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Vážení čtenáři,
vítám Vás při čtení v pořadí již 4.čísla obrubského Zpravodaje. Nevím jak Vám,
ale mně ten čas, který uplynul od vydání historicky prvního čísla Zpravodaje, utekl jako
voda. Když mně pan starosta požádal, jestli bych se do něčeho takového pustil, netušil
jsem samozřejmě , co to „redaktorování“ všechno obnáší. A protože obecně platí, že
„jakákoliv iniciativa se trestá“, doplatil jsem na to (samozřejmě v uvozovkách) taky.
Redaktor by měl být, jak se říká „u toho“, a tak jsem kvůli účasti na různých akcích, ujel
v letošním roce (coby skalní cykloturista), úplně ten nejmenší počet kilometrů za
poslední léta. Zatím mně to redaktorování ale baví a to díky Vám čtenářům.
Dovoluji si proto s nadcházejícími svátky (i když nebudou asi zase ladovsky
bílé), poděkovat dopisovatelům a členům obecního zastupitelstva za spolupráci.
Všem Vám přeji hodně zdraví, štěstí a dobré pohody do Nového roku.
Pepa Tomeček, redaktor

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejná zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo na veřejném zasedání dne 18.11.2013 projednalo a schválillo:
Žádost o dotaci z programu FROM – oprava dalších chodníků a kabin fotbalového
klubu.
Plné znění usnesení je k dispozici na internetových stránkách obce Obruby

Pozvánka

v souladu s § 91 odst.1/ zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění Vás zvu na
zasedání Zastupitelstva obce Obruby, které se koná
v pátek 20. prosince 2013 od 18.30 hod. v restauraci na hřišti.
Program:
1. Zahájení
2. Rozpočet obce Obruby na rok 2014
3. Rozpočtová opatření č. 10 (v kompetenci starosty ),11 a 12
4. Směrnice č.1/2013 – schvalování účetní závěrky vlastní účetní jednotky.
5. Výzvy na výběr dodavatelů – oprava chodníků, oprava kabin a oprava komunikace
za MŠ.
Miroslav Dufek, starosta

Další informace z obecního úřadu
Slovo starosty - ohlédnutí za rokem 2013 a výhled do roku 2014.
V letošním roce se v naší obci opět podařilo realizovat řadu akcí. K největším letošním akcím patří oprava chodníku
směrem na Místa a oprava hospody na hřišti. Dále byly opraveny kanálové vpusti v dolní části obce a mostek směrem
na Všeborsko. Opravám se nevyhnul ani plot v mateřské škole, jehož část na straně ke Krýslům je v podstatě zcela
nová. Dále byly vyměněny některé lampy veřejného osvětlení. Na Místech jsou postupně měněny lampy veřejného
osvětlení včetně ocelových stožárů. Údržbu si
vyžádal rovněž vodovod, kde byly opraveny a
tyčemi označeny vodovodní šachty a také byla
opravena fasáda a střecha na vodárně na
Solečku.
Pokud se jedná o akce připravované, tak těch
také není málo. Aby se ale daly realizovat,
snažíme se vylepšit možnosti financování a
posílení obecního rozpočtu prostřednictvím
spolufinancování některých akcí z dotačních
fondů. Připravujeme celkem 3 žádosti o dotaci
z Fondů středočeského kraje. Ve dvou
případech žádáme o příspěvek z Fondu
rozvoje měst a obcí na opravu zbývajících
chodníků a kabin našich fotbalistů, které jsou
jejich důležitým zázemím. Třetí žádost je
z Operačního programu Zelená úsporám.
Jedná se o zateplení a výměnu oken v mateřské škole. V programu zateplování hodláme pokračovat i nadále, proto
musíme připravit podklady pro žádosti o spolufinancování z fondu Zelená úsporám na zateplení obchodu, hospody a
kabin na hřišti (rok 2015).
Dále připravujeme opravu místní
komunikace za mateřskou školou. Také
připravujeme podklady pro opravy
místních komunikací ke Pteči a v zatáčce
u Hanušů.
Nesmíme zapomenout na připravované
opravy vodovodní infrastruktury. V příštím
roce bude na jeden týden odstaven
věžový vodojem, který bude vyčištěn a
natřen. V současnosti řešíme způsob
zajištění týdenní dodávky vody pro naše
odběratele v době odstávky. V plném
proudu jsou přípravy na instalaci nových
lamp veřejného osvětlení, kdy jsou
připravovány podklady pro územní řízení.
Nové veřejné osvětlení by se mělo objevit
v ulici za mateřskou školou, za Obecním
úřadem a vedle objektu firmy VHL s.r.o.
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Spolu s vedením FK Obruby připravujeme podklady pro rozhodnutí o případné výstavbě klubovny pro naše sportovce.
V tomto případě by celá akce měla probíhat z velké části formou brigád.
Pokud se jedná o společenské akce, tak chci připomenout Oslavy obce a FK Obruby, které se opravdu vydařily. Paní
Kašíkové se organizačně podařilo zajistit vstupenky a dopravu autobusem na několik divadelních představení do
pražských divadel. Nesmíme zapomenout ani na několik akcí pro děti, pod taktovkou našich zastupitelek Moniky
Havelkové, Jany Kašíkové, Ivety Suchánkové a Skautského oddílu Obruby pod vedením Vojty Floriše.
Předpokládané hospodaření obce skončí v roce 2013 s přebytkem cca 800 000,-Kč. Částka je zatím orientační,
protože hlavní uzávěrka bude až k 31.12.2013.
Na závěr bych chtěl poděkovat místním spolkům FK Obruby, Skautskému oddílu, Spolku rybářů a SDH Obruby za
jejich činnost v roce 2013. Dále bych chtěl poděkovat Vojtěchu Florišovi, ing. Josefu Tomečkovi, Jiřímu Havelkovi a
ing. Luboši Holubičkovi ml. za jejich pomoc a spolupráci. Dík patří také místním firmám J+M Havelka s.r.o., VHL s.r.o.
a Fytospol v.o.s. za jejich sponzoring v roce 2013.
Miroslav Dufek, starosta
Aktuální informace o Developerském záměru Amerika.
V současné době bylo doručeno ze stavebního úřadu Dolní Bousov „Oznámení o zahájení územního řízení“
o umístění účelové komunikace a inženýrských sítí k novým rodinným domům v obci Obruby, v místě zvaném
Amerika. Navrhovatel podal návrh už v měsíci červenci !!!
Namístě je vhodná informace, že z důvodu přepracování
projektové dokumentace a lhůt dotčených orgánů, byl
projekt o několik měsíců pozdržen. Firma neukončila
svoji činnost, ale podle jednatele firmy INVESTING CZ
s.r.o., Ing. Nadrchala, která zastupuje developera Obytný
soubor Boseň s.r.o., čekala až se rozjede ,,úřední šiml".
Miroslav Dufek, starosta

Nahlédnutí do prvních měsíců roku 2014
Obecní úřad připravuje na leden Pyžamový ples, začátkem března Masopust, v průběhu března Jarní ples.
O konkrétních termínech budete včas informováni pomocí plakátů.
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Obecní úřad a Hospůdka na hřišti Vás srdečně zvou na

OSLAVY SILVESTRA
a
NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ
31. prosince 2013
od 20 hodin. Začátek Novoročního ohňostroje 00:30hod.
K tanci a poslechu zahraje Pepa Kodrik
Vstupné 100,-Kč
Rezervace na tel: 731316115

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V období leden - březen 2014 oslaví své životní jubileum:

Josefová Ludmila (87), Kašík Jiří (70), Lamačová Libuše (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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ZE ŽIVOTA SDRUŽENÍ A SPOLKŮ

FK Obruby
Sezóna 2013/2014 - podzimní část

FK Obruby se po postupu do III.A třídy jako nováček neuvedl špatně. Po skončení podzimní části obsadil slušné
čtvrté místo.
TABULKA - výsledky III.A třídy muži po podzimní části

Tým
1 .MSK "B"
2.DOUBRAVA "A"
3.SKP MB

Záp
11
11
11

+
10
10
8

0
1
0
0

0
1
3

Skóre
53:11
39:06
26:1 3

Body
31
30
24

5.Strašnov
6.DBSK "B"
7.Bakov "B"
8.Jivina
9.Krnsko "B"
1 0.Sporting MB
11 .Nová Ves
1 2.Klášter

11
11
11
11
11
11
11
11

5
5
5
3
3
3
2
1

2
2
0
1
1
0
2
1

4
4
6
7
7
8
7
9

1 9:1 6
24:26
22:27
20:29
1 9:32
1 8:33
1 7:42
1 5:40

17
17
15
10
10
9
8
4

4.OBRUBY

11

6

0

5

27:24

18

Dne 6.10.2013 od 16,15 hodin se konala v pohostinství na hřišti Valná hromada FK Obruby, na které byl v tajném
hlasování ze sedmi kandidátů zvolen nový výkonný výbor ve složení Pavlíček Petr, Adam Vladimír, Floriš Vojtěch,
Průcha Miroslav a Havel Václav.
Statutárními zástupci klubu byli zvoleni: Pavlíček Petr - předseda klubu, Floriš Vojtěch - tajemník klubu a Průcha
Miroslav - hospodář klubu. Nový výbor klubu se schází pravidelně, připravil podklady pro žádost obce o finanční
dotaci na opravy sociálního zázemí klubu (kabiny, WC, sprchy). Zahájil nábor dětí do sportovního kroužlu
s fotbalovým zaměřením a pro jeho činnost v zimním období zajistil sokolovnu v Kněžmostě.
Všem příznivcům klubu, ale i ostatním spoluobčanům přejeme pevné zdraví a hodně spokojenosti v roce
2014.
Petr Pavlíček
předseda FK Obruby
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obruby
Co se událo v SDH Obruby v závěru roku 2013
Od září jsme se opět začali scházet s mladými hasiči. Došlo ke změně konání hasičského kroužku. Kroužek
probíhá každý pátek od 16.00 hod. v hasičské klubovně. Do nové sezony jsme vstoupili v počtu 15 dětí. Kdo by měl
zájem a chtěl by své dítě do kroužku přihlásit, může kontaktovat kohokoliv ze zástupců výboru SDH nebo přijít
přímo na kroužek a domluvit se na místě.
Dne 26.10. 2013 jsme uspořádali Železnou neděli spojenou se sběrem vysloužilých elektrospotřebičů.
Děkujeme všem, kteří jste nám do sběru přispěli.
Dne 9.11. 2013 jsme uspořádali již 4. ročník Hasičské šipkyády, konané v místním pohostinství na hřišti.
Celkem se zúčastnilo 32 soutěžících, z toho 5 dětí. Hráči si užili napínavé a vyrovnané souboje. Pro vítěze byly
připravené hodnotné ceny a samozřejmě i ceny útěchy. Bylo připraveno i drobné občerstvení.
Vítězná umístění: muži - Ladislav Lamač, ženy - Nikola Musilová, děti - Vojtěch Kašík ( všichni obhájili loňské
vítězství). Děkujeme všem za účast a vítězům ještě jednou gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů i příští rok.
Dále si dovolujeme pozvat všechny členy SDH
Obruby na výroční valnou hromadu, která se
bude konat 28.12. 2013 v místním pohostinství
na hřišti od 17:00 hod. Po skončení schůze bude
následovat volná zábava. K tanci a poslechu nám
od 20:00 hod. zahraje p. Janoušek. Zveme
všechny občany obce.
Tradiční hasičský ples se bude konat 18.1.2014
v hospůdce v Obrubcích od 20:00 hod. Hudba
p. Josef Janoušek. Bude připravena bohatá
tombola a jako vždy bude zajištěn svoz a odvoz
z plesu. Těšíme se na vaši účast.
O jarních prázdninách plánujeme s dětmi výlety na hory za lyžováním. V březnu proběhne zimní soustředění na
horách.
Všem členům SDH a občanům obce přejeme do nastávajících vánočních svátků a nového roku hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a rodinné pohody.
Pavel Sedláček, starosta SDH Obruby
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Skautský oddíl

Ohlédnutí za posledními měsíci roku 2013
Do oddílu chodí 13 dětí - všechny z Obrub. V říjnu jsme byli na výletě na Troskách - společně s Bousovským oddílem.
V listopadu jsme uskutečnili noční bojovku, po návratu hry a přespání v Bousovské klubovně.
V pátek 13. prosince byla Vánoční schůzka, tentokrát v Kněžmostě, a opět s přespáním v tamní klubovně.
23.prosince budeme roznášet Betlémské světýlko v Obrubech,
v dopoledních hodinách bude k dispozici pro zájemce v klubovně
obecního úřadu. Podrobnosti o historii a poslání Betlémského světla
najdete na stránkách http://www.betlemskesvetlo.cz.

Společně s obcí Obruby jsme pořádali
Drakiádu.
Nyní se s oddílem Obruby připravujeme na
Závod vlčat a světlušek - který v roce 2014
pořádáme ve spolupráci Dolní Bousov, Obruby a Kněžmost, a bude to základní kolo pro okres Mladá Boleslav.
Kdo by se k nám chtěl přidat, tak schůzky jsou každý týden v úterý od 17:00 hod v klubovně za obecním úřadem.
Velice bych chtěl poděkovat zastupitelstvu obce za
jejich podporu a spolupráci.
Všem přejeme krásné Vánoce a šťastný Nový
rok - Skautský oddíl Obruby
Vojta Floriš, vedoucí oddílu
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Rybářský spolek Hastrman TEAM Obruby
Rok 2013 je za námi ...

...a tady je ohlédnutí za jeho průběhem očima rybáře.
Byly uspořádány veřejné závody - dvakrát pro děti a dvakrát pro dospělé. Dále se uskutečnily spolkové rybářské
závody pro děti i dospělé. Při rybářských závodech nejde jen o sportovní výkon, ale jeho doprovodným efektem je i
odlovení co největšího množství sumečka amerického, který je škodlivou rybou a nemá v našem revíru přirozeného
nepřítele.
Není ale vždy jen "posvícení", rybář se musí o svůj revír starat. Tady jsou alespoń příklady prací, které se musí zajistit.
V průběhu roku se seká tráva v okolí rybníka a to 4 až 5krát za sezónu, od dubna do října (podle počasí) se
ryby krmí. A ryby toho spotřebují ročně asi 800 kg. Na podzim bylo například letos do rybníka zakoupeno pro
zarybnění 340 ks násady kapra. V zimě, když rybník zamrzne, musí běžet čerpadla pro okysličování vody a led se
musí při velké tloušťce i prosekávat. Tady je na místě upozornit, že pokud se na zamrzlý rybník vydají bruslaři, je to
jen na jejich vlastní nebezpečí. Zajímavostí je, že když na led nenapadne sníh a led je čistý, není třeba okysličovat
vodu čerpadly. Voda se okysličuje denním světlem a to ikdyž je slunce za mraky. V zimním období se rovněž ořezává
z ledu rákosí. Některá místa je ale nutno zbavovat rákosí i v létě, aby vůbec byl prostor, odkud se dá rybařit.
Rybník "Pískovna Obruby", v rybářské hantýrce "nebesák" - nemá přítok a hladina se doplňuje pouze formou
daru z nebes - deště. V rybníku je možno chytit okouna, plotici, kapra, štiku, lína, amura a tolstolobika. Kromě ryb má
své další obyvatele. Už několik let tam žijí dvě želvy (měří asi 20 cm), kachny, lysky černé s bílou hlavičkou, žáby,
užovky a dokonce se tam usídlily dva páry ledňáčků.
Rád bych poděkoval všem, kteří byli nápomocni u rybářských závodů a při výše popsaných souvisejících činnostech a
popřál spokojené prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v Novém roce. S rybářským
pozdravem "Petru zdar!"
Josef Adam, člen rybářské stráže
a správce rybníka Pískovna Obruby
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OSTATNÍ INFORMACE Z NAŠÍ OBCE
DRAKIÁDA 2013

Draci se většinou pouštějí na podzim, to už pořádně fouká vítr. V tomto roce se DRAKIÁDA uskutečnila sice na
podzim (13.října), ale ten vítr ne a ne pořádně zafoukat. I tak se dvacet dětí vyřádilo nejdříve s draky a to za hezkého
slunečného počasí, následně si děti vyrobily v restauraci na hřišti z přírodních materálů své vlastní výtvory.
Jana Kašíková
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ODKUD SE BERE PITNÁ VODA, KTERÁ TEČE Z NAŠICH KOHOUTKŮ?
Minule jsme se seznámili s místy, kde voda pramení a odkud se dále dostává výtlačným potrubím do
věžového vodojemu na Místech, z kterého jsou poté zásobovány obce Obruby, Přepeře, Malobratřice a Obrubce s
místní částí Obora. Odběry pro okolní obce jsou měřeny pomocí samostatných vodoměrů. Vodojem se stal
mimochodem významným orientačním bodem nejen obce, ale i zdejšího regionu.
Vodojem byl postaven v roce 1988, má kapacitu 200 m3, průměr "koule" (jak tomu mnozí říkají) je zhruba
6,5m, výška věže 20m.
V tomto čísle Zpravodaje si můžete prohlénout fotografie pořízené přímo z vodojemu. První ukazuje
přístupový žebřík, potrubí pro přívod a odvod vody a elektrorozvody, to vše vede vnitřkem věže. Na další je vidět
opláštění celé "koule" a dále jeden z mnoha možných pohledů do mlhavého okolí. Na vodojemu jsou umístěné
anténní systémy operátorů mobilních telefonů vč. poskytovatele internetu pro obec Obruby.
Pepa Tomeček

Poznámka:
zastupitelstvo informuje občany, že vodné pro rok 2014 zůstává ve stávající
výši, tj. 22,- Kč/m3.
ZPRAVODAJ obce Obruby · číslo 4/2013 · říjen - prosinec
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PODZIMNÍ ÚKLID OBCE
Bylo to trochu odvážné, nechat podzimní úklid obce až na 23.listopad, ale vyplatilo se počkat. Llistí už téměř všechno
ze stromů opadalo a hlavně brigádníkům přálo ten den krásné počasí. Jak usilovně někteří pracovali ukazuje detail
"krvavé" ruky a násady od hrábí (je to prosím dámská ruka). Proto si dovoluji navrhnout: co kdyby si občané, kteří
jsou na tom zdravotně v pořádku, udělali úklid chodníku a přilehlé části komunikace každý před vlastními domy a
brigádníci to pak naloží, odvezou a samozřejmě uklidí před zbývajícími domy.

Přestávka s připravenými teplými
nápoji a tatrankou přišla vhod.

Po odvedené práci brigádníkům chutnalo občerstvení
jak venku, tak uvnitř v hospodě na hřišti.
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TURNAJ VE STOLNÍM TENISU (NEBO PINGPONGU?)
Skončilo období, kdy počasí lákalo k pohybovým aktivitám v přírodě. A stačil jeden nápad v "diskusním kroužku" před
krámem - co kdyby se uspořádal turnaj ve stolním tenisu? Stůl byl z dřívějších časů uložen ve skladu obecního úřadu,
stačilo, aby se někdo chopil organizace. Myslím, že Vojta Floriš s panem starostou a ve spolupráci s hostinskými
Veronikou a Ivošem se přípravy zhostili dobře. Stačilo už jen, aby se našli hráči. Ale i tato obava byla zažehnána,
neboť se sešlo dost sportovně naladěných soutěžících, kteří se utkali podle rozlosování na místě, a to bez rozdílu
věku a pohlaví. Po kvalifikačních utkáních se už rýsovaly náznaky možných borců na bedně. Některé výměny byly
opravdu strhující a byly odměněny zasloužilým potleskem přihlížejících. Ve finále s Romanem Suchánkem, po velmi
dobrém výkonu, nakonec lépe uspěl Mirek Průcha.
Pepa Tomeček

ZPRAVODAJ obce Obruby · číslo 4/2013 · říjen - prosinec
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CO SE JEŠTĚ UDÁLO

Ve školce se nadělovalo
V MŠ Obruby se dne 6.12.2013 konala mikulášská nadílka. Přišel nás navštívit Mikuláš a čert s andělem za
spolupráce Obecního úřadu Obruby. Děti dostaly balíček s čokoládovými figurkami a ovocem. Hlavním sponzorem
bylo Odbytové družstvo - ovoce Český ráj, které přispělo banány, jablky, mandarinkami a plnohodnotnými džusy
vlastní produkce.
Mateřská škola Obruby tímto sponzorovi
velmi děkuje.
Alena Helikarová, ředitelka MŠ

Ořech už je na svém definitivním místě
Na základě odborného doporučení zahradní firmy došlo k definitivnímu
usazení pamětního stromu - ořešáku, který byl slavnostně vysazen při
příležitosti oslav 605. výročí první písemné zmínky o obci Obruby, tehdy
dočasně v původním kontejneru.

Zmizela jedna (ne příliš vábná) dominanta obce
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ZAČÁTEK ADVENTU - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
Na první adventní neděli uspořádal obecní úřad ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů setkání občanů při
příležitosti rozsvícení vánočního stromku. Adventní atmosféru "zařídila" paní ředitelka mateřské školy se svými
dětskými svěřenci zpívanými koledami. Odměnou jim byl potlesk velmi početného publika. Zazněla vánočně laděná
slova z úst starosty a místostarostky obce i starosty hasičů. Hasiči se postarali o horký svařák pro dospělé, čaj pro
děti a řidiče a k zakousnutí byly i nějaké laskominy.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Jak je už dobrým zvykem v posledních letech, uspořádal obecní úřad pro děti i dospělé Mikulášskou nadílku.
Tentokrát byla spojena s divadelním představením loutkového divadla z Oskořínku (Nymburk), které zahrálo pohádku
o zakleté žabce. Děti nebyly pouze pasivními diváky, ale podílely se i na zdobení vánočního stromku a zapojili se do
dětských her. Mikuláš, který měl sebou knihu hříchů, pak se svým andělem a čertíky, splnil svou dárkovou povinnost.
Výrazy dětí ve tváři při setkání s čertem vyjadřovaly přiznání téměř ke všem hříchům. Po tanečku dětí se dostal do
pohybu i jejich dospělácký doprovod.
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Z kroniky obce

Ohlédnutí za minulostí IV.

V minulých Zpravodajích jsme se zabývali zajímavými událostmi z obecní kroniky z let 1933, 1943, 1953,
1963, 1973 a 1983. Rád bych pokračoval obdobnými informacemi i z dalších roků končících na číslici 3, tj. roky 1993
a 2003, ale v těchto letech se obecní kronika vymyká z pravidelných ročních záznamů. Záznam není roční, ale
souhrnný a to jeden za dvacet let, který pořídil dle dostupných materiálů a pamětníků Ladislav Lamač na sklonku roku
2010. Záznam obsahuje řadu událostí, ale bohužel nejsou ve většině případů datovány a tak uvádím pouze údaje
přiřazené k výše zmíněným dvěma rokům.
1993 - Tento rok byl třetím rokem činnosti obecního zastupitelstva, které vzešlo z prvních svobodných voleb
po roce 1989. Zastupitelstvo pracovalo ve složení (dle abecedy): Adam Josef st., Hykš Karel, Kůnová Věra, Trnka
Jan, Zikmund Miroslav.
2003 - Ukončilo činnost původní JZD, následně transformované do „OD Klas“, jehož předsedou byl František
Prokůpek z Dolního Bousova. Psal se první rok činnosti obecního zastupitelstva zvoleného ve 4.volebním období ve
složení (dle abecedy): Čihulková Jitka, Kůnová Věra, Musil Dalibor, Šenkýřová Dana, Žďánský Jaroslav. SDH Obruby
oslavilo 120 let trvání sboru. Program se uskutečnil po celý den na hřišti v Obrubech. V tomto roce vede fotbalový
klub FK ZEHOMS Obruby Petr Pavlíček, hraje se IV.třída okresní soutěže se střídavými úspěchy.
Poznámka: už se těším na pokračování historie obce z roků, která končí číslicí 4.
Pepa Tomeček, kronikář a redaktor
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