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Co se chystá 
 

Přechod proti pekárně 

S narůstajícím provozem v naší obci 

se stává křiţovatka u pekárny nepře-

hledná a pro chodce nebezpečná. Po 

dohodě s majitelkou pekárny a policií 

ČR byl vypracován návrh na dopravní 

opatření v této oblasti. Po vyřízení 

všech administrativních náleţitostí by 

měl být  zřízen přechod pro chodce 

z nového chodníku proti pekárně 

přímo do vchodu zahrádky u  pekár-

ny. Po obou stranách ulice Károvská 

bude před pekárnou osazena značka 

zákaz zastavení tak, aby doprava 

v tomto úseku byla přehledná a bez-

pečná.  

Radar na Břeţanské 

V březnu letošního roku jsme 

poţádali o dotaci na zřízení měřiče 

rychlosti na vjezdu do obce ve směru 

od Dolních Břeţan u autobusové 

zastávky „U Čisteckých― .  Výsledky 

vyhodnocení ţádostí nejsou zatím 

známy.  Radar bychom ale chtěli 

instalovat i v případě, ţe grant neob-

drţíme, protoţe řidičů „závodníků― 

stále přibývá a provoz na této komu-

nikaci trvale houstne.  

Neutěšený stav komunikace 

Károvská 

V současné době stále ještě probíhá 

reklamační řízení se společností, 

která pokládala do Károvské ulice 

gravitační kanalizaci a dotčený úsek 

neuvedla do původního stavu. Proto-

ţe jednání  zat ím nedospělo 

k ţádnému přijatelnému závěru, roz-

hodla se obec připravit všechny nále-

ţitosti pro zahájení oprav komunika-

ce nezávisle na budoucím výsledku 

vyjednávání. 

Opravu bychom rádi provedli ve třech 

etapách. V první doasfaltování pruhu 

od pekárny k ulici Nad Úvozem. 

V etapě druhé úsek dotčený stavbou 

gravitační stoky (stav ohroţuje provoz 

MHD). Zbývající část do autobusové 

zastávky Károv a otočka autobusu 

přijde na řadu po nashromáţdění 

potřebných finančních prostředků. 

V dubnu 2009 jsme opět ţádali o 

přidělení dotace z FROM na rekon-

strukci komunikace Károvská, výsled-

ky zatím nebyly oficiálně vyhlášeny, 

ale uţ víme, ţe peníze nedostaneme. 

V současné době vyhodnocuje-

me nabídky získané během poptáv-

kového řízení na dodavatele opravy 

komunikace. Opravu bychom chtěli 

zahájit do konce června.  

       Marie Slavíčková, referentka OÚ 

K D O  S I  H R A J E ,  N E Z L O B Í  

 V současné době máme v naší rozlehlé obci pouze jedno dětské hřiště a to ve staré části 

Ohrobce mezi rybníky. Hřiště je bohuţel v havarijním stavu, na kterém se značnou měrou podepsal i 

vandalismus. Záměrem obce je hřiště opravit a doplnit o další herní prvky. Toto hřiště je však pro 

„Károvské děti― velmi obtíţně dostupné a tak bychom rádi vybudovali nové hřiště i na Kárově. K to-

muto účelu poskytla obec pozemek o rozloze cca 1000 m2 v ulici K Lesíčku – vedle bývalé károvské 

hospody, kde se nyní buduje nová pizzerie.  

Výstavba veřejně přístupných dětských hřišť je svázána mnoha pravidly, zejména je nutné na hřiště 

instalovat jen herní prvky s atestem, které jsou mnohem draţší neţ ty „obyčejné―, co si pořizujeme 

na vlastní zahrady. Zařízení jednoho takového hřiště se pak pohybuje v řádu statisíců korun. Obec 

není v tuto chvíli schopna tak vysoké prostředky ze svého rozpočtu uvolnit, proto se snaţí získat pení-

ze z různých jiných zdrojů – zatím bohuţel nepříliš úspěšně.  

Pokud Vám není lhostejné co se v naší obci děje a vadí Vám, ţe nemáte kam chodit s dětmi na hřiš-

tě, ţe se děti nemají kde scházet se svými vrstevníky, zkrátka ţe chybí místo pro setkávání - přidejte 

se k nám a podpořte veřejnou sbírku obce Ohrobec na výstavbu a rekonstrukci dětských hřišť. Více 

na http://sbirka.ohrobec.cz K 5. 6. 2009 bylo vybráno ve veřejné sbírce do pokladniček 6.120,- Kč a 

na účet 376 045 5001/5500 bylo zasláno 12.736,- Kč  

   Obec Ohrobec vyčlenila na dětská hřiště 150.000,-Kč, které získala odprodejem 2m širokého pru-

hu pozemku budoucího „Károvského― hřiště novému majiteli sousedního pozemku, aby mu umoţnila 

vjezd do jeho garáţe, ke které vedla přes tento pozemek přístupová cesta. 

Na „opravu― stávajícího hřiště mezi rybníky ve staré části Ohrobce je počítáno se 75 000 Kč 

(polovina příspěvku obce), dále pak s polovinou z výtěţku veřejné sbírky. S výstavbou herních prvků a 

opravou oplocení se čeká na výsledky grantů, které podalo občanské sdruţení Ohrobec dětem.  

Na výstavbu nového Károvského hřiště je počítáno také se 75 000 Kč (polovina příspěvku obce), 

polovinou z výtěţku veřejné sbírky, dále pak se 40 000 Kč ze sponzorských darů. 

Přípravné práce na tomto hřišti začaly jiţ v loňském roce. V rámci brigády dobrovolníků byl pozemek 

vyčištěn od náletových dřevin a bylo vykáceno několik uschlých a nemocných stromů a vyhloubeny 

dopadové plochy. Další etapa - výstavba oplocení je naplánovaná rovněţ formou dobrovolných bri-

gádníků na sobotu 27. 6. 2009.  Sraz bude v 9 hodin na místě samém. S sebou kolečko, lopatu, 

hrábě, krumpáč, motyčku, … Věříme v hojnou účast všech károvských maminek a tatínků – „matky 

s dětmi― čeká úprava pozemku a jeho dočištění. 

Hřiště bude v první fázi směrováno jako hřiště pro mladší a „školkové― děti, s patřičným výběrem 

herních prvků a podle finanční situace bude postupně doplňováno tak, aby zaujalo i děti starší. 

Protoţe bychom chtěli, aby hřiště přinášelo co největší radost všem uţivatelům, uvítáme vaše připo-

mínky a náměty (stačí i jen velmi stručně, třeba „Ohrobec – kolotoč― nebo „Károv – horolezecká stě-

na―). Psát můţete na e-mail kultura@ohrobec.cz. Vaše náměty vezmeme v potaz při dalším rozvoji 

hřišť, který bude probíhat v závislosti na financích (sbírka, sponzorské dary, dotace, prostředky obce,

…).Sobě i Vám, budoucím uţivatelům, drţíme palce, aby naše akce „Dětská hřiště― byla úspěšná, 

protoţe „KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ!― 

Jana Lípová, členka kulturního výboru 

 

 Před časem vyšel v Mladé Frontě DNES 

článek s názvem „V Ohrobci a Kárově opraví hřiš-

tě―. Bohuţel pan redaktor si z krátkého telefonní-

ho rozhovoru, který sám inicioval, udělal o situaci 

zcela zkreslený obrázek. Rozpočty nejsou za 100 

tisíc, jak uvádí, ale soubor několika základních 

prvků začíná na 100 tis., ovšem hřiště se musí 

k takovému účelu připravit (terénní úpravy, oploce-

ní, dopadové plochy, … je třeba zajistit mobiliář – 

lavičky pro rodiče, koše, …). Zatím se ovšem nese-

šlo ani těch nutných 100 tis. tedy rozhodně nelze 

souhlasit s větou „Způsob, jak vyřešit nedostatek 

peněz na výstavbu dětského hřiště, objevili v 

Ohrobci― i kdyţ bychom si objevit takový způsob 

přáli. Bez dotací a bez většího zapojení místních 

občanů, ať uţ pomocí s budováním hřiště, přispě-

ním do sbírky a třeba i sponzorů z řad podnikatelů, 

to půjde jen stěţí.  

       Mgr. Kristina Bardová, koordinátorka sbírky 

MEDIÁLNÍ  KO REK CE  

 AN EB  NAPSALI  O  NÁS     

http://sbirka.ohrobec.cz
mailto:kultura@ohrobec.cz


Na článek z minulého čísla 

„Staňte se Ohrobečáky― jsem 

dostal několik reakcí. Jedna, 

od nejmenované podnikatel-

ky, mě velmi potěšila „Máte 

pravdu, bydlím tu uţ několik 

let, budu s tím muset něco 

udělat!― Jinak si ale pisatelé 

především stěţovali na nut-

nost měnit adresu trvalého 

bydliště na mnoha dalších 

místech, a pokud člověk 

podniká, je těch institucí 

ještě více. Ano, sám jsem se 

stěhoval i s firmami, které 

vlastním, několikrát a dobře 

vím, ţe těch formulářů a 

institucí je skutečně hodně, 

ale také to, ţe se to dá zvlád-

nout. Zkusíme lidem s tímto 

běháním pomoci, řekli jsme 

si se starostkou. Do léta 

zřídíme CzechPOINT, aby se 

vším nemuseli běhat do Pra-

hy, úřednice pomohou 

s vyhledáním informací na 

internetu, … a uţ jsem se 

chystal napsat článek o tom, 

jak je snadné stát se Ohrobe-

čákem.  

V tom přišla moje ţena se 

zprávou, ţe školka, kde byly 

naše dvě děti a kam chceme 

dát od září i třetí, bude letos 

brát jen ty, které do ní spádo-

vě patří, tedy mají v jejím 

obvodu trvalý pobyt. Znal 

jsem situaci v okolních obcích. Uţ 

kdyţ jsem sháněl v roce 2005 

školku pro naše nejstarší dítě a 

před rokem, kdyţ jsem hledal 

školu pro nejstarší, byla situace 

špatná, a proto jsme taky obě 

děti dali do Prahy, kde v té době 

ještě nebyl s místem problém. I 

tak jsem - stejně jako před 

rokem, kdy se v zastupitelstvu 

řešila MŠ, oslovil všechny staros-

ty v okolí s dotazem, jak jsou na 

tom s MŠ a ZŠ. Odpovědi byly 

ještě horší neţ loni, dozvěděl 

jsem se, ţe ve Zvoli dokonce o 

místa v MŠ losovali … Měli jsme 

tedy na výběr, buďto ţena po 

mateřské zůstane doma, nena-

stoupí na místo, které jí zaměst-

navatel drţí a bude naivně dou-

fat, ţe za rok či za dva to bude 

lepší, dítě nám někam vezmou, 

ona seţene místo. Ţe krize mé 

podnikání neovlivní a všech pět 

nás do té doby uţivím, nebo se 

přestěhovat zpět k rodičům do 

Prahy. Ani jedna varianta se mi 

nelíbila. Jelikoţ ţádné lepší řeše-

ní jsem neznal, těţko jsem jí její 

rozhodnutí přestěhovat se mohl 

vyčítat, ale pro mne jako zastupi-

tele obce, místostarostu a navíc 

autora článku „Staňte se Ohrobe-

čáky―, to bylo neúnosné a chtěl 

jsem na své funkce rezignovat. 

Sice jsem byl jeden z mála, co na 

konci roku 2008 hlasoval pro 
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ANEB   VYLIDNÍ  ŠKOLKY  OBCE?  

Slovo zastupitele 

Milan Zier, 

66 let,  

ţenatý,   

2 děti.  

V Ohrobci 

bydlí od roku 

1 9 6 7 . 

Pracoval jako 

elektromechanik, od roku 

1990 do roku 2006 byl 

starostou obce, poté 

vykonával funkci předsedy 

kontrolního výboru a od 

března 2009 nahradil 

odstoupivšího Bohumila 

B a r d u  v e  f u n k c i 

místostarosty.  
Co vás  nejvíce trápí: 

Spousta zbytečné práce, 

kterou musí vykonávat 

pracovníci OÚ. Dotazníky, 

hlášení, ţádosti o dotace, 

které vyţadují značné úsilí na 

vyplňování včetně zadání 

projektů, za které obec musí 

zaplatit nemalé částky, 

v ý b ě r o v á  ř í z e n í  n a 

provádějící podniky. Jiţ 

předem víte, ţe by byla jen 

náhoda, kdyby nějaké dotace 

vyšly. Obci Ohrobec schází 

nějaký „ten dobrý strýček―. 

D á l e :  v ě č n ý  b o j 

s neukázněnými občany a 

mládeţí – kteří ničí práci 

obce. 

 Občané, kteří staví 

rodinné domy a domovní 

přípojky, ničí námi opravené 

komunikace překopy a 

nanášením bahna. Naše 

upozorňování ,  pos léze 

nařízení, ignorují. Bohuţel 

zákony upravující pravomoce 

obcí jsou těţko vymahatelné 

a na místní policii nejsou 

peníze. Většinou se stává, 

kdyţ se tito občané nastěhují 

do nového domu, ţe jsou  

první stěţovatelé na bahno 

v ulicích a kritizují obec, ţe 

nic nedělá. Letošní jarní 

oprava ulic stála obec cca 

400.000,-Kč . 

 Neustále dochází 

k znečišťování obce a hnízd 

kontejnerů netř íděným 

odpadem. Podstatnou vinu 

mají i stavební firmy, které 

svůj odpad vyhazují do 

kontejnerů obce, i kdyţ  je 

povinnost likvidace odpadu 

na stavbách. 

 

Pokračování na straně 3 
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investici 400 tis. do přípravných 

prací na výstavbu MŠ (projekt, 

vypracování ţádosti o dotaci pro-

fesionální firmou), ale kdyţ vidím, 

jak dotace dopadly a ţe naše 

obec (a nejen ona, ale i další 

obce z mikroregionu) zase nezís-

kala nic … Postupně jsem se 

dozvídal, ţe naprosto stejné dile-

ma řešili v obci i jiní a další se ho 

obávají napřesrok. Neţ jsem 

mohl na veřejné schůzi zastupi-

telstva obce vůbec podat svou 

rezignaci místostarosty, stihli ze 

stejného důvodu opustit svůj 

mandát další dva zastupitelé a 

počet zastupitelů uţ tak klesl z 9 

na 8, jelikoţ náhradníci z voleb 

v roce 2006 uţ došli (z různých 

důvodů se mandátu za ty dva 

roky vzdalo uţ 8 lidí!), proto jsem 

si mandát zastupitele ponechal. 

Dostáváme se do kruhu, kdy 

v obci budou lidé trvale hlášeni, 

aţ jim obec za to bude moci něco 

nabídnout a obec bude schopna 

něco nabídnout, aţ kdyţ bude mít 

za všechny skutečně trvale ţijící 

občany příjem (pokud moţno 

nediskriminovaný koeficienty 

zvýhodňující velká města) ze 

státního rozpočtu. Rozetnout ho 

mohou zas jen lidi a kde jinde 

neţ u voleb, tak si drţme palce, 

šanci budeme mít uţ na podzim. 

       Bc. Bohumil Barda, zastupitel 

JARNÍ  ÚKLID  OBCE  A  EKOHRÁTKY  

 Jako kaţdý rok na jaře se u nás v Ohrobci konal jarní 

úklid přírody, tentokrát pod záštitou Českého svazu ochránců 

přírody v rámci programu „Ukliďme svět!―. ČSOP nám poskytl 

pytle a pracovní rukavice, a dokonce i nějaké plakátky 

s ekologickou tématikou jako odměnu. Opět se nás bohuţel sešlo 

dosti málo, a tak se nám nepodařilo uklidit vše, co bychom chtěli. 

Nicméně alespoň centrum obce — okolo rybníků, ulice K Vrané-

mu, Úvoz a Károvská, část údolí k Jarovu a část prastarých čer-

ných skládek u Károva se nám uklidit podařilo a nasbírali jsme 7 

pytlů odpadu – PET lahví, obalů, ale také starých střepů. Jako 

„nejlepší― letošní nález bych vyhlásila cca 30 ţiletek rozházených 

po stráni nad Ohrobeckým potokem, kam si chodí hrát děti…..  

 Odpoledne pak u příleţitosti Dne Země uspořá-

dal Kulturní výbor Ohrobce EKOHRÁTKY – venkovní hraní 

s ekologickou tématikou. Akce se snahou vést děti jiţ od 

malička k lásce a úctě k přírodě proběhla na hřišti před 

Obecním statkem v Ohrobci. Děti se zde dozvěděly spous-

tu zajímavých věcí o přírodě kolem nás, zahrály si mimo 

jiné na lesní mravence, pilné včelky a kukačky. Vyzkouše-

ly si třídění odpadu, poznávaly jedlé a jedovaté plodiny či 

přiřazovaly zvířátkům jejich „oblečky―. Počasí se vydařilo 

a tak i ti nejmenší stihli obejít všechna stanoviště. Po 

splnění všech 10 úkolů čekalo na kaţdého malé překva-

pení a sladká odměna.     

      Mgr. Kristina Bardová, členka kulturního výboru 







Ohrobecký zpravodaj  

 Jak si zřejmě většina 

z Vás všimla, jsou v obci častěji 

vidět dobrovolní hasiči. Přede-

vším loňský rok byl co do počtu 

přihlášených nových posil velmi 

úspěšný a doufáme, ţe tento jev 

bude nadále pokračovat, ať uţ 

přílivem dospělých nebo dětí. 

Speciálně u dětí doufáme, ţe se 

přihlásí dostatečný počet, aby-

chom mohli utvořit druţstvo, 

které bude reprezentovat obec 

v soutěţi Plamen a časem snad 

z něj vzejdou další posily pro 

dospělácké soutěţe i práci 

v jednotce sboru dobrovolných 

hasičů obce.  

 V loňském roce se nám 

podařilo opravit klubovnu 

v hasičské zbrojnici, provedli 

jsme i několik zásahů, přede-

vším odklízení zlámaných stro-

mů, a zúčastnili se soutěţe v 

Klínci.  

 V letošním roce jsme 

se zúčastnili jiţ několika školení, 

jak v oblasti humanitární pomoci 

při přírodních katastrofách, tak 

školení ohledně techniky a pra-

vomocí jednotlivých členů při 

zásahu. Provedli jsme úklid 

zbrojnice a pilně nacvičujeme na 

soutěţ ve Zvoli.  

 Tento rok bereme jako 

přelomový a snaţíme se dát 

dohromady věci, které léta šly 

svou cestou. To se týká jak lid-

ského potenciálu, tak techniky a 

dokumentace. Uţ jsem psala, ţe 

minulý rok nastoupili noví členo-

vé, ale stále má naše základna 

velmi vysoký věkový průměr. 

Našich přispívajících členů je 

třeba si váţit za práci minulou, 

za zkušenosti a především za 

loajalitu sboru. Ovšem jsou po-

třeba i členové, kteří ve sboru 

teprve stárnout budou, ať je jim 

teď 6 nebo …cet, všichni budete 

vítáni. S technikou je to stejně 

tak. Některé nálezy ve zbrojnici 

dokonce zřejmě pocházejí z dob 

blízkých době zaloţení sboru 

(1926). Nicméně máme i tech-

niku, která pouţitelná je, pokud 

jí budeme věnovat dostatečnou 

péči. A snad letos pořídíme 

některé drobné, a dá-li HZS 

Středočeského kraje, i větší 

části výstroje a výzbroje. V této 

souvislosti sledujeme i různá 

grantová řízení a vyhledáváme 

sponzory. 

 

Alţběta Šorfová, SDH Ohrobec 

jeme paní Marcele Slavíčkové za posekání hřiště, 

kynologům za ukázky, pekárně Beruška za koláčky 

a prodejně Cyklo Emap z Písnice za ceny pro děti. 

Děti si svůj den opravdu uţily – přišlo jich bezmála 

50. Přejeme jim krásné prázdniny a v září se těší-

me na společná setkání při dalších kulturních akcí. 

 

    Ing. Vladimír Škván, předseda kulturního výboru 

V neděli 31. května jsme v Ohrobci na 

hřišti mezi rybníky oslavovali Den dětí. Bylo zde 

připraveno celkem 10 soutěţí pro děti všech věko-

vých kategorií. Kluci a holky chodili na provázko-

vých chůdách, se zavázanýma očima lovili bonbó-

ny, přenášeli na lţíci vajíčka, skákali v pytlích, hráli 

kroket, jeli jízdu zručnosti na kole (tříkolce, kolo-

běţce, odráţedle...), stříkali na cíl z ruční i motoro-

vé hasičské stříkačky.... Kaţdý kdo úspěšně zvládl 

všechny disciplíny, dostal za odměnu koláč, bubli-

fuk, zvonek nebo odrazku na kolo a hlavně čokolá-

dovou medaili! Uprostřed soutěţního odpoledne 

nám členky Záchranné brigády kynologů středo-

českého kraje předvedly výcvik záchranářských 

psů. Pejskové byli moc šikovní a za svůj výkon byli 

odměněni bouřlivým potleskem. Velké poděkování 

patří Sboru Dobrovolných Hasičů z Ohrobce za 

velmi atraktivní soutěţe a občerstvení. Dále děku-

Strana 5 

ZPRÁVY  Z  HASIČÁRNY  
 Naše mládeţ nám 

ničí vývěsky, dětská zařízení, 

veřejné osvětlení, maluje po 

obecních stavbách apod. 

Kdybych měl vyjmenovat 

všechny problémy, které musí 

obec řešit, tak by asi nestačil 

celý náš zpravodaj. 

 

Co Vás těší: 

 Ţe jsou mezi námi 

zastupitelé, kteří mají zájem o 

věc a snaţí se pomáhat. Ţe 

paní starostka i kdyţ je někdy 

v e l m i  „ o p a t r n á ― 

s hospodařením s penězi, má 

zájem o obec a svou práci se 

snaţí vykonávat co nejlépe. 

 Těší mě, ţe se najde 

i dost občanů, kteří mají o 

obec zájem a snaţí se nám 

pomáhat, jak radou tak i 

vlastním pracovním přispěním. 

V neposlední řadě nás všechny 

potěší, kdyţ i přes veškeré 

potíţe, které s řízením obce 

jsou, nás za naší snahu 

někteří občané pochválí. 

 Děkuji za rozhovor 

 

 Krátká sdělení 

 

* V Obecním statku (Ulice U 

rybníků 6) probíhá kaţdou 

středu  od 18 do 19 hodin 

Rehabilitační cvičení na 

velkých míčích pod vedením 

paní Zárubové. 

* Obec nabízí klubovnu a 

společenskou místnost na 

statku pro různé druhy vyuţití. 

Informujte se na OÚ. 

* V chodbě OÚ se objevila 

další krabice na separovaný 

odpad — tentokrát se jedná o 

nádobu na pouţité tonery a  

inkoustové náplně do tiskáren.  

V současnosti se jedná i o 

nádobě na úsporné ţárovky. 

*  O b e c  n a b í z í  k 

dlouhodobému pronájmu 

půdní prostory v budově 

úřadu.  

      Bc. Bohumil Barda, zastupitel 

 

* Často slýcháme, ţe v naší 

obci není ţádná příleţitost 

k vyţití starších dětí a 

dorůstající mládeţe. Protoţe 

mladých  je v Ohrobci opravdu 

hodně – rádi bychom uvítali 

podnět od těch, kterých se to 

opravdu týká. Pokud kdokoliv 

z naší mládeţe dorazí 

s rozumným nápadem a 

hlavně chutí současný stav 

zlepšit – rádi podpoříme!! 

    Marie Slavíčková,referentka OÚ 

SDH na Dětském dni 

DĚTSKÝ  DEN  V  OHRO BCI  
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… Kronika bývalého Chodova zaznamená-

vá: "Jedno ze zasažených  letadel  dopadlo  také  

na   katastr  naší  obce... (případ jednoho z 6 za-

chráněných 2./Lt. Benjamina L.Griffina, který 

s lehkým zraněním byl zajat) ... Další zasažené leta-

dlo, hodně poškozené, letělo směrem přes obec 

Kunratice, sledováno dalším letadlem." Kronikář 

patrně pozoroval poslední let protiletadlovou střel-

bou zasaţeného Mustangu No. 44-72523 Capt. 

Carla R. Alfreda, doprovázeného Mustangem jeho 

kolegy 1./Lt. Harolda H. Fredericka. Capt. Alfred jiţ 

u Cholupic odhodil překryt kabiny ve zřejmém 

úmyslu pokusit se o nouzové přistání. S hořícím 

strojem přeletěl Ohrobec a dosedl „na břicho― do 

pole p. Pařízka severozápadně od obce (dnes jiţ 

zastavěný prostor ulic Spojovací-Krátká). Letadlo se 

okamţitě vzňalo a dle svědků se zdálo, ţe se letec 

v kabině zachytil a nepodařilo se mu včas se vy-

prostit. Druhý letec ještě zakrouţil nad místem 

havárie a poté odletěl na západ. V hořícím vraku 

začaly zakrátko explodovat poslední zbytky nevy-

střílené munice a místo jiţ obsadili němečtí vojáci. 

Nezbývalo neţ čekat aţ oheň dohoří. Vrak letadla, 

patrně jen ohořelý motor, byl dopraven na dvůr 

statku čp. 3 starosty p. Šafránka. Ostatky letce byly 

na německý příkaz dopraveny do márnice hřbitova 

ve Zvole a poté anonymně pohřbeny.   

 Do armádního dokumentu zaznamenal 

1./Lt. Harold H. Frederick, který si se štěstím proţil 

sestřelení v první den invaze v Normadii 6.června 

1944 a nad Prahou dne 16.dubna si připsal 3 zni-

čené nepřátelské stroje, poslední okamţiky: "Při 

opouštění prostoru letiště Kbely po třetím průletu 

jsem spatřil nějaké letadlo odlétající na  jih a záro-

veň jsem poprvé uslyšel Capt. Alfreda. Oznamoval, 

že jeho stroj byl zasažen. Několikrát jsem ho potom 

volal, ale nedostal jsem již žádnou odpověď. Oblétl 

jsem tedy jeho stroj "Q" a znovu se pokusil o kon-

takt. Ptal jsem se na poškození jeho stroje, ale 

místo odpovědi se zeptal: "Jsi to ty, Freddie, na 

devátý hodině ?" Odpověděl jsem "yes" a snažil 

jsem se co nejvíce přiblížit k jeho letounu, který 

mi asi na 15 sekund zmizel z dohledu. Když 

jsem ho opět spatřil, byl ve velmi ostré zatáčce 

a směřoval k zemi. Bylo nezbytné, aby vyskočil, 

ale žádný padák jsem nespatřil. Několikrát 

jsem ho ještě bez odpovědi volal. Pozoroval 

jsem proto dále jeho stroj, který po klouzavém 

letu havaroval na zemi a začal hořet. Vše se 

událo velmi rychle přibližně v 15 hodin asi 20 

km jižně od Kbel." 

 Všech 8 letců, kteří se nevrátili zpět 

na domovskou základnu, bylo prohlášeno za 

nezvěstné, Capt. Alfred byl veden mezi pohřešo-

vanými do 20.10.1945, kdy byl prohlášen za 

padlého v akci. Pro obyvatele Ohrobce a okolí 

bylo stále anonymní tělo padlého letce americ-

kými úřady dne 7.srpna 1946 na Zvolském 

hřbitově exhumováno a aţ později na základě 

identifikace bylo ztotoţněno s neznámým osu-

dem Capt. Alfreda. Dnes je Carl R. Alfred pocho-

ván na americkém vojenském hřbitově Lorraine 

v St.Avold ve Francii. 

 Doplňme, ţe druhý padlý letec 

4.stíhací skupiny Capt. Leroy A.Carpenter smr-

telně havaroval mezi obcí Ořech a Chýnice. 

Nejen 4.skupina utrpěla nad Prahou váţné 

ztráty, jen asi o hodinu později po útoku na 

letiště v Ruzyni smrtelně havaroval další ame-

rický letec Capt. Robert B. Holmes. 

Napadením praţských základen dne 

16. dubna 1945 ale intenzivní letecké útoky a 

zuřivé souboje nad Prahou teprve začaly.  

www.ohrobec.cz  

Tráva  
 

 Přišlo jaro, všechno 

kvete a roste. Roste i tráva, a kdyţ 

zaprší, roste velmi rychle. 

Vytáhneme sekačky, křovinořezy a 

jiné pomůcky a vyrazíme ji 

posekat. Nastává nám však 

problém - kam s ní. Někteří, 

vybaveni kompostéry, kompostují, 

jiní ji dávají zvířátkům anebo suší. 

Další moţností jsou bio-popelnice, 

do kterých se dává nejen tráva, 

ale i vše co s bioodpadem souvisí. 

Někteří však přišli 

s dobrým nápadem, jak se trávy 

zbavit, aby ji neměli doma. Pokud 

mě nikdo nevidí, je nejlepší 

moţností obecní les. Ten nikomu 

nepatří, tráva shnije sama a 

ekologicky. 

Tabulky o skládkách a 

pokutách nikomu nic neříkají a 

hlavně mě nikdo nevidí. Odpověď 

na tento problém je však jiná. 

Víte, jak dlouhý čas musí 

uplynout, aby nebyly vidět 

hromádky, kdyţ se jdeme projít do 

lesa? A co příroda? Místo pod 

trávou hnije, lesní vegetace se ničí 

a sotva se les trošku vzpamatuje, 

uţ je zase sekání a nová 

hromádka trávy putuje k lesu. 

Zamyslete se vy, co jezdíte do 

obecního lesa, jestli také není váš. 

Není uţ nejvyšší čas myslet jinak 

– kompostéry a bio-popelnice 

nebo „hezké― travní hromádky na 

okraji lesa? 

M a r i e  S l av í č k ov á , 

zastupitelka obce  

 

Popelnici na bioodpad lze 

objednat na OÚ. Cena svozu 1 x 

za 14 dnů po dobu 8 měsíců stojí 

u popelnice 120 litrů 412,-  a 240 

litrů 714,- Kč včetně DPH. 

 

Školka – škola 

Umístění dětí ve školce 

a na základní škole je v naší 

lokalitě obtíţné a tento stav se 

zřejmě v nejbliţší době nezmění. 

Obec nabídla k účelu zřízení 

školského zařízení prostory hlavní 

budovy ve statku. Zájem projevily 

dva soukromé subjekty, ale 

vzhledem k vysokým nutným 

finančním nákladům na přestavbu 

a úpravu objektu zájemci v obou 

případech od záměru upustili. 

Obec není schopna stavbu 

zařízení financovat z vlastních 

prostředků.   

  Marie  Slavíčková,  referentka OÚ 

LETECKÁ  HAVÁRIE  U  OHROBCE   
A N E B  P Ř I Š L O  N Á M  D O  R E D A K C E  ( 2 .  Č Á S T )  
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Mgr. Jan Vladař, 25.8.2008, jan-vladar@volny.cz 

Autor na dané téma publikoval knihy Poslední akce, 

Nava Plzeň, 1997 a Operace Argument, Plzeň, 2004  

Letci 336.Sq na skupinovém fotu na základně Debden, leden 1945.  

Většina z nich zasáhla do bojů nad Prahou 16.dubna, ale také 17. a 25.dubna 1945 


