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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
bylo pravidlem, že každý rok jsme vydávali tři 
čísla našeho Ohrobeckého zpravodaje. V le-
tošním roce budou vydána pouze čísla dvě, ale 
přesto jsem přesvědčen, že jste o všech aktua-
litách z Ohrobce dostatečně informováni.
Od vydání posledního zpravodaje  se konala dvě 
zasedání zastupitelstva obce. 
První  zářijovou sobotu proběhl II. ročník Ohro-
beckého divadelního festivalu. V porovnání s 1. 
ročníkem měl ten letošní velkou diváckou účast, 
všechna představení se velice líbila, zvláště dě-
tem, které byly nadšené. Festivalu přálo počasí 
a hlavně byl připraven na profesionální úrovni, 
za což patří poděkování Jardovi Strejcovi.
Obec zajistila v září svoz velkoobjemového 
a v říjnu nebezpečného odpadu. Kontejnery na 
biologický odpad byly přistavovány do 13. lis-
topadu. 
Z kulturních akcí pro děti byl uspořádán dua-
tlon, drakiáda, lampionový průvod, proběhlo 
vítání občánků a setkání seniorů. Za uspořádání 
těchto akcí se samozřejmě patří poděkovat všem 
organizátorům.
Darovací smlouvou byl na naši obec převeden 
objekt bývalého obchodu. V současné době řeší-
me dvě varianty, jak obchod obnovit.
Obec obdržela dotaci  ve výši 770 000  Kč na
rekonstrukci povrchů ulic z rozpočtu Středo-
českého kraje ze Středočeského fondu obnovy 
venkova v rámci Tematického zadání Obnova 
venkova Oblast podpory Dopravní infrastruk-
tury.
Na Ministerstvo zemědělství ČR, v rámci 
programu 129 300, jsme podali žádost o dotaci 
ve výši 2 986 tis. Kč na rekonstrukci ohrobecké 
čističky odpadních vod. 
Pokud jde o tělocvičnu, zažádali jsme Stavební 
úřad Jesenice o zahájení územního řízení a o vy-
dání stavebního povolení. Stavba by měla proběh-
nout v prvním pololetí příštího roku s termínem 
dokončení do začátku příštího školního roku. 
Stále se nám bohužel nedaří dokončit projek-
tovou dokumentaci pro stavbu chodníku v ulici 
Zvolská.
Obec podala soudní žalobu na odstranění 
stavby oplocení pozemků č. 241/13, 241/14 
a 241/15, které jsou ve vlastnictví obce. Dosud 
není dokončeno soudní řízení s majitelkou 
sousedních pozemků (majitelka 
přes výzvu obce neodstranila 
nepovolené oplocení 
obecních pozemků). 

Otakar Janeba,
starosta

www.ohrobec.cz

Vítání občánků

V neděli 12. listopadu se konalo v sále restaura-
ce U Trojánků  vítání občánků.  Týkalo se dětí, 
které se narodily od dubna 2016 do srpna roku 
letošního. Celkem bylo pozváno 22 nových ob-
čánků Ohrobce. Kromě uvítání od starosty si 
všichni přítomní vyslechli i hudební produkci 
na fl étničky od dětí ze Základní školy Zvole.  
Poté se rodiče se podepsali do knihy Pamětních 
zápisů o slavnostním uvítání do života, ma-
minky obdržely květinu, děti pamětní list, knihu 
Krtek kamarád  s krásnými básničkami Jiřího 
Žáčka, ilustrovanou Zdeňkem Milerem a  hrač-
ku – aktivní chrastítko.  Od  Centra Břežánek a  
Kulturního centra Čtyřlístek dostaly také  malou 
pozornost.  
A jak už to na podobných akcích bývá, násle-
dovalo fotografování, aby na tento slavnostní 
den zůstala i obrazová připomínka

Informace OÚ Ohrobec

Přijďte na setkání k vánočnímu stromu 
a nabídněte sousedům vlastní cukroví.  
U ohrobeckého vánočního stromu se setkáme 
v neděli 17. prosince od 16 hodin na hřišti mezi 
rybníky,  před budovou obecního úřadu.
Společně se svátečně naladíme, zazpíváme si 
koledy, ochutnáme něco z donesených dobrů-
tek a skauti budou rozdávat Betlémské světlo.  
Přineste si lucerničky, ať si ho máte v čem 
odnést.

Informace OÚ Ohrobec

Příprava na vánoce
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Od  1. 1. 2017 do  31. 10. 2017 evidujeme celkem 
198 událostí, z nichž 28 jich bylo přijato  
prostřednictvím tísňové linky. Zjištěno bylo 
celkem 59 přestupků.  Celkem obecní poli-
cie  uložila 36 pokut na místě  a 13 jich bylo 
postoupeno ke správnímu řízení.  Strážníci 
Obecní policie Vestec nejčastěji řeší v obci 
Ohrobec porušení vyhlášky obce, jako je 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce, druhé místo patří volnému pobíhaní psů 
na veřejném prostranství bez vodítka a košíku 
(obecně závazná vyhláška obce Ohrobec č. 
1/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství v obci Ohrobec). 

Třetí nejčastější přestupky řešíme na úseku 
dopravy, tj. zákaz vjezdu nákladních vozidel 
do některých míst v obci, zvláštní užívání po-
zemní komunikace a překračování nejvyšší po-
volené rychlosti.

Výpisky z knihy událostí
Dne 7. října 2017 hodin přijala naše hlídka 
oznámení  o osobě,  která vyváží do přilehlého 
lesa bioodpad.  Takové jednání je přestupkem, 
zejména porušením obecně závazné  vyhlášky 
obce Ohrobec  č. 3/2015, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na úze-
mí obce. Proto  hlídka věc vyřešila uložením  
pokuty tzv. příkazem na místě  podle ust.  § 4  
zákona  251/2016 Sb., o některých přestup-
cích. V případě, že by se tato záležitost  po-
stupovala ke správnímu řízení, může být za 
porušení vyhlášky udělena pokuta až do výše 
100 tisíc korun.
Dne 13. října 2017 byla při hlídkové činnosti 
zjištěna poškozená značka autobusové za-
stávky v ulici Károvská. Z důvodu, že viník 
z místa dopravní nehody ujel, hlídka musela 
pro pátraní využít kamerového systému. Díky 
tomu se podařilo viníka zjistit a předat k další-
mu šetření dopravnímu inspektorátu Policie 
ČR.
Dne 13. dubna 2017 přijala hlídka obecní po-
licie Vestec žádost dispečinku integrovaného 
záchranného systému o prověření oznámení 

o údajném volání o pomoc, které vychází z ro-
dinného domku v obci Ohrobec. Hlídka na 
uvedeném místě skutečně nalezla muže, který 
ležel za dveřmi do předsíně a nemohl se sám 
po pádu postavit na nohy.  Na místo byly tedy 
ihned přivolány zdravotnická záchranná služ-
ba a hasičský záchranný sbor. Hasiči otevřeli 
vstupní dveře bez poškození. Muž byl následně 

předán do péče záchranky, která zraněného od-
vezla k ošetření do nemocnice.
Dne 13. května 2017 jsme obdrželi žádost 
z integrovaného záchranného systému ve věci 
obtížného hmyzu. Šlo o roj včel usazený na 
keři v areálu jezdecké školy, který ohrožoval 
v jízdárně asi 20 dětí. Hlídka na místě provedla 
bezpečnostní opatření a hasiči  jejich odbornou 
likvidaci. 
Dne 6. srpna 2017 se dostavil na naši slu-
žebnu muž se svou přítelkyní a oznámili, že 
dnešního dne je v osobním motorovém vozidle 
ohrožoval svou nebezpečnou jízdou  neznámý 
řidič osobního automobilu  Škoda Fabia, kdy 
v ulici Károvská jejich vozidlo předjel vy-
sokou rychlostí a následně začal jejich vozi-
dlo vybržďovat, přičemž sám vjel na chodník 
a donutil tak osádku zastavit. Následně řidič  
Škody Fabia vyběhl z vozidla a začal oba  ver-
bálně napadat a jevil známky značné podna-
pilosti. Napadeným se povedlo z místa ujet.  
Dále uvedli, že se nejedná o první případ, řidič 
stejného vozidla je již jednou napadal. Hlídce 
se díky kamerovému systému podařilo vozidlo 
i jeho řidiče najít.  Případ byl předán Policii 
ČR k dořešení.
Dne 15. září 2017 odpoledne si strážníci při 
hlídkové činnosti  v obci Ohrobec všimli 
řidiče jedoucího v osobním motorovém 
vozidle,  o kterém ví na základě osobní 
a místní znalosti, že je vášnivým uživatelem 
drog.  Hlídka proto vozidlo zastavila a chtěla 
u řidiče provést test na přítomnost návykových 
látek. Řidič se však tomuto testu odmítl podro-
bit.  Věc si tedy musela na místě převzít k do-
řešení Policie ČR.
Hlídka OP Vestec 12. listopadu 2017 
prostřednictvím záznamu kamerového systému 
zjistila vyvážení bioodpadu z vlastní zahrady 
do přilehlého lesíku - veřejného prostranství. 
Ve spolupráci s obecním úřadem se uvedenou 
osobu  podařilo ztotožnit a předvolat k podání 
vysvětlení na služebnu obecní policie Vestec. 
Pro porušení vyhlášky obce Obrobec byla věc 
vyřešena uložením pokuty - příkazem na místě. 
Na vysvětlenou -  strážník nebo policista může 
od 1. července 2017 uložit na místě pokutu tzv. 
příkazem na místě do výše 10 000 Kč  podle 
zákona 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

strážník Zdeněk Vočka, 
vedoucí Obecní policie Vestec
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Patnáct sezón divadla

Nabídka dovozu obědů

Ano, vážení přátelé, spoluobčané a přiznivci 
Hereckého Roje Ohrobeckých Buditelů. Letos 
to byla již patnáctá sezóna našeho divadelního 
souboru. Oslavovali jsme divadelní hrou upra-
venou podle fi lmové předlohy Čtyři vraždy sta-
čí, drahoušku. Opět jsme museli sehnat další 
herce (neherce), neboť v tomto kuse je hodně 
rolí. Část fi gur jsme museli hrát jako dvojro-
le a dokonce i trojrole. Když to sečtu, tak se 

na letošním divadelním představení podílelo 
sedmnáct herců, nápověda, zvukař, tři děvčata 
jako comics girls a dva kulisáci. Sečteno, pod-
trženo, letos se přímo do dění divadla zapojilo 
dvacet čtyři lidiček.
Nebudu nikoho vyzdvihovat, neboť partička, 
která se v divadle utvořila, je fajn a každý dělá, 
co umí. Za zmínku stojí, že v divadle zůstává 
už jen jeden člen, který pamatuje první předsta-
vení v roce 2003, a to Karel Slavíček. Jeho oso-
bitý herecký projev je neopakovatelný. Ostatně 
před premiérou u nás v Ohrobci dostal on a 
další staří a zasloužilí členové našeho souboru 
pamětní červený koberec s uvedením do síně 
slávy Hereckého Roje Ohrobeckých Buditelů.
Premiéra odstartovala oslavovanou patnáctou 
divadelní sezónu. V Ohrobci opět vyrostlo 
velké jeviště, lavičky vytvořily hlediště a ná-
dech velkého divadla dotvořili technici zvuku 
a světel. Na hřišti ještě k tomu vyrostla výstava 
části kulis a rekvizit ze scén již sehraných her 
a také přehlídka potisknutých triček. Tedy těch, 
které se vždy ke každému představení vyrábějí. 
O letošní trička byl velký zájem a prodala se 
všechna hned v Ohrobci a na reprízu ani derni-
éru žádná nezbyla.
Letošní hru provázelo krásné počasí, a to dalo 

zapomenout na loňskou bouřku těsně před 
koncem. Opět jste nám, naši přátelé a spoluob-
čané, udělali radost a dorazili jste ve velikém 
počtu. A že se představení zdařilo, svědčilo 
deset opon při děkovačce. A pak se šlo slavit. 
Do restaurace U Trojánků, kde již byla nachys-
tána kapela Crazy Dogs, aby dokončila zapo-
čaté dílo oslav. Jejich rokenroly z šedesátých 
let každého zvedly ze židle, aby pak o půlnoci 
všechny rozjásal příchod krále rokenrolu Elvi-
se Presleyho. Tančilo se hodně přes půlnoc, 
a my doufáme, že jsme snad nezpůsobili žádné 
pohoršení a moc nerušili noční klid.
S reprízou jsme opět zavítali do Dolních 
Břežan, kde se naše hostování už také stalo 
tradicí. No a derniéra letos proběhla v rámci 
Kamenického divadlení v Kamenici v místním 
kulturním domě. Zde jsme již jednou hráli, a to 
před deseti lety hru Záskok. Od té doby mě stá-
le místní přemlouvali, abychom u nich s naší 
hrou hostovali. Letos jsme se tedy rozhodli pro 
tento sál. Nebylo sice tolik diváků jako u nás 
v Ohrobci, ale atmosféra byla parádní a mu-
sím říci, že herecké výkony všech byly úžasné. 
Každý z herců si derniéru užil a vše proběhlo 
hladce. (Snad až na malé zdržení Goga v záku-
lisí, kdy za dveřmi v jedné scéně prostě nebyl). 
Aplaus byl zase velký a to mě opět utvrdilo 
v tom, že to, co děláme, je fajn. A tím, že si to 
divadlo užíváme, rozdáváme úsměv a pohodu 
všem těm, kteří se na nás přijdou podívat.
A jaký je pro mě konec sezóny? Úplně pros-
tý. Uklidili jsme kulisy a rekvizity na půdu 
ohrobeckého statku. Vrátil jsem do fi lmového 
fundusu nábytek a dveře, do skladu kostýmů 
vypůjčená saka a klobouky. Doma do jedné 
z krabic přišly pomačkané scénáře a do druhé 
paruky, vousy a brýle.
No, a už se těším na příští rok. Protože budeme 
zase slavit. Ptáte se co? No přece patnácté NA-
ROZENINY Hereckého Roje Ohrobeckých 
Buditelů. Zdá se vám to divné? Tak si to zkuste 
spočítat.

Jarda Strejc

Od roku 2014 naše obec nabízí všem svým 
občanům službu dovoz obědů do domu, kte-
rou zajišťuje  fi rma Kvalitní podzim života. Ta 
dováží obědy i do okolních obcí. V naší obci 
tuto službu nyní využívá 30 našich obyvatel.
Jídla jsou dovážena od dvou dodavatelů:
Martin Luň – SAFINA; 
Firma Dovoz jídel.
Všechna jídla jsou balená, zákazník si je ohří-
vá. V ceně jídel  je zahrnuta polévka. Cena 
jednoho oběda je 71 Kč pro každého. 
Cena za dovoz pro soukromé odběry (kde není 
dohodnuta spolupráce s obcí) činí 25 Kč na 
oběd, v případě dovozu více obědů v jeden den 
je cena 10 Kč za každé další jídlo. 

Doba dovozu obědů je daná podle denního 
počtu objednávek, a proto není vždy přesná, 
maximálně to bývá do 14 hodin (ve skutečnosti 
jsou poslední obědy většinou dovezeny do 13 
hodin).
Každý týden ve středu či ve čtvrtek je při 
dovážce obědů, nebo e-mailem, doručen nový 
jídelní lístek. Objednat není třeba na celý tý-
den. V době svátků  se jídla nerozvážejí. 
Dovoz obědů obec svým občanům dotuje pří-
spěvkem na dopravu ve výši 18,15 korun za 
jeden oběd. Proto se zájemci musí přihlásit na 
obecním úřadě osobně, telefonicky na číslech  
257 760 338, 736 621 92,1 nebo emailem na
podatelna@ohrobec.cz. 

Poté bude zájemce kontaktován zástupcem fi rmy.
Pro úplnost dodejme, že společnost Kvalitní 
podzim život poskytuje seniorům řadu dalších 
pečovatelských služeb: pomoc při péči o vlast-
ní osobu (například pomoc při oblékaní nebo 
osobní hygieně), pomoc při zajištění stravy 
(donáška a dovoz vhodného jídla, pomoc při 
vaření apod.), pomoc při péči o domácnost 
(úklid, drobné opravy, donáška vody nebo 
uhlí). Společnost provozuje pro zájemce také 
půjčovnu zdravotnických pomůcek a sociální 
podnik.

Informace OÚ Ohrobec
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Územní plán obce

Místo pro křížek

Naše obec podala už 29. dubna 2010 Městské-
mu úřadu Černošice, úřadu územního plánování 
jako pořizovateli, žádost o pořízení Územního 
plánu. Oznámení o vystavení návrhu zadání 
Územního plánu ze dne 5. listopadu 2012 bylo 
vyvěšeno na úřední desce MěÚ Černošice a na 
úřední desce OÚ Ohrobec.  Návrh zadání byl 
zároveň zaslán dotčeným orgánům, sousedním 
obcím a krajskému úřadu. Po dobu 30 dnů ode 
dne vyvěšení oznámení o projednání návrhu 
zadání Územního plánu mohl každý uplatnit 
své připomínky. Na základě požadavků, připo-
mínek a podnětů pořizovatel upravil návrh za-
dání Územního plánu a upravený návrh zadání 
předložil zastupitelstvu obce ke schválení. Za-
dání Územního plánu bylo schváleno zastupitel-
stvem obce dne 22. dubna 2013.
Dne 2. srpna 2016 se konalo společné jednání 
dotčených orgánů, krajského úřadu a sou-
sedních obcí o návrhu územního plánu naší 
obce, který zpracoval ing. arch. Milič Ma-
ryška. Ve lhůtě 30 dnů od konání společného 

jednání měly dotčené orgány možnost uplatnit 
svá stanoviska a sousední obce připomínky. 
Návrh územního plánu posoudil Krajský úřad 
Středočeského kraje a ve stanovisku ze dne 
17. února 2017 neshledal žádné rozpory. Opat-
řením z 10. května 2017 pořizovatel oznámil 
konání veřejného projednání na  22. června 
2017. Návrh územního plánu byl od 11. květ-
na 2017 zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup a byl vystaven k nahlédnutí 
v kanceláři MěÚ Černošice a OÚ Ohrobec až 
do 30. června 2017. Každý mohl uplatnit své 
připomínky a dotčené osoby námitky od vyvě-
šení veřejné vyhlášky do sedmi dnů od konání 
veřejného projednání, tj. do 29. června 2017. 
K uvedenému datu bylo uplatněno celkem 31 
námitek a 6 připomínek. Nejvíce připomínek 
se týkalo rezervy pro komunikaci III/10115, 
která byla uvažována pro  obchvat obce. 
Protože tento obchvat řešil pouze naši obec 
a nepokračoval dál za Zvolí do Březové, byl 
z územního plánu vypuštěn. Celkem devět 

vlastníků pozemků požadovalo zařadit své po-
zemky do ploch pro bydlení. Tyto připomínky 
byly zamítnuty, protože v obci je dostatek za-
stavitelných ploch pro možnost bydlení.  Obec 
vzhledem k základní občanské vybavenosti 
nemá zájem o další rozšiřování zastavitelných 
ploch. Osm připomínek bylo proti zřízení ve-
řejného prostranství  podél současné Károvské 
ulice. Vzhledem ke stále se  zvyšujícímu 
provozu na této komunikaci bude výhledově 
možné zde umístit pěší a cyklistickou komu-
nikaci, připomínkám proto vyhověno nebylo. 
Dvě připomínky, které se týkaly Jarova, poža-
dovaly zařadit plochy určené pro rodinnou re-
kreaci do ploch smíšených obytných pro byd-
lení a pobytovou rekreaci. Připomínky byly 
zamítnuty, protože v tomto území jsou pro 
bydlení zařazeny pouze pozemky se stavbami 
rodinných domů. Charakter pozemků, na kte-
rých jsou stavby pro rodinnou rekreaci, nelze 
vzhledem k dopravnímu napojení měnit na 
stavbu pro bydlení. Jedna námitka požadovala 
do územního plánu zakreslit přístupovou ko-
munikaci pro pozemky, které jsou zařazeny do 
ploch bydlení a pobytové rekreace a jedna ná-
mitka požadovala snížit normu pro komunika-
ci s jednosměrným provozem ze 6,5 na 5 met-
rů. Obě tyto námitky byly rovněž zamítnuty.
Všechny námitky a připomínky byly do 
územního plánu promítnuty a zapracovány a 
16. října 2017 byl Městským úřadem Černo-
šice, odborem územního plánování, předložen 
obci návrh na vydání územního plánu. Ten 
byl zveřejněn a předložen zastupitelstvu obce 
25. října 2017 ke schválení. Zastupitelstvo 
přijalo usnesení, kterým byl územní plán 
Ohrobce schválen a od 14. listopadu 2017 je 
pravomocný. Veškerá projednávání zejména 
stavebních záležitostí se  tedy od 15. listopa-
du 2017 řídí novým Územním plánem obce 
Ohrobec. 

Otakar Janeba,
 starosta 
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V naší obci na pozemku č. 469/11, který je v 
soukromém vlastnictví, (jedná se o pozemek 
za obchodem) se nachází podstavec křížku. 
Podle získaných informací postavila křížek na 
tomto místě církev, jednalo o pozemek volně 
přístupný. Křížek byl oplocen nízkým plotem 
a byl udržován, starala se o něj především 
paní Dušková a po ní to převzala a pokračova-
la paní Plíhalová.
V roce 1982 rozhodnutím ONV Praha – západ 
byl pozemek přidělen do osobního užívání 
manželům Smolíkovým ke zřízení zahrádky 
pro svoje využití. Místní národní výbor Ohro-
bec na základě tohoto rozhodnutí uzavřel 
dohodu o zřízení práva osobního užívání po-
zemku a manželům Smolíkovým povolil jeho 
oplocení. Tímto skutkem křížek ztratil svůj 

význam a přestalo o něj být pečováno, jeho 
oplocení bylo odstraněno a vlastní kříž byl 
z podstavce zcizen.
Mám za to, že bychom se měli postarat o 
rekonstrukci a obnovení tohoto křížku, tak 
jako se to podařilo se zvoničkou. I tento kří-
žek má svůj historický význam a ve své době 
měl velký význam i pro obyvatele naší obce.
Jako první bychom měli pro křížek najít jiné 
vhodné a důstojné místo a tak se ptám, kde 
byste ho rádi viděli a prosím o vaše doporu-
čení.
Po jeho přemístění dáme opravit a obnovit 
podstavec a na něj připevnit nový kříž.

Otakar Janeba,
starosta
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Obchod do naší vesnice patří

Volby v Ohrobci

V polovině září převedla paní Slavíčková da-
rovací smlouvou obchod do majetku obce. Tím 
se nám otevřela možnost s obchodem nakládat. 
Od uzavření obchodu (1. 7. 2015) uběhlo víc 
jak dva roky a po celou tuto dobu mě neopustila 
myšlenka, že obchod v Ohrobci obnovíme, pro-
tože jsem přesvědčen, že k nám do obce patří 
i přes všechny problémy.
Na výběr jsou dvě varianty, při kterých musíme 
brát v úvahu hlavně fi nanční možnosti. Dotaci 
nemůžeme očekávat a vše budeme fi nancovat 
z rozpočtu obce.
První varianta je fi nančně náročnější, ale má 
svoje výhody. Jde o odstranění existující stav-
by a vybudování nového obchodu. Budova 
bude nová, bude splňovat veškeré požadavky 

na spotřebu energií, protože bude postavena 
z odlehčených materiálů s dobrými izolačními 
vlastnostmi. Další výhoda je v tom, že splní 
i stále zpřísňující se hygienické a protipožární 
předpisy. Rozhodující pro novou stavbu je i sku-
tečnost, že bude sloužit několik desítek let bez 
dalších velkých požadavků na opravy a údržbu. 
Rozhodující ale bude náklad na odstranění sou-
časné budovy, který výrazně ovlivní rozpočet.
Druhá varianta je úspornější. Spočívá v opravě 
současné budovy, která zahrnuje výměnu střešní 
krytiny, nové opláštění včetně zateplení, instala-
ci vytápění, nové rozvody elektřiny a sanity, 
opravy a nátěry vnitřních stěn a podlah.
V době psaní tohoto  článku zjišťujeme potřebu 
fi nančních prostředků na první i druhou varian-

tu, což bude základní kriterium pro posouzení 
a rozhodnutí zastupitelstva. Na základě tohoto 
rozhodnutí zadáme vypracování projektové 
dokumentace, která musí být pro obě varianty. 
Do konce letošního roku bychom měli stih-
nout podat na stavební úřad v Jesenici žádost 
o stavební povolení. Vzhledem k tomu, že jde 
o stavbu malého rozsahu, budeme muset vyhlá-
sit výběrové řízení na dodavatele a ať už stavbu, 
nebo rekonstrukci bude možné zahájit v průbě-
hu prvního pololetí příštího roku.      

Otakar Janeba, 
starosta

V naší obci máme celkem 953 voličů.  K vol-
bám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
se jich dostavilo 712,  což je 74,71 % z celkové-

ho počtu. Sami vidíte, že volební účast byla 
nadprůměrná. Počty hlasů jednotlivým stranám 
uvádíme dále.

Nohejbal máme rádi

Tento rok se nám nohejbalově opět vydařil. 
Na domácích hřištích, tedy zde v Ohrobci, 
jsme uspořádali pět turnajů. Počasí nám větši-
nou přálo, a tak i účast byla hojná. Dorazily 
týmy dokonce až z Berouna a kdo vydržel 
do fi nále, tak ví, že bylo na co koukat. Vše 
proběhlo v klidu a vždy druhý den jsme ukli-
dili jak po nás, tak v celém přilehlém areálu. 
Doufám, že jsme nikoho občasným hlukem 

nerušili ani jinak nepobouřili. 
V každém pořádaném turnaji se některý 
z domácích týmů z Ohrobce umístil na stu-
pínku. Vyjížděli jsme také na turnaje v okolí. 
Byli jsme ve Zvoli, Březové, Olešku, Ko-
mořanech, Dolních Jirčanech a naposledy 
v Praze - Braníku.  Ne vždy jsme stanuli na 
stupních vítězů, ale určitě jsme Ohrobci ne-
udělali ostudu a seznámili jsme se s dalšími 

týmy, které budou jezdit k nám a posílí tak 
naše turnaje, abychom si více zahráli. 
Ve spolupráci s obcí jsme vybudovali osvět-
lení, které bude sloužit jak pro osvětlení 
hřiště, tak areálu celého. Při pořádání spole-
čenských akcí se určitě bude hodit. Věřím 
tomu, že bude funkční již při rozsvěcení ohro-
beckého vánočního stromečku. Původním 
plánem bylo vystavět osvětlení svépomocí, 
ale po konzultaci s panem starostou Janebou 
a díky jeho aktivitě na obecním úřadě nako-
nec vznikl plán na stavbu osvětlení na nákla-
dy obce, za našeho přispění prací. Chtěl bych 
poděkovat Zbyňkovi Černému, který nám ne-
zištně poskytl strojní techniku pro vykopání 
elektrických rozvodů. Kdo šel volit v sobotu 
21. října si určitě všimnul, že se na hřišti něco 
děje. Ve spolupráci s pracovníky obce jsme 
usazovali patky pro sloupy osvětlení. 
V současné době jezdíme trénovat jednou až 
třikrát týdně do haly v Davli, ale účast bo-
hužel není tak hojná, jako byla v minulosti. 
Každopádně pár nadšenců tady je, takže se 
budeme snažit pokračovat. 

Vladimír Strouhal

 Číslo Strana Celkem   Hlasy v %
 1. Občanská demokratická strana   140 19,71
 2. Řád národa - Vlastenecká unie  1 0,14
 3. Cesta odpovědné společnosti  1 0,14
 4. Česká strana sociálně demokratická  32 4,50
 6. Radostné Česko  1 0,14
 7. Starostové a nezávislí  76 10,70
 8. Komunistická strana Čech a Moravy   23 3,23
 9. Strana zelených  8 1,12
10. Rozumní – stop migraci, diktát. EU  7 0,98
12 Strana svobodných občanů  13 1,83
13. Blok proti islam. – Obran. domova  0 0,00
14 Občanská demokratická aliance  0 0,00
15 Česká pirátská strana  106 14,92

Číslo Strana Celkem    Hlasy v %
17. Unie H.A.V.E.L.  0 0,00 
19. Referendum o Evropské unii  1 0,14
20. TOP 09   76 10,70
21. ANO 2011  164 23,09
22. Dobrá volba 2016  1 0,14
23. SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka  1 0,14
24. Křesť. Demokr. Unie – Čs. str. lid.  9 1,26
25.  Česká strana národně sociální  0 0,00
26.  Realisté   2 0,28
27. Sportovci  2 0,28
28. Dělnická strana sociální spravedlnosti  1 0,14
29. Svoboda a přímá demok. – Tomio Okamura  42 5,91
30. Strana Práv Občanů  3 0,42

                                                                 Informace OÚ Ohrobec
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Rozpočet letos a v roce 2018

Tanec i boj

S blížícím se koncem letošního roku můžeme 
začít bilancovat. Ke konci října jsme celkové 
rozpočtové výdaje čerpali na 72,02 a příjmy na 
106,05 procenta.
Během roku zastupitelstvo schválilo celkem 
pět rozpočtových opatření. Z nejdůležitějších 
uvádím: zvýšení kapitoly na pohřebnictví kvů-
li podílu na fi nancování opravy zdi hřbitova ve 
Zvoli,  zvýšení na investice silnic, na sportovní 
zařízení a dopravní obslužnost.   Zvýšení pří-
jmů bylo rozpočtovým opatřením upraveno v 
kapitolách přijetí doplatku investiční dotace 
na základní školu,  zvýšení příjmů za prodej 
pozemků a zvýšení příspěvků vodního hos-
podářství a odpadních vod. V jednotlivých 
kapitolách se čerpá v souladu se schváleným 
rozpočtem.  
Čerpání rozpočtu bylo splněno v kapitole sil-
nice (investice), ve které jsme měli částku 
1 mil. Kč,  skutečné čerpání činí 1,258 mil. Kč. 
V kapitole hřiště - tělocvična jsme za projekt a 
přeložení kabelového vedení zaplatili 267 tis. Kč, 

za osvětlení hřiště 38 tis. Kč. V kapitole čištění 
odpadních vod jsme za projekt na moderniza-
ci a intenzifi kaci  čističky odpadních vod za-
platili 316 tis. Kč, celkové investiční náklady 
na tuto akci představují částku 5,430 mil. Kč.
Na Ministerstvo zemědělství jsme podali žá-
dost o zařazení akce do Seznamu akcí Progra-
mu Mze. Žádosti bylo vyhověno, takže bychom 
měli získat dotaci ve výši 55 % nákladů. Na bu-
dově čističky byla vyměněna střešní krytina ná-
kladem 300 tis. Kč.   
V letošním roce jsme se snažili fi nanční 
prostředky šetřit na rok 2018, kdy nás čekají 
velké investice.
Rozpočet pro rok 2018 sestavujeme jak na 
straně příjmů, tak i výdajů v jednotlivých kapi-
tolách podle skutečnosti minulých let upra-
vených na základě momentálně známých vlivů 
na snížení resp. zvýšení vlivu na jednotlivé 
kapitoly.  
Do mimořádných akcí, které by se měly usku-
tečnit v příštím roce 2018, zařazujeme výstavbu 

tělocvičny s investičním nákladem 13 mil. Kč.
Pro tuto akci se snažíme získat fi nanční pod-
poru, zjišťujeme možnosti, ale dosud žádný 
odpovídající titul vypsán není.
Další akcí by měla být modernizace a in-
tenzifi kace čističky odpadních vod, celkový 
investiční náklad obnáší 5,430 mil. Kč, a rád 
bych, aby se postavil chodník ve Zvolské uli-
ci s investičním nákladem 4 mil. Kč. Tyto obě 
akce jsou však podmíněny získáním dotace.
Na jiném místě tohoto zpravodaje píšu o ob-
nově obchodu, která bude fi nancována z fi -
nanční rezervy, protože dosud není rozhodnu-
to o formě obnovy, a tím i potřebě fi nančních 
prostředků. Celkový investiční náklad zatím 
neznáme.
Mimo stavební akce zařazujeme do rozpočtu 
nákup nového auta pro zajišťování obědů pro 
mateřskou a základní školu.
Kromě těchto akcí chceme i v příštím roce 
přibližně ve stejném rozsahu pokračovat s re-
konstrukcí našich ulic, ale opět zdůrazňuji, po-
zemky musí být ve vlastnictví obce.
Dále potřebujeme připravovat projekty na 
nové akce. Jde stavbu chodníku U Rybníků I,  
rekonstrukci budovy hasičárny, zřízení sběrné-
ho dvora, přemístění a obnovu křížku a výstav-
bu cyklostezky napojující Ohrobec na cyk-
lostezku Dolní Břežany – Libeň.
 Z uvedeného přehledu vyplývá, že je dost 
akcí, které bychom v Ohrobci chtěli udělat. 
Když budeme dobře připraveni, to znamená 
budeme mít kvalitně zpracované projekty 
a na akce budou vypisovány dotační tituly 
s možností čerpání fi nančních podpor, dá se 
hodně  zvládnout.

Otakar Janeba,
starosta

Naproti mně sedí drobná pouze devítiletá 
dívka s jemným obličejem a není na ní ani 
v nejmenším vidět, že úspěšně provozuje dva 
naprosto protichůdné sporty: bojový sport 
wushu (kung-fu) a tanec. Navíc oba úspěšně.
Ema Kučová, žákyně zvolské základní školy, 
tančí – jakkoli divně to zní – již větší polovi-
nu svého života. Standardní a také latinskoa-
merické tance trénuje 3x týdně, závody za-
berou řadu víkendů. Tančit začala ve čtyřech 
letech jednak v tanečním kroužku v Dolních 
Břežanech a také v klubu KAT na Zbraslavi.  
Od té doby ušla dlouhý kus cesty. Se svým 
partnerem Martinem (tančí spolu od začátku) 
zatím dosáhli výkonnostní třídy C (existují tří-
dy E – A, která je nejvyšší) ve standardních tan-
cích (waltz, tango, valčík, slowfox a quickstep) 
a třídy D v latinskoamerických (samba, ča-ča, 
rumba paso doble a jive).
Bodují i na soutěžích – v posledních dvou le-
tech na pohárových celorepublikových sou-

těžích postupují pravidelně do fi nále. Vědět 
o sobě dali i v otevřených soutěžích s mezi-
národní účastí, kde v Lucerně na takové akci 
získali jednou třetí a jednou čtvrté místo.
K tanci mají blízko i další členové rodiny. Její 
o pět let starší bratr Josef získal pro standardní 
tance nejvyšší juniorskou třídu, matka ve stejné 
kategorii chodí tančit individuálně, protože se 
podle Emy stydí vystoupit veřejně.
Její druhý sport je wushu, kterému se věnuje 
dvakrát týdně od první třídy a zde má výsledky 
ještě výraznější. Jezdí na soutěže ve své třídě 
a obvykle vyhrává. Na mistrovství dětí do 9 let 
získala v letech 2015 a 2016 první místo, loni 
druhé.
Oba sporty má ráda a neumí dát jednomu 
přednost. Kromě toho se věnuje výtvarné vý-
chově ve školním kroužku a známky nezná 
jiné než jedničky.

mik
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Festival potěšil i pobavil

V dnešním uspěchaném světě jsme se opět na 
chvilinku v našem Ohrobci zastavili, abychom 
uspořádali a vychutnali si druhý ročník Ohro-
beckého divadelního festivalu. S přípravami 
jsme začali již půl roku předem, aby se vše 
stihlo ke spokojenosti vás, obyvatel naší obce. 
Nebudu se šířit o potížích, které práce přináše-
la. Hlavní je, že se mi podařilo sehnat všechny 
soubory do festivalového programu a že účast 
vás, diváků, byla tentokrát velmi dobrá.
Sehrálo v tom roli několik aspektů počínaje 
příznivým počasím až po pozdější termín 
festivalu oproti loňskému. Pro takový open air 
festival je počasí velmi důležité. Takže jsme 
všichni, kdo se do projektu zapojili, s obava-
mi sledovali internetové servery s předpovědí 
počasí. Nakonec bylo velmi příjemně, i když 
večer padal mírný chlad. V divadelním šapitó 
však bylo příjemně a hodně diváků také udě-
lalo výbornou atmosféru.
Divadelní představení opět obstaraly profesio-
nální soubory. Jsem rád hlavně za představení 
divadla Kampa s kusem Ronja, dcera lou-
pežníka. Toto představení je na jejich domácí 
scéně věčně vyprodané a dát dohromady herce 
tohoto představení je pro produkci divadla dost 
složité. Divadlo Kampa však mělo opravdu zá-
jem na našem festivalu vystoupit, neboť myš-
lenka takového setkání se jim už vloni velmi 
zalíbila. To samozřejmě platí i o ostatních sou-
borech, které v Ohrobci vystoupily. 
První část festivalu patřila už tradičně dětem. 
Tentokrát jich přišla pěkná kupa a tak se měli 
herci ze souboru Taška Kladno co ohánět, aby 
udrželi naše ratolesti v pohybu hlavně v pře-
stávkách mezi představeními. Tato partička 
zahájila festival hříčkou Dlouhá, Široká a Bys-

trozraká. Po nich nastoupilo, stejně jako vlo-
ni divadlo Krapet s Modroočkem. Toto před-
stavení mělo zvlášť veliký ohlas u dětských 
i dospělých diváků. Dětský program pak vyvr-
cholil již zmíněnou Ronjou v úžasném prove-
dení herců divadla Kampa. 
Pak přišla delší přestávka, kdy se musel na-
chystat večerní vrchol festivalu, a to hra Jo, 
není to jednoduché v podání Divadla Bez Zá-
bran. Tato parádní komedie nám pořádně roz-
třásla bránice a vehnala slzy smíchu do očí. 
Prostě fajn zakončení nabitého dne.
A kdo se podílel na zdárném průběhu celého 
dne? Nebudu jmenovat a jen připomenu, co 
vše bylo třeba udělat a co zařídit. Bylo vybu-
dováno zázemí festivalu, stany, lavičky, mobil-
ní toalety. Za zmínku stojí, že byly výborně 
zprodukovány a zařízeny dílničky pro děti. 
Bylo dost jídla a pití. Perfektně zafungova-
li stavěči dekorací, kteří nejen pomáhali při 
stavbě šapitó, ale drželi službu po celou dobu 
festivalu. Samozřejmě sehnat a nasmlouvat 
účinkující. No a nemůžeme zapomenout, že 
vše je také zapotřebí zlikvidovat, uklidit, sebrat 
odpadky. Prostě odevzdat ten krásný travnatý 
plácek mezi rybníky v naprostém pořádku. 
Takže všem, kdo se letos podíleli na průběhu 
festivalu, velký dík. 
Jedna věc mě však velmi mrzí. Akce, kterou 
pořádá obec a která je jednou z největších v ce-
lém roce v Ohrobci, nechává v klidu většinu 
obecního zastupitelstva. A to nemluvím o něja-
ké pomoci, to bychom snad ani nemohli chtít. 
Ale mohli se aspoň přijít podívat, co vlastně 
zařídili a zprodukovali.

Jarda Strejc

1. 6. - 31. 12. 2017
V druhé polovině roku oslavili a ještě oslaví 
svá životní jubilea níže uvedení naši spoluob-
čané. Ještě jednou jim přejeme pevné zdraví, 
hodně životní energie, pohody, radosti, štěstí 
a lásky.

 8. 7. Marie Loužilová
 9. 8. Vlastimil Trmal
 12. 8. Marie Černá
 17. 8. Vladimír Řezníček
 4. 9.  Erika Poláčková
 8. 9.  Marie Kýhosová
 10. 9. Ludmila Penčevová
 19. 9. Jan Klak
 6. 10. Otakar Křehlík
 7. 10 Petr Kverka
 15. 10. Marta Nováková
 19. 10. Jana Čermáková
 24. 10. Hana Ferencová
 10. 12. Stanislav Adámek
 16. 12. Jaroslav Vedral
 30. 12. Karel Bláha

Radana Rolčíková,
kulturní komise

NAŠI 
OSLAVENCINCI
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Děti si užily

Zásobování obce vodou

Od vydání minulého zpravodaje uteklo v potoce 
v naší rokli směrem na Jarov dost vody. Proto 
dětských akcí bylo několik a zde je jejich krátké 
připomenutí.

Dětský den
Na károvském hřišti se i přes mírnou nepřízeň 
počasí sešla početná skupinka dětí i rodičů, 
aby si vyzkoušeli nástrahy inspirované příběhy 
Asterixe a Obelixe. Novinkou byl minizávod s 
razítky z orientačního běhu.

Ohrobecký divadelní festival
Velké šapitó mezi rybníky celé odpoledne a ve-
čer hostilo návštěvníky všech věkových katego-
rií. Představení byla úžasná.

Podzimní ohrobecký duatlon
V polovině září změřily své síly a vytrvalost děti 
při podzimním duatlonu. Pořádáme jej 2x do 
roka a tím, jak děti rostou a postupují do vyšších 
věkových kategorií, je každý závod originální. 
A pokaždé vyhrává někdo jiný.

Drakiáda
Jako každý rok ani letos při drakiádě nefouknul 
na naší louce ani větříček. Nevíme proto, jestli 
budeme  příští rok plánovat drakiádu nebo radě-
ji skládání vlaštovek.

Lampionový průvod
Letos nás opět navštívili ohniví tanečníci ze 
skupiny Firelovers a jejich ohnivé kreace si vy-

sloužily častý potlesk. V průvodu kolem rybní-
ků jsme napočítali více než 70 lampionů!

Vázání adventních věnců
Těsně před první adventní nedělí si mohl každý 
v restauraci U Trojánků vyrobit vlastní adventní 
věnec. A děti buď pomáhaly nebo si vyráběly 
vlastní  stromeček do betléma.

Valda Škván

Je to právě rok, co jsem vás informoval o stu-
dii, která řeší změnu zásobování obcí Dolno-
břežanska pitnou vodou. V průběhu letošního 
roku proběhlo několik dalších jednání, kde 
se řešilo zásobování pitnou vodou v našem 
mikroregionu, který zahrnuje naší obec, dále 
Zvoli, Březovou-Oleško a Vrané nad Vltavou. 
To, že situace je horší, než kritická dokládá 
závěr z jednání 31. března 2017, na kterém 1. 
Středočeská vodárenská předložila analýzu 
současné situace zásobování pitnou vodou, 
podle které množství vody převzaté za mi-
nulé období a dosud nenapojené povolené 
množství vody překračuje dohodnuté smluvní 
množství vody a proto není přípustná možnost 
dalšího napojování na vodovodní řad. Pro 
naši obec jsme k tomuto datu měli povoleno a 
dosud nenapojeno 13 vodovodních přípojek.
Na základě této skutečnosti pro dvě nové 
lokality se záměrem stavby rodinných domů, 
ve kterých musí být vybudovány nové 
vodovodní řady, vydala 1. Středočeská vo-
dárenská stanovisko, že vodovodní přípojky 
napojené na tyto řady mohou být zprovoz-
něny a vlastní dodávka pitné vody zahájena 
až po zvýšení množství pitné vody předané 
v Dohodě vlastníků provozně souvisejících 

vodovodů mezi obcemi Libeň a Zvole a v od-
běratelské smlouvě mezi Vodohospodářskou 
společností Benešov a 1. Středočeskou vodá-
renskou.
Přehodnocením rezervované potřeby pitné 
vody pro obec Vrané nad Vltavou se nám 
podařilo získat možnost napojit 26  nových 
vodovodních přípojek. Dále pokračujeme 
v jednání  s obcemi Libeř a Zvole, aby se 
zvýšilo množství předávané pitné vody mi-
nimálně o 10 000 m3, které pro naši obec 
v krátké budoucnosti nezbytně potřebujeme. 
Z popsaných skutečností je zřejmé, že stavba 
nového přivaděče pitné vody je opodstatněná 
a jeho vybudování je nutné. 
Současný stav příprav výstavby přivadě-
če je takový, že devět obcí našeho regionu 
-  Březová – Oleško, Dolní Břežany, Libeř, 
Okrouhlo, Vestec, Vrané nad Vltavou, Zlat-
níky – Hodkovice, Zvole a Ohrobec - uzavře-
lo s Dobrovolným svazkem obcí Dolno-
břežansko Smlouvu o spolupráci, která řeší 
vybudování nového vodohospodářského díla 
kapacitně odpovídajícího zvýšenému po-
čtu obyvatel do výhledového roku 2035. 
Dobrovolný svazek  je ten, kdo dílo připraví 
a vybuduje svým jménem, na své náklady ve 

spolupráci a s příspěvky obcí. V současné 
době probíhá předinvestiční příprava, v rámci 
které se zajišťuje projektová dokumentace, a 
další nezbytné podklady pro vydání územního 
rozhodnutí. Proběhlo výběrové řízení na zho-
tovitele projektové dokumentace, ze tří při-
hlášených uchazečů byla vybrána společnost 
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ. 
Předinvestiční příprava je fi nancována z mi-
mořádného příspěvku ve výši 1 mil. Kč, do 
kterého naše obec přispěla částkou 102 800 
korun. 
Předpokládaná doba vytvoření projektové 
dokumentace pro územní řízení je 10 měsí-
ců a pro stavební povolení včetně inženýr-
ské činnosti dalších 7 měsíců. Z tohoto har-
monogramu vyplývá, že  zahájení výstavby 
nového přívodního řadu je reálné v prvním 
pololetí roku 2019. Když vše bude zdárně 
probíhat, přivaděč může být dokončen v roce 
2020, spíš 2021. Do té doby musíme zabezpe-
čit dostatečné množství pitné vody z Posázav-
ského vodovodu, abychom uspokojili veške-
rou potřebu pro naší obec.  

Otakar Janeba,
starosta


