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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
během déle než ročního boje s koronavirem jej 
mnozí z nás zažili, dva naši občané mu podleh-
li. Každého se dotkla nová a nová opatření, bo-
hužel často nelogická a protichůdná, která ničí 
naši psychiku. Pro děti jsme nechali otevřená 
dětská hřiště, s povinností dodržovat protie-
pidemická nařízení, aby se alespoň částečně 
zabavily a nezůstaly odkázány pouze na mobi-
ly a počítače. Očkovaní sice začalo, ale velká 
většina na vakcínu a snad i na „normálnější“ 
situaci čeká.
Chod obce se ale nezastavil. Od posledního 
zpravodaje se konala dvě veřejná zasedání 
zastupitelstva. Na posledním loňském byly 
schváleny investiční akce pro letošní rok (sa-
mostatný článek je uvnitř zpravodaje) a byl 
schválen rozpočet. Příjmy v návrhu činí 18,49 
mil. korun a výdaje 35,13 miliónu. Ve výda-
jích jsou zahrnuty všechny plánované akce, 
ale v příjmech nejsou započítány dotace,  
o které jsme žádali, proto ten více než šestnác-
timiliónový schodek. Vzhledem ke zvýšenému 
množství  odpadů  a změně zákona o odpadech 
byla schválena obecně závazná vyhláška, která 
zvýšila poplatky za odpad.
První letošní veřejné zasedání zastupitelstva 
se konalo v únoru. Schválilo například podání 
žádosti o dotaci na Ministerstvo financí na pří-
stavbu školy, dále přijetí dotace na zpracování 
projektu na stavbu II. stupně základní školy. 
Dalším bodem bylo schválení kritérií pro vý-
běrové řízení na přístavbu školy a vyhlášení 
výběrového řízení na stavbu chodníku v ulici 
U Rybníků II.
V dubnu byl do pracovní čety přijat pracovník 
jako náhrada za jiného, kterému byl ukončen 
pracovní poměr.  Podařilo se opravit ulice pře-
devším na Kárově a proběhlo jejich zametání. 
Na obnovu lesa bylo vysazeno tisíc sazenic 
buků. 
Když začínalo toto volební období, viděl jsem 
jako nejkomplikovanější dva úkoly. Jedním je 
vyřešit, aby naše děti nemusely po absolvo-
vání prvního stupně školy s rodiči hledat, kde 
budou pokračovat.  Druhým bylo zajištění do-
statečného množství pitné vody přiváděné do 
Ohrobce. Původní záměr byl vybudovat nový 
přivaděč vody z Vestce, který by řešil zásobo-
vání vody pro 9 obcí nákladem 261 mil. Kč, 
podíl Ohrobce činil přes 10 miliónů. Existuje 
projekt, ale cena akci odsouvala do vzdálené 
budoucnosti. S radostí teď mohu napsat, že 
v lednu byl zprovozněn posílený existující vo-
dovodní řad z Libně, vody máme 
dost a náklady pro naši obec činily 
jen 1,435 miliónu.
Závěrem všem přeji sluníčko, 
které prospěje zdraví i náladě.

Otakar Janeba,
starosta

www.ohrobec.cz

Chystáme se na další školu

Mareček nebo Světáci?

Budovu pro první stupeň základní školy jsme 
v Ohrobci zprovoznili ve školním roce 2015 
–2016. Tehdy jsme si úplně neuvědomili, že 
brzy vznikne navazující problém – kam s ab-
solventy páté třídy? Ten nastal loni. Školy 
v okolních obcích jsou plné, a proto odmítají 
naše žáky přijímat. Na jednání s Městskou čás-
tí Prahy 4 ohledně zajištění spádové školy nám 

byla nabídnuta možnost, aby ohrobecké děti 
navštěvovaly základní školu v  Plamínkové 2. 
Špatnou dostupnost asi není třeba vysvětlovat  
a navíc Úřad městské části požadoval úhradu 
neinvestičních nákladů ve výši 10 505 korun za 
školní rok za jednoho žáka s trvalým bydlištěm 
v Ohrobci.
Zastupitelstvo obce proto projednalo a schválilo 

Naše společenství H.R.O.B. stále žije, jen se bo-
hužel nemůžeme scházet na zkouškách, neboť 
nejsme profesionální herci. To nám ztěžuje situa-
ci s přípravou letošního divadelního představení. 
O to větší máme do hraní chuť. Takže hned jak 
to půjde, uvidíte nás u nás v Ohrobci. Už teď 
víme, že můžeme sehrát jen reprízu nějaké hry, 
kterou jsme již dávali. Nastudování nové hry, 

jak jsem již vysvětlil, v této situaci bohužel 
není možné. Výpravně máme tedy vše nachys-
tané, jen oprášit staré kulisy a vyžehlit kostýmy. 
Zvukovou a osvětlovací techniku máme také 
zajištěnu a jsme velmi rádi a moc děkujeme, že 
i letos nám obec poskytla na tuto součást našich 
představení grant. 

Pokračování na str. 7

Pokračování na str. 3
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Od trestných činů po záchranu kočky

Majitelé nemovitostí: odstraňte přesahy

strana 2-3    

Nad rámec každodenní hlídkové činnosti řešila 
Obecní policie Vestec v prvním čtvrtletí cel-
kem 46 událostí, z toho 13 bylo oznámeno na 
naši tísňovou linku. Za uvedené období byly 
v obci zjištěny dva trestné činy – v obou pří-
padech ohrožení vlivem návykové látky. Dále 
jsme řešili čtyři přestupky.
V uvedeném období se strážníci zabývali řa-
dou oznámení – například od nedovoleného 
pálení či vyhrožování nezletilé osobě prostřed-
nictvím sociálních sítí přes pohyb  agresivního 
psa na volno, vyhrožování majiteli rodinného 
domu ze strany jeho nájemce, až po oznámení 
o podezřelém osobním automobilu s několika 
osobami uvnitř, jehož posádka si při pomalé 
jízdě fotila rodinný domek. 

Na žádost Policie ČR Jílové u Prahy jsme opa-
kovaně poskytovali záznamy z kamerového 
systému v obci. Poskytovali jsme i součinnost 
posádce vozu Zdravotnické záchranné služ-
by. Nadále kontrolují strážníci nošení roušek, 
s tím související zákaz shromažďování osob  
a zákaz vycházení v nočních hodinách atd. 
Z deníku Obecní policie Vestec
V lednu požádal operační důstojník Policie ČR 
pro Prahu-západ hlídku Obecní policie Vestec  
o součinnost posádce vozu Zdravotnické zá-
chranné služby při nezbytném vyšetření pa-
cienta v rodinném domku. Strážníci na místo 
přijeli jako první. Pacient uvedl, že se mu ob-
tížně dýchá a že má třesavku. Spolu s ním se  
v místnosti nacházela jeho manželka, která až na 
místě strážníkům sdělila, že je v nařízené karan-
téně kvůli onemocnění Covid-19. Po příjezdu 
jsme zdravotníky upozornili na možnost, že je 
pacient Covid-19 pozitivní. Na žádost zdravot-
níků jsme u pacienta provedli dechovou zkoušku  
s výsledkem 1,4 promile alkoholu v dechu. Pa-
cienta zdravotníci převezli v naší součinnosti do 
nemocnice k dalšímu vyšetření.
Také v lednu strážníci při běžné hlídkové čin-
nosti v obci zaznamenali protijedoucí osobní 
motorové vozidlo řízené osobou, o které věděli, 
že není držitelem řidičského oprávnění. Vozidlo 
zastavili, řidič uvedl, že si doklady zapomněl 
doma, sdělil hlídce pouze své osobní údaje  
a připustil, že je pod vlivem alkoholu. Dechová 
zkouška mu prokázala 1,22 promile a lustrace  
u Policie ČR zase potvrdila, že není držitelem ři-
dičského oprávnění. Záležitost si převzala hlíd-
ka Policie České republiky k dalšímu šetření pro 
podezření ze spáchání trestného činu.
V březnu strážníci v obci spatřili osobní mo-
torové vozidlo, jejímuž řidiči byl předchozího 

dne zadržen řidičský průkaz. Proto je zastavili,  
z řidiče  byl silně cítit alkohol, měl začervena-
lé oči, hovořil částečně nesrozumitelně a měl 
zpomalené pohyby. Na dotaz strážníků uvedl, 
že před jízdou požil dvě piva a nyní si jede 
vyzvednout telefon, který zapomněl v práci. 
Byla provedena zkouška, která prokázala  3,05 
promile alkoholu. Událost byla předána hlídce 
Policie České republiky.
Další zásah je z úplně jiného soudku. Dosta-
li jsme zprávu o výjezdu Hasičské záchranné 
služby – záchrana osob a zvířat z výšky. Naše 
hlídka byla na místě jako první  a zjistila, že 
jde o kočku uvízlou na stromě ve výšce asi 
6 m, kam ji zřejmě zahnal pes, a která tam je 
už asi čtyři 4 hodiny. Bylo zjevné, že se zvíře 
bojí slézt dolů. Hasiči ze žebříku kočku snes-
li na zem. Dlouhý pobyt na stromě přečkala 
bez újmy na zdraví a proto byla vypuštěna, 
aby se sama vrátila domů. Oznamovatel spolu 
s několika dětmi a dalšími obyvateli odměnili 
družstvo hasičů potleskem, na závěr se děti se 
zasahujícími hasiči vyfotili u hasičského vozi-
dla.  Oznamovateli a všem dalším osobám patří 
veliký dík, že jim nebyl lhostejný osud zvířete 
v nouzi.

strážník Tomáš Heckr,
Obecní policie Vestec, 

tísňová linka 739 156 156

Dodatečné sdělení
V minulém čísle Ohrobeckého zpravodaje 
jsme zveřejnili článek s titulkem Narkoman 
zjištěn za volantem s ilustrační fotografií.  
Titulek a ilustrační fotografie neměly žádnou 
souvislost.

V obci se nám rozšiřuje problém se zelení za-
sahující na pozemky pro veřejnost. Jak stárnou 
naše domy, rostou a stárnou i stromy a keře 
na našich zahradách, které na mnoha místech 
obce přesahují za plot majitelů a poté jedno-
duše řečeno překážejí. A platí to nejen pro ze-
leň ze zahrad. Jsme rádi, že mnozí naši občané 
udržují pozemky, které jsou mezi komunikace-
mi či chodníky a jejich parcelami, ale rostliny 
z nich opět nesmějí zasahovat do vozovky či 
chodníku a překážet.  
Podle ustanovení § 1016 odst. 2 zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přesahy 
kořenů a převisy větví na sousedův pozemek 
je soused oprávněn šetrným způsobem a ve 
vhodné roční době odstranit. Stav, kdy větve 
zasahuji do veřejného prostranství, do chodní-
ků, místních a účelových komunikací vesměs 
zastiňují ať již čísla popisná nebo uliční ta-

bule, dopravní značení nebo pouliční veřejné 
osvětlení a brání bezpečnému a plynulému 
průjezdu vozidel a pohybu chodců, naplňuje 
zákonnou  podmínku, že tyto větve působí ob-
tíže převyšující zájem na nedotčeném zacho-
vání stromů. 
V souladu s citovaným ustanovením občanské-
ho zákoníku proto vyzýváme vlastníky pozem-
ků, jejichž stromy nebo keře svými větvemi 
zasahují do pozemků pro veřejnost, aby je ne-
prodleně odstranili. V případě, že tak neučiní, 
provede ořez v potřebném rozsahu naše obec 
ze strany veřejných prostranství, místních ko-
munikací, bez vstupu na soukromé pozemky. 
Majiteli pozemku bude tato práce vyúčtována 
částkou 500 korun za hodinu práce, včetně li-
kvidace větví.

Informace OÚ Ohrobec
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V letošním školním roce je to s výukou kom-
plikované a tak vymýšlíme jak se s tím vypořá-
dat.  Pravidelně zadáváme úkoly a vypisujeme 
soutěže, do kterých se děti mohou zapojit, ať 
už ve škole, nebo na distanční výuce.

Ještě na podzim jsme pořádali soutěž o nejzají-
mavější dýni. Děti měly za úkol dýně vyřezat, 
vyzdobit, nafotit a fotky poslat do soutěže.
Další byla recitační soutěž – Ohrobecký reci-
tál. Do ní se zapojili všichni žáci školy. Uči-
telský sbor vybral nejlepší recitátory třídy.  
Ti   postoupili do školního kola, kde porota vy-
brala ty nejlepší. Starší kategorie (3. – 5. třída) 
měla soutěžení ztížené tím, že žáci museli recito-
vat jen prostřednictvím on-line přenosu, protože  
v té době mohly chodit do školy jen děti  z 1.  
a 2. třídy. Zapojila se také mateřinka, kde uči-
telky s dětmi nacvičily krásné básničky.
Před Vánoci jsme vyhlásili soutěž O ohrobec-
kou vařečku. Děti za pomoci rodičů upekly 
vánoční cukroví, a to daly porotě k posouzení. 
Účast byla velmi hojná, sešla se spousta výbor-
ných zákusků. Na vítězném kousku se shodla 
porota naprosto jednomyslně, na tu skvělou leh-
kou a svěží chuť citronu vzpomínáme s radostí.

Na jaře jsme vyhlásili dvě soutěže – jedna 
souvisela s Velikonocemi, děti měly za úkol 
vyrobit co nejzajímavější kraslici a tu vyfotit. 
Ve škole a na webu byly vystaveny a veřejnost 
vybrala vítěze.  Druhou právě probíhající akcí 
je literární soutěž, do které se můžou přihlásit 
děti se svým příběhem, pohádkou či povídkou. 
Souběžně se školními soutěžemi a akcemi pro-
bíhají i on-line akce školní družiny, kde děti 
fotí kytičky, ptáčky, sejí semínka a starají se  
o kytičky, posílají pryč Moranu ve z papíru po-
skládané lodičce, uklízejí okolí Ohrobce…. Ze 
všech  pořizují fotodokumentaci.
Na fotografie z našich soutěží a akcí se můžete 
podívat na webových stránkách školy. 
www.zsohrobec.cz.
 

Jitka Novotná
ředitelka, 

Základní škola a Mateřská škola Ohrobec

duben 2021

 www.ohrobec.cz

Škola nezahálí a děti mají radost

Podněty jsou zpět na obecním webu

Dokončení ze str. 1
záměr postavit u nás školu pro druhý stupeň tak, 
aby kapacitou navazovala na naši školu prvního 
stupně.
Pro umístění školy byly navrženy tři varianty:
•  umístit budovu pod požární zbrojnici – částeč-

ně do prostoru tenisového kurtu – na pozemky 
par. č. 506/13 a 506/7;

•  umístit budovu do prostoru ke škole I. stupně 
a tělocvičně – v jižní části vpravo podél svahu 
– na pozemku par. č. 469/5;

•  postavit novou budovu základní školy pro  
I. i II. stupeň – na místě dnešního obecního 
úřadu včetně zázemí pro pracovní četu – na 
pozemku par. č. 562, st.p. 152 156.      

Z těchto variant zastupitelstvo zvolilo  variantu 
b) z důvodu blízkosti škole I. stupně a tělocvič-

ny a také kvůli výhledu v budoucnosti zrušit 
současnou čističku odpadních vod a postavit 
novou dál v údolí.
Budova školy bude mít tři podlaží a bude umís-
těna do jižního svahu proti současné škole tak, 
že svah na zimní radovánky zůstane zachován. 
Kapacita učeben bude 24 žáků a tímto počtem 
budou navazovat na kapacitu tříd I. stupně zá-
kladní školy.
V prvním podlaží budou umístěny prostory pro 
stravování a šatna pro žáky z I. stupně, kteří bu-
dou chodit na obědy do nové budovy. Jídelna 
bude mít kapacitu asi pro 70 žáků. Gastro pro-
voz bude mít kapacitu 300 jídel denně, strava 
pro školku se bude převážet. 
Ve druhém nadzemním podlaží (prostřední pat-
ro) budou umístěny tři učebny, z toho dvě kme-

nové a jedna odborná pro výuku výpočetní tech-
niky. Dále tady budou dva kabinety, každý pro 
dva pedagogy a jeden kabinet pro čtyři asistent-
ky pedagogů. V tomto podlaží bude dále sklad 
učebnic, učebních pomůcek a archiv.
Ve třetím nadzemním podlaží bude hlavní vstup 
(z ulice K Vranému) a šatna pro 96 žáků. V tom-
to podlaží bude také ředitelna a kanceláře pro 
zástupce ředitele, hospodářku a kabinet pro dva 
pedagogy. Dále zde budou dvě kmenové učebny 
a odborná učebna pro výuku fyziky a chemie. 
Na budovu školy ve směru K Vranému bude 
navazovat společenská místnost, řekněme aula, 
s vlastním sociálním zařízením, se samostatným 
vstupem přímo z ulice, případně z prostoru šaten 
školy. Počítáme, že ji bude využívat především 
škola, ale také obec  např. pro vítání občánků  
a jiná slavnostní setkání. 
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedá-
ní dne 14. dubna 2021 schválilo výše popsanou 
studii a také vyhlášení výběrového řízení na zpra-
cování projektu. Termín pro jeho zpracování je 
konec srpna, aby neprodleně mohla být podána 
žádost o stavební povolení. Za předpokladu vy-
hlášení dotačního programu vztahujícího se na 
financování výstavby nových škol na přelomu 
roku let 2021 – 2022 budeme připraveni podat 
žádost o dotaci. Studie počítá s investicí asi 45 
mil. korun.  S uspokojením mohu konstatovat, 
že na spolufinancování má Ohrobec dostatečnou 
finanční rezervu a obec se proto kvůli výstavbě 
školy nezadluží.  Cílem je výstavbu II. stupně 
základní školy zahájit ve třetím čtvrtletí 2022  
a dokončit do zahájení školního roku 2023 – 2024.

Otakar Janeba

Na  obecní web www.ohrobec.cz byla vrácena 
funkce určena k podání dotazů na nejdůležitější 
oblasti chodu obce. Je umístěna na horní liště, 
poslední odkaz vpravo.  

Témata jsou rozdělena takto: 
• stanoviště kontejnerů na tříděný odpad; 
• závady na dopravním značení a komunikacích;
• poruchy a nefunkční veřejné osvětlení;

• veřejné prostranství, zeleň, lesy;
•  ztráty a nálezy - tato rubrika už dovolila vrátit 

klíče majiteli. 
Informace OÚ Ohrobec

ZŠ OHROBEC
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Investiční akce pro letošní rok

Investice pro letošní rok
Každý rok vynakládá obec na investice nemalé 
částky, ale jejich potřeba spíš roste. Pro leto-
šek takto plánujeme z rozpočtu obce utratit asi  
4,7 mil.  korun a za přípravu projektů 2,5 mil. 
korun. Jde o tyto akce:
Chodník v ulici U Rybníků II
Stavba řeší chodník v délce 146 m od kři-
žovatky ulice Zvolské k mateřské školce  
a obecnímu úřadu. Souběžně se stavbou chod-
níku bude rozšířena vozovka na 5,5 metru. Na 
stavbu jsme podali žádost o dotaci z progra-
mu integrovaný regionální operační program, 
výše dotace činí 95 % z uznatelných nákladů. 
Celkové předpokládané náklady této akce jsou  
2 mil. korun, z toho uznatelné 1,6 mil. Kč,  
dotace 1,52 mil. korun.  Stavba chodníku by 
měla proběhnout po přiznání dotace ve druhém 
pololetí letošního roku. 
Přístavba základní školy
Na uvedenou přístavbu je vydáno stavební 

povolení. Záměr řeší dvoupodlažní přístavbu 
na severní straně školy. V přízemí tak vznik-
ne nová učebna na výuku informační techniky  
a v podkroví sborovna. Výběrové řízení již 
proběhlo. Předpokládané celkové náklady jsou 
2,2 mil. Kč, z toho uznatelné 1 ,85 mil. korun. 
Ministerstvo pro místní rozvoj jsme požádali 
o dotaci ve výši 80 % z uznatelných nákladů. 
Stavba bude zahájena po přiznání dotace, ide-
álně bychom ji chtěli dokončit do zahájení no-
vého školního roku.
Rekonstrukce povrchů hřišť
Projekt řeší výměnu povrchů obou hřišť  
a oplocení tenisového kurtu. Povrch tenisové-
ho kurtu bude vyměněn za umělý trávník s tím, 
že vznikne multifunkční hřiště pro míčové hry 
např. malou kopanou, košíkovou, házenou, 
volejbal, florbal. Povrch nohejbalového kurtu 
bude vyměněn za novou antuku. Pro oba kurty 
je navržen odvodňovací drenážní systém. Před-
pokládané celkové náklady jsou 4,5 mil. Kč, 

z toho uznatelné 4,2 mil. korun. Na akci jsme 
na Ministerstvu pro místní rozvoj požádali o 
dotaci, která by měla být ve výši 80 % z uzna-
telných nákladů. V případě poskytnutí dotace 
proběhne rekonstrukce ve druhé polovině le-
tošního roku.
Výsadba stromové aleje k Libni
O dotaci jsme požádali Krajský úřad Středo-
českého kraje. Kvůli vyčerpání prostředků ne-
byla schválena. Druhou žádost jsme podali na 
Státní fond životního prostředí, kde jsme uspě-
li. Stromořadí chceme vysadit v říjnu a listopa-
du letošního roku. Náklad na výsadbu ve výši 
250 tisíc korun bude kryt poskytnutou dotací.
Pořízení komunálního traktoru a traktorové 
sekačky.
Náš traktůrek má již 22 let a náklady na jeho 
udržení v chodu jsou neúměrně vysoké. Pro-
to jsme se rozhodli pro nový. Ve výběrovém 
řízení jsme vybrali malotraktor Antonio Ca-
rraro, model Tigre 3800, který i s DPH přijde 
na 632 830 korun. O dotaci na 85 % nákupní 
ceny traktoru požádáme Krajský úřad Stře-
dočeského kraje z fondu obnovy venkova. 
Vedle uvedeného traktoru byl ještě pořízen 
travní traktor Seco na sečení trávy za cenu 
84 900 korun. Dosud jsme veškeré plochy se-
kali pouze křovinořezy. V obci je však mnoho 
ploch, pro které je tento traktor vhodný. 
Uspoříme tím náklady, zrychlí se práce  
a zvýší se produktivita.
Obnova povrchu místních komunikací
Ministerstvo pro místní rozvoj pro rok 2021 
vyhlásilo dotační titul na opravy a obno-
vu povrchů ulic, maximální výše dotace je 

V loňském roce naše obec obdržela různé dary.
Pozemky, jež jsou součástí komunikací, které 
darovali:
Michaela Zázvorková 
(pozemek v ulici Jabloňová)
Jaroslava Dobešová 
(spoluvlastnictví pozemku v ulici Jabloňová)

Miroslav Fanta, Zdeněk Hlavatý, Oldřich Řehák
(pozemky v ulici V Zahrádkách)
René Trojan 
(spoluvlastnictví pozemku v ulici Višňová)

Finanční dar obci, který věnoval:
Josef Mirvald

Za finanční dar děkují Ohrobecká medvíďata, 
poskytl jej:
Jan Jeglík

Všem ze srdce děkujeme.
Informace OÚ Ohrobec
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Děkujeme dárcům

Ohrobec v roce 2020 získal dotaci 15 tisíc EUR 
z projektu WIFI4EU na zavedení bezplatného in-
ternetu ve veřejných prostorách obce. 
Do projektu se mohly hlásit obce ze všech zemí 
Evropské unie a vznikla tak soutěž, kdo zvládne 
peníze vyčerpat dřív. Tento evropský projekt se 
snaží zlepšovat dostupnost internetu pro občany 
Evropské unie na veřejných místech, jako jsou 
parky, náměstí, knihovny, muzea nebo zdravot-
nická zařízení.
Na základě výběrového řízení projekt ve stejném 
roce uskutečnila firma UVT Internet.

V naší obci byla vybrána pro veřejný internet tato 
místa:
•  budova a okolí základní školy (v ul. V Dolích 

čp. 5)
• budova mateřské školky (ul. U rybníků II čp. 6)
• budova a okolí tělocvičny (ul. V Dolích čp. 600)
• okolí obecního úřadu (V Dolích čp. 30)
• sportoviště (okolí hasičárny, v ul. U Rybníků II)
• zastávky autobusu U Rybníků
• klubovna skautů a okolí (ul. U Planin).

Síť s názvem WIFI4EU je dostupná bez hesla.

Wifi zdarma z projektu 
WIFI4EU

AUTODOPRAVA NOVÁK 
odvoz odpadních vod

tel.: 602 504 174 



10 mil. Kč. Podmínkou poskytnutí dotace 
je provést opravy komunikací jen na po-
zemcích ve výhradním vlastnictví obce. Pro 
obnovu povrchu byly v letošním roce vy-
brány tři ulice. Ulice Jarovská, kde obec 
je 100% vlastníkem pozemků, rozpočet 
na tuto ulici je 1,384 668 mil. Kč, ulice  
Šumavská, ve které obec nevlastní jeden po-
zemek o výměře 86 m² s rozpočtem 1,246 794 
mil. Kč a ulice V Zahrádkách s rozpočtem  
9,670 239 mil. korun. V této ulici obec ne-
vlastní jeden pozemek o výměře 124 m²  
a 1/4pozemku o výměře 151 m². Pozemky, 
které obec nevlastní, budou z rekonstrukce 
vyjmuty. Celkové náklady na opravu povrchů 
ulic v letošním roce jsou vyčísleny částkou  

12,301 701 mil. Kč, dotace, o kterou jsme žá-
dali, obnáší 9,841 361 mil. korun.
Všechny tyto akce jsou podmíněny poskyt-
nutím dotace, rozhodnutí bychom měli znát 
v první polovině května.
Požární zbrojnice 
Na její přístavbu a stavební úpravy je vydáno 
stavební povolení.  V termínu do 14. května 
2021 budeme žádat o poskytnutí dotace. Lze 
ale očekávat, že žádost bude zamítnuta, proto 
ji budeme podávat opakovaně. Žádosti jsou 
hodnoceny bodovým systémem a opakovaným 
podáním se získávají body navíc.
Příprava projektů
V letošním roce chceme mít zpracovaný pro-
jekt na stavbu II. stupně základní školy, včetně 

stavebního povolení. Na zpracování projektu 
jsme z Krajského úřadu Středočeského kraje 
získali dotaci 350 tisíc Kč, celkem vyjde asi na 
1,5 mil. korun.
Dále chceme mít připravený projekt na úpravu 
hráze a rozšíření komunikace kolem spodního 
rybníka. Tato investice je nezbytně nutná kvůli 
průjezdnosti v této části obce a hlavně z dů-
vodu havarijního stavu hráze. Podmínkou je 
ale vlastnictví pozemku (rybníku) obcí, který 
v současné době vlastní 13 majitelů, z nichž  
u 4 není dokončeno dědické řízení. Na zpra-
cování projektu bude vypsáno výběrové říze-
ní, cenu za projekt odhadujeme asi na 1,2 mil. 
korun. Abychom ale nevyhazovali peníze za 
projekt, musíme mít jistotu, že obec darovací 
smlouvou získá rybník na sto procent.
Poslední akcí, kterou chceme v letošním roce 
připravit, je obnova lesní cesty na Jarov. Důvo-
dem je propojení Ohrobce s Jarovem a zajiště-
ní přístupu do lesa v případě potřeby těžby. Pro 
veřejnost bude neprůjezdná.
Uvažovaných akcí pro letošní rok je dost. Po-
kud budou dotace přiznány, není však důvodu 
si myslet, že bychom je zdárně nezvládli.

Otakar Janeba

duben 2021

Všichni jsme znali  letáky společnosti ČEZ, na 
kterých oznamovala plánované odstávky do-
dávky elektřiny. V letošním roce s vylepováním 
letáků skončila.  O odstávce se nyní můžete do-
zvědět:
•  individuálně emailem nebo SMS (zdarma), 

kdy se registrujete na www.cezdistribuce.cz/
sluzba;

•  na internetových stránkách www.cezdistribu-
ce.cz/odstavky nejpozději 15 dnů před koná-
ním odstávky;

•  na webových stránkách obce Ohrobec, kdy 
v levé spodní části je umístěn banner ČEZ 
info s automatickým zobrazováním informace  
o plánovaných odstávkách; 

•  z hromadných emailů  a sms  rozesílaných obcí 
Ohrobec.

Informace OÚ Ohrobec

Odstávky 
elektřiny

Podivná doba, kterou nám přinesla pandemie, 
nás přivedla k hledání jak zabavit děti i dospělé. 
Prošli jsme si obecní kroniky a ty nás inspiro-
valy k vytvoření venkovní stopovací hry pro 
Ohrobec a Károv.
Víte například, že v Ohrobci spadlo za války 
americké letadlo, že Károv měl svoje koupali-
ště, či že zde němečtí vojáci hledali zakopané 
kulomety?  Vydejte se na tato zajímavá místa, 
celkem jich je deset, a na každém vyřešte lehký 
úkol. Až budete mít výslednou tajenku, pošlete 
ji emailem organizátorům hry a dostanete zpět 
malý virtuální dárek.

Veškeré instrukce najdete na www.karov.cz.

Pokud byste měli doma historické záběry 
Ohrobce a osadního života na Kárově, sdělte 
nám to na adresu fotky@karov.cz. Rádi bychom 
je představili ve fotogalerii na webu.

Kristýna Holečková,
školní družina Ohrobec

Stopovací 
hra

 www.ohrobec.cz

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

Informace OÚ Ohrobec

Naši 
OslaVeNci

V období od ledna do dubna 2021 
oslavili a oslaví svá jubilea níže uvedení 
spoluobčané

Jiří Zapotil

Eva Maříková

Hana Vedralová

Hana Cihelková

Jaroslava Sechterová

Eva Stehlíková

Jaroslava Žáčková

Richard Bareš

Věra Fadrhonsová

Oldřich Fialka

Dagmar Zárubová

Josef Tintěra

Miroslava Bláhová

Petr Turek

Květuše Bartíková

Bohumil Zeman

Jana Částková

Jan Murla

Anna Černá



ohrobecký zpravodaj

Odpadů i loni přibylo

Komunální odpad 
Od nemovitostí se tento odpad vyváží každý 
pátek v časných ranních hodinách. 
Ze stanovišť tříděných odpadů se kontejnery 
na plast vyváží každé pondělí a pátek (ze sta-
noviště Na Širokém III i ve středu). Kontejne-
ry na papír se vyváží každé pondělí a  středu   
a kontejnery na sklo se vyváží jednou měsíčně 
ve středu.  
Kontejnery na kov, které jsou umístěny na sta-
novišti Na Širokém III a u křižovatky Průběž-
ná-K Vranému se vyváží jednou za dva týdny. 
Kontejnery na textil jsou umístěny na stano-
višti K Vranému (u obchodu), Na Širokém III  
a K Lesíčku a vyvážejí se 1x za 14 dnů.

Velkoobjemový odpad
Jde o odpad, který se nevejde do popelnice: 
matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podob-
né větší odpady.
Jarní odvoz tohoto odpadu proběhl v březnu. 
Další termíny jsou  2. – 3.  července  a  8. – 9. 
října.
Kontejnery na vývoz velkoobjemového odpa-
du jsou přistaveny vždy od pátečního do sobot-
ního poledne na těchto místech:
1)  křižovatka  K Vranému – Průběžná (u kon-

tejnerů) 
2) ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)    
3) ulice U Rybníků II (u hasičské zbrojnice)
4) křižovatka  Károvská – Na Širokém I
5) ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)
6) křižovatka  Meruňková – Jarovská
7)  pro obyvatele Ohrobeckého údolí je vždy 

přistavena multikára v sobotu daného termí-
nu vývozu před číslem 59 od 8,30 do 9,30 
hodin.

Do kontejnerů na velkoobjemový odpad nepa-

tří železný šrot, stavební materiály, pneumatiky, 
větve, tráva a nebezpečné odpady (televize, led-
nice, barvy, baterie, oleje apod.).
Nebezpečný odpad
Do této kategorie odpadu patří: olověné aku-
mulátory, oleje, lednice, odmašťovací příprav-
ky, televizory, lepidla, zářivky, kyseliny, staré 
léky, barvy, nádoby od barev, suché články, 
rozpouštědla, monočlánky, vývojky a ustalo-
vače, olejové filtry, elektrozařízení.
I nebezpečný odpad byl v letošním březnu již 
vyvezen. Další termín je na podzim 16. října. 
Svozový automobil zastavuje:
ve 12,00 hod. v ulici k Lesíčku 
u restaurace (Károv)   
ve 12,30 hod. v ulici Károvská 
( u bývalé pekárny Beruška)
Na vyhrazených zastávkách školená posádka na-
loží a připraví k bezpečné přepravě odpady při-
nesené občany.  Nakládka vždy 20 minut. Odpad 
není možné předtím na stanoviště odkládat!

Bioodpad
Velkokapacitní kontejnery na bioodpad (jejich 
využívání je zahrnuto v poplatku za komunální 
odpad) jsou v období  duben – říjen umístěny 
na těchto stanovištích: 
Károv  –  u čističky odpadních vod v ulici Lipová 
Ohrobec – u hasičské zbrojnice.
Od listopadu do března  je možné odkládat 
bioodpad  do kontejneru  v obecním statku  
u budovy obecního úřadu, který je otevřen v pra-
covní dny pondělí – pátek od 7 do 17 hodin.
Každý majitel nemovitosti si může objed-
nat vývoz bioodpadu na obecním úřadě nebo  
u společnosti Pražské služby. Nádoba mu bude 
poskytnuta zdarma, vyváží se každých 14 dnů 
v období duben – listopad.
Obec Ohrobec nabízí sezónní svoz bioodpadu 
za 1200 korun za nádobu o objemu 240 litrů. 
Vyváží se vždy v lichém týdnu v pátek, zača-
lo se 2. dubna, poslední svoz je naplánován na  
26. listopadu.
Společnost Pražské služby poskytuje sezón-
ní svoz bioodpadu za 1942 korun za nádobu 
240litrovou a za 1482 korun za 120litrovou. 
Vyváží vždy v sudém týdnu v sobotu, začalo se 
10. dubna, poslední svoz proběhne 4. prosince.
V obecním statku je umístěna nádoba na po-

užité jedlé oleje a tuky. Odkládají se v plasto-
vých lahvích.  
Náklady a objem
Změny v životě, které si vynutila přes rok tr-
vající pandemie, ovlivnily i množství odpadů 
vyprodukovaných v naší obci. Mnozí využívají 
home office, také chataři tu strávili více času, 
než v předchozích letech, mnozí tu strávili do-
volené. Celkově množství odpadu v roce 2020 
oproti roku předcházejícímu značně vzrostlo 
(v tunách):
komunální odpad +11, 56 
velkoobjemový odpad +7,72  
papír +18,45 
plast +9,35 
sklo +1,12

Obec zaplatila za odpady v roce 2019 celkem 
1  ,851 mil. korun
Od spol. EKOKOM za tříděný odpad obdržela         
0,235 mil. korun
Občané uhradili za odpad 1,308 mil. korun
Rozdíl 0,308 mil korun zaplatila obec
Na konci roku 2019 proto zastupitelstvo vy-
hláškou poplatky za odpad zvýšilo.
Obec zaplatila za odpad v roce 2020 celkem 
2,124 mil. korun 
Od spol. EKOKOM za tříděný odpad obdržela 
0,287 mil. korun
Občané uhradili za odpad 1,719 mil. korun
Rozdíl 0,118 mil. korun zaplatila obec
Na konci loňského roku byl schválen nový 
zákon o odpadech, který zvýšil ceny za naklá-
dání s odpady. Proto i společnost FCC, která 
z Ohrobce odpady odváží, zvýšila na rok 2021 
sazby za svoz a nakládání s odpady za všech-
ny komodity v průměru o 10 procent. A proto 
i zastupitelstvo obce opět vyhláškou zvýšilo 
poplatky za odpad. 
Připomínáme ještě, že odkládání odpadů 
mimo kontejnery je považováno za zakládání 
černých skládek a podle zákona o odpadech  
č. 541/2020 Sb., je tento přestupek pokutován 
až 50 000 korunami. Na stanoviště Na Širo-
kém III byla instalována kamera, která stano-
viště odpadu monitoruje a několik občanů již 
muselo uhradit likvidaci odpadu, který odložili 
mimo kontejner.  

Informace OÚ Ohrobec 
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Horní rybník je vyčištěn

Před časem jsme se dozvěděli, že je možné zís-
kat dotaci na odbahnění rybníků. Proto se zastu-
pitelstvo loni v lednu rozhodlo  uzavřít příkazní 
smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci 
na rekonstrukce rybníku v Ohrobci se společ-
ností WITERO. Týká se horního rybníku, i když 
více by odbahnit potřeboval ten spodní. Jenže 

má celkem 13 majitelů, obec vlastní  jen 5/36,  
a tak na něj dotaci nelze získat, tu lze čerpat pou-
ze v případě, že jeho jediným majitelem je obec. 
Podmínkou podání žádosti o dotaci bylo před-
ložit projekt, v rámci nějž byl proveden i odběr 
sedimentu, aby se zjistilo složení bahna. Roz-
bor prokázal, že sediment vyhovuje požadav-
kům na uložení na zemědělskou půdu, což nám 
umožnila společnost Agro Jesenice. 
Dotace na odbahnění byla poskytnuta podle 
Programu 2020 z rozpočtu Středočeského kra-
je ze Středočeského Fondu životního prostředí 
v rámci Tématického zadání Rybníky a malé 
vodní nádrže oblast podpory Rekonstrukce  
a obnova rybníků a malých vodních nádrží.
Výše dotace činila 780 918 korun, což bylo 69 % 
z celkových uznatelných nákladů.
Na akci proběhlo výběrové řízení, ke kterému 
se přihlásilo 7 uchazečů. Jako nejlepší byla vy-
hodnocena nabídka firmy AKORA Hrdějovice 
s cenou 1,176 mil korun bez daně z přidané 
hodnoty.
Dne 27. listopadu 2020 bylo předáno staveniště, 
18. prosince 2020 byl podepsán dílčí předávací 
protokol stavby. Odbahnění rybníku je dokon-

čeno až na rozprostření sedimentu na pozemku, 
které nebylo možné kvůli vysokému obsahu 
vody. Provede se letos na podzim po sklizni  
kukuřice, která je na pozemku oseta. 
Propočtem pro technickou zprávu projektu  bylo 
zjištěno, že rybník je schopen zadržet  maximál-
ně 4536 m³ vody, před odbahněním to bylo jen 
3403 m³, bahna se nakonec odtěžilo 1602 metrů 
krychlových. Odbahnění vylepšilo vodohos-
podářské funkce rybníku, zvětšilo akumulační  
a retenční prostor, tedy objem zadržované vody  
a zlepšilo i její kvalitu. 
V rámci odbahnění byly zpevněny a opraveny 
břehy, byla vyčištěna betonová výpusť, očiště-
ny a natřeny ocelové vodící profily a osazena 
nová hradítka (dluže). Po únorových sněhových 
srážkách se rybník velice rychle naplnil vodou 
z tajícího sněhu. 
Při tom bylo zjištěno, že po odstranění usazenin 
mezi ocelovou konstrukcí výpusti a betonovou 
hrází voda z rybníku protéká. Tato závada se řeší  
a bude opravena, ale budeme kvůli tomu muset 
snížit hladinu rybníku.

Otakar Janeba

V naší obci byla v roce 1976 ustavena Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů obce, jak nám ukládal 
zákon o požární ochraně (do té doby jsme tu měli  
pouze Sbor dobrovolných hasičů, což je samostat-
né sdružení, které v  letošním roce oslaví 95 let od 
svého založení). Povinností obce je udržovat  akce-
schopnost jednotky. Její hlavní povinností je hašení 
požárů, ale také záchranné práce při živelních po-
hromách a jiných mimořádných událostech.
Obec Ohrobec na základě této povinnosti v rozpoč-
tu obce pro potřeby hasičů vyčleňuje ročně finanč-
ní prostředky, v roce 2020 to byla částka 40 000 
korun.  Zastupitelstvo tuto částku v únoru zvýšilo  
o 118 000 Kč, na celkových 158 000 korun. Zvýšení 
bylo zdůvodněno možností nákupu auta Lada Niva 
od hasičů z Průhonic za 30 001 Kč a dále potřebou  
uhradit 88 000 Kč za projektovou dokumentaci na 
Přístavbu a stavební úpravy požární zbrojnice.
Nákup auta se  nepovedl, přeplatil nás jiný zájem-
ce. Za projektovou dokumentaci jsme nakonec za-
platili celkem 105 500 Kč, z toho 12 000 činí podíl 
nákladů ČEZ a 5500 korun správní poplatek za vy-
dané stavební povolení. Dále se v rámci rozpočtu 
uhradila technická prohlídka požárního auta (3280 
Kč), za 18 191 korun se pořídil drobný hospodář-
ský majetek.
Z celkové rozpočtové částky 158 000 bylo vyčer-
páno 126 971 korun, rozdíl je neuskutečněný ná-
kup požárního auta.

Zastupitelstvo obce loni na dubnovém zasedání 
schválilo Příkazní smlouvu o zabezpečení přípra-
vy žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce hasičské 
zbrojnice v obci Ohrobec. Dotaci jsme však bohu-
žel nezískali, a proto nebyla přestavba zahájena.  
O dotaci budeme letos žádat znovu.
Mimo rozpočet byl loni místnímu Sboru dobrovol-
ných hasičů poskytnut grant 5000 korun na kultur-
ní a společenské akce. Ze známých důvodů se loni 
nic nekonalo a tak byl grant v celé výši vrácen.
V letošním lednu se změnil velitel naší jednot-
ky Sboru dobrovolných hasičů.  Pan Libor Haich 
požádal o uvolnění z pracovních důvodů. Novým 
velitelem se stal pan Jan Žáček mladší. Věřím, že 
tato změna prospěje k aktivnější činnosti jednotky.

S potěšením jsem kvitoval pomoc skupiny  
hasičů, kteří se poslední březnovou neděli  
podíleli na úklidu okolí spodního rybníku.

Otakar Janeba   

Dokončení ze str. 1
Rádi bychom také dodrželi tradiční termíny našeho 
vystoupení, tedy hrát u nás v Ohrobci na konci červ-
na. V případě, že to nepůjde, budeme si muset počkat, 
jako vloni, na začátek září. To už ale snad bude doba 
příznivá. Loňskou sezónu jsme bohužel ani nemohli 
zakončit listopadovou derniérou, která byla nachys-
taná v divadle Sklep. Jsme tam ale zaháčkovaní, a tak  
i s tímto místem pro naše představení počítáme. 
A které hry by přicházely pro letošek v úvahu? 
Máme ve výběru dvě. Loňskou hru Marečku po-

dejte mi pero a komedii Světáci. Marečka proto, že 
jsme si ho zahráli jen jednou a přitom je to, podle 
mě, přesná parketa našeho divadla. No a hra Světáci 
byla mezi námi velmi oblíbená a asi jsme se u zkou-
šek na ni nejvíc zasmáli.
Ten smích přeji i vám. Myslím, že v této době ani 
tak moc nepůjde o to, co hrát, ale pro nás už si ko-
nečně opravdu divadlo zahrát a pro vás, diváky, se 
přijít pobavit.

Jarda Strejc
H.R.O.B.

 www.ohrobec.cz



Naše obec v letošním roce věnovala 72 000  
korun na zájmové, sportovní, kulturní aktivi-
ty. Prostředky jsou určeny na činnosti, které 
mohou vykonávat občané Ohrobce. Příjemce 
grantů jsme požádali o informaci, jak je využijí:

Medvíďata – Junák český skaut, 
10 000 korun
Oddíl Obrobeckých medvíďat v obci funguje 
již více než 12 let. Sdružuje přibližně 40 dětí 
v kategoriích benjamínci (předškoláci), vl-
čata (mladší kluci), světlušky (mladší holky)  
a skautky (starší holky). 
S dětmi máme každý týden schůzky, poslední 
dobou v některých skupinách online, jezdíme 
na jedno i vícedenní akce a letní tábory. Záro-
veň pomáháme pořádat některé obecní akce, 

jako například setkání pod vánočním stromem, 
kde skautíci převlečení za tři krále, pastýře  
a ovečky roznášejí cukroví. V letošním roce 
jsme obec žádali o dotaci na obnovu staršího 
sportovního vybavení, jako nákup vybavení na 
lakros, softbal, míčové hry a nákup lan na lano-
vé překážky. 

Kristina Bardová  

Hasiči – Sbor dobrovolných hasičů Ohrobec, 
10 000  korun
Ohrobečtí dobrovolní hasiči získali  dotaci na 
zajištění společenských a kulturních akcí, které 
však mají pod taktovkou protiepidemická opat-
ření. Pokud by to epidemická situace, respekti-
ve vládní opatření dovolily, ujali by se hasiči již 
tradičně pomoci s organizací pálení čarodějnic. 
Kromě požární bezpečnosti jde také o soutěže  
a zábavné úkoly pro děti, včetně tolik oblíbené-
ho stříkání z hasičské stříkačky na terč. Podob-
né aktivity přicházejí v úvahu na Mezinárodní 
den dětí. 
Hlavní společenskou událostí pod taktovkou 
ohrobeckých hasičů by se měl ovšem stát ha-
sičský ples, plánovaný na podzim. Skvělá pří-
ležitost vytáhnout ze skříně společenské oděvy 
a naleštit taneční boty, aniž by bylo nutné vy-
táhnout paty z naší krásné obce. Především pak 
příležitost potkat se nejen s ohrobeckými hasi-
či, ale i s dalšími sousedy a přáteli v trochu jiné 
atmosféře než obyčejně. 
A neváhejte se na naše hasiče obrátit, pokud 
byste si nevěděli rady například s nevítanými 
vosami či sršni ve svých objektech. 

Tomáš Hais

Vladimír Strouhal,  10 000 korun, nohejbal
Od jara do podzimu se scházíme na hřišti vedle 

tenisových kurtů v Ohrobci. Pořádáme zde také 
turnaje pro veřejnost z celého okolí. Od pozdní-
ho podzimu do jara trénujeme v hale. 
Peníze budou využity na nákup nových míčů, 
vybavení sportoviště (nová klika na napíná-
ní sítě a antuka), dále na dresy, nebo tepláko-
vé soupravy s logem obce Ohrobec, abychom 
mohli reprezentovat naši obec na turnajích. 

Vladimír Strouhal

Jaroslav Strejc, 25 000 korun, ochotnické 
divadlo 
Informace o využití grantu ve spolku H.R.O.B. 
(Herecký Roj Ohrobeckých Buditelů) je v sa-
mostatném článku tohoto zpravodaje.

Zuzka Dušková, 5000 korun, Sang, a  Martin 
Dušek, 5000 korun, Sportovní akademie 
Sportovní akademie nové generace organizuje 
všemožné pohybové aktivity již pro děti od tří 
let, věk dospělých není omezen. Jde o gym-
nastickou průpravu, dynamické a silové kurzy, 
kruhové tréninky, kurzy aerobik s tancem či 
parkour. U dětí usilujeme také o vytvoření klad-
ného vztahu ke sportu. Kvalitou kurzů jsme si 
jisti, byli jsme dlouho reprezentanty České re-
publiky a máme titul  mistrů světa ve sportov-
ním aerobiku. I naši externí trenéři se mají o co 
opřít. Veronika Růžičková je mistryně světa ve 
sportovním aerobiku a Martin Kašiar je profe-
sionální trenér parkouru stayhero. 
Za grant pro rok 2021 pořídíme cvičební pod-
ložky a sportovní pomůcky, které zpestří tré-
ninky.  

Zuzana a Martin Duškovi

Sokol Zvole, 7000 korun, kopaná
Sokol Zvole sdružuje  více než sto dětí ve věku 
5 - 18 let. Do sezóny 2020/2021 se nám po 
dlouhé době podařilo přihlásit do oficiálních 
soutěží FAČR všechny věkové kategorie. Bo-
hužel i tuto sezónu velmi ovlivnila koronaviro-
vá epidemie, kdy se podařilo odehrát na podzim 
jen část rozlosovaných soutěží a i v trénování 
jsme od prosince velmi omezeni. Věříme, že 
s očkováním se situace brzy zlepší. Protože 
část našich fotbalových svěřenců je z Ohrobce, 
požádali jsme obec o finanční podporu.  Vyu-
žijeme ji k nákupu tréninkových pomůcek ur-
čených na zrekonstruované tréninkové hřiště  
s umělým povrchem. 

Helena Androniková

Procházka se šifrou ve Zvoli
Trápíme se v covidové době, protože se nemůže-
me se setkávat. Můžeme však na procházky. Vy-
myslel jsem proto „procházkovou hru“. Situoval 
jsem ji do sousední Zvole, kde je pro tento typ her 
hodně významných bodů. Hra vás zavede do za-
jímavých zákoutí v obci a trochu vám zaměstná 
mozkové závity. Na každé místo se dostanete až po 
vyluštění zašifrovaných indicií. Hra je určená pro 
celé rodiny i pro partičky neposedných dospělých.  

Celková délka procházky je okolo pěti kilomet-
rů a určitě vám zabere něco přes dvě hodiny. To 
bude záležet i na tom, jak dlouho se budete trápit 
se zašifrovaným textem. Platným pomocníkem 
vám bude mobilní telefon, který si nezapomeň-
te vzít s sebou, a také se bude hodit tužka. Sadu 
herních obálek si můžete vyzvednout na obecním 
úřadě ve Zvoli. Start této hry je právě u obecního 
úřadu.

Vyrazit můžete kdykoliv se vám zlíbí. Jen dopo-
ručuji začít za bílého dne, nebo alespoň hodinu 
před setměním. První část procházky totiž neve-
de pod veřejným osvětlením.  Covidovou šifro-
vanou hru už ve Zvoli absolvovalo dosud více 
než sto skupin a co vím, bavili se velice dobře. 
Přeji hodně zdaru.

Jarda Strejc

ohrobecký zpravodaj
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