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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
nejdřív  vám všem chci poděkovat, že jste váž-
nost pandemie koronaviru nepodceňovali, byli 
disciplinovaní a ohleduplní. I proto je naše obec 
dosud bez jediného případu nakažení. Nyní se 
bohužel situace zhoršuje a denně přibývá mno-
ho nakažených. Prosím, dbejme na základní for-
my prevence, používejme dezinfekci, v případě 
potřeby nosme roušky, dodržujme rozestupy. 
Potvrzuje se, že ani letní  teploty a delší sluneční 
svit pandemii nezastavil, ale naopak  uvolněním 
opatření se počty nakažených zvyšují i v dalších 
zemích. Otázka je, zda je toto už začínající dru-
hý vrchol a zda jich nebude více. Musíme proto 
očekávat, že další týdny nejspíš přinesou přís-
nější opatření. Od posledního vydání  zpravoda-
je se konala dvě veřejná zasedání zastupitelstva 
obce. Na dubnovém zasedání jsme schválili 
smlouvu o dílo na dostavbu obchodu se spo-
lečností NEU BUILDER, opravnou směnnou 
smlouvu s panem Kratochvílem na část pozem-
ku jeho zahrady u obchodu za pozemek obce 
podél domu a dále příkazní smlouvu se společ-
ností WITERO s.r.o. na zabezpečení přípravy 
žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce hasičské 
zbrojnice v obci Ohrobec.
Další veřejné zasedání zastupitelstva obce se 
konalo 22. června, na kterém se celkem pro-
jednávalo 16 bodů. Mezi nejdůležitější patřilo 
schválení Závěrečného účtu a Účetní uzávěrky 
obce Ohrobec za rok 2019, přijetí dotace na 
odbahnění horního rybníku, žádost o zřízení 
sběrného dvora, schválení Smlouvy o výpůjčce 
příspěvkové organizaci ZŠ, MŠ včetně tělocvič-
ny. Dále zastupitelstvo schválilo zpracování 
projektu a podání žádosti na výsadbu stromové 
aleje směrem k Pomníku republiky podél cesty 
k cyklostezce a rozpočtové opatření č. 2.
Na 29. srpna jsme připravovali letos už pátý roč-
ník Ohrobeckého divadelního festivalu, který 
nám zrušil koronavirus. Škoda tohoto přerušení, 
dovolím si říct novodobé tradice.  Budeme věřit, 
že na festival opět navážeme v roce příštím.
Na prvním místě pro nás nyní bude zdárně  
a úspěšně zahájit školní rok 2020/2021, protože 
to bude první rok, kdy škola a školka budou ří-
zeny naší novou příspěvkovou organizací. Taky 
věřím, že na přelomu září a října se podaří koneč-
ně otevřít obchod. Na podzim ještě budou prove-
deny opravy povrchů některých ulic, odbahnění 
horního rybníku a podaří-li se získat dotaci, tak  
i výsadba stromové aleje podle cesty k Libni. 
Na závěr vám chci popřát příjemné 
prožití zbytku dovolených 
a dětem prázdnin s vírou, že 
i další problémy 
s koronavirem ustojíme.

Otakar Janeba,
starosta

www.ohrobec.cz

Pamětní kámen je po  
72 letech zrenovován

Loni na jaře jsme vás informovali o záměru re-
novovat pamětní kámen A. Švehly, který stojí 
těsně před Károvem. Pro stručné připomenutí, 
Dr. Antonín Švehla byl československý státník 
a spolutvůrce Ústavy ČSR 1920 a předsedou 

celkem tří československých vlád.
Místní statkáři se rozhodli na jeho počest zřídit  
v roce 1935 pamětní kámen s  nápisem ALEJ  
DR. ANT. ŠVEHLY   a stejně nazvali zelený 
pruh podél pole. V roce 1948 mládežníci dostali 
za úkol nápis zničit. Podařilo se jim to zčásti, 
nápis zůstal čitelný, i když těžko.
Letos byl nápis obnoven a kámen byl pro zvi-
ditelnění obsypán bílými kamínky.  Za obnovu 
nápisu patří poděkování Kamenictví Dvořák 
z Károva-Zálep, které ji vykonalo  zadarmo.  
Před pamětním kamenem nám přibyla i květina 
od anonymního dárce, děkujeme i za ni.
Pro někoho je to možná nedůležitá věc. Jenže 
obce nejsou jen obytné domy, výrobní haly, 
skladové areály, nákupní centra, zemědělské, 
obslužné a jiné „užitečné“ stavby. Všimněme si, 
kolik starých staveb a drobných památek potká-
te při procházení obcemi třeba v Rakousku či 
Německu. Právě historické stavby dělají obec 
obcí, a i tato dělá Ohrobec Ohrobcem. 

Informace OÚ Ohrobec

V posledním čísle zpravodaje jsem vás in-
formoval o začínajících pracích na přivaděči 
vody, abychom spolu s dalšími zainteresova-
nými obcemi konečně měli vody dost. Mám 

radost, že mohu říci, že stavba zdárně pokraču-
je podle plánovaného harmonogramu.
Obchvat Libně novým řadem je dokončen  
a v průběhu tohoto měsíce bude kolaudován. 
Pokračování stavby přitom 5.  srpna, i když ne 
zrovna v dobrém smyslu slova, pocítili  naši 
občané  i lidé v sousedních obcích. Voda byla 
po celý den vypnuta, protože se zprovozňovala 
nová regulační a měřicí technologie umístěná 
v šachtě u Libně.  
Na přivaděči je ještě nutné odstranit 500 me-
trů původního potrubí s nevyhovujícím ma-
lým průměrem 150 mm a uložit potrubí nové 
s průměrem 300 milimetrů. Jde o úsek z Po-
sázavského vodovodu do šachty u vodojemu 
Libeř-Libeň. Tuto část financuje Posázavský 
vodovod. 
Prováděcí firma již byla určena na základě vý-
běrového řízení, a má předané staveniště.  Do-
končení tohoto úseku se předpokládá v říjnu 
2020, zprovoznění celého přivaděče by mělo 
proběhnout do konce letošního roku.

Otakar Janeba

Přivaděč vody pokračuje
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Konečně: obchod je ze 75 procent hotov

Změny ve školce i škole

strana 2-3    www.ohrobec.cz

V posledním čísle našeho zpravodaje jsem vás 
informoval o probíhajícím třetím výběrovém 
řízení na zhotovitele stavby našeho obcho-
du. Vítězem se stala akciová společnost NEO 
BUILDER s cenou 3 141 576,45 korun včetně 
DPH a dobou výstavby 110 dnů ode dne pře-
dání staveniště.
Že stavba zdárně pokračuje, se může každý 
přesvědčit na vlastní oči. Na konci června bylo 
z rozpočtu prostavěno 1 116 275,87 koruny 

včetně  DPH, tj. 35,53 %, v době vydání zpra-
vodaje to určitě bude víc jak 75 procent. První 
fotografie ukazuje stav při předání staveniště 
9. dubna 2020, druhá je z poloviny prázdnin. 
Proti původnímu projektu jsme požadovali 
změnit střechu ze sedlové na stanovou, v čel-
ní stěně byly umístěny dva pilíře po stranách 
vchodových dveří a uvnitř obchodu se na úkor 
skladu zvětšila prodejní plocha z 60 na 84 metrů 
čtverečních. V důsledku požadovaných změn se 

prodloužila doba výstavby ze 110 na 120 dnů, tj. 
dokončení se posunulo na polovinu září.
V této době se připravujeme na kolaudaci ob-
jektu, aby v co nejbližší době mohl být obchod 
otevřen. Proto již bylo vypsáno i výběrové ří-
zení na nájemce, aby si souběžně s dokončova-
cími pracemi zajistil vybavení prodejny (mra-
záky, lednice, regály apod.) a bezprostředně po 
kolaudaci mohl prodejnu otevřít. 
Při výběru nájemce klademe důraz na prodá-
vaný sortiment, požadujeme min. 80 % po-
travin, do 20 % základní drogistické zboží, 
a na otevírací dobu. Nájemné není hlavním 
hodnotícím kriteriem. Naším zájmem je, aby 
občané byli spokojeni se sortimentem, kvalitou 
zboží, úrovní obsluhy, prodejní dobou a úrovní 
cen. V rámci výběrového řízení jsme oslovili 
např. i společnosti COOP nebo Žabka, skuteč-
ností ale je, že zájem mají především vietnam-
ští obchodníci.  
Na závěr se vrátím k prvnímu zhotoviteli (PP – 
servis Plzeň s.r.o.), protože na obec podal žalo-
bu, kterou se domáhá doplatku 271 105,77 korun. 
(Firma od začátku nedodržovala termíny smlou-
vy, zato rychle fakturovala a přicházela s dalšími 
a dalšími požadavky na zvýšení cen proti smlou-
vě, a tak jsme se s ní museli rozloučit). Tento do-
platek mimo jiné požaduje např. uhradit víceprá-
ce 86 hodin po 250 korunách za rozhrnutí 14 m³ 
štěrku (možná jej rozhrnovali dětskými lopatič-
kami, když to podle nich tak dlouho trvalo), jeho 
nákup v Plzni včetně dopravy za 16 900 korun, 
(kolik prodejců štěrku je v okolí Ohrobce jsme 
raději ani nezjišťovali), náhradu cestovného pra-
covníků z Plzně 6408 korun apod., což jsou po-
ložky, které nebyly nikdy objednány. Ještě teď se 
mi zvedá tlak, když si vzpomenu na přístup této 
firmy. Jak jsem informoval dříve, skutečně pro-
vedené práce jsme dali ocenit nezávislému znalci 
a podle posudku jsme za ně zaplatili 257 862 ko-
run, což považujeme za částku konečnou. 

Otakar Janeba

Od letošního školního roku  bude naše škola i 
školka řízena novou příspěvkovou organizací, 
zapsanou v obchodním rejstříku od 19. úno-
ra letošního roku. Jejím zřizovatelem je obec 
Ohrobec. Tato příspěvková organizace už je 
zapsána i ve školském rejstříku, což byl další 
důležitý krok, aby činnost mohla být oficiálně 
k 1. srpnu zahájena. Příspěvková organizace 
už zajistila zápis do první třídy základní ško-
ly, který proběhl bez účasti dětí ve dnech 28. 
- 29. dubna. K zápisu bylo celkem přihlášeno 
33 dětí, z nichž 4 měly odklad a 8 nebylo přija-
to (byly přijaty do jiných škol). Kapacita první 
třídy je naplněna. 
Ve dnech 2. - 16. května proběhl zápis  do ma-
teřské školky, ke kterému se přihlásilo 19  dětí, 2 

nebyly přijaty. Ve dvou třídách mateřské školky 
v příštím školním roce by mělo být  47 dětí. 
Do konkurzu na obsazení ředitele/ky školy se 
přihlásili tři uchazeči (Jitka Novotná,  Jan Ha-
merník a Eva Březnová). Po druhém jednání 
mi výběrová komise pro výkon ředitelky Zá-
kladní školy a Mateřské školy Ohrobec dopo-
ručila zvolit Jitku Novotnou. Její doporučení 
jsem akceptoval.
Jako pozitivní vnímám, že učitelský sbor za 
zvolenou ředitelkou stojí. Naše škola si za 
krátkou dobu vydobyla dobrou pověst a její 
vysoko nastavenou laťku chceme nejen udržet, 
ale rádi bychom ji ještě dále zvedli. Po kompli-
kacích ve druhém pololetí minulého školního 
roku, kdy byly školy nějakou dobu uzavřeny  

a výuka všude probíhala náhradními formami, 
to bude samozřejmě náročné pro děti, rodiče, 
ale hlavně pro učitele. Nyní doplňujeme po-
můcky, učebnice a další materiál, aby výuka 
mohla hladce začít.. 
Stravování našich dětí je zajištěno ze školní 
kuchyně v Dolních Břežanech. Přihlašová-
ní, odhlašování, placení bude probíhat přímo 
mezi kuchyní a rodiči. V týdnu od 17. srpna  
se s rodiči školní kuchyně spojí a bude nutné 
přihlásit odběr obědů, zejména pro mateřskou 
školku, kam děti nastoupí už od 24. srpna, aby 
nebyly o hladu. Přeji škole i školce hodně spo-
kojených žáků. 

Otakar Janeba
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Dobrovolným hasičem je 73 let

Muž, o kterém bude dále řeč, je v řadě ohle-
dů docela výjimečný a přitom je mnoha našim 
obyvatelům málo známý - bohužel. Vladimír 
Řezníček oslavil 17. srpna devadesáté naro-
zeniny, což jsme využili jako zvlášť vhodnou 
příležitost k jeho představení.
Je to místní rodák. Matka byla zemědělská 
dělnice, otec pracoval jako dělník na různých 
stavbách v okolí. Když bylo Vláďovi 6 let, otec 
zemřel a matka se měla co ohánět, aby oba uži-
vila.   
Po základní škole se vyučil elektromechanikem 
a u toho vydržel celý život. Nejprve pracoval 
v Křižíkových závodech (šlo o výrobu kladko-
strojů), ale později se zabýval elektromecha-
nikou v Závodech průmyslové automatizace 
na obráběcích centrech pro složité obrobky.  
A v obci se tato profese taky hodila – ten potřebo-
val opravit pračku, ten zase převinout motor….
Tak jsme se dostali k tomu, čím je tolik výji-
mečný – celým jeho životem se táhne ochota  
pomáhat jiným. 
Skoro celý život se věnuje ohrobeckým hasi-
čům. Členem dobrovolných hasičů je již od 
roku 1948, tedy celkem 73 let. V jeho hasič-
ské kariéře najdeme pár milníků: v roce 1957 
se stal členem požárního družstva, velitelem 
se stal v roce 1964. Starostou, což je u hasičů 
nejvyšší možná funkce, byl jmenován v roce 
1970, a tím byl až do letošního února, kdy se 
starostování ve prospěch mladší generace a 

také vzhledem k věku vzdal. Ale s hasiči se 
schází a zkušenosti předává dál. V roce 1991 
obdržel medaili za příkladnou práci. 
V rozhovoru vzpomíná, jak se místní dobro-
volníci zúčastňovali okrskových hasičských 
soutěží, kde obvykle získali první či druhé 
místo. Postoupili do okresního kola, kde kon-
čili ve středu pole. Ale taky jak pomáhali hasit 
velký statek ve Zvoli a především zachránit 
děti, které jej při hře zapálily a ukryly se do 
ventilátorů. Smutek vyvolává vzpomínka na 
hašení ohrobeckého domku v roce 2002 – měl 
totiž popisné číslo 1. Pomáhali i při povodních 
v roce 2002, kdy především čerpali vodu ze za-
topených sklepů.
Jeho další dobrovolnou aktivitou byla činnost 
lyžařského instruktora žáků sedmých tříd zá-
kladní školy. Jezdil tak asi 30 let každou zimu 
na 2 – 3 turnusy. Zameškané hodiny v zaměst-
nání  si musel napracovat.
Jako tenisový trenér  měl v kroužku až 25 dětí. 
Trenérem a správcem kurtů byl taky 30 let. 
V některých letech obec získávala na poplat-
cích za kurt až 80 000 korun za rok.
Někteří starší si na něj vzpomenou, jak ho ví-
dávali se sedmimetrovým žebříkem na rameni 
chodit po obci a  udržovat místní osvětlení. I to 
vykonával 30 let. S touto prací skončil v deva-
desátých letech.
A 30 let jej lidé volili jako poslance do ohro-
beckého národního výboru. Zastával tam dost 

nevděčnou funkci předsedy komise veřejného 
pořádku. Nemyslete si, že v dobách minulých 
bylo soužití bez sporů.
Zdálo by se, že už je toho dost, ale není. Jako 
hasič spolu s dalšími kolegy přestavoval své-
pomocí původní budovu obecní váhy na ha-
sičskou zbrojnici. A národnímu výboru se to 
zalíbilo natolik, že je přemluvil, aby – opět 
svépomocí – přestavěli i budovu někdejší 
obecní pastoušky na místní národní výbor 
(nyní budova základní školy). Zrovna tak – 
nadvakrát – budoval s dalšími zase svépomocí 
tenisové hřiště. 
Pro mnohé bude nepochopitelná další informa-
ce: práce či funkce (hasič, poslanec, lyžařský 
instruktor, tenisový trenér a správce, údržbář 
obecního osvětlení + práce na svépomocných 
stavbách) vykonával vždy zdarma. Na otázku, 
proč to vlastně všechno dělal, odpověděl jed-
noduše – bylo to potřeba.   
Žena mu zemřela před 10 lety, má syna a dvě 
vnoučata. S vytrvalostí jemu vlastní dál chodí 
každou první středu v měsíci zkoušet sirény 
v hasičské zbrojnici. Kdykoli naši sirénu usly-
šíte, můžete si na něj vzpomenout.
Za všechny ohrobecké obyvatele mu děkujeme 
za jeho službu a vytrvalost a přejeme mu zdra-
ví i duševní svěžest. 
 

Obecní úřad Ohrobec
Sdružení dobrovolných hasičů Ohrobec
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Zloději navštívili místní cukrárnu

Pro obnovu křížku se hledá restaurátor

Obecní policie Vestec od začátku roku do polo-
viny července  řešila v Ohrobci nad rámec kaž- 
dodenní hlídkové celkem 71 událostí, z toho 
jich bylo 30 oznámeno na tísňovou linku. Za 
uvedené období byl v obci zjištěn trestný čin 
proti majetku, který byl předán Policii ČR Jílo-
vé u Prahy a celkem 15 přestupků. Z přestupků 
v dopravě je to hlavně a stále se opakující pře-
kročení nejvyšší povolené rychlosti, dále zákaz 
vjezdu, stání v křižovatce a stání na vegetaci.
Z ostatních přestupků potom vede porušení 
Obecní závazné vyhlášky obce - pes na vol-
no. Tentokrát jsme řešili jen jeden odchyt psa. 
Majiteli psa, kterému utekl poprvé, jen domlu- 
víme, při opakovaném přestupku hradí pokutu 

1000 korun. Naše činnost byla pestrá, například 
jsme při hlídkové činnosti přijali a prověřovali 
dvě oznámení o podezření ze spáchání trestné-
ho činu, která v obou případech přešla Policii 
ČR. Opakovaná byla například oznámení o zne-
čištěných komunikacích nebo o rušení nočního 
klidu. Řešili jsme také  oznámení o dopravní 
nehodě se zraněním, oznámení o kontejneru 
na zeminu umístěném v obci bez zaplaceného 
poplatku za zábor, o nedovoleném pálení,  o po-
rušování zákazu vjezdu vozidel s hmotností nad 
18 tun nebo o nedovoleném kácení stromů na 
veřejném prostranství. 
Během nouzového stavu kontrolovali strážníci 
dodržování nařízení vlády o povinném nošení 

roušek a s tím související zákaz shromažďování 
osob.  

Z deníku Obecní policie Vestec:
Na začátku července strážníci při hlídkové čin-
nosti v obci v poledne zaznamenali neznámého 
muže ležícího v ulici V Zahrádkách. Probudili jej 
a vyzvali k prokázání totožnosti. Neznámý muž  
u sebe neměl osobní doklady a tak pouze sdělil 
své nacionále. Lustrací bylo zjištěno, že osoba 
toho jména neexistuje. Na místo tedy byla přivo-
lána hlídka Policie ČR, mezitím strážníci vyzvali 
neznámého muže k orientačnímu vyšetření na al-
kohol, které ukázalo téměř 2,40 promile.
Po příjezdu hlídky Policie ČR bylo zjištěno 
skutečné jméno a příjmení neznámého, přičemž 
vyšlo najevo, že tento muž cizí národnosti se 
pohybuje na území ČR nelegálně. Z tohoto dů-
vodu byla strážníky celá událost předána Policii 
ČR k dalšímu šetření. 
O pár dnů později ráno přijali strážníci na tís-
ňovou linku oznámení od pracovnice obecního 
úřadu Ohrobec o vloupání do cukrárny v obci. 
Strážníci kontaktovali Policii ČR Jílové u Prahy. 
Následně vyšlo najevo, že neznámí pachatelé 
při vloupání odcizili i klíče od osobního auto-
mobilu, který byl zaparkován vedle cukrárny.  
S automobilem odjeli. 
Záznamy z  městského kamerového dohlížecího 
systému byly předány Službě kriminální policie 
a vyšetřování Policie ČR Mnichovice. V dopo-
ledních hodinách bylo odcizené vozidlo naleze-
no v obci ve křoví.
Ze záznamů bylo zjištěno, že pachatelé trestné-
ho činu přijeli do obce v osobním automobilu 
bez registrační značky. Městská policie zjistila, 
že se jedná o osoby, u kterých v jiné obci kont-
rolovala totožnost a tak věděli o koho jde. Tuto 
informaci předali Policii ČR.

str. Tomáš Heckr,
strážník Obecní policie Vestec

tísňová linka 739 156 156

Již na konci roku 2017 jsme uvažovali o přemís-
tění a restaurování jedné malé historické stavby 
- zbytku křížku, jenž se i s podstavcem  nachází 
na soukromém pozemku za obchodem, který se 
právě staví. Jak se uvádí v základním restaurá-
torském průzkumu, jehož autorem je akademic-
ký sochař a restaurátor Jan Vích, křížek má svůj 
historický význam a ve své době měl i velký 
význam pro obyvatele naší obce. 
Posudek řadí křížek mezi památky pocházející 
z druhé poloviny 19. století. Podstavec je vytvo-
řen z žulových článků, které se skládají z masívní 
podnože a dvojitého profilovaného hranolového 
podstavce. Vrcholová část podstavce je mírně 
zaoblená a je v ní osazena spodní část litinového 
kříže, zbytek se nedochoval. Povrch podstavce 
je značně znečištěn, v některých místech i drob-
ně mechanicky poškozen. Původně byla památ-
ka opatřena kovovým kovaným plotem, který 

se rovněž nedochoval a obnovován nebude.  
Stavba obchodu, která se naštěstí chýlí koneč-
ně k finále,  renovaci křížku odsunula a bude 
provedena až po jeho dostavbě. Křížek bude 
totiž přesunut před obchod.  Na nový základ 
bude osazena základová podesta a na ni pod-
stavec. Chybějící kříž  nahradí nový s tím, že 
bude co nejvíce odpovídat rozměru a typu kří-
že původního. Podstatné je rovněž  důkladné  
a zároveň šetrné očištění s následnou preven-
tivní ochranou.
Rozpočet na obnovu, transfer a konzervaci kříž-
ku činí 130 000 korun. Ministerstvo zeměděl-
ství potvrdilo, že nám poskytne formou dotace 
76 476 korun. Připravujeme výběrové řízení na 
restaurátora a chtěli bychom obnovu křížku do-
končit ještě letos. 

Informace OÚ Ohrobec
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V ulici Šípková na parcele 334/55 na Kárově 
začal někdy v roce 1975 majitel pozemku P. J. 
načerno stavět rozsáhlou chatu. V roce 1976 
provedl státní stavební dohled místní šetření a 
konstatoval, že jde o nepovolenou stavbu. Od té 
doby úřady požadovaly od majitele mnohokrát, 
aby si vyřídil řádné stavební povolení na skuteč-
ně zamýšlenou stavbu. Její majitel však na poža-
davky nereagoval a naopak stavbu ještě opět bez 
povolení zvýšil o další patro. K dalším jednáním 
na odbor výstavby na ONV Praha –západ se ma-
jitel přes opakované výzvy nedostavil. Mezitím 
přišel rok 1989, doba přinesla jiné starosti a tak 
se dlouho nic nedělo.
V roce 2003 sousedé  začali upozorňovat,  že 
na jejich pozemky padají kusy  rozestavěné 
stavby, stížnosti přicházely i od dalších lidí ze 
stejné ulice. Všichni žádali  kvůli bezpečnos-
ti demolici nepokračující a chátrající stavby.  
A situace se opakovala, k šetření na místě se 
majitel přes výzvy úřadů zpravidla nedostavil.
Po dalších stížnostech sousedů v roce 2005 
soudní znalec zhodnotil technický stav objek-
tu jako ohrožující jak stavebníka, tak uživatele 
okolních pozemků. Začalo nekonečné jednání 
o odstranění stavby provázené liknavostí úřadů.

V roce 2011 tehdejší ohrobecká starostka  Zá-
zvorková opakovaně urgovala  Stavební úřad 
Dolní Břežany, aby dokončil řízení k odstra-
nění stavby. Ten však nekonal.
Další a další stížnosti majitelů okolních ne-
movitostí na nebezpečí pocházející z této 
stavby přiměly tehdejšího starostu  Makov-
ského k razantnějšímu postupu. V únoru roku 
2012  nabylo právní moci Rozhodnutí o na-
řízení zabezpečovacích prací na rozestavěnou 
rekreační chatu, které vydal Stavební úřad 
Dolní Břežany a v dubnu byla v souladu s 
rozhodnutím stavba zlikvidována a pozemek 
byl vyčištěn. Stav před likvidací a po ní vidíte 
na fotografiích. 
Následně byl v dubnu majitel nemovitosti do-
poručeným dopisem vyzván  k uhrazení část-
ky  635 770 Kč za provedení zabezpečovacích 
prací. Tento dopis si však  P. J. nevyzvedl - ad-
resa jeho trvalého bydliště byla úřední adresa 
Městské části Prahy 10. 
Na konci roku 2012 obec Ohrobec  podala  
k Okresnímu soudu Praha - západ žádost o 
platební rozkaz. Ten byl vydán v květnu roku  
2013 a ukládal majiteli nemovitosti uhradit 
pohledávku naší  obci. V říjnu 2013 převzal 

žalovaný platební rozkaz osobně. Koncem lis-
topadu podal odvolání, které soud uznal jako 
odpor. Žalovaný jej  však podal  pozdě a soud 
tento odpor na náš podnět zamítnul jako poz-
dě podaný.
Žalovaný se přesto odvolal, ale krajský soud 
odvolání zamítnul. Na řadu přišla exekuce  
a Exekutorský úřad Praha 2 JUDr. Aleš Bayer 
v prosinci 2014 vyrozumívá majitele nemovi-
tosti o jejím zahájení.
Starosta Makovský po konzultacích s právní-
kem věřil, že vymožení pohledávky nebude 
problém, protože předtím byl  již jeden po-
zemek tohoto majitele v dražbě prodán. Jenže 
se později ukázalo, že P. J. měl mnoho dluhů 
i jinde, což obec v začátku nevěděla. Dlužní-
kovi se strhává měsíčně  z jeho příjmů 857 
korun. Dluhy, které tehdy byly před naší po-
hledávkou, by se tímto tempem splácely asi 
130 let.
V úvahu přicházel nucený prodej nemovitos-
ti, kterou mohl nařídit první věřitel. Jenže po-
hledávky před naší pohledávkou byly vysoké  
a vypadalo to, že na nás nezbyde. Takže tehdy 
to byl špatný konec.
A nyní současný šťastný konec. Díky skvě-
lé práci právního zástupce obce Ohrobec  
v celé této kauze, Mgr. Petra Boučka, kte-
rého tehdejší starosta Makovský oslovil již 
v roce 2015, máme celou dlužnou částku 
na účtě obce. Právní zástupce stále sledoval 
průběh řízení a včas zareagoval, když maji-
teli parcely P. J. bylo povoleno oddlužení.  
V zastoupení naší obce  podal k soudu při-
hlášku do insolvenčního řízení. Naše po-
hledávka tak měla být uspokojena z výnosu 
zajištěného majetku, kdy vzhledem k pořadí 
zajištění, výši dluhu vůči obci a hodnotě zpe-
něžení majetku dlužníka  měla být obci celá 
pohledávka uhrazena.
Loni v prosinci jsme obdrželi od právní-
ka informaci, že již probíhá vkladové řízení 
k prodeji tohoto pozemku a další informaci, 
že insolvenční správce žádá insolvenční soud 
o vydání souhlasu s vydáním výtěžku zajiš-
těnému věřiteli – obci Ohrobec. Peníze jsme 
dostali letos v červnu. Je to celkem 679 027 
korun (naše pohledávka 635 777 Kč – je to 
o sedm korun více, než jak byla v minulosti 
chybně vykazována - , náklady právního za-
stoupení 11 460 Kč, náklady předchozího ří-
zení 31 790 korun). 
Pozemek v dražbě koupila soukromá osoba. 
Je zařazen v územním plánu do plochy smíše-
ně obytné, určené k bydlení. Lze tedy na něm 
postavit rodinný dům. 
Škoda jen, že si tento příběh nepřečtou mini-
stři, kteří řídí soudy a obce (a že jich za těch 
45 let bylo), aby aspoň mlhavě tušili, jak pra-
cují a jak obtížně se někdy domáhá spravedl-
nosti. Ti všichni přitom žijí z peněz daňových  
poplatníků. 

Informace OÚ Ohrobec
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V roce 2016 jsme psali o černé stavbě, která nás stála kromě úsilí také slušné peníze; její vynucená likvidace přišla na více než 
600 000 korun. Tehdy se zdálo, že jsou v nenávratnu, ale nakonec při nás zřejmě stáli všichni svatí. Ve stručnosti si připomeň-
me příběh, který se naší obcí vlekl 45 let. 



ohrobecký zpravodaj

Nohejbalisté na turnajích v okolních obcích

Skauti na táboře

Letos v obci pořádáme dva nohejbalové turna-
je. První proběhl 30. května a zúčastnilo se ho 
14 týmů z obcí v okolí. Dorazili hráči ze Zvole, 
Březové, Lhoty, Libně, ale i z Prahy a dokonce 
až z Berouna. Vzhledem k většímu počtu týmů 
jsme museli rozdělit týmy to tří skupin, z nichž 
postupovala jen dvě nejlepší družstva. Ohro-
becký tým se umístil na třetím místě.
Druhá soutěž  je naplánována na 22. srpna, 
tedy po přípravě tohoto článku. A tak doufám, 
že uspějeme a dobře se umístíme.
Jinak naši nohejbalisté jezdí reprezentovat Oh-
robec na turnaje v okolí skoro každou sobotu 

a myslím, že nám dělají čest. Letos jsme se 
několikrát umístili na druhém a třetím místě, 
bohužel to první nám zatím nevyšlo. 
Oblíbená destinace je údolí Kocáby s osada-
mi Maják, Loussiana, Askalona, Dashwood, 
Havran, atd., kam se sjíždí i česká reprezen-
tace. Tyto turnaje jsou silně obsazené kvalit-
ními hráči a tak sice nevyhráváme, ale týmy 
Ohrobce mají účastníci i organizátoři již zaryté 
v paměti.  Většinou se nedostaneme do finále 
jen o pár bodů.  Jeden z našich hráčů dokonce 
dostal nabídku hrát za 1. pražskou třídu za Ča-
kovice. V září plánujeme jako již poněkoliká-

té reprezentovat naši obec v osadě Loutí (nad 
Slapskou přehradou).
Na turnajích se zažije ledacos. Na jednom  
z nich pršelo, jen se lilo, celý den. Pár zápasů 
se odehrálo, ale hřiště byla stále horší. Orga-
nizátoři z nich všemožně odstraňovali vodu, 
dokonce k sušení použili molitanové matrace, 
dosypávali antuku, ale trvající zápas s deštěm 
prohrávali a na hřišti to klouzalo jak na ledě. 
Rozhodli se však zápas s vodou nevzdat a tur-
naj dokončit. Finále se tedy změnilo ze spor-
tovní disciplíny nohejbal na spíše dětskou hru 
kámen-nůžky-papír na tři body. Škoda, do té 
doby jsme neprohráli ani jeden zápas, ale tuto 
hru vůbec netrénujeme, stříhat bohužel moc 
neumíme, takže jsme skončili na 5. a 2. místě.
Na tréninku nohejbalu se nás pravidelně schá-
zí  6 - 16, volejbal trénuje obdobný počet hrá-
čů. V zimě budou nohejbalisté jezdit do haly 
v Davli a pravděpodobně i do Jirčan, volejba-
listé využívají halu v Ohrobci.
 O venkovní hřiště vedle tenisových kurtů je 
čím dál větší zájem. Pravidelně tam hrajeme 
nohejbal vždy v úterý, čtvrtek a neděli po páté 
hodině. Ve středu odpoledne a neděli dopoled-
ne se na hřišti zase scházejí volejbalisté. Není 
výjimkou, že mě někdo osloví, že by si na hři-
šti také zasportoval.
Jen tak dál

Vladimír Strouhal

Skautský oddíl Ohrobeckých Medvíďat letos 
opět tábořil poblíž Kožlí u Čížové u Písku. Je-
likož se letos kromě vlčat a světlušek (děti při-
bližně z prvního stupně základní školy) zúčast-
nili tábora i někteří benjamínci (mladší děti), tak 
nás bylo opravdu spousta. Jako vždy jsme tábo-
řili v týpí a užívali si blízkosti krásného rybníka.
Táborová hra byla letos motivována detektiv-
ním vyšetřováním a vymyslel ji policista An-
tonín Korynta, který nám již léta s vedením 
dětí pomáhá. Na začátku jsme všichni prošli 
psychotesty, dále testy fyzické zdatnosti a testy 
znalostí zdravovědy, abychom byli přijati jako 

detektivové. Malé detektivní týmy pak po celou 
dobu tábora vyšetřovaly záhadnou nehodu. Vy-
zkoušeli jsme si nejen vyšetřovací postup, ale 
také třeba snímání otisků prstů, odlévání stop, 
vyslýchání svědků a porovnávání textilních 
vláken. 
Nakonec se všem úspěšně podařilo záhadu vy-
řešit. Přestože byl letos tábor kvůli zpřísněným 
hygienickým opatřením trochu jiný než obvyk-
le, moc jsme si ho všichni užili a samozřejmě se 
již těšíme na další.

Kristina Bardová
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 27. 7.  Alena Koubová
   5. 8.  Marta Lískovcová
 17. 8. Vladimír Řezníček
 17. 8. Josef Vítovec
  8. 9. Marie Kýhosová
10. 9. Marcela Kverková
13. 9. Lubomír Kotal
27. 9. Josef Mirvald

  4. 10. Leoš Kohout
  6. 10. Otakar Křehlík
13. 10. Alena Vodrážková
16. 10. Miroslava Babiaková
17 .10. Vlastimila Kolářová
17 .10. Jitka Čepelková

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

Informace OÚ Ohrobec

Naši 
OslaVeNci

V období od července do října 2020 oslavili  
a oslaví svá jubilea níže uvedení spoluobčané:
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Podpora veřejně prospěšných činností

Věříme, že divadlo v říjnu nakonec bude

Na konci minulého roku zastupitelstvo poskytlo 
na základě žádostí dotace na financování veřej-
ně prospěšných činností; celkem takto poskytlo 
80 000 korun.  Prostředky jsou určeny přede-
vším na sociální, sportovní a kulturní veřejně 
prospěšné aktivity v Ohrobci,  nebo v okolí, 
které se týkají našich trvale hlášených obyva-
tel. Pozeptali jsme se nyní na činnost příjemců 
těchto dotací.

Trenér Vladimír Štuka, 
který v obci vede cvičení seniorů, obdržel  5000 
korun na nákup pomůcek. Jeho hodiny se skláda-
jí z protahovacích a lehce posilovacích cviků se 
zaměřením na páteř, kyčelní klouby, ruce a břišní 
svaly. Ke cvičení se využívá hlavně vlastní tělo, 
velké a malé míče a další pomůcky. Na cvičení 
dochází 15-20 seniorů a vítáni jsou i další. A ne-
bojte se,  jednomu sportovci už je 85 let.  Cvičit 
se znovu začne v září  v ohrobecké tělocvičně, 
platí se 70 korun za hodinu. Další informace  
poskytne obecní úřad, telefon 774 031 919.

Sokol Zvole
dostal 5000  Kč na podporu činnosti mládeže 

ve fotbalovém oddíle -  na nákup sportovních 
pomůcek a startovného. Tento oddíl  má téměř 
stoletou historii. Sdružuje více než dvě stě čle-
nů, z toho sto dvacet představují děti a mládež, 
samozřejmě ze Zvole, ale také z okolních obcí 
(Ohrobec, Březová – Oleško, Okrouhlo, Vrané 
nad Vltavou atd.). Letos tento oddíl získal do-
taci od Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy na rekonstrukci tréninkového hřiště, 
takže se již sportovci těší, že v zimní sezóně 
budou trénovat na povrchu s umělým trávníkem 
a osvětlením. Zájemci mohou kontaktovat He-
lenu Andronikovou na tel.: 606 512 338,  nebo 
Davida Marečka na tel.: 739 325 748.

SK Zvole
bylo poskytnuto 5000 Kč na pořádání veřej-
ných akcí, vytvoření mapových podkladů pro 
orientační běh. Spolek sdružuje oddíly  orien-
tačního běhu, stolního tenisu, šachu, bojového 
umění wushu, skoků na trampolínách, sportov-
ní gymnastiky a nově také přípravku pro aero-
bic. Má registrováno na 300 dětí a mládeže a 
cca 50 dospělých. Trénuje se ve Zvoli, Dolních 
Břežanech a od loňska i v tělocvičně v Ohrobci. 

SK Zvole je, resp. jeho oddíly jsou součástí ná-
rodních svazů např. Českého šachového svazu, 
České federace wushu, Českého svazu orientač-
ních sportů. Každoročně pořádá veřejné závody 
a turnaje pro děti i dospělé ze širokého okolí. 
Podrobnosti naleznete na webových stránkách 
www.skzvole.cz.

Manželé Martin a Zuzana Duškovi
získali celkem 10 000 korun pro Akademii pila-
tes a kruháče  a Sportovní akademii. Jmenovaní 
jsou mistry světa ve sportovním aerobiku, což 
naznačuje obsah těchto aktivit. Provozují kru-
hový trénink pro ženy i muže,  při kterém se na 
různých stanovištích dynamicky procvičí celé 
tělo s využitím různých cvičebních pomůcek a 
náčiní. Další aktivitou je body workout pro do-
spělé, kde se formují pomocí cílených sérií pro-
blémové partie (stehna, hýždě, břicho, paže) v 
rytmu hudby. Pro děti od šesti let se organizuje 
kruhový trénink a také aerobik.  Začíná se opět 
v září, další informace lze získat ve škole nebo 
na tel. 777 331 460, web: www-sang.cz (cvičení 
pro Ohrobec).

Vigvamu
(volnočasové sdružení při Břežánku) připad-
lo 5000 korun  na parkourové vystoupení, 
na zakoupení vaků s logem, švédské bedny  
a výtvarných potřeb.  Společnost se snaží 
v dnešní přetechnizované době vzbudit v dětech 
zájem o sport. V minulém školním roce pořádali
pro děti v Ohrobci  kroužky parkouru, karate 
a házené. S aktivitami chtějí u nás v obci po-
kračovat.  Podrobnosti naleznete na webových 
stránkách www.vigvam-db.cz. 
Společnost se letošní dotace vzdala ve prospěch 
obce na nákup roušek a dezinfekce.

Sdružení dobrovolných hasičů 
Ohrobec má dotaci 5000 korun na pořádá-
ní kulturních a společenských akcí.  Jed-
notka byla založena v roce 1926, v sou-
časnosti má 37 členů.  Nejmladšímu 
členovi je 22 let a nejstaršímu 90. V současné 
době se snaží hlavně o obnovení spolupráce  
a funkčnosti ohrobeckých hasičů. Mezi povin-
nosti sdružení patří zejména kontrola a údržba 
hydrantů a dále se aktivně účastní kulturních 
akcí v Ohrobci.
Junák – skauti – Ohrobecká medvíďata 
obdržel příspěvek 10 000 korun na koupi nového 
tee-pee. Skautský oddíl funguje v obci již 12 let. 
Cílem oddílu je vést děti k lepšímu vztahu mezi 
sebou, k sobě samým a k jejich okolí. Během 
roku se schází 1x týdně v klubovně u otočky au-
tobusu na Kárově. V létě již 11 let pořádají letní 
tábory, kde prožívají mnohá dobrodružství, na-
učí se samostatnosti, zlepší si tělesnou zdatnost  
a spí v tee-pee. Podrobnosti najdete na webových 
stránkách www.ohrobeckamedvidata.cz.

Informace OÚ Ohrobec

Na jaře letošního roku, v rámci ohrobeckých pra-
videlných divadelních výletů, jsme měli navštívit 
představení s názvem Bosé nohy v parku  v praž-
ském Divadle u Hasičů - možná jste viděli filmovou 
podobu  s Jane Fondovou a Robertem Redfordem 

v hlavních rolích. Všechny lístky byly velmi rychle 
prodané. Jenže koronavirus vše zařídil jinak a ter-
mín představení nám  dvakrát zrušil. Představení je 
nyní posunuto na 6. října od 19 hodin. 
Vstupenky na původní termín 16. března jsou 

platné na toto dnes aktuální datum. Odjíždí-
me hromadně autobusem v 17,30 od zastávky  
u rybníků. Autobus bude zajíždět i na Károv.

Informace OÚ Ohrobec 



ohrobecký zpravodaj

Velkorysý rozpočet na rok 2020

Sběrný dvůr pomůže, disciplínu nenahradí

Na veřejném zasedání zastupitelstva loni v pro-
sinci byl schválen rozpočet pro rok 2020 s před-
pokládanými příjmy 17, 02 mil. korun a výdaji 
21,44 miliónu.  Rozdíl jsme měli uhradit z re-
zervy vytvořené v minulých letech. Na dvou 
veřejných zasedáních v letošním roce byla při-
jata rozpočtová opatření, kterými byly původ-
ně schválené příjmy zvýšeny o 4,105 miliónu 
korun, tedy o dotace na stavbu chodníku v loň-
ském roce v ulici  Zvolská a výdaje o 1,613 mil. 
korun, takže předpokládáme, že z rezervy z mi-
nulých let  vyčerpáme jen 1,928 miliónu korun.
Jenže zatím nikdo neví, jak obcím příjmy sníží 
následky epidemiologické situace. Předpoklá-
dané daňové výnosy pro naši obec vypočtené 
z předpokladů ministerstva financí loni na pod-
zim činily asi 17,142 miliónu.  Predikce téhož 
ministerstva z konce dubna už však vychází 
jen na 14,304 miliónu. Odhad, který považuje 

za reálný Národní rozpočtová rada (tedy pokles 
daňových příjmů sdílených o 20 %) však pro 
Ohrobec vychází jen na 13,713 miliónu. K tomu 
je potřeba připočíst zhruba 0,845 mil., o které 
obec přijde v důsledku kompenzačního bonu-
su a 0,588 mil., o které přijdeme jako důsledek 
daňového balíčku. Suma sumárum, negativní 
důsledek koronaviru na naši obec, pokud jde  
o daňové výnosy, vychází na 4,862  miliónu 
korun, což bohužel výrazně zasáhne do inves-
tic uvažovaných v příštích letech. Stát nám jako 
částečnou kompenzaci poskytne 1250 korun na 
jednoho obyvatele, tedy asi 1,707 mil. korun. 
Jsme za to vděčni, ale schodek i přes tento pří-
spěvek překročí 3,1 mil. korun. A samozřejmě 
nikdo netušíme, jaký bude další vývoj. 
V letošním roce z výdajových položek před-
stavují největší částku komunální služby 4,45 
mil. korun, z toho na obchod připadá 3,2 mil. 

Kč, dále přivaděč pitné vody 3 mil. Kč, silnice  
2,9 mil. Kč, chodníky 2,02 mil. Kč, škola  
a  školka 1,5 mil korun, likvidace odpadů 1,9 
mil. Kč. Likvidace kůrovce nás přinutila zvýšit 
výdajovou částku na lesní hospodářství na 400 
tis. Kč, za dopravní obslužnost obec hradí 500 
tis. Kč, za veřejné osvětlení 400 tis. Kč. Nákla-
dy spojené s veřejnou správou a zastupitelstvem 
představují částku 3,1 mil. korun. 
V letošním roce bychom v podzimních měsících 
rádi odbahnili horní rybník, restaurovali křížek 
u obchodu a vysadili stromy k Pomníku repub-
liky na Libeňské cyklostezce. V příštím roce 
bude prioritou přístavba školy, rekonstrukce po-
vrchu ulice V Zahrádkách a Károvské, případ-
ně přestavba požární zbrojnice. Uvedené akce 
budou zcela záviset na možnosti čerpání dotací.   

Otakar Janeba

Chápu snahu každého mít doma pořádek a zájem 
o možnost  přebytečné věci odkládat průběžně, 
bez čekání až obec zajistí odvoz nebezpečného 
či nadměrného odpadu, což se pravidelně děje 
dvakrát ročně. Víme, že by naši občané přivítali 
sběrný dvůr. 
V územním plánu již v roce 2017  byl pro něj 
vytipován pozemek, který však nepatří obci. 
Obec vhodný pozemek nemá, jednání s majite-
lem trvá dlouho. Vzhledem ke skutečnosti, že 
to není pozemek obce, otevření sběrného dvora 
se posouvá. V současnosti probíhají v rámci sta-
vebního řízení jednání na odboru územního plá-
nování v Černošicích. Jakmile se vyřídí veškeré 
formality, sběrný dvůr v Ohrobci bude zřízen. 
Předpokládám, že to bude v průběhu příštího 
roku. Dvůr bude blízko jezdeckého klubu Harfa, 
druhy odkládaných odpadů se dosud upřesňují. 
Jenže potřebu odložit tohle nebo ono projevují 
v telefonátech na obec naši občané stále častěji 
už delší dobu. Proto pro naše občany vyjednává-
me možnost využít sběrného dvora Technických 
služeb Dolnobřežanska, a to v Hodkovicích, kde 

se právě zřizuje, nebo ve Vestci. Potřebu sběr-
ného dvora dokládá i nepořádek kolem kon-
tejnerů na tříděný odpad, kde někteří pohazují  
i velkoobjemový odpad nebo elektrospotřebiče. 
Přitom každé odložení odpadu mimo kontejner 
je vlastně založení černé skládky. Na kontejne-
rová stání, kde bylo místo, jsme umístili další 
kontejnery, zejména na papír a plast, a zvýšili 
jsme četnost vyvážení. 
Není to samozřejmě zadarmo, na vyvážení tří-
děného odpadu máme v rozpočtu na celý letoš-
ní rok vyčleněných 480 000 a za prvních sedm 
měsíců  už je vyčerpáno 403 000 korun. Je to 
taky důsledek neukázněnosti některých občanů  
Neroztrhané, nesešlapané krabice, které mnoh-
dy zabírají třetinu kontejneru a množství nese-
šlapaných plastových láhví je možno vidět kaž- 
dý týden. Pracovní četa proto 2x týdně objíždí 
kontejnerová stání a od kontejnerů odváží po-
hozené záchodové mísy, umyvadla, obkladačky, 
bioodpad, matrace, skřínky a vše ostatní, to co 
tam kdo odhodí a co do kontejnerů nepatří.
Nejhorší bývá situace u kontejnerů na ulici Na 

Širokém III.  Na nepořádky na tomto stání opa-
kovaně upozorňovali občané a na obec posílali 
fotodokumentaci, ze které máme pěknou sbírku, 
která by vydala na několik fotoalb. Proto jsme 
tam nainstalovali kameru, která už přinesla 
první ovoce - padla první pokuta. Kamera brzy 
zachytila občana, jak tam odložil nepatřičný od-
pad – matraci. Zaplatil obci  400 korun za odve-
zení a zlikvidování tohoto odpadu. Navíc ještě 
musí uhradit pokutu Městské policii za zaklá-
dání černých skládek. Ta může uložit pokutu až 
do 10 000 korun, v případě řešení ve správním 
řízení až do 50 000 korun. 
Vám disciplinovaným děkuji za disciplínu, vám 
nedisciplinovaným vzkazuji – dělejte si nepo-
řádek ve svém bytě, kontroly okolo kontejnerů 
ještě zostříme a postihy taky. A bohužel mám 
nepříjemný vzkaz pro všechny. Vícepráce s od-
pady znamenají vyšší náklady, které zaplatíme 
všichni, i ti disciplinovaní, další zvýšení poplat-
ku za odpad je na cestě. 

Otakar Janeba 
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Ulice a chodník U Rybníků II

Pokračujeme s úlevou a úsměvem

Po otevření školky a přesunu obecního úřadu v 
ulici U Rybníků II značně vzrostl jak provoz au-
tomobilů, tak pohyb chodců, kteří se musejí po-
hybovat ve vozovce.  To samozřejmě významně 
snižuje bezpečnost silničního provozu.  Řeše-
ní obou problémů vyžaduje vozovku rozšířit, 
podél ní vybudovat chybějící chodník a upra-
vit existující přechod. Celková délka  nového 
chodníku podle projektu bude činit 146 metrů o 
šířce 2 metry. Vozovka se má  rozšířit ze součas-
ných 4 - 4,5 na 5,5 metru. 
Bohužel se vše vleče a nejsme s to postup 
urychlit. Úsilí prosadit stavbu tohoto chodníku 
lze srovnat s úsilím, které nás stálo vybudová-
ní  chodníku v ulici Zvolská. Idea vybudovat jej 

vznikla v roce 2010 a dokončen byl kvůli vše-
možným průtahům až v roce 2019. Průtahy  na 
úpravě uvedené ulice to poněkud připomínají.  
Projekt na stavbu byl vypracován v únoru 2019 
a následně jsme požádali o stanoviska dotčené 
orgány životního prostředí, odbor plánování a 
policii ČR.  V říjnu jsme podali žádost o vy-
dání společného povolení na stavební odbor 
Městského úřadu Černošice. Vzhledem k tomu, 
že stavba chodníku výměrou 38 m² zasahuje do 
pozemku, který je ve vlastnictví Středočeského 
kraje  požádali jsme souběžně Krajskou správu 
údržby silnic o souhlas a uzavření smlouvy.
K 1. lednu 2020 na  odboru stavebního úřadu 
Městského úřadu Černošice, oddělení dopravy 

došlo ke změně pracovníků a hned 6. ledna nám 
nová pracovnice poslala výzvu k doplnění žá-
dosti o povolení stavby o dalších 9 požadavků 
s termínem 60 dnů. Osm požadavků se podařilo 
splnit, devátý, tedy souhlas se stavbou Středo-
českého kraje, zastoupeného Krajskou správou 
a údržbou silnic Středočeského kraje, jsme ne-
splnili, protože jsme nestihli zajistit podepsanou 
smlouvu o výpůjčce, kterou Středočeský kraj 
Ohrobci půjčuje na stavbu chodníku pozemek  
o výměře 38 m2. Tu totiž  musela schválit Rada 
Středočeského kraje, kde se  dostala na pořad 
jednání až 27. dubna 2020. 
Proto bylo společné územní a stavební řízení na 
Městském úřadu  Černošice zastaveno. Smlou-
va o výpůjčce byla podepsána až 13. května 
letošního roku.  Po jejím dodání na stavební 
odbor do Černošic bylo 12. června 2020 opět 
zahájeno společné stavební řízení.
V tomto okamžiku do stavebního řízení vstou-
pila soukromá osoba, která namítá, že nový 
chodník jí znemožní parkování na pozemku, 
který má od obce pronajatý na deset let až do 
roku 2024. Jednání jsou zatím neúspěšná. 
Ano, parkování je problém v celém Ohrobci 
včetně Károva, ale změna tohoto projektu, která 
by přinesla dvě, možná tři parkovací místa, stav 
nezlepší. Povinností každého občana je par-
kovat na svém soukromém pozemku. K tomu 
územní plán doslova uvádí: U obytné zástavby 
musí být na pozemku stavby zajištěna minimál-
ně dvě odstavná stání na jeden byt, pro návštěvy 
je přípustné parkování na veřejných prostran-
stvích. U občanského vybavení musí být par-
kování zajištěno na pozemku stavby nebo na 
přilehlých veřejných prostranstvích.
Na stavbu chodníku máme předjednanou dotaci 
a bude-li se stavební povolení neustále prota-
hovat, je dotace ohrožena. Naší povinností je 
zajistit bezpečnost dopravy a nemůžeme upřed-
nostňovat soukromé parkování, věřím proto, 
že Městský úřad Černošice, odbor stavebního 
úřadu, oddělení dopravy a správy komunikací 
se s námitkou vypořádá. A nám nezbývá než če-
kat  na vydání stavebního povolení a teprve poté 
můžeme zažádat o dotaci. 

Otakar Janeba

Provoz ve Čtyřlístku se ani v době korona-
viru nezastavil, i když i nás zasáhl. Nezbylo, 
než se přizpůsobit, a s úsměvem pod rouškou 
jít dál. Pokračování provozu školiček Sedmi-
krásky v Ohrobci a Čtyřlístku ve Zvoli jsme 
pravidelně konzultovali s Krajskou hygienic-
kou stanicí, která potvrzovala, že  není důvod 
zařízení zavřít. Služby Školního klubu běžely 
pro školní děti prvního stupně a někteří rodiče 
to s velkou úlevou uvítali. A na začátku prázd-
nin jsme se na děti již mohly usmívat bez rou-
šek na příměstských táborech. Jediné, co bylo 
úplně přerušeno, byly některé kurzy a kroužky. 
Díky internetu mohly alespoň jazykové kurzy 
a doučování dětí probíhat on-line.
I když situace není nikde jistá a všichni s oba-
vami vyhlížíme dny příští, nabídka řady vol-
nočasových aktivit pro děti i dospělé na další 

školní rok je připravena. Ti nejmenší se mohou 
těšit na cvičení s rodiči, tvořeníčko, ale i na 
výuku základů anglického jazyka hravou for-
mou. Malé slečny se mohou převléknout do ša-
tiček a společně s kluky si zatančit na kurzech 
tanečků. Pro školáky a dospělé klienty jsou 
připraveny jazykové kurzy. Ženy na mateřské 
dovolené si u nás mohou dopoledne zacvičit  
a o jejich dítko se přitom postaráme. 
Podrobnější informace o všech kurzech  
a kroužcích zjistíte na https://centrumctyrlistek.
com, nebo se můžete informovat na tel.: 737 
284 402, e-mail.: re.brezinova@seznam.cz.
Informace o Školičkách či Školním klubu na 
tel.: 733 761 419,  e-mail.: centrumctyrlistek@
gmail.com     

Informace OÚ Ohrobec 



Letošní rok je zvláštní tím, že se všechna kul-
turní představení ruší v souvislosti s korona-
virem. Bohužel i nás tato skutečnost postihla. 
Takže premiéra naší nové hry se bude odehrá-
vat až v září, a to 5. 9. 2020. V červnu sice bylo 
povoleno pořádat venkovní akce, ale celé jaro 
jsme se nemohli scházet na zkouškách, a tak 
jsme se rozhodli, že premiéru odložíme.
Nezoufejte tedy a těšte se na uvedení námi na-
studovaného kousku. Dlouho jsem přemýšlel, 
čím novým bychom vás překvapili. Dokonce 
jsem měl již dva scénáře napsané a třetí ro-
zepsaný. Nakonec padla volba na komedii 

Marečku, podejte mi pero. Filmový scénář je 
z pera pánů Svěráka a Smoljaka, a ti jsou nám 
hodně blízcí. Vždyť jsme s jejich Cimrmanov-
skými jednoaktovkami začínali. 
Se zkouškami jsme začali již před prázdnina-
mi a proběhlo dokonce i výjezdní soustředění. 
Tam se opět potvrdilo, že i tato hra byla vybraná 
šťastně a že se budete jistě dobře bavit. Protože 
my se na zkouškách bavíme velmi. Nacházíme 
v této hře několik hlášek, kterých si možná ve 
filmu ani nevšimnete, ale v podání našich herců 
vám určitě zatřesou bránicí. Oříškem se letos 
stává vlastní scéna, neboť ji musíme často mě-

nit a hlavně dostat na jeviště celou třídu. To je 
dost zapeklitá věc. Ale i s tím už jsme se popa-
sovali, a tak nemusíte mít obavy, že by se snad 
na jevišti neobjevili žáci Šlajs, Tuček, Plha, Du-
dek, Hujer a dokonce i Hliník, pro kterého jsme 
museli až do Humpolce. A protože není malých 
rolí, svou větu si v této hře řeknou i děti od Hu-
jerů či soudruh manžel ing. Týfa. Naše řady 
jsme okrášlili dvěma novými tvářemi. 
No a ty větší role si opět rádi zahrají vaši staří 
i mladí známí. Někteří i ve dvojrolích, protože 
náš soubor zase tolik herců nemá a některé po-
stavy v této hře prostě být musí. Uvidíte tedy 
celou rodinu Kroupových, kulturní komisi, 
svůdnou paní Týfovou a samozřejmě celý uči-
telský sbor v čele s ředitelkou školy (tady jsme 
si dovolili učinit jednu - myslíme, že jen malou 
- změnu oproti filmovému scénáři). 
Nám hercům a technikům tedy zbývá už jen 
na pár zkouškách vyšperkovat celé představe-
ní tak, abychom vás na začátku školního roku 
řádně pobavili. No a vy všichni se pátého září 
v sobotu večer s námi vrátíte do pomyslných 
školních škamen, kdy vás k pozdravu vyzve 
příchod profesora Hrbolka a jeho nezapome-
nutelná slova: Posaďte se studenti. Marečku, 
podejte mi pero.
Těšíme se na vás.

Jarda Strejc

ohrobecký zpravodaj
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Hliník k nám přijede z Humpolce

Volby v roce 2020
I když v letošním roce proběhnou dvoje volby, 
naší obce se týkají jen ty, kde se zvolí zastupitel-
stvo Středočeského kraje (do Senátu se v našem 
senátním volebním obvodu letos nevolí). Budou 
se konat v pátek 2. a v sobotu 3. října. V pátek 
se volí od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 
hodin.
Volební lístky budou  všem našim voličům (oso-
bám starším 18 let s trvalým bydlištěm v obci) 
dodány do schránek nejpozději  do 29. září. Jako 
obvykle se bude volit v zasedací místnosti obec-

ního úřadu, U Rybníků II čp. 30, Ohrobec.  
V případě, že byste ze zdravotních nebo jiných 
vážných důvodů nemohli přijít do volební míst-
nosti, můžete si dohodnout, aby k vám členové 
volební komise s volební urnou přijeli. Prosíme 
předem o telefonické nahlášení na OÚ Ohrobec 
(736 621 921).
Naši občané s trvalým bydlištěm v obci mohou 
volit i v jiném  volebním okrsku spadajícím do 
územního obvodu Středočeského kraje. Potře-
bují však voličský průkaz. 

O voličský průkaz lze v elektronické podobě 
zažádat pouze prostřednictvím datové schránky 
voliče. Také lze žádat písemně a žádost musí mít 
úředně ověřený podpis. V obou případech musí 
být žádost doručena obecnímu úřadu nejpozdě-
ji v pátek 25. září do 16 hodin.  Osobně lze na 
obecním úřadě o průkaz požádat nejpozději do 
středy 30. září. Tak si tento termín poznamenejte 
do diáře a přijďte volit.

Informace OÚ Ohrobec


