
ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
na úvod vám všem, kteří jste mě podpořili ve 
volbách a dali mi svůj hlas, chci co nejsrdečněji 
poděkovat za důvěru. Období od 1. října mě stálo 
mnoho zejména psychických sil a upřímně řeče-
no jsem až takové chování některých kandidátů 
ani v nejmenším nečekal.
Poděkovat chci také občanům, kteří mě v této 
době podporovali osobně nebo zasíláním sms 
zpráv. Děkuji vám také za hojnou účast na usta-
vujícím zasedání zastupitelstva 1. listopadu  
i na následujícím zastupitelstvu, které se konalo 
15. listopadu.
Do voleb byly postaveny dvě kandidátky. Naiv-
ně jsem si představoval, jak nově zvolené deví-
tičlenné zastupitelstvo potáhne za jeden provaz 
a priority stanovené pro toto volební období bu-
deme řešit společně a úspěšně. Velice mě proto 
mrzí dosavadní postoj zastupitelů z kandidátky 
Ohrobec lidem, kteří dosud jsou proti všemu a do 
práce zastupitelstva se odmítají zapojit.
Nyní se ale už chci dívat pouze dopředu a tak 
vám přiblížím jaký je posun u probíhajících, ale
i u připravovaných akcí.
Intenzifikace čističky odpadních vod probíhá 
podle schváleného harmonogramu, akce bude 
dokončena tak, že do 20. prosince budou plně 
funkční obě linky s tím, že do poloviny ledna 
2019 bude provedeno osazení česlí, což provoz 
čističky už nijak neovlivní.
Rozšíření ulice V Dolích (kvůli škole a tělo-
cvičně) dodavatel zahájil 26. listopadu a prá-
ce chce dokončit v co nejkratší době vzhledem  
k omezování provozu dopravy, ale i pohybu 
chodců. Je však limitován počasím, zejména při 
pokládce živice. Určitě ale brzy položí drenáž  
a osadí žlaby, a to už samo o sobě přispěje  
k rozšíření této ulice.
Stavbě tělocvičny věnuji samostatný článek.
Při této příležitosti se chci omluvit všem ob-
čanům a zejména pak těm, kterých se uvedené 
stavby bezprostředně dotýkají, za dočasné 
zhoršení podmínek bydlení, zvýšenou dopravu  
a rušení klidu. Akce ale provádíme pro lepší život 
v Ohrobci, proto vás všechny prosím o trpělivost.
Chodník v ulici Zvolská plánujeme vybudovat 
v druhém pololetí příštího roku, žádost o dotaci 
jsme už podali. Rozhodnutí bychom měli znát do 
konce února 2019 a podle výsledku budeme při-
pravovat realizaci této akce.
Na stavbu obchodu je vydáno stavební povole-
ní. Zkoumáme možnost získat dotaci, stavba by 
měla proběhnout hned po dokončení tělocvičny.
Vážení spoluobčané, protože se kvapem blíží 
konec letošního roku, závěrem vám přeji klidný 
adventní čas, spokojené a šťastné vánoční 
svátky a do nového roku hlavně zdraví, štěstí  
a pohodu. Dovoluji si vás ještě 
pozvat na sobotu 22. prosince 
2018 na setkání u vánočního
stromu – pozvánku najdete 
na poslední straně.                    
             
               Otakar Janeba,
                           starosta

www.ohrobec.cz

Sousedské tvořivé setkání

Za károvskou historií

Víte co mají společného výrazy Corsika, 
Gigant, Typograf? Že by volejbalové kluby?  
Přihořívá. Jsou to však jména prvních tramp-
ských osad, které se objevily v oblasti Károva 
a Zálep. Zdejší osídlení z doby meziválečné  
a poválečné je s těmito osadami pevně spjato. 
Tehdy zde bylo možno napočítat až devět volej-
balových hřišť, neboť – jak praví zápisy – právě 
sportem se tehdejší osadníci bavili od sobotního 

odpoledne až do neděle (v sobotu se tehdy ještě 
chodilo do práce). Na konci října nás károvskou 
historií prováděl pan Jiří Ovčáček a přestože 
nebyla procházka dlouhá, byla plná zajímavostí 
a autentických vzpomínek starousedlíků, které 
moc pěkně doplňovaly právě vzpomínané  
100. výročí naší republiky.

Valda Škván
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V sobotu o prvním adventním víkendu se  
v restauraci U Trojánků sešlo více než 50 lidí, 
kteří si přišli vyrobit vlastní adventní věnec. 
Jako v minulých letech jsme nakoupili spoustu 
ozdobiček a přinesli čerstvé zelené chvojí, aby 
věnce byly co nejhezčí a mohly svým tvůrcům 
dělat radost až do Vánoc. Věnce byly nádherné, 
až oči přecházely. Děti si k tomu nadšeně vyráběly  
z březových špalíčků malé a veselé andělíčky.
Na naši výzvu, aby se sousedé přišli pochlubit 
se svými výtvory, zareagovaly paní Alena 
Seifertová  nádhernými hrníčky a aromalampami 
a Martina Hradecká s paličkovanými obrazy, 
Oldřiška Martinová vystavovala uměleckou 

keramiku a keramiku vyrobenou dětmi v její 
dílně. Jsme moc rádi, že máme mezi sebou tak 
zručné obyvatelky.
Na příští rok se budeme snažit zajistit více 
zeleného chvojí, ale v tak suchém roce jako 
letos  mnoho stromků proschlo a ty jediné 
zelené jedle nemůžeme ořezávat rok co rok. 
Víme, že je to dlouho dopředu, ale kdybyste 
věděli o nějakých jedlích, které by se na příští 
Vánoce mohly prořezat, budeme moc rádi za 
vaše typy a s velkou chvojí využijeme.

Kristina Bardová, Martina Hradecká, 
Jana Lípová, Valda Škván
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H.R.O.B. Rozpuštěný a vypuštěný

Jak skončily volby do zastupitelstva
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Letos to byla již šestnáctá sezóna našeho diva-
delního souboru, a přesto jsme oslavovali 
patnácté narozeniny. Matematika je někdy neú-
prosná. Pro slavnostní letošek jsme se rozhodli 
opakovat již v minulosti předvedenou hru Roz-
puštěný a vypuštěný. Samozřejmě byla náležitě 
upravena, aby v ní tentokrát nechybělo několik 
postav, které jste minule nemohli vidět. 
Zůstali jsme věrni tradici a zahráli kus opět jen 
třikrát. Prostě třikrát a dost! Každé z těch tří 
představení mělo své jiné kouzlo a jiné napě-
tí. V Ohrobci jsme měli nejdelší děkovačku, do 
Břežan přišla obrovská návštěva a v Kameni-
ci byla zase úžasná pohodička. I když se hraje 

stejná hra, v každém prostředí je to trochu jiné. 
Jsou tedy mezi vámi diváky i tací, kteří si nene-
chají ujít ani jedno představení. 
A bylo se na co koukat. Hlavní protagonisté této 
hry si nezadali s profesionálními herci. Myslím, 
že mi dá hodně práce, abych je v souboru udr-
žel.  Nabídky velkých divadel z Prahy se jim 
jen hrnou. To samé platí o naší nápovědě, kte-
rá měla letos plnou pusu práce. Ne snad, že by 
herci neuměli své role, ale udržet krok s pře-
kotnými dialogy bylo velmi vyčerpávající. Tady 
pro nápovědu již také máme několik nabídek do 
kukaní významných divadelních institucí. No 
a naše kachny? La Scala, Metropolitní diva-

dlo v New Yorku i naše zlatá kaplička by byly 
rády, kdyby naši kačeři poskakovali po jejich 
prknech.
Jediné, co jistě převáží nabídky profesionálních 
divadel je to, že mezi námi vládne pohodová  
a radostná atmosféra, kterou chceme každý rok 
přenést mezi vás, naši milí platící diváci. Příští 
rok se tedy opět, budeme-li zdrávi, setkáme u 
nějakého pěkného a humorného kousku. No  
a po konci divadla opět hodně tleskejte, protože 
to nám přináší velkou radost a přesvědčení, že 
jsme ji udělali i vám.

Jarda Strejc

Jak jsme již dříve informovali, ve volbách sou-
peřilo celkem 18 kandidátů ze dvou devítičlen-
ných kandidátek: Sdružení nezávislých kandi-
dátů – obec Ohrobec, a druhá Ohrobec lidem 
–  sdružení nezávislých kandidátů. 
Ve volbách, ke kterým přišlo 538 oprávněných 
voličů z celkového počtu 993 voličů naší obce, 
volební účast tedy dosáhla  54,2 procent, bylo ode-
vzdáno 538 obálek se 4544 platnými hlasy. Hoj-
ně využitá možnost vybírat kandidáty bez ohledu 
na kandidátku přivedla do zastupitelstva osoby  

z obou kandidátek. Z první kandidátky občané 
vybrali tyto uchazeče: Otakar Janeba (získal  384 
hlasů), Alena Brotánková (382), Antonín Škorpa 
(350), Jiří Ovčáček (343), Roman Hrabě (339)  
a Michaela Králová Krkošková (308).
Z druhé kandidátky byli zvoleni: Monika Keř-                     
ková (získala 186 hlasů), Miroslav Červenka 
(174), Jan Jeglík (153). 
Na prvním zasedání zastupitelstva byl staro-
novým starostou obce zvolen Otakar Janeba.
Krátce poté rezignovala Michaela Králová 

Krkošková a na její místo postoupil první ná-
hradník první kandidátky Jiří Votánek.
Zatímco minulé zastupitelstvo mělo 15 zastu-
pitelů a Radu obce, nynější zastupitelstvo jich 
má jen devět a radu nemá. Na zúžení počtu 
se dohodlo minulé zastupitelstvo. Toto řešení 
jistě zrychlí práci nového zastupitelstva a sou-
časně tak obec ušetří za čtyřleté volební obdo-
bí na odměnách zastupitelům a členům rady.  

Informace OÚ Ohrobec

V období srpen - listopad oslavili a v prosinci oslaví svá jubilea níže  
uvedení spoluobčané:

Všem našim oslavencům přejeme pevné zdraví, životní energii a hodně 
štěstí, radosti a lásky.

Za obec Ohrobec Radana Rolčíková

17. 8. Vladimír Řezníček
17. 8. Josef Vítovec
22. 8. František Malíř
  6. 9. Zdeněk Vaněk
  8. 9. Marie Kýhosová
  8. 9. Vlasta Poláková
12. 9. Anna Zierová
27. 9. Anna Ovčáčková
27. 9. Josef Mirvald

28. 9. Eva Francová
  5. 10. Petr Zahajský
  6. 10. Otakar Křehlík
26. 10. Marie Klaková
30. 10. Jaroslav Veselý
  4. 12. Jan Bara
17. 12. Alexandr Zupka
21. 12  Libuše Peková
21. 12  Lili Žuchadarová

Naši OslaVeNci

AUTODOPRAVA NOVÁK 
odvoz odpadních vod

tel.: 602 504 174 



Poslední říjnovou neděli jsme měli dokonce 
dvojnásobně slavnostní. Bylo 28. října, což 
znamená, že uplynulo přesně sto let od založení 
Československé republiky. Využili jsme tohoto 
data k vysazení Stromu svobody – lípy republiky 
mezi rybníky u dětského hřiště. Hned vedle ní 
je kámen, který jsme přivezli  ze zbraslavského 
kamenolomu a na něm bronzová deska, kterou 
navrhli, vyrobili a darovali manželé Sýkorovi, 
připomínající tento pamětní den. Přítomní 
si kromě odhalení desky vyslechli povídání 
dlouholeté obyvatelky obce Radany Rolčíkové 
o ohrobecké historii.
Skautský oddíl Ohrobecká medvíďata připravil 
pro účastníky trikoloru a zajistil čestnou stráž  
u pamětní desky.
Druhá část slavnostního dne proběhla jen asi  
o 900 metrů dál, na cyklostezce spojující Dolní 
Břežany a Libeň, kde se křižují historické polní 
cesty a kde leží trojmezí obcí Dolní Břežany 
– Ohrobec – Libeň. Tam byly vysazeny tři 
lípy (za každou obec jedna) a odhalen pomník 
připomínající 100 od založení republiky.
I zde zástupci Ohrobeckých medvíďat drželi  
u pomníku čestnou stráž. Sváteční atmosféru 
akce umocnily skladby zahrané dechovým 

kvartetem (studenti hudební školy v Dolních 
Břežanech) včetně státní hymny.  
Autorkou pomníku je akademická sochařka 
Martina Niubo. Pomník má připomenout 
vývoj našich hranic v průběhu složitého 
historickopolitického dění v Evropě ve 20. 
století. Je zhotoven ze čtyř pískovcových bloků. 
Do velkého centrálního  je vytesán motiv 
hranic Československé republiky v roce 1918  
a České republiky v roce 2018. Tři menší 
bloky s nápisy zúčastněných obcí, které jsou 
umístěné kolem hlavního památníku, slouží k 
posezení. U každého malého bloku je vysazena 
lípa. Celková kompozice respektuje ráz krajiny  
a vyzývá k zastavení, posezení a relaxaci.

•••
• Jeden významný strom už v obci mimochodem 
máme. V květnu roku 1945 v ulici dnes nazývané 
V Březinách zasadila paní Libuše Poláková lípu 
na připomenutí dne, kdy skončila nejstrašnější 
válka v historii lidstva. 

• Práce akademické sochařky Martiny Niubo – 
a také pedagožky či restaurátorky – jsou vidět 
např. v Dolních Břežanech, kde restaurovala 
pomník obětem války nebo křížek u silnice 

na Lhotu. Nyní pracuje na opravě Hálkova 
pomníku v Břežanském údolí. 

Z obecní kroniky
• V obecní kronice naší obce se o 28. říjnu 1918 
píše jako o dni radosti a svobody. Ohrobečtí občané 
pracující v Praze přinesli večer první zprávy  
o konci Rakousko-Uherska a o vzniku republiky. 
Ihned oživla náves, všeobecná radost byla patrná a 
nebylo konce na vyptávání se podrobností.

• V době války se rekvírovalo hliníkové  
a mosazné nádobí, měděné střechy i zvony.  
I náš zvonek z kamenné zvoničky byl zabaven. 
Ale jaké udivení, když přišel den k odevzdání 
– zvonek zmizel. Soudní vyšetřování nevneslo 
žádného světla do záhady. A hle, i ten zvonek 
po vzniku republiky časně zrána přihlásil se 
svým radostným hlasem, že jest zachován mezi 
námi, ověřen barevnými stuhami, a že i nadále 
chce nám ohlašovati zprávy radostné i smutné.  
Zmizení a objevení jeho provedl  Josef Pařízek, 
výměnkář v Ohrobci č. 7.

• A nyní bylo čekáno na návrat všech, kteří 
dleli v bitevní vřavě. Většina se vrátila v čase 
poměrně krátkém, ale někteří život svůj přec 
obětovali. Jsou to: Zima František, Havlíček 
František, Pisařík Vincent a Horký Josef.

• Aby byla zachována radostná vzpomínka 
na toto osvobození našeho národa, rozhodlo 
se místní zastupitelstvo na své schůzi konané  
5. dubna 1919 zasaditi Lípy svobody u kamenné 
zvoničky. Stanoven den 21. dubna 1919. Počasí 
v ten den hojně své dubnové rozmary ukazovalo 
– hned sníh se sypal, hned zase slunce se chtělo 
odměniti svými polibky, ale přitom studený 
severák fičel neúprosně. Za zvuků hudby vyšel 
průvod ze dvora pana Pařízka. Vpředu neseny 
byly lípy ověnčené  fábory a průvod prošel celou 
obcí na místo určení. Tu nejprve vsazeny lípy 
mládeží, poté ujal se slova pan řídící z Písnice 
a vystihl význam této slavnosti a odůvodnil 
zásluhy Masaryka o naší samostatnost.

Informace OÚ Ohrobec

prosinec 2018

Pro připomenutí 100 let republiky



OhRObecKý zpRavOdaj

Tělocvična bude v květnu

Už při otevírání základní školy bylo jasné, že 
jí bude chybět tělocvična. A jasné také bylo, 
že nemůže sloužit jen k tomu, aby se v ní pro-
táhli žáci, ale že by měla sloužit i dospělým. 

Stavba tělocvičny byla v zastupitelstvu pro- 
jednána už v roce 2016 a na základě toho  jsme 
v Ohrobeckém zpravodaji informovali, že bylo 
zadáno zpracování projektu. Předpokládali 
jsme, že v roce 2017 proběhne stavební řízení 
a stavba bude dokončena do zahájení školního 
roku 2018/2019, tedy do letošního září. O po-
stupu příprav informovaly průběžně další loň-
ské zpravodaje. 

Odvolání bylo zamítnuto
Tělocvična je jednou z obecních priorit, proto 
byla zařazena i do Strategického plánu rozvoje 
obce pro roky 2018 - 2023. Stavbu tělocvičny 
posvětilo zastupitelstvo obce schválením roz-
počtu pro rok 2018 na veřejném zasedání 13. 
prosince 2017 vyčleněním částky 13 mil. korun 
– viz  zpravodaj č. 2/2017. Samozřejmě bychom 
rádi získali na tělocvičnu dotaci, ale podle 
pravidel vyhlášených dotačních titulů to pro nás 

nebylo možné. Dotaci na výstavbu tělocvičny 
mohly čerpat podle jednotlivých vypsaných do-
tačních titulů pouze školy druhého stupně, nebo 
byla určena pro obce, které jsou zřizovatelem 
školy. Podle posledních zásad vyhlášených mi-
nisterstvem pro místní rozvoj lze dotace čerpat 
pouze na obnovu školních tělocvičen případně 
jiných budov v majetku obce, ve kterých se tato 
činnost provozuje a opět obec musí být zřizova-
telem základní školy. 
Dne 13. března 2018 bylo na stavbu tělocvič-
ny Stavebním úřadem v Jesenici vydáno Roz-
hodnutí o umístění stavby a Stavební povolení, 
proti kterému se odvolali někteří občané bydlící 
v ulici  V Dolích z důvodu dalšího zatěžování 
hlukem a prachem,  dostupnosti na veřejnou 
komunikaci, případně namítali umístění tělo-
cvičny vedle čističky atd. Na základě tohoto od-
volání Stavební úřad v Jesenici  věc postoupil  
k přezkoumání Krajskému úřadu Středočeského 
kraje. Odvolací správní orgán po přezkoumání 
dne 23. května 2018  odvolání vyhodnotil jako 
nepřípustné, v postupu stavebního úřadu neshle-
dal pochybení a rozhodl o zamítnutí odvolání. 

Dvoukolový výběr
Zastupitelstvo obce na svém jednání 16. květ-
na 2018, na kterém bylo přítomno 9 zastupitelů 
z 15 zvolených, vyhlásilo výběrové řízení na 
stavbu tělocvičny s pověřením starosty k podpi-
su smlouvy s vítězným uchazečem.  Výběrové 
řízení bylo schváleno osmi členy, jeden se zdr-
žel.  Zpracováním výběrového řízení byla pově-
řena společnost TNT consulting. 
Výběrové řízení proběhlo ve dvou kolech. 
Do prvního kola, vyhlášeného 4. června 2018  
a vyhodnoceného  20. června 2018, se přihlá-
sili dva uchazeči. Ani jeden nesplnil zadávací 
podmínky, proto byli vyloučeni a vzdali se prá-
va odvolání.  Čas tlačil a tak ještě 26. června 
2018 bylo vyhlášeno druhé kolo, do kterého se 
přihlásilo pět uchazečů. Nabídky byly posou-
zeny 16. července 2018 a vítěznou firmou se 
stala akciová společnost ABP Holding s cenou  
 9 558 837  Kč bez DPH a dobou provedení 270 
kalendářních dnů. Na základě tohoto vyhod-
nocení byla s vítězem  2. srpna 2018 uzavřena 
Smlouva o dílo na stavbu tělocvičny k základní 
škole v Ohrobci, 9. srpna  bylo předáno staveniště  
a současně byla stavba zahájena.
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Jak už to na stavbách často chodí,  hned na za-
čátku se bohužel vyskytly některé problémy. 
Bylo zjištěno, že kabel pro veřejné osvětlení 
vede pod stavbou, proto musel být přeložen  
a dále se řešila změna opěrné zdi. Bylo nutné ji 
zesílit a založit současně se základy stavby, aby 
se dosáhla její lepší stabilita.  
Zemní práce pak zdárně postupovaly, opěrná 
zeď byla dokončena, byly dokončeny základy 
včetně základové desky. Pak jsme si říkali - vy-
hrabali jsme se ze země, stavba pojede tak, že 
do konce roku bude kompletně uzavřena, čemuž  
přálo i počasí. Bohužel jsem musel stavbu za-
stavit. Co se stalo? „Nespokojeným občanem“ 
– tak byl podepsán anonymní dopis –  byla zpo-
chybněna platnost smlouvy uzavřené s dodava-
telem, protože jako taková nebyla schválena za-
stupitelstvem obce. Tak tomu ale bylo vždycky,  
výběrová řízení po celé volební období probí-
hala stejným způsobem a žádný ze zastupitelů 
ho nikdy nezpochybnil. Zastupitelstvo pokaždé 
schválilo vyhlášení výběrového řízení, aniž by 
stanovilo nějaké parametry a pověřilo starostu  
k podpisu smlouvy. 

Anonym a rada stoply stavbu
Nerad dělám chyby, proto jsem chtěl případnou 
„neplatnost smlouvy“ napravit a  na 22. října 
2018 jsem svolal Radu obce. Na programu bylo 
schválení nové smlouvy, sice úplně stejného 
znění, ale proběhla by schvalovacím procesem. 
Ve smlouvě by bylo pouze navíc konstatováno, 
že to, co bylo již plněno, se započte na plnění 
podle této nové smlouvy.  Jenže rada v poměru 
3:2 změnila program jednání, schválení nové 
smlouvy nepřipustila a rozhodla tak, že jsem 
musel stavbu zastavit. 
Navíc mi rada uložila vyzvat stavební úřad  
k provedení státního stavebního dozoru formou 
kontrolní prohlídky stavby, aby se posoudilo, 

zda je prováděna podle schválené projektové 
dokumentace oprávněným subjektem při dodr-
žení všech závazných norem a předpisů. Pro-
hlídka proběhla dne 13. listopadu a konstatova-
la, že opěrná zeď je výškově shodná s ověřenou 
projektovou dokumentací, byla pouze jinak za-
ložena a zesílena z 0,2 na 0,3 metru. Tato změ-
na byla doložena i změnou v projektové doku-
mentaci.  Kontrolní prohlídkou nebyly zjištěny 
žádné závady, kvůli kterým by stavba měla být 
zastavena.   
Dodavatel měl přitom zajištěny pracovníky,  
dodávky stavebních materiálů, zejména cihel;   
např. vazníky na střechu měly být dodány 12. 
listopadu 2018. Po zastavení musel vše zrušit,  
a tím mu vznikla škoda. Celkem čtyři týdny 
stavba stála, znova byla zahájena 16. listopa-
du 2018. Připomínám, že ony čtyři týdny bylo 
dobré počasí, které se zhoršilo před koncem 
listopadu, a nyní kvůli  tomu výkony pracov-
níků klesají a nechci ani přemýšlet o tom, že se 
to projeví na kvalitě stavby. Jelikož dodavatel 
přerušil odběr materiálu, stavebniny ho nerezer-
vovaly a poskytly jiným odběratelům, dodávka 
vazby včetně krytiny je proto ohrožena. Hrozí, 
že se stavbu do konce roku nepodaří zakrýt. 
Zůstane-li otevřena, přinese to další problémy 
a určitě následně i škody. Předpokládaný termín 
dokončení se proto posune minimálně o měsíc 
a to přesto, že jsem téměř klečel před dodavate-
lem, aby to bylo co nejdříve.
Tyto následky vznikly v rámci předvolební-
ho boje na základě anonymního upozornění 
„nespokojeného občana“, které bylo rozšíře-
no novým kandidátům zastupitelstva za mými 
zády, aniž bych byl na nějaké pochybení upo-
zorněn. Po celé uplynulé volební období byla 
praxe zastupitelstva obce u všech výběrových 
řízení stejná a tato skutečnost byla známa  
i členům rady, kteří rozhodovali 22. října 2018  
o tom, jak je vše špatně, stavbu zastavili  
a zkomplikovali, aniž by se přišli přesvědčit na 
úřad co je špatně? 

Nikdy jsem neustupoval před překážkami  
a neustoupím před nimi ani nyní jako starosta 
Ohrobce. Stavbu tělocvičny dokončíme a těším 
se, až bude využívána dětmi v rámci výuky tě-
lesné výchovy, ale i v rámci jiných volnočaso-
vých aktivit.

prosinec 2018

Soulad se 
zákonem
Jak už jsem psal v článku Tělocvična bude  
v květnu, na základě anonymního dopisu zpo-
chybnili tři členové rady průběh zadávacího ří-
zení na její stavbu. Byl jsem nucen proto stavbu 
zastavit. Kromě toho uvedení členové rady po-
žadovali předložit orgánům činným v trestním 
řízení k posouzení, zda postupem starosty ve 
věci výstavby tělocvičny v obci Ohrobec nebyl 
spáchán trestný čin. 
Požádali jsme dvě právní kanceláře (HRABA&-
CONSORTES a KVB advokátní kancelář) 
o právní rozbor celé záležitosti. Jejich stanovis-
ka mají celkem 29 hustě psaných stran, zájemci 
si je mohou přijít přečíst nebo okopírovat na 
obecní úřad, samozřejmě za úhradu, abychom 
dodrželi pravidlo řádného hospodaření.
Z jejich stanovisek vyplývá – stručně řečeno –, 
že postup byl v souladu s pravidly stejně jako 
u jiných akcí v minulosti. Cituji poslední větu  
z vyjádření kanceláře KVB: „S ohledem na 
uvedené shledáváme smlouvy o dílo jako plat-
né, jejich uzavření starostou bylo v souladu se 
zákonem o obcích.“
Zastupitelstvo bylo pravidelně informováno, 
což dokazuje např. skutečnost, že 7. března za-
stupitelé vzali na vědomí zahájení stavebního 
řízení o povolení stavby tělocvičny a 20. června 
2018 vzali bez námitek a připomínek na vědomí 
informaci “Dnes proběhlo výběrové řízení na 
stavbu tělocvičny, v pátek bude další jednání“. 
Při jednání zastupitelstva dne 19. září 2018 pak 
zastupitelé bez námitek a připomínek vzali na 
vědomí informaci, že dne „9. srpna bylo předá-
no staveniště pro stavbu tělocvičny“.
Souhlas s tělocvičnou vyjádřili zastupitelé na-
příklad i tím, že loni v prosinci schválili roz-
počet obce na rok 2018, ve kterém na stavbu 
tělocvičny bylo vyčleněno 13. mil.  korun.
Jenže mezitím proběhly volby a voliči rozhodli 
tak, že ambice některých kandidátů zůstaly ne-
naplněny a tak se je pokusili naplnit jinou ces-
tou.  

Dvoustranu připravil 
Otakar Janeba



Festival se v obci prostě osvědčil 
Dnes již můžeme mluvit o ohrobeckém 
festivalu, jako o tradiční akci, neboť třetí 
ročník už takovou akcí určitě je. Opět jsme 
se s přáteli divadla setkali mezi rybníky, 
abychom si užili poslední chvíle prázdnin.  
A ten kdo přišel, opět nelitoval.
Každý si jistě všiml většího stanu, který ale 
zůstal ve stylu šapitó. Tentokrát ho stavěči 
postavili již v pátek večer, a proto už tohoto 
večera zval procházející obyvatele na diva-
delní přehlídku. 
Sestavě programu jsme zůstali věrni. Opět 
se začínalo divadelními hrami pro děti.  
S přibývající hodinou se zvyšoval věk divá-
ků. Na dětská představení přišlo opět dost 
diváků, a to si pochvalovali i herci. Ti byli 
velmi rádi, že k nám mohou dorazit a pobavit 
nás. Dlužno říci, že i rodičů přišlo hodně  
a i ti se rádi podívali na dětská představení.  
O přestávkách měly děti možnost vyřádit se 
s partičkou Taška Kladno a také navštívit vý-
tvarné dílničky Kristiny Bardové, Martiny 
Hradecké a Valdy Škvána.
To hlavní na nás ale čekalo večer. Divadelní 
hra Sheldon a jeho matka paní Levinová.  

O tuto hru jsem se pokoušel už loni, ale pro 
zaneprázdnění herců to bohužel neklaplo. 
Byl jsem však domluven s agenturou, kte-
rá ji uvádí, že se pokusí vše zajistit na další 
ročník. Letos byl pro změnu oříšek ještě 
někde jinde. Na pražských scénách měl totiž 
kus v červnu derniéru. Záleželo tedy hlavně 
na hercích, jestli by si ho ještě oživili. 
Všichni samozřejmě víme, jak to dopadlo. 
Paní Konvalinková i pan Zadražil se prý  
k nám velmi těšili a jejich výkon byl ve-
čer parádní. Přišlo i hodně diváků, kteří se 
náramně pobavili. Kdo nedorazil, může 
jen litovat, neboť tato hra měla definitivní 
derniéru u nás. Oba herci byli nadšení atmo-
sférou našeho festivalu a mám od nich všem 
vzkázat, že rozhodně máme s takovouto akcí 
pokračovat. 
A tak se můžeme těšit na další ročník. Opět 
se zasnažíme vám naservírovat divadelní 
soubory, které zvednou váhavce z křesílek  
a pohovek a doplní tak řady stálých ná-
vštěvníků.

Jarda Strejc

Sbor dobrovolných hasičů Ohrobec  
a Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
obce Ohrobec 

Obec Ohrobec vás srdečně zve:  
Přijďte na setkání k vánočnímu stromu a pochlubte se vlastním 
vánočním cukrovím.
Společně se svátečně naladíme, zazpíváme si koledy,  
skauti budou rozdávat Betlémské světlo (přineste  
si lucerničky, ať si ho máte v čem odnést)  
a ochutnáme donesené dobroty.

Kdy: v sobotu 22. prosince 2018 v 16 hodin
Kde: na hřišti před budovou obecního úřadu

Setkání u VánoCního stromu

Hasiči v Ohrobci rádi přijmou nové členy. Potýkáme se s pasivitou  
současných členů a potřebujeme správné lidi, kteří by ostatní motivovali. 
Vždyť být hasičem byl sen skoro každého kluka – přijďte nás podpořit  
a pokračovat v tradicích.  Zájemci, kontaktujte obecní úřad. 
Vladimír Strouhal


