

Po celkem normálním ukončení zimy měsícem lednem a únorem, přinesl již březen jarní počasí, které netrvalo
dlouho jsouc již 16.dubna vystřídáno letním počasím, které trvalo do 3.října. Nejteplejším dnem byl 19.červenec (33°C),
nejstudenějším byl 3.únor (-21°C). Sníh ležel 26 dní.
1.ledna konán ples dobr.sboru hasičského u Volfů, 14.ledna konán ples jinochů a dívek z Obrub, 12.února pořádal
sbor dobr.hasičů merendu. 25.února sehrál dramatický odbor hasičů divadelní hru Osiřelo dítě a 28.3 veselohru Její
veličenstvo láska.
V tomto roce se narodilo celkem 13 dětí, konalo se 5 svateb, zemřelo 9 lidí většinou starších. Obchod a hostinec
č.48 přejímá po smrti své matky B.Bajerové, syn její, Josef Šlechta.
Obecní zastupitelstvo vykonalo během roku 10 schůzí, na kterých projednalo: stanovení poplatku za připouštění
krav na 14,50 Kč, zakoupení řeposecího stroje za 1 200Kč ze zrušeného cukrovaru v D.Bousově, schválení koncese
hostinské p.Jos.Šlechtovi, udělení domovského práva p.Karlu Šenkýřovi, ...
2.prosince o ½ 11 v noci na státní silnici ke Kněžmostu nad Borovičkovým polem najel motocyklem p.Nejedlý
z Kněžmosta a p.Brzobohatý ze Suhrovic na Jos.Kostrbu z Míst. Pan Nejedlý vyletěl ze sedla a narazil do jabloně hlavou,
při převozu do nemocnice zemřel. Panu Brzobohatému se nic nestalo, panu Kostrbovi byla přeražena žebra a musel býti
odvezen do nemocnice. Příčinou neštěstí byla jízda beze světla.
Pan Holubička propachtoval hostinec p.Volfovi za 7 000 Kč a daně. Ve Pteči vysázena nová třešňovka. V květnu
24. byla vykonána volba presidenta republiky. Po dohodě českých státotvorných stran politických zvolen po čtvrté
presidentem T.G.Masaryk.
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