ZPRAVODAJ
OBCE OBRUBY
číslo 1/2022

  LEDEN - BŘEZEN         ročník X

Vážení spoluobčané,
vítáme vás u prvního vydání našeho Zpravodaje v roce 2022, který je opět plný informací ze
života v naší obci. Rok 2022 je rokem volebním, protože nás čekají volby do zastupitelstev
měst a obcí. Máme tedy málo času a hodně práce, která nás do voleb ještě čeká. Už
teď je ale jasné, že se hodně rozdělané práce překlopí na nové zastupitelstvo. V tomto
roce bude již konečně dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci čerpací
stanice našeho vodovodu. Výběr dodavatele by mohl započít již na podzim. Byla také
téměř dokončena oprava a přístavba požární zbrojnice, na kterou se nám podařilo získat
dotaci ze Středočeského kraje. Dotaci máme také na nákup vybavení pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů (JSDH) a na opravu pomníku. Vybavení pro jednotku je již nakoupeno
a budeme žádat o platbu, oprava pomníku na návsi započne na jaře. V současnosti
vyhodnocujeme nabídky zhotovitelů.
Pokračujeme také na přípravě odkanalizování naší obce. V tomto roce by měla být
dokončena studie odkanalizování. V roce 2023 by poté mělo být zahájeno výběrové řízení
na zpracovatele projektové dokumentace. Předpokládaná cena projektové dokumentace
je 1,6 až 2 mil.Kč, což je zatím pouze odhad ceny. Také čekáme na vyhodnocení žádostí
o dotace na opravu místní komunikace a nového dětského hřiště. Dále budeme žádat
o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, kdy cílem je snížení nákladů na energie. To
by nám měla zaručit nová LED technologie veřejného osvětlení. Také jsme již podali žádost
o platbu z dotace na výsadbu nové zeleně v naší obci. Tady jsme získali 100% nákladů.
Co se týče snižování nákladu na energie, tak uvažujeme o instalaci solární elektrárny na
střechu mateřské školy. To vše a mnoho dalších informací ze života v naší obci naleznete
uvnitř tohoto vydání. Přeji Vám, aby Velikonoce byly plné radosti a pohody.
Miroslav Dufek, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejná zasedání zastupitelstva
V minulém období Zastupitelstvo obce Obruby projednalo a schválilo:
Schváleno v prosinci 2021
1. Rozpočtové opatření č. 10/2021.
2. Smlouvu o zajišťování a financování dopravní obslužnosti mezi obcí a Středočeským krajem.

3. Rozpočet obce pro rok 2022 v předloženém navrhovaném znění jako schodkový v členění na
paragrafy: celkové příjmy 5.995.000,-Kč, celkové výdaje 7.155.000,- Kč, financování z prostředků
minulých let +1.334.240,- Kč, úhrada splátek úvěru 174.240,- Kč, financování celkem tedy
1.160.000,- Kč.
4. Závazné ukazatele MŠ Obruby na rok 2022 v celkové výši 567 600,- Kč
5. OZV č. 1/2021 o obecním systému odpadového hospodářství na území obce Obruby
6. OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek 550,Kč za fyzickou osobu přihlášenou v obci a 550,- Kč za vlastníka nemovité věci zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba.
7. Cenu vodného na rok 2022 – pro Obruby 30,- Kč/m3 včetně DPH, okolní obce 28,- Kč/m3 bez
DPH.
8. Odpisy veškerého majetku svěřeného příspěvkové organizaci Mateřská škola Obruby
k hospodaření nebudou v roce 2022 zřizovatelem kryty žádným příspěvkem (provozní příspěvek
na hospodaření MŠ Obruby neobsahuje pro rok 2022 žádné prostředky na financování
odpisů příspěvkové organizace). Náklady nekrytých odpisů budou příspěvkovou organizací
kompenzovány účetním postupem pro vybrané účetní jednotky.
Schváleno v lednu 2022
1. Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt „Vybavení JSDH
Obruby“.
2. Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt „Oprava pomníku
Obruby“.
Schváleno v březnu 2022
1. Nabídku firmy SOLEOS, s.r.o.
2. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje v celkové výši 245 000,- Kč.
3. Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí a Středočeským krajem.
4. Pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny:
•

zdarma poskytnutí sběrné nádoby na odpad ke každé budově, kde jsou uprchlíci ubytováni
(budova nesmí být komerčně využívána),

•

sleva na vodném v celkové výši 90% z celkových nákladů u každého odběrného místa, kde
jsou uprchlíci ubytováni (budova nesmí být komerčně využívána).

Veškerá usnesení a zápisy jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu, a to vždy v úředních hodinách..

Další informace z obecního úřadu
POMOC VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY
Abych pravdu řekl, tak jsem si nikdy nemyslel, že se staneme svědky válečného konfliktu v Evropě
takových rozměrů, že se dají do pohybu milióny obyvatel. Tito uprchlíci se také již dostali až k nám
do obce, a to do některých domů, které jsou převážně využívány k rekreačním účelům. Je to od
jejich vlastníků krásné gesto, proto jsme se rozhodli, že jim trochu pomůžeme. Zastupitelstvo
rozhodlo, že těmto vlastníkům budeme hradit svoz komunálního odpadu a poskytneme slevu na
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vodném v celkové výši 90% z konečného vyúčtování. Tato pomoc je pouze pro nekomerčně
využívané objekty.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
Množství tříděného odpadu za období od 01.10. - 31. 12. 2021.
Odměna celkem
16 476,02 Kč
Z toho:
Odměna za zajištění zpětného odběru
  1 438,75 Kč
(odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za minimální dostupnost sběrné sítě)
Odměna za zajištění využití odpadů z obalů
(odměna za obsluhu míst zpětného odběru, odměna za zajištění využití odpadů z obalů)
Papír 			
Plast 			
Kovy 			
Celkem

2,447 t 		
1,465 t 		
0,086 t 		

            3,998 t

6 147,36 Kč
8 378,04 Kč
511,87 Kč
15 037,27 Kč

Produkce odpadu za rok 2021
BARVY
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Celkem se v naší obci za rok 2021 vyprodukovalo
téměř 93 tun odpadu. Recyklovalo se cca 22 tun,
což je 23,7% z celkového množství. Dále bylo
již v naší obci odevzdáno k recyklaci více jak
1,2 tuny elektroodpadu.
Děkujeme, že třídíte.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA - SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA
Vzhledem k navyšujícím
se
nákladům
na
elektrickou
energii,
uvažuje
zastupitelstvo
o
pořízení
solární
elektrárny na střechu
MŠ, abychom snížili
náklady na provoz. Dle
výpočtu bychom mohli
ušetřit už v prvním roce
cca 40 tis. Tento výpočet
byl pouze orientační,
protože
nemáme
zpracovanou projektovou
dokumentaci k tomuto
záměru.
Dle
našich
informací budou dotace
vypsány někdy v letních
měsících, proto již teď,
pokud se zastupitelstvo
rozhodne,
musíme
projektovou dokumentaci
začít zpracovávat. Zatím
alespoň
přikládáme
snímek, jaké by bylo
rozložení
panelů
na
střeše budovy.

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU
Pokud se jedná o vyjádření občanů k připravované revitalizaci hřiště, tak pouze dva občané se
osobně vyjádřili, jeden ústně a druhý emailem, oba kladně. Zbytek občanů využil hlasování na
internetových stránkách obce. Při hlasování převažují kladné odpovědi, a to 70% ANO, 30% NE.
Proč areál revitalizovat:  
Obec celý areál splácela několik let a po celou dobu ho měl v užívání místní spolek FK Obruby.
Obec také tento spolek podporovala a spolupracovala s ním. FK Obruby rozdával v obci radost
z fotbalu a sportu všeobecně, za což jim patří dík. Bohužel fotbal se pomalu dostal na pokraj
zájmu, a to zejména těch mladých. Fotbal prostě již netáhne tak, jako dříve. To byl také důvod
útlumu aktivit FK Obruby.
V tom okamžiku byla před zastupitelstvem otázka, co s celým areálem, jak ho využít? Byly tu tři
možnosti. První, že areál necháme v tomto stavu a budeme ho udržovat. Další možnost padla na
setkání s občany v požární zbrojnici, které bylo také k tomuto tématu pořádáno, že areál máme
pronajmout jinému spolku, který by tu hrál kopanou či provozoval jiný sport. Třetí možnost je, že
celý areál budeme revitalizovat tak, aby přinesl radost a vyžití nám všem, tedy od věku tří let do
99 let.
První varianta - zachování areálu v tomto stavu:
Jaké by bylo v tomto případě využití pro ostatní občany? Využití minimální a se stejnými náklady
na údržbu.
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Druhá varianta – pronájem jinému spolku:
Jaké by bylo v tomto případě využití pro ostatní občany? Pokud bychom areál pronajali, tak si
nemyslím, že by nájemce hradil nájemné s tím, že ho můžou naši občané využívat dle libosti.
Třetí varianta – revitalizace areálu:
Jaké by bylo v tomto případě využití pro ostatní občany? V areálu by měly vzniknout herní a
workoutové prvky, které by měly mít široké věkové využité, a to od tří do 99 let.
V současnosti má obec malé dětské hřiště vedle úřadu, ale už kapacitně nestačí. V obci přibývají
děti a rozrůstá se výstavba v lokalitě zvané Amerika. Obec tedy bude potřebovat kapacitu hřiště
navýšit a hledat také vyžití pro starší děti. Jsem velice rád, že zastupitelstvo přistoupilo k celkové
revitalizaci celého areálu.
Na závěr bych chtěl touto cestou ještě jednou poděkovat všem těm, kteří stáli za FK Obruby a po
celou dobu se snažili fotbal v obci udržet. Děkujeme.
„Když něco končí, něco nového začíná“

LETNÍ KINO 2022

Zastupitelstvo se rozhodlo, že objednáme
na letní měsíce pojízdný biograf, který
nám přiveze trochu té kultury. Termíny
promítání budou dva, a to 9. července
a 6. srpna 2022, jedná se o soboty.
Ještě uvažujeme o rozšíření akcí na tyto
dny, kdybychom to mohli spojit například
s dětským dnem atd. Termíny promítání si
již můžete napsat do kalendáře. Nabídka
filmů nám bude zaslána později. Další
informace obdržíte sms hlášením.

Naše obec se v letošním roce zapojí do akce Ukliďme
Česko, která proběhne

v sobotu 2. 4. 2022
sraz od 9,00 hodin před požární zbrojnicí.
Každý účastník obdrží na památku odznak. Budeme uklízet zejména
okolí obce, kde se válí spousta různého odpadu. Pokud vám není
lhostejný vzhled obce a okolí, tak jste srdečně zváni. Také bude
nutno vysbíraný odpad svážet do obce, tak chceme touto cestou
požádat o spolupráci vlastníky čtyřkolek či traktorů s valníkem, kteří
by nám pomohli tento odpad dopravit za úřad, kde bude kontejner.
Část odpadu vytřídíme do sběrných nádob na tříděný odpad, zbytek
půjde na skládku.
Občerstvení, rukavice a pytle na odpad jsou zajištěny. Dobrou
náladu s sebou.
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VÝSADBA ZELENĚ V OBCI
Jsem velice rád, že se nám podařilo vysázet v obci celkem 40 nových stromů. Výsadba proběhla
podél komunikace na Místa a na hřišti. To ale již všichni víte, co ale nevíte, tak to jsou druhy
vysázených stromů.
Směr Místa najdete javor klen a hloh mordenský, na hřišti pak najdete třešeň ptačí, jasan ztepilý,
habr obecný a lípu srdčitou. Všechny stromy jsou opatřeny závlahovým vakem.
Proč právě tyto stromy? Tyto druhy byly vybrány na základě posudku, který byl k tomuto účelu
vypracován. Jedná se o stromy, které zde historicky byly a jsou. To je zárukou toho, že budou
do budoucna prosperovat. Tedy nebylo možné zde vysadit například strom sakury, která je sice
krásná na pohled, ale historicky k nám nepatří. Smyslem těchto dotací je vrátit do krajiny původní
kultivary. Celkové náklady na tuto zeleň jsou 250 tis. Kč, které pokryje dotace v plné výši.

hloh mordenský

javor klen

jasan ztepilý

třešeň ptačí
habr obecný

lípa srdčitá

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Přinášíme vám další informace ohledně odkanalizování obce. Dne 10. 2. 2022 se uskutečnila za
tímto účelem schůzka na OÚ Obruby. Přítomní byli projektanti a zástupci obcí Obruby a Obrubce.
Se zástupci obce Obrubce jsme jednali o možných variantách spolupráce při odkanalizování
našich obcí, zejména pak o společné čistírně odpadních vod, která by měla pokrýt obě naše obce.
Bylo dohodnuto, že to bude také projednáno na zastupitelstvech obou obcí, zda budou souhlasit
s případným propojením obou kanalizačních sítí. Tato varianta včetně cenových kalkulací bude
součástí naší studie.

OPRAVA POMNÍKU
Oprava pomníku na návsi by měla započít již v nejbližších dnech. Bude odstraněn hlavní kříž
s Ježíšem, který bude nahrazen novou replikou. Původní bude uložen ve skladě, protože již nejde
opravit. Oprav se také dočkají reliéfy po obvodu pomníku, kde jsou znázorněni svatí jako Jan
Nepomucký, který je patronem kněží a zpovědníků, Svatý Václav, který je patronem Čech
a Moravy, Svatý Florián, který je patronem všech hasičů nebo Panna Marie. Po ukončení
rekonstrukce bude pomník znovu ozdobou naší obce.
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INFORMAČNÍ SYSTÉM - ZNOVU PŘIPOMÍNÁME
V obci byl spuštěn informační systém, který zlepší komunikaci mezi obcí
a občanem. Pomocí této aplikace můžete také komunikovat s obecním
úřadem. Upozorňujeme občany, že mohou systém MOBISYS využít také
k zasílání hlášení na obec. Můžete třeba zasílat fotografie poškozené
místní komunikace, černé skládky, nefunkční lampu veřejného osvětlení
atd. Pokud budete tuto aplikaci využívat k zasílání hlášení na úřad,
tak budeme velice rádi. Toto hlášení mohou zasílat pouze majitelé
takzvaných chytrých telefonů. V současnosti je v systému
registrovaných 276 uživatelů.
Jak se přihlásit do systému
Registrace – klasický mobilní telefon
Registrace probíhá formou SMS zprávy. Zašlete kód REG OBRUBY
OBZ pro odběr informačního kanálu Obecního zpravodajství na
telefonní číslo 777 080 880.
Registrace – chytrý mobilní telefon
Registrace probíhá skrze mobilní aplikaci MojeObec, která je volně ke stažení v obchodě
GooglePlay a AppStore.
Postup při nezobrazování příchozí SMS zprávy na vašem telefonu.
Je třeba přejít do nastavení systému (v seznamu aplikací je to ikona s ozubeným kolečkem „Nastavení“),
ťuknout na položku „Aplikace“, zde v seznamu najít „MojeObec“, rozkliknout sekci „Baterie“ a povolit
„Automatické spuštění aplikace“ a „Běžet i po vypnutí obrazovky“. Dále v sekci „Oznámení“ (stále
v nastavení této aplikace) musí být povoleno „Povolit upozornění“.Tento postup je vyzkoušený na
telefonu značky Huawei s Androidem 6.0, na Samsungu mohou být popisky mírně odlišné, smysl by ale
měl být stejný. Pokud používáte aplikaci na čištění nebo uvolňování paměti (tzv. „task killer“), je třeba
zde udělit výjimku pro aplikaci „MojeObec“, aby nebyla ukončována. Postup závisí na konkrétní aplikaci.
Pokud má někdo problém s přihlášením, tak mu na úřadě s tímto velice rádi pomůžeme.

POTRAVINOVÁ BANKA
Středočeský kraj podpoří Potravinovou banku. Ta nabízí pomoc potřebným už od roku 2009
Středočeský kraj poskytne v roce 2022 Potravinové bance finanční pomoc ve výši 2 miliony korun.
Rozhodli o tom krajští zastupitelé. Počet klientů, kteří banku využívají, se stále zvyšuje.
Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj je pro mnoho lidí opravdovou záchranou.
Banka shromažďuje jídlo od dárců, jako jsou obchody s potravinami a výrobci potravin,
třídí je a poskytuje potřebným. Ke konci loňského roku se počet jejích klientů vyšplhal až na
70 000. „Při mé nedávné návštěvě v Potravinové bance jsem měla možnost zblízka vidět, jak
nesmírně potřebnou pomoc Potravinová banka poskytuje, jak je odpovědně provozována,
jak nakládá s potravinami a drogerií, jak nepřijde vniveč ani zelenina a ovoce, které jsou
čerstvé, a nezvládla by se distribuce celého množství v syrovém stavu. Zaměstnanci,
z nichž je mnoho bývalých klientů banky, ve vybavené kuchyni připravují marmelády nebo
omáčky, které jsou konzervovány pro další konzumaci. Banka pomáhá lidem bez domova,
osamělým matkám s dětmi, seniorům a osobám v azylových domech, přerozděluje potraviny
od řetězců, od výrobců a soukromých dárců, vydává potravinové balíčky pro jednotlivce
i azylové domy. Všem, kteří pomáhají, patří velký dík,“ řekla hejtmanka Petra Pecková.
Pomoc Potravinové banky vyhledává stále více lidí. Kromě velkého nárůstu počtu jednotlivců
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a rodin byl zaznamenán také velký nárůst počtu organizací, které pomoc odebírají. V roce 2019 jich
bylo 156, v roce 2021 už 264. Jsou mezi nimi i města a obce, které z Potravinové banky odebírají
potraviny pro své občany v nouzi, osamělé seniory nebo například matky samoživitelky.
Obce se mohou přihlásit v bance jako odběratelé potravin a pravidelně odebírat potraviny
pro své obyvatele, kteří se ocitnou v kritické situaci. Očekává se, že kvůli pandemii, růstu cen
zboží i energií bude lidí v nouzi dále přibývat.
„Jsme moc rádi, že Středočeský kraj zdvojnásobil příspěvek, který jsme dostali v minulém roce. Je
to pro nás velmi vítaná pomoc. Jsme tu od toho, abychom pomáhali potřebným. Naše potravinová
banka byla založena už v roce 2009, ale stále se setkáváme s tím, že ne každý o nás ví. Pokud
by někdo naši pomoc potřeboval, nejlepší je obrátit se na obecní úřad, kde získá další informace,
případně rovnou doporučení. Bez toho jednotlivcům potravinovou pomoc nevydáváme,“ uvedla
ředitelka Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj Věra Doušová. Pokud by chtěl někdo
začít pomáhat, může rovněž kontaktovat přímo Potravinovou banku.
Středočeský kraj podpořil Potravinovou banku v roce 2020 dotací 550 000 Kč, v roce 2021 to byl
1 milion korun. Pro rok 2022 zastupitelé schválili příspěvek ve výši 2 miliony korun. Potravinová
banka Praha a SK byla založena v roce 2009 a je součástí České federace potravinových bank.
V současné době je největší potravinovou bankou v České republice.

VYBAVENÍ JSDH
Pro naše hasiče bylo nakoupeno vybavení, což je po opravě požární zbrojnice, další významná
investice ze strany obce. Hasiči dostanou profesionální zásahové přilby s integrovanou svítilnou
a novou elektrocentrálu. Přilby mají také integrovaný ochranný štít a brýle, a to v celkové výši
téměř 90 tisíc korun. Osmdesát procent těchto nákladů bude uhrazeno pomocí dotace, kterou
se nám podařilo získat. Vybavení bude hasičům předáno po ukončení administrativního řízení
dotace, které je opravdu, vzhledem k výši dotace, složité a náročné. Nové vybavení bude poté
uloženo v nové přístavbě zbrojnice. Zbrojnici ještě čeká dokončení opravy fasády a kolaudace
nové přístavby.

Víte v čem se liší JSDH a SDH?
Názvy jsou téměř shodné, proto chápeme, že většina občanů
nevidí rozdíl. Ale právě jedno písmeno a to písmeno „J“ před
SDH, tedy JSDH, rozděluje tyto organizace a to zásadně.
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je obecné označení
dobrovolnického hasičského sboru. Doplňují činnost
profesionálních hasičských sborů a nepodílejí se na zásahových
a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí.
K mimořádným událostem vyjíždějí jednotky sborů
dobrovolných hasičů (JSDH), které zřizují obce. Jednotka
sboru dobrovolných hasičů se řídí zákonem 133/85 Sb, ve
znění pozdějších předpisů, tedy zákonem „O požární ochraně“.
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KOTLÍKOVÉ DOTACE POKRAČUJÍ
Program na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla, tzv. kotlíkové dotace, vstupuje do nové fáze.
Od 1. září 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle
pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a
bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění. Vlastníci nemovitostí mohou na jejich
pořízení využít dotaci z programu Nová zelená úsporám. Pro ty, kteří nebudou mít na výměnu
dostatek financí z důvodu nižších příjmů, Ministerstvo životního prostředí připravilo štědrou
podporu z EU fondů.
Půjde tak o poslední šanci veřejnosti získat prostředky na nový ekologický zdroj tepla
před zákazem provozu starých kotlů.
S ohledem na kapacity topenářů a dodavatelů může být obtížné stihnout výměnu kotle včas.
Obce s rozšířenou působností, které provádí kontroly, však budou moci zohlednit snahu vlastníků
nemovitostí kotel vyměnit. V praxi to znamená, že pokud si alespoň požádáte o dotaci na výměnu
kotle do 1. září 2022, můžete se vyhnout pokutě až 50 000 Kč.
Přínosy kotlíkových dotací
Kotlíkové dotace poprvé odstartovaly v roce 2015 a patří mezi nejúspěšnější dotační programy.
Během tří výzev s celkovou finanční alokací ve výši 11,8 mld. Kč bylo přijato 120 000 žádostí,
dosud vyměněno 84 000 kotlů a vyplaceno 9,3 mld. Kč. Příjem žádostí v rámci 3. výzvy ještě
v několika krajích dobíhá. V provozu může být aktuálně stále až 300 000 neekologických kotlů na
pevná paliva.
Zdroj: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/zakladni-informace/

NĚCO K JARU
Velikonoce - jak je (ne) známe
Letos připadne Květná neděle na 10.dubna. Hezký zvyk s ní spojený se váže ke kašnám a dalším
vodním zdrojům, které hrají o velikonocích důležitou roli. V noci, která Květné neděli předchází,
zdobí v Chorvatsku kašny a studny květinami, aby za úsvitu překvapily v celé kráse. V Německu
také - a jejich maličké verze patří i na slavnostně prostřený stůl. S radostí je tvoří děti i dospělí.
U nás jsou o velikonocích ozdobené křtitelnice v kostelích, kde v noci z Bílé soboty na Neděli
velikonoční (letos z 16. na 17.dubna) při slavnosti Vzkříšení probíhají křestní obřady.
A kdo se chystá napéct na svátky, může si připravit spolu s formou na beránka také formu
na rybu. I ona je symbolem velikonoc, avšak málo známým. Právě rybou přivítali apoštolové
vzkříšeného Ježíše, když je o nedělním večeru navštívil. Nejdřív se ale velice vylekali - mysleli, že
vidí ducha. Aby je uklidnil, že není přízrak a smysly je smutkem nad jeho ukřižováním neklamou,
zeptal se jich, mají-li tam něco k jídlu. Podali mu kus pečené ryby. Když ji před jejich očima
snědl, strach vystřídala radost ze shledání. Na památku této události to v kostelích o Velikonoční
neděli zavoní jako v kuchyni. Příchozí přinesou košíky se svátečními dobrotami, které kněz při
bohoslužbě požehná.
Oblíbeným cílem poutníků se stávaly Lorety, kaple napodobující domek Panny Marie, ve kterém
k události Zvěstování došlo. (Ten původní, podle legendy, přenesli z Izraele do Itálie andělé.
Ve skutečnosti tak učinila zámožná italská rodina s příjmením Angeli. Následně byl obestavěn
„pláštěm“ s reliéfy, aby jej chránil a zároveň zdobil.)
Lorety se můžou stát i naším cílem výletů. Nejblíže je Loreta v Kosmonosích. Krajinu Českého
ráje zdobí Loreta nedaleko Jičína. Další najdeme v České Lípě, velmi krásnou v Rumburku.
A všichni známe, alespoň z pověstí, tu nejznámější - pražskou, se slavnou zvonkohrou.
informace na str. 1 až 9 poskytl Miroslav Dufek, starosta obce

Daniela Břoušková
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ZE ŽIVOTA SDRUŽENÍ A SPOLKŮ
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obruby
Ve středu 11.května 2022 se opět zapojíme do veřejné sbírky „Den proti rakovině” a naši
dobrovolníci budou opět chodit po vesnici a nabízet kytičky za minimální hodnotu 20 Kč a tím
přispět organizaci, která tuto akci pořádá.
Sbor dobrovolných hasičů Obruby přeje klidné prožití Velikonočních svátků a hlavně
hodně zdraví v této době.
Za SDH starosta Dalibor Musil

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V období duben - červen 2022 oslaví své životní jubileum:
v dubnu - Prchlík Václav – 75, Žďánský Jaroslav – 65, Raková Martina,  
Zikmund Petr - 50.
v červnu - Abrham Miroslav - 87, Mojžíš Vladimír – 75, Dovole Jiří – 65,
Šenkýř Jiří – 60, Červinka Marcel - 50.
Všem uvedeným, ale i těm, kteří si nepřáli být zveřejněni, 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.

OSTATNÍ INFORMACE Z NAŠÍ OBCE
ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY OBRUBY
V měsíci lednu nás ještě velmi svazovala covidová opatření.
27.1.2022 se nám podařilo zajistit muzikoterapii v MŠ.
Muzikoterapie je jedna z prožitkových, aktivit, která přináší
uvolnění a zklidnění organismu. Jednotlivé techniky a metody
jsou voleny tak, aby hravou formou dopomáhaly dětem
k celkovému osobnostnímu rozvoji.
Děti se moc snažily. Krásné hudební dopoledne.
Koncem února a během jarních prázdnin nás zasáhla epidemie
neštovic. I přesto se nám podařilo uspořádat „KARNEVAL“. Užili
jsme si spousty legrace, zábavy a tancování. Děti byly nadšené
a pro nás učitelky bylo největší odměnou vidět dětskou radost a
smích. Prostě „pravý školkový karneval.“
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Ve čtvrtek 24.3.2022 jsme přijali pozvání od pana Radka Jareše z Litvínova se svým výukovým
programem o papoušcích. Dětem bylo představeno několik papoušků, nejvíce však zaujali papoušci
z rodu ara, se kterými se mohly děti vyfotit. Velcí papoušci
létali dětem nad hlavami, předváděli nejrůznější cirkusové
triky. Malí papoušci přistávali dětem se světlými vlásky přímo
na hlavy. Vystoupení bylo provázeno zajímavým vyprávěním
ze života papoušků s vtipnými komentáři uvaděče. Děti si
z tohoto vystoupení odnesly nezapomenutelné zážitky.

Co nás čeká:
29.3. Třídní schůzka
5.4. Velikonoční pohádka
11.4. Začátek kurzu plavání
28.4. Fotografování
29.4. Čarodějnice
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Tradiční výlety – termíny budou upřesněny
5.5.2022 proběhne zápis do mateřské školy pro rok 2022/2023,
podrobné informace jsou na webových stránkách MŠ Obruby.
Za celý kolektiv MŠ Hana Šrytrová, učitelka.

Z KRONIKY
Ohlédnutí za minulostí XXXVII.
Letošní rok pokračujeme se zveřejněním výběrů
zápisů z kroniky obce Obruby z roků končících
číslicí 2. V tomto čísle Zpravodaje roku 2022
pokračujeme roky 1932 a 1942.
1932
Na 13. března byly vypsány volby v naší
obci. Agitace byla velice čilá a podáno bylo
6 kandidátek. Ze 248 voličů oprávněných
k volbě, dostavilo se 236. Nevolilo 12 voličů,
většinou starších 70 let a nemocní. Platných
hlasů odevzdáno 235 - jedna obálka byla
prázdná. Jednotlivé kandidátky dostaly hlasů:
č.1 Občansko-domovinářská
61 hlasů
č.2. Občanská			
58 hlasů
č.3 Soc. demokratická		
42 hlasů
č.4 Domovinářská			
19 hlasů
č.5 Klub volných voličů		
21 hlasů
č.6 Republikánská			
34 hlasů.
Proti volbám podán rekurs panem V. Borovičkou,
který byl však po nějaké době odvolán, když
byla dojednána dohoda s Klubem volných voličů
o volbě osoby starosty obce. Starostou byl
zvolen dosavadní starosta J. Folprecht z č.p.5,
náměstkem jeho Josef Kostrba. Zastupitelstvo
rozhodlo zalesnit dílky nad šutrákem u lesa,
dáti vyměřiti silnici přes obec k „místům“. Silnice
byla vyměřena 12. září ing.Mráčkem z Mladé
Boleslavě. Kolaudace cementárny pana
Boháčka byla 2. srpna, od 1. října zpachtoval

kovárnu v č.19 pan Šíp, kovář z Bakova. Pan
Kopal zahájil 1. listopadu živnost kovářskou
v č.101.
1942
Rok tento byl už bez plesů. Přistoupeno bylo
k zavedení tabačenek, hnojenek na umělá
hnojiva, šatenek a lístků na obuv. 7. března
veliký vítr východní, který zafoukal silnici,
takže nikdo nemohl do vsi. U Sobotky uvázly
vlaky ve sněhu. 27. března byli svobodní a
ženatí bezdětní u odvodu v Dolním Bousově.
Za nedodaná vejce platí Josef Čihulka pokutu
6 000 K, Dubský za tlučení másla 1 000 K,
Šorejs za špatné hlášení osevu pšenice 1 500 K.
Všechny stavby byly zaraženy. 13. července
spadl domek V. Klímy, který jen se svolením
práce smí postaviti znovu. Na Všeborsku po 50
letech byla slavná půlnoční mše. Psí matrika
musela býti přepsána, německy napřed - česky
vzadu. Po atentátu na Heydricha následovaly
prohlídky německým vojskem a hledáni byli
lidé policejně nepřihlášení. Stanoveny určité
mlýny na mletí. Obruby přiděleny do Bechové.
O posvícení konal se koncert a fotbalový zápas
Obruby - Rokytňany 1:1.
Drahota bují: vajíčko se prodává za 5 - 10 - 15 K,
litr mléka za 5 - 10 K, vykrmená husa 1 000 2 000 K, pár koní 80 000 K, boty 1 200 K.
Pepa Tomeček, kronikář a redaktor

H EZ K É P RO Ž IT Í VELIK O N OČNÍ CH
SVÁT K Ů A H OD N Ě Z D RAVÍ A
SP OK OJEN O ST I 				
PŘEJE REDAKČNÍ RADA
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