Z P R AV O D A J

ZPRAVODAJ obce Obruby		

číslo 1/2015

leden - březen
ročník III

Krásné a radostné Velikonoce!

Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, po letošní nezvykle teplé zimě, nás zřejmě potěší
alespoň účty za ceny topení. Doufejme, že na
Velikonoce, které letos připadly na 5. a 6. dubna už
nehrozí odhazování sněhu a budeme hrabat listí,
rýt záhony a vysazovat květiny. Máme tady jaro
spojené s Velikonocemi, venku už je veseleji. Přeji Vám,
aby Vaše Velikonoce byly plné radosti a pohody. Mějte
spoustu energie a dobré nálady do dalších dnů!
Pepa Tomeček, redaktor

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejná zasedání zastupitelstva
V uplynulém období se konala celkem tři veřejná zasedání zastupitelstva obce Obruby:
17.12.2014 zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. Vyrovnaný rozpočet na rok 2015 ve výši 3 689 000Kč - členěný na paragrafy.
2. Závazné ukazatele pro MŠ Obruby ve výši 388 500Kč.
3. Příspěvek nad rámec rozpočtu ve výši 25 000Kč pro MŠ Obruby.
4. Rozpočtové opatření č.12.
5. Cenu vodného na rok 2015 pro Obec Obruby 24,- Kč/m3, voda dodávaná okolním obcím
22,- Kč/m3.
6. Bezúplatný převod pozemků 660/15,22 a 702/23, v k.ú. Obruby.
7. Nákup židlí do jednací místnosti úřadu
8. Smlouvu o dílo na zateplení obchodu s firmou Otistav s.r.o.
9. Smlouvu o dílo na zateplení MŠ s firmou FT-Stavby s.r.o.
10. Smlouvu o poradenské činnosti s firmou INNOVA s.r.o.
4. 2. 2015 zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. Podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava střechy úřadu“ ze Středočeského Fondu
rozvoje obcí a měst pro rok 2015 a závazek spolufinancovat uvedený projekt ve výši

2.
3.
4.
5.

minimálně 5 % z celkových nákladů projektu.
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Přijetí úvěru od Komerční banky ve výši 1,5 mil. Kč, se splatností 5 let.
Návrh na zveřejnění podmínek pro pronájem budovy restaurace.
Obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území obce Obruby.

23. 2. 2015 zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. Smlouvu o dílo s firmou KOMCIS PROFI, s.r.o. na komplexní administraci žádosti o dotaci na pořízení kompostérů
pro občany.
2. Smlouvu č. 14207763 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na zateplení obchodu.

Další informace z obecního úřadu
Zastupitelstvo obce se dne 29. 12. 2014 sešlo na Obecním úřadě na
neformálním přátelském posezení s občerstvením se zástupci místních
spolků a kronikářem a redaktorem Zpravodaje. Starosta všem přítomným
poděkoval za jejich práci v roce 2014 a za příkladné vedení jejich dětských
kroužků, které se těší velkému zájmu. V současnosti v obci působí kroužek
Mladých hasičů, fotbalistů a oddíl skautů. Poděkování patří také panu Tomečkovi
za přípravu Zpravodaje, na který můžeme být pyšní, protože ne v každé obci se toto
podaří. Zde bych rád popřál našemu Zpravodaji do roku 2015 mnoho spokojených čtenářů.
Jako poděkování byla přítomným předána malá pozornost.

Kompostéry na likvidaci biologického odpadu

Od ledna tohoto roku vznikla obci ze zákona povinnost třídit bio-odpad, který vzniká na území naší obce. Obec začala
již na podzim, kdy byly přistaveny dva velkoobjemové kontejnery, jeden je za obecním úřadem a druhý u hřiště. Bohužel
kontejnery jsou pro obec finančně náročným řešením. Proto se zastupitelstvo rozhodlo, že se pokusí zajistit likvidaci bioodpadu jiným zákonným způsobem a požádalo o dotaci na nákup kompostérů pro občany Obrub. Abychom na tuto dotaci
dosáhli, tak jsme se spojili s obcemi Přepeře a Obrubce. V případě, že dotace bude schválena, tak obec ke každému
domu s číslem popisným bezplatně zapůjčí kompostér, který budete využívat ke kompostování vašeho bio-odpadu, a to
po dobu pěti let. Po skončení této lhůty, budou kompostéry bezplatně převedeny do majetku občanů, kteří kompostér
využívají.

Znečišťování okolí obce
V prosinci 2014 nechala obec uklidit nepořádek na asfaltové
ploše směr Rohatsko, která je v jejím majetku. Jednalo se
zejména o značné množství pneumatik, které tam byly
poházené. Celková částka za úklid a odvoz těchto pneumatik
se vyšplhala na víc jak 10 000Kč.
Bohužel bezohlednost lidí nezná mezí, protože se na pozemku
objevily další pneumatiky, a to pouhý měsíc po úklidu staré
černé skládky. Nebuďme prosím neteční k takovému chování.

2

ZPRAVODAJ obce Obruby · číslo 1/2015 · leden - březen

Poruchy na vodovodu.

V měsíci únoru došlo ke dvěma poruchám na vodovodu. První závada byla v obci Obruby a druhá na výtlaku u Malobratřic.
Díky rychlé opravě firmy Svoboda, naši odběratelé nezaregistrovali téměř žádné problémy.

Zalesnění pozemku bývalé
pískovny.
Pozemek bývalé pískovny směrem na
Rohatsko byl využíván bývalým JZD Přepeře,
kdy zde byl postaven silážní žlab a skladovací
hala. Po odstranění těchto staveb byl pozemek
ponechán svému osudu, což někteří občané
využili k odložení svých nepotřebných věcí.
V roce 2012 se zastupitelstvo rozhodlo, že
nechá pozemek zalesnit. Celkové náklady
na toto zalesnění se vyšplhaly na 250 000Kč.
Výsledek můžete vidět již teď, kdy se začíná
klubat krásný nový les.

Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku, která zpoplatňuje užívání
obecních pozemků
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den:
a) za umístění dočasné stavby pro poskytování prodeje nebo služeb
10,-Kč
b) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb
10,-Kč
c) za umístění prodejního zařízení 	
100,-Kč
d) za provádění výkopových prací
10,-Kč
e) za umístění stavebního zařízení
10,-Kč
f) za umístění skládek (např. materiálu)
10,-Kč
g) za umístění reklamního zařízení
100,-Kč
h) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
100,-Kč
i) za umístění zařízení cirkusů
10,-Kč
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
10,-Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce
10,-Kč
l) užívání veřejného prostranství pro kulturní akce
10,-Kč
m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
10,-Kč
n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby
filmových a televizních děl 	
10,-Kč.
Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část poplatník využije.
Obec stanovuje poplatek paušální částkou následovně:
a) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 	
b) za umístění skládek (např. materiálu)

1 000,-Kč/týden
500,-Kč/týden.

K tomuto kroku jsme byli donuceni některými občany, kteří si bez skrupulí zaberou pozemek, který jim nepatří.
Proč by si dělali nepořádek na svém pozemku, když ho mohou udělat na obecním, že? Žádáme proto občany, aby
si překontrolovali, zda nemají složený nějaký materiál na obecním pozemku. Zastupitelstvo provede kontrolu a
v oprávněném případě bude vyměřen poplatek podle této vyhlášky!!!
Již teď víme o obecních pozemcích, které jsou užívány bez souhlasu obce.
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Zpevnění místních komunikací
Rád bych vyjádřil poděkování firmě Fytospol v.o.s. za příspěvek na opravu místní komunikace. Jedná se o komunikaci
směrem do Pteče, kde byl opraven povrch asfaltovým recyklátem. Oprava bude dokončena na jaře, kdy bude recyklát
zpevněn asfaltovou emulzí.
Dále byla z obecních prostředků opravena menší část komunikace za mateřskou školou. Byl odtěžen nezpevněný povrch
komunikace v oblasti bývalé školní zahrady a zpevnění bylo provedeno štěrkovou drtí. V letošním roce bude štěrková drť
rovněž zpevněna asfaltovou emulzí. Vzhledem k finanční náročnosti nebyla komunikace opravena v celé své délce až
k transformátoru u mateřské školy.
Miroslav Dufek, starosta

ZEPTAL JSEM SE ZA VÁS PANA STAROSTY ....
Jak to vypadá s budoucností „Hospůdky na hřišti“?
„K 28.2.2015 dala provozovatelka pohostinství paní
Veronika Ručková výpověď. Následně byl zveřejněn
záměr obce pronajmout pohostinství na základě
výběrového řízení. Současně bylo pohostinství pronajato
k provozování FK Obruby a to bezúplatně do 22.3.2015.
Nový nájemce předpokládá zahájení provozu začátkem
dubna. Do té doby budou provedeny nutné práce údržby
vnitřních prostor a dokončeny terénní úpravy po výměně
septiku.“
Proč je cena pitné vody pro občany Obrub 24,-Kč/m3
a pro ostatní obce jenom 22,-Kč/m3?
„Voda, která nám teče v Obrubech z kohoutků, je voda
pitná a pro tyto účely už chemicky upravená. Náklady na
úpravu vody jsou promítnuty do ceny pitné vody. Kdežto
voda dodávaná ostatním obcím je voda surová a její
kvalitu v tomto stavu garantuje naše obec coby provozovatel vodovodu. Obce si musí pro konečné odběratele tuto vodu
chemicky upravit a zodpovídají za konečnou předepsanou kvalitu vody pitné.“
Proslýchá se, že je snaha aktivizovat další sportovní činnost a to nohejbal. Je možno k tomu něco říci pro čtenáře
Zpravodaje?
„Během dubna bude zahajovací schůze - dáme vědět kdy formou plakátů, ale už teď se mohou první zájemci hlásit na
mailu Vojtech.Floris@jci.com nebo na telefonním čísle 725137725. Předpokládáme, že budeme hrát jen tak rekreačně a
čas od času se přihlásíme na nějaký amatérský turnaj. V létě by se mohl uspořádat vlastní amatérský turnaj. Tréninky by
se uskutečnily podle toho, jak kdo a kdy bude mít čas.“
Webové stránky obce Obruby již fungují řadu let, ale dosud nezaznamenaly žádné změny, které by odrážely nové
možnosti, které dnes dávají prostor nové pokročilejší komunikační technologie. Neuvažuje se s jejich aktualizací?
„Touto problematikou se již delší dobu zaobíráme. V současné době máme uzavřenu smlouvu s dodavatelem a na
tvorbě nových web stránek obce společně pracujeme. Práce pokročily natolik, že už je spuštěn jejich testovací provoz
na neveřejné internetové adrese. Pokud se podaří doladit některé neduhy, předpokládáme, že jejich „ostrý“ provoz bude
zahájen v průběhu dubna tohoto roku.“
Dostala se ke mně informace o tom, že SDH Přepeře chtějí něco uspořádat na hřišti FK Obruby. Je možno říci,
o co se jedná?
„Na letošní rok připadá výročí 110 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Přepeřích. A aby mohli toto výročí důstojně
oslavit a připravit pro návštěvníky vyhovující zázemí, plochy našeho sportovního areálu se k tomu přímo nabízejí.
V současné době je už známý termín, jedná se o sobotu 13. 6. 2015. Podrobnosti budou zveřejněny včas na plakátech.
Takže znalost termínu může pomoci při plánování víkendových aktivit.“
starosty Miroslava Dufka se ptal redaktor Pepa Tomeček
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OBECNÍ ÚŘAD PŘIPRAVUJE ....
•

na den, kdy se pálí čarodějnice, ve spolupráci s oddílem Skautů stezku odvahy pro děti a jako poslední roky na
závěr malé opékání buřtů u čarodějnického ohníčku.
• v průběhu dubna dobrovolnou jarní veřejnou brigádu k úklidu obce a blízkého okolí. Pro všechny, kdo přiloží ruku
k dílu bude připraveno zasloužené občerstvení na hřišti.
• začátkem letních prázdnin den dětí
• 28.8. koncert turnovské rockové skupiny DE BILL HEADS  k ukončení prázdnin
• novou a hlavně větší úřední desku Obecního úřadu, protože ta stávající svou velikostí neumožňuje uveřejnit
narůstající množství povinně zveřejňovaných dokumentů
Pro všechny připravované akce budou včas vyvěšeny letáky s podrobnostmi.

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

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Kdy - v sobotu 4. dubna od 15,30 do 15,40 u hasičské zbrojnice.
Budou brány tyto odpady - léky,chemikálie, barvy, TV, PC, lednice, tiskárny, akumulátory, oleje.
Žádáme občany, aby neodkládali odpad před příjezdem Severočeských komunálních služeb.

KONTEJNERY NA BIO-ODPAD

Velkoobjemové kontejnery na bio-odpad budou k dispozici od 1.dubna do 31.října. Jeden kontejner je u hřiště, zde má
klíče paní Vígnerová. Druhý je za úřadem a klíče jsou u starosty.

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.

Nezapomeňte !!!
V noci z 28.na 29.března
začíná letní čas!
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ZE ŽIVOTA SDRUŽENÍ A SPOLKŮ
FK Obruby
Přezimovali jsme na posledním místě tabulky s jedním bodem. Proto jsme přes zimu začali intenzivně posilovat. V hráčském
kádru došlo zatím k těmto změnám: prodloužení hostování Dominik Adam, nové hostování z DBSK Václav Zumr, z SK
Židněves Jirij Rusnak, z Ledců Radek Matejov, z Čejetic Vojtěch Petrtýl. Skončili: Miroslav Zdražil, který odchází do
SKP MB, ukončil hostování Tomáš Votápek
a pravděpodobně prozatím přerušil herní
činnost Tomáš Telenský. Trénovat se začalo
pod staronovým trenérem Milanem Hrdým.
Již proběhlo pár přípravných zápasů,
s Žitovlicemi - 2:0 jsme vyhráli, s Branžeží
jsme remizovali 1:1, s Březnem jsme vyhráli
4:0. Poslední přípravný zápas se hrál
v neděli 15.3. a skončil 0:3 pro Novou Ves.
Snad i předznamenal výsledek prvního
mistráku v Doubravě, kde jsme utržili prohru  
9:1. Výsledek domácího tkání s Čistou do
uzávěrky nestihneme, ale 5.4. jedeme do
Ledců a 12.4. hrajeme s SKP MB.
Na začátku dubna opět začne sportovní
kroužek pro děti. Usilujeme o to, aby děti měly možnost zahrát si i ostré soutěžní utkání, takže prověřujeme možnost  
sloučení se s Kněžmostem.
Zároveň se připravuje velká změna ve fotbale - tzv. Fotbalová (r)evoluce, o které se více dočtete na internetových stránkách
české fotbalové asociace. Ve zkratce se jedná o to, že bez počítače s internetem se od příštího ročníku neobejde žádný
fotbalový klub v Česku. Ani ten, jehož hráči nastupují v nejnižší soutěži. Projekt asociace bude platit od 1. července 2015
a v zásadě představuje:
Zápisy online – konec registraček. Sestavu navolí administrátoři ze soupisky hráčů s fotkami. Online doplní do zápisu
údaje i rozhodčí.
Přestupy přes počítač – jeden klub si hráče vyžádá, druhý souhlasem potvrdí. Odpadá cesta na registrační úsek svazu.
Sběrná faktura – výplaty pro rozhodčí
i další poplatky se budou platit jednou
měsíčně přes fakturu.

Závěrem si Vás dovolujeme
pozvat na Valnou hromadu FK
Obruby, která se bude konat 19.4.
po mistrovském domácím utkání
v Pohostinství na hřišti. Důvodem

Valné hromady je pouze promítnutí novely
občanského zákoníku, která se týká
transformace občanských sdružení (což
FK Obruby je) na spolky, a to do názvu a  
Stanov.
za výkonný výbor FK Obruby
Petr Pavlíček a Vojta Floriš
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obruby
Činnost SDH Obruby za 1. čtvrtletí roku 2015

Náš sbor začal nový rok Výroční valnou hromadou, konanou dne 11. ledna 2015 v místním pohostinství. Na programu bylo
jak zhodnocení činnosti v minulém roce, tak plány na následující období. Došlo ke zvolení výkonného výboru na období
do roku 2020. Projednány
byly i další body programu
včetně financí, hasičských
soutěží, kroužku pro děti
atd.   Mezi pozvanými hosty
nechyběli zástupci okolních
hasičských sborů, místních
spolků a zástupců obce.
Dne 17. ledna 2015 jsme
uspořádali tradiční hasičský
ples, konaný v hospůdce
v Obrubcích. O dobrou
zábavu k tanci a poslechu
se postaral již tradičně
p. Janoušek s dětmi. Na
plese bylo přítomno okolo
80 hostů, pro které byla
připravená bohatá tombola,
na kterou nám přispělo
několik stálých dárců a
příznivců našeho sboru.
Hlavní cena byla uzená
vepřová kýta , kterou vyhráli
domácí hosté z Obrubců
a měli z ní velikou radost.
Rádi bychom poděkovali
ještě jednou všem
sponzorům a účastníkům
plesu.
O jarních prázdninách ve
dnech  7. – 12 .2. 2015 jsme
byli  na zimním hasičském
soustředění na chatě
Slunečná ve Vítkovicích
v Krkonoších.  Celkem
nás jelo 20 lyžařů, z toho
15 dětí.  Na soustředění
jsme se věnovali zimním
radovánkám, hlavně
lyžování na sjezdovkách,  
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bobování u chaty a stavění sněhuláků. Sněhu bylo opravdu dostatek, děti si ho pořádně užily. Jako každý rok i letos
byly pro děti připraveny na zimní večery na chatě různé soutěže, společenské hry, karneval s dětskou diskotékou a
nesmělo chybět ani dětmi
„oblíbené“ bodování za
úklid pokojů. Letošní
soustředění se vydařilo a
všichni jsme si užili krásné
chvíle.
V sobotu 21. února 2015
se konala již dlouho
očekávaná Hasičská
šipkyjáda. Letos proběhl
již 5. ročník. Celkem bylo
přihlášeno 30 soutěžících.
Zahájení proběhlo ve 14
hod. Nejprve soutěžily
děti. Vítězem se stala
Martina Kašíková.

Od 16 hod. soutěžila
družstva žen a mužů.
Po dlouhém, těžkém a
opravdu nerozhodném boji
jsme se po půlnoci dostali
do finále.
V kategorii žen zvítězila Bára
Dufková a mezi muži Dalibor
Musil. Tito dva vítězové se na

závěr střetli v superfinále o hlavni cenu,
kterou byl tentokrát tablet. Ten věnovalo
do turnaje místní pohostinství, které se
podílelo i na pořádání turnaje.
Superfinále vyhrál Dalibor Musil a stal
se tak majitelem tabletu. Všichni výherci
obdrželi mimo jiné poháry a drobné
ceny. Všem zúčastněným děkujeme.
Pavel Sedláček
starosta SDH Obruby

8
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SKAUTSKÝ ODDÍL
Na sklonku loňského roku jsme pojali klubovou činnost jak jinak, než vánočně. Poslední víkend před Vánocemi jsme
absolvovali předvánoční přespání v klubovně v Dolním Bousově, kde jsme byli celý víkend, udělali jsme si štědrovečerní
večeři, rozdali dárky a zahráli si spoustu her venku i vevnitř.
Dopoledne o Vánocích jsme se vydali na Vánoční výpravu, jejímž smyslem bylo udělat Vánoce zvířatům v lese. Vyzdobili
jsme krmelec a přinesli pochoutky - jablka, kaštany, tvrdé pečivo.
22.2.2015 byl významný den pro skauty - „Den Zamyšlení“, který se koná každoročně 22. února, na den narozenin
zakladatele skautingu Roberta Baden Powella a jeho ženy Olave Baden Powellové. Tento den si skautky a skauti na
celém světě připomínají své vzájemné sesterství a bratrství.
Připravujeme:
- poslední víkend v březnu Výprava za Slůnětem ( Kralický Sněžník ) - výprava pro Rovery a Rangers
- začátkem dubna výprava do neznáma
- 18.4. budou skautské závody, kdy Obruby budou reprezentovány Vítem Bacovským, Vojtěchem Kašíkem, Martinou
Kašíkovou, Kristýnou Suchánkovou a Adélou Tomsovou. Závody se budou se konat v Mladé Boleslavi na Krásné louce a
budou tam závodit oddíly z celého okresu Mladá Boleslav.
Kdo by se k nám chtěl přidat je vítán, schůzky máme stále každé úterý od 17:30 v klubovně za obecním úřadem.
Vojta Floriš, vedoucí oddílu

Rybářský spolek Hastrman TEAM Obruby

Rybáři i tuto zimu neměli
příliš mnoho práce se
zachováním příznivých
podmínek pro přezimování
vodních obyvatel a zdá se,
že „zazimovali“ i všechny
svoje příspěvky.
Tak aspoň pro ilustraci
přikládám obrázek
pořízený při procházce
okolo rybníka v pískovně.
Pepa Tomeček
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OSTATNÍ INFORMACE Z NAŠÍ OBCE
VÁNOČNÍ A SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK
Tak jako vloni se téměř opakovalo počasí, vánoce bez sněhu, o Silvestru už něco málo napadlo. Již tradiční derby
„Dolňáci versus Horňáci“ se uskutečnilo jak na Štědrý den, tak na Silvestra. Vánoční utkání skončilo 6:3 pro „Dolňáky“.
Zato na Silvestrovský den tým „Horňáků“ významně posílil hráčskou sestavu a zvítězil 12:2.
A kdo je kdo? Pruhované dresy oblékali „Horňáci“.
Pepa Tomeček
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NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
I v letošním roce pořádala obec Novoroční ohňostroj, jako tomu bylo v minulých letech. Na základě připomínek občanů,
kteří se chtěli ohňostroje zúčastnit se svými dětmi, byl letošní ročník přesunut z noční půlhodiny po Silvestru na Novoroční
podvečerní 18,00 hodinu. Díky této změně byla účast přihlížejících opravdu vysoká a to včetně těch nejmenších.

Pro ty, kteří nebyli tak nablízku.
Vlevo - takhle to vypadalo těsně před odpálením ohňostroje, vpravo - tak to vypadá zblízka, když už jsou „nálože“
neškodné..
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Narození miminka je v každé rodině významnou událostí. Jednou z nejmilejších povinností starosty je vítání nově
narozených občánků. Já osobně jsem za svého působení ve funkci starosty přivítal již 17 dětí, což je krásné číslo.
Jen tak dále, milí rodičové. V sobotu 17. 1. 2015 jsme na Obecním úřadě přivítali tři nové občánky - Annu Adamovou,
Roberta Masáka a Tomáše Holubičku. Po krátkém programu, kdy  školáci Adélka Folprechtová, Matyáš Hradský a Kamil
Ornst přednesli novým občánkům básničku do života, dostaly děti od obce malou pozornost a 2 000Kč na spořící účet.
Maminkám byla předána kytička. Tentokrát jsme událost nechali zvěčnit profesionálním fotografem a to jak pro rodiče, tak
pro obecní úřad. Děti si vyzkoušely i obecní kolébku, která je mimochodem pořád stejná jako na dobové fotografii z druhé
poloviny minulého století (1978).
Maličkým přejeme hodně zdraví, štěstí, radostných okamžiků a především láskyplnou rodinu.
Miroslav Dufek, starosta
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MASOPUST 2015
Tento rok se uskutečnil masopustní průvod sice později, než bývá obvyklé, ale se zcela novými prvky. Průvodu se zůčastnily
i děti z Dětského domova v Krnsku a na závěr čekalo na hřišti na všechny příchozí pohoštění ve formě zabijačkových
pokrmů jako prdelačka, gulášek, tlačenka, jitrnice i jelítko. K zapití byl připraven teplý čaj nebo točená limonáda, dospěláci
si mohli samozřejmě dát pivko.
A jak by se dal letošní Masopust celkově zhodnotit? Snad to vystihuje vyjádření Mgr. Povolného, ředitele Dětského
domova Krnsko:
Dobrý den,
touto formou bychom chtěli poděkovat obci Obruby za pozvání na masopustní rej, který se uskutečnil
14. 3. 2015, a kterého se mohly zúčastnit i děti z našeho domova. Akce se jim moc líbila a pro ně i
netradiční občerstvení bylo milým překvapením. Ještě jednou vám děkujeme a přejeme krásný den.
Přesto, že počasí tentokrát nebylo ideální a v závěru i zapršelo, účast i atmosféra byla báječná. Díky všem, kteří
přišli v nádherných maskách i těm, kteří masopustní účastníky pohostili.
Pepa Tomeček, redaktor

... co dělali na Masopustu „Tři Králové“?

... děti s doprovodem z Krnska

.... muzikanti z Libáně
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... taneček nastávajícího osmdesátníka
.... řádová sestra Wojtyla
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DOTACE NA REKONSTRUKCI DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ.

Obec požádala o dotaci na rekonstrukci dětského hřiště, kdy se do celé akce zapojily také děti z MŠ a Skautského oddílu
Obruby. Děti malovaly obrázky na téma ,,Moje vysněné hřiště.“  Z dotace bude nově zrekonstruováno současné dětské
hřiště, které se nachází vedle budovy obecního úřadu.
Děkujeme všem dětem za účast a podporu a posíláme malou pozornost v podobě balíčku sladkostí.
Miroslav Dufek, starosta
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ŽIVOTNÍ LÁSKA MÁ JMÉNO „AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY DO VRCHU“
Letos to už bude 33 sezóna bez jediné přestávky, kdy bude sympatický dvaašedesátník Honza Trnka nasedat do svého
vozu Škoda Felicia Kit Car, aby dal zase na frak svým soupeřům. Tak jsem ho
trochu vyzpovídal.
Specializoval ses už od začátku na závody do vrchu?
„Ne, ne. Nejdřív jsem začal s tisícovkou jezdit oblastní závody v rally a až po pěti
letech pauzy jsem přesedlal na závody do vrchu.“
Jaké jsou základní principy těchto závodů?
„Velmi stručně řečeno, jezdí se na čas a sčítají se dvě nejrychlejší jízdy. Závodníci
jsou rozděleni do tříd a ve třídách ještě do kubatur. Já jezdím třídu A do 1400
ccm.“
Jak se dá tento koníček ufinancovat?
(smích) „Jó tak bez sponzorů a omezení rodiny to prostě nejde. Jde o sport docela finančně náročný.“
Jaká je asi cena toho závoďáku?
„Když jsem jezdil s Favoritem, tak se jeho hodnota pohybovala okolo 300 tisíc korun, v současné době je hodnota mého
vozu ještě asi o polovinu vyšší.“
Do jakého věku se dá tento sport provozovat?
„Účast na závodech je podmíněna každoroční lékařskou prohlídkou a věk aktivních jezdců je velmi individuální. Starší než
já je pan Adámek, ketrý jezdí v kategorii historických vozů a tomu je 71 roků a jezdí velmi dobře.“
Honzo, jistě jsi v průběhu dosavadní kariéry dosáhl řady dobrých umístění. Kterých úspěchů si ceníš nejvíc?
„Byl jsem třikrát mistrem České republiky za sebou, počínaje rokem 2007. A teď vyhrávám ve své třídě už šestý rok za
sebou. Jinak jsem shodou okolností počítal, kolik pohárů už jsem si ze závodů odvezl a dopočítal jsem se k číslu 86!“
Otázka na závěr, co bys poradil mladým, aby neseděli jenom u počítačů nebo v hospodách a chtěli by závodit?
„Tak tady je v dnešní době každá rada drahá. Nejde jen chtít, ale musíš mít silné finanční zázemí (rodiče nebo sponzory).
Potřebuješ dodávku, přívěsný vozík a auto. Pneumatiky nejsou také levná záležitost. I startovné není zadarmo. Prostě
potřebuješ hromadu peněz.“
Honzo, díky za rozhovor, přeji hodně dalších sportovních úspěchů a sekám poklonu Tvé manželce, jejíž
podpora je jistě nezanedbatelná.
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY OBRUBY

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OBRUBY 91, okres Mladá Boleslav
PROBĚHNE DNE : 23.4.2015 OD 16,00 HOD.

K zápisu je nutný občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte.
U dětí cizí státní příslušnosti je třeba navíc doložit platný cestovní doklad nebo průkaz k povolení pobytu rodiče.
Poznámka: Bohužel letos máme jen 4 volná místa.V loňském roce bylo 17 míst a přišlo 32 zájemců o umístění dítěte!!!

Kritéria pro přijímání dětí

Na základě zákona 561/2004 Sb. s platností od 1.2.2013 budeme přednostně přijímat děti na pravidelnou
docházku.
Přijímání dětí bude prováděno zpravidla v tomto pořadí:
1. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky.
2. Děti z Obrub, kde mají trvalé bydliště, a to ve věku 3 - 6 let.
(při přijímání tříletých dětí se rozumí, že dítě by mělo dosáhnout tří let věku do 31.8., výjimečně
do konce kalendářního roku, tj.do 31.12. k přijetí do mateřské školy pro daný školní rok).
3. Děti starší 4 let z okolních obcí.
4. Děti starší 3 let z okolních obcí.
5. Děti mladší 3 let pouze výjimečně, v případě volných míst (přednostně děti z Obrub).
Při přijímání dětí postupujeme posloupně podle data jejich narození.
V Obrubech 1 .2. 2013
Alena Helikarová
ředitelka mateřské školy Obruby

Děti z MŠ Obruby si již po druhé, tak jako v předešlém roce, v době vánočních svátků (26.12.2014) zazpívaly v kostele
Nanebevzetí Panny Marie na Solci. Poděkování patří všem rodičům, kteří si během svátků udělali čas a děti nám na
vánoční koncert dopravili. Děkujeme.
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Během školního roku mají děti v MŠ Obruby možnost sledovat hudební či divadelní pořady přímo v mateřské škole. Na
fotografii je paní Dagmar Čemusová, která děti seznamuje pomocí písniček, hudebních nahrávek a plošných loutek i
s vážnou hudbou a vychází z principů muzikoterapie. Děti zpívají, tančí a hrají na hudební nástroje.

V MŠ Obruby se také každý rok pořádá tradiční,,Masopustní karneval".
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VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM K JEŽÍŠKOVI
V posledním čísle Zpravodaje loňského roku byla zmínka o vypouštění balónků s  přáním k Ježíškovi. Naše obec  přispěla
k pokusu o překonání rekordu vypuštěním 195 balónků. Původní rekord z roku 2008 byl tentokrát překonán. Celkem bylo
12. prosince 2014 vypuštěno 103 738 balónků s přáním k Ježíškovi ze 415 míst ze všech krajů České republiky. Obci
Obruby byl organizátorem akce Agency Je5 zaslán „Certifikát o účasti“.
Jana Kašíková

PODĚKOVÁNÍ

Přesto, že jsme posledním únorovým dnem ukončili provozování Hospůdky na hřišti, na její návštěvníky jsme v žádném
případě nezanevřeli. Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás v naší snaze poskytnout podle místních možností co
nejlepší služby, podporovali. Velmi rádi vzpomínáme i na naše začátky v Obrubech při příležitosti oslav od první písemné
zmínky o obci.
Veronika a Ivo Ručkovi

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Poslední rozloučení : paní Marie Kombercová – opustila nás 13.1.2015 ve věku 87 let
V období duben - červen 2015 oslaví své životní jubileum:
v květnu – Maláková Iva (55), Bacovský František (87)
v červnu – Abrhám Miroslav (80),
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.

23. ledna 1965
uzavřeli sňatek Hana
Stejskalová a Václav
Král a letos tomu bylo
už 50 let, které prožili
společně v manželství.
Zlatým manželům
přejeme pevné
zdraví, hodně radostí,
málo starostí a další
spokojené dny.
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Z KRONIKY OBCE
Ohlédnutí za minulostí IX.
Pozornému čtenáři jistě neunikla chyba v očíslování
v minulém Zpravodaji (správně mělo být Ohlédnutí za
minulostí VIII), za kterou se omlouvám. Letos nás čeká
pokračování s tím, že budu uvádět události, které jsou
v obecní kronice uvedeny v letech končících na číslici 5.
1935
V roce 1935 vykonány volby do sněmovny poslanecké,
do senátu, do okresního a zemského zastupitelstva. Do
sněmovny volilo 119 mužů a 126 žen. Nevolilo 7 mužů
a 10 žen, většinou přes 70let. Nejvíce hlasů 127 získala
strana republikánská. (pozn.red. - oficiální název
Republikánská strana zemědělského a malorolnického
lidu, při volbách do senátu získala v Obrubech 2 hlasy i
strana s názvem Národní obec fašistická). Rok za rokem
stále tížeji krise doléhá na náš venkovský lid. Není práce,
není výdělků, neplatí se úroky a splátky a následují
soudní dražby. V únoru koupil hostinec v č.16 (patřil Jos.
Holubičkovi) jeho tchán Janeček z Petkov za 69.000 Kč.
Vydraženy byly i domky č.99 (patřil Karlu Královi), č.70
(patřil Václavu Bártovi). Další domky č.46, 92 a 93 se
neprodaly protože nebylo kupců. V tomto roce vykonány i
četné soupisy – k 5.lednu 287 ks skotu, 174 ks vepřů, 36
ks koz, 24 koní. K 1.květnu 5097 stromů a k 1.červenci
3 444 ks drůbeže. Po mnohých intervencích u okr. i zemsk.
úřadu dostala naše obec povolení ke stavbě silnice přes
obec k Místům. Rozpočet činí 402 000 Kč. 22.7. začlo
se pracovati s 10 dělníky a počet tento rozmnožen až na
70. Ve středu obce musel býti vystaven dříve rourovod,
který byl dokončen 30.11. a voda puštěna u Zemánkových
17.12.. Nato se bourají mostky u Králových, u Tomínových
a u Kazdových. 26.ledna odstěhovala se paní Kazdová
po úmrtí manžela (obchodníka Aloise Kazdy) do Prahy.
Obchod přebírá B.Vojtíšek s manželkou Františkou roz.
Kazdovou. Letošního roku provedeny kolaudace obou
hostinců a to Jos.Janečka č.16 a Jos.Šlechty č.48. Pouť
konána 16.6. a posvícení 15.9. za pěkného počasí.
1945
Zima byla mírná, jaro dosti slušné, podzim teplý a suchý,
žně probíhaly za slušného počasí dobře. Sbor hasičů

vykonal valnou hromadu 6.1. a starostou byl zvolen Fr.Král
z č.8. Druhá světová válka chýlí se pomalu ke konci.
Ustupující letci svrhli koncem dubna pumu, která rozhodila
domek a stodolu Jar.Žďánského č.100 a částečně
porouchala domek Jos. Kopala. Ve škole jsou umístěni
něm.vystěhovalci ze Slezska. Děti se učí v hostinci Jos.
Šlechty. Lid náš, který nemá rád Němce nedbá výstrah
a hrozeb Němců a podporuje t.zv.partyzány. I v naší obci
a ve Pteči skrývalo se mnoho Rusů. U Pirámu dne 5.května
mladí nadšenci přepadávají ustupující Němce, odebírají
jim zbraně. Bohužel nepředložeností a neznalostí poměrů
dochází k obětem. 11 mladých nadšenců bylo zastřeleno
– ze Přepeř, Hor. a Dol.Bousova a Kněžmostu. Nastává
revoluční kvas. Obecní zastupitelstva vystřídána MNV.
Dochází k vytvoření MNV za předsednictví Jos.Kostrby
z č.58 a věci obecní stěhují se od Borovičků ke Kostrbovům.
Členové MNV: Boh.Vojtíšek, Jos.Drbohlav, Jar.Volf, Jos.
Vrána, Jos.Konečný, Jos.Kostrba, Fr.Vojtíšek, Jar.Pytloun,
Jar.Zvěřina, Jos.Horák, V.Adamec a Jos.Šverma. Z Obrub
odešlo 16 občanů osídlit pohraničí po odsunu Němců.
Ke všemu konání je nyní třeba státní a nár.spolehlivosti.
Písemná žádost byla vyvěšena 8 dní u MNV a nebyloli námitek udělil MNV na své výborové schůzi žadateli
spolehlivost. 26.8. pořádá lid.strana staročeské obžinky
– dopoledne polní mše a kázání u obecního domku ve
středu obce. Káže pol.vězeň farář z Chotětova. Odpoledne
vyšel průvod do Obrubec, kde byl další pořad. Slavnosti
se zúčastnil i stréček Křoupalů. 1.října musela každá obec
provésti soupis repatriantů – politických vězňů a těch,
kteří byli zavlečeni do práce v říši nebo na dělání zákopů.
24.10. podepsal prezident Dr.Edvard Beneš dekret
o postátnění dolů, bank, pojišťoven a velkého průmyslu.
Pepa Tomeček, kronikář a redaktor
PS: pro přátele historie obce Obruby mám dobrou
zprávu. Světlo světa znovu spatřila „Pamětní kniha školy
v Obrubech“, která má 398 stran (z toho 194 popsaných)
Datuje se od školního roku 1923/24, kdy se škola
jmenovala „Obecná škola smíšená v Obrubech“ a začal
ji psát František Vojtíšek, tehdy jako správce školy. Až
se mně podaří něco nastudovat, rád se s Vámi podělím
i o zajímavosti z této pamětní knihy.
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