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S V Ě T L O  Z  B E T L É M A  S I  L E T O S  P Ř I V E Z O U  

Stejně jako loni i letos dovezou skauti do 
knihovny Ohrobce Betlémské světlo. Letos to 
ovšem už nebudou přespolní skauti z Mod-
řan, ale z Hlavního nádraží, kam ho doveze 
mezinárodní rychlík, ho přivezou  do Ohrobce 
jeho vlastní skautíci! Přijďte si v sobotu 20. 
12. od 16 do 17 hodin pro plamínek z Betlé-
ma. V 17 hodin se pak přesuneme pod vá-
noční strom u Berušky, kde si podle zájmu 
můžeme zazpíváme koledy.             BoBa 

Krátká sdělení 

* Od 1.1. 2009 budou nové jízdní 

řády.  Za zmínku stojí, že bude-

me mít dalších šest nových spo-

jů, z nichž dva budou zajíždět na 

Károv. Z letáčků společnosti 

ROPID se také dozvíte, že se 

mění přestupní místo v Dolních 

Břežanech, názvy některých za-

stávek a také, že se mění trasy 

jednotlivých linek. 

* Obec vyhlásila sbírku na dět-

ská hřiště. Jak a na co můžete 

přispět se dozvíte na adrese 

www.ohrobec.cz/sbirka a také 

ve vloženém letáčku. 

* Obec nabízí k dlouhodobému 

pronájmu půdní prostory v bu-

dově úřadu. 

* Prosíme VŠECHNY majitele 

čtyřnohých kamarádů (od ratlí-

ků až po koně), aby po svých 

miláčcích uklízeli.   

* Obec nabízí klubovnu a spole-

čenskou místnost na statku pro 

různé druhy využití. Informujte 

se na OÚ. 

*  Stále žádáme všechny moto-

risty, aby neparkovali na zbu-

dovaných chodnících. Jak větši-

na z nás jistě uzná,  chodník je 

od slova chodit.  

* Aby naše knihovna mohla být 

zařazena mezi žadatele o příspě-

STAŇTE SE OHROBEČÁKY !   
 Tak by mohla znít parafráze na reklamu nedávno uveřejněnou středočeským krajem v 
novinách Náš region.   
 Mě osobně tato reklama velmi potěšila - jasně a srozumitelně říká lidem, jak je to s 
penězi pro obce a kraj.  Mám ji na úřadě namnoženou a dám ji každému netrvale bydlícímu, 
který si na úřad přijde stěžovat.  
 Společně s naší účetní paní Pavelkovou jsme příklad z oné reklamy upravili přímo pro 
naši obec. V naší obci je cca 850 trvale hlášených, ale odhady skutečně žijících sahají k číslu 
1200 (v letních měsících, kdy se sem po velikonocích začnou stěhovat chataři, kteří tu přebývají 
často až do dušiček, a na prázdniny přijedou další rekreanti, je nás tu až dvojnásobek). 
    Co to pro obce znamená? Hodně, protože obec dostává do svého rozpočtu z daní, které stát 
vybere, částku přesně odpovídající počtu trvale žijících obyvatel. Na ostatní obyvatele totiž obec 
vůbec žádné prostředky z daní nedostane (kromě daně z nemovitosti). Naprosto všichni ale 
vyžadují, aby obec byla posekána a uklizena, zajistila odvoz odpadu, udržovala místní komuni-
kace a chodníky, aby se na ulicích večer svítilo a děti mohly chodit na hřiště a přímo v místě 
nejen do základní školy, ale také do mateřské školky a pokud ji nemají, musí platit příspěvky 
ostatním. Víte, kolik vynaloží za jediný rok Vaše obec a jaké prostředky naopak získává? Podle 
výpočtů dostává naše malá obec na jednoho trvale žijícího obyvatele ročně v průměru 9 tis Kč. 
Co všechno by se mohlo změnit v naší obcí, kdyby se všichni dosud nepřihlášení občané stali 
jejími řádnými obyvateli? 

 Nezbytné výdaje naší obce (jen k naplnění uvedených povinností) představují více 
než 7.26 milionů korun za jediný rok! 
A to bez jakýchkoliv investic – tedy žádné nové chodníky, nové dětské hřiště, obecní cesta. 
V Ohrobci je ale jen 850 lidí přihlášeno. Pokud by se všech zbývajících 400 dosud nepřihláše-
ných obyvatel k trvalému pobytu přihlásilo, obec by získala do svého rozpočtu každý rok 3,6 mil 
Kč navíc! Za tyto peníze by se v ročním rozpočtu obce mohly objevit některé z těchto položek: 
- nová obecní cesta cca jeden kilometr nebo důkladná oprava kilometrů obecních cest 
- dva kilometry nových chodníků  
- spoluúčast na dotaci na projekt přebudování statku na MŠ a kulturní centrum 
- generální oprava dětského hřiště a výstavba nových + zázemí kroužků a dětských organizací 
třeba na nevyužité půdě  
- úprava návsi a výsadby nové zeleně  
- nové autobusové zastávky v obci  
…. a mnohem snáz půjdou splácet úroky z půjček na náročnější projekty. Navíc obec připraví 
více projektů a získá více peněz od kraje i od Evropské unie. Do každého takového záměru 
musí totiž vložit i své vlastní prostředky. 
 Podobně je tomu i s krajem. Také on dostává ze společných daní peníze jen na trvale 
žijící obyvatele. Když se do středočeských obcí a měst přihlásí více obyvatel, kraj bude mít víc 
prostředků na opravy silnic a rozdělí víc peněz obcím.Proto bych Vás rád vyzval - pomozte své 
obci, pomozte svému kraji. Přihlaste se na k trvalému pobytu tam, kde skutečně žijete. 
                                                                                  Bohumil Barda, neuvolněný místostarosta 



Rádi bychom Vám 
touto cestou přiblížili nejen 
činnost kulturní komise naší 
obce, ale také několika málo 
dobrovolníků, kteří mají chuť 
a energii se ve svém volném 
čase věnovat dětem nás 
ostatních.    
 Tyto kulturní a dět-
ské akce probíhají převážně 
v prostorách „Obecního stat-
ku“ – U Rybníků čp. 6, který 
se nachází naproti dětskému 
hřišti, po pravé straně mezi 
rybníky. Zde jsou k dispozici 
dvě místnosti – velký sál a 
malá klubovna se sociálním 
zařízením. Obec poskytuje 
tyto prostory bezplatně a 
zajišťuje jejich vytápění a 
ostatní energie. 
 V prostorách velké-
ho sálu se odehrávají di-
vadélka, dětské koncerty, 
apod. – tyto akce zajišťuje 
pod hlavičkou obce Marcela 
Nygrýnová se svými spolu-
pracovnicemi, která však ke 
konci letošního roku s touto 
činností končí. Chtěli bychom 
jí tímto velmi poděkovat za 
vše, co pro nás a naše děti 
v průběhu let vymyslela a 
připravila. Laťky vysoko na-
stavené se nezalekl a v práci 
pí. Nygrýnové bude jako 
předseda kulturní komise 
pokračovat Vladimír Škván. 
 Připomeňme, že 
jen za letošní podzim pro nás 
připravili mimo jiné poetické 
představení divadélka Roma-
neto a divadla Pohádka. 
Velký úspěch měla Hal-
loweenská show Inky Rybářo-
vé spojená s lampiónovým 
průvodem, který byl již tradič-
ně zakončen čajem a koláč-
ky v pekárně Beruška, které 
patří nekonečné díky za pod-
poru těchto akcí. A nedávná 
Mikulášsko – Vánoční po-
hádka se pro velký zájem 
malých účastníků konala 
dokonce ve dvou termínech. 
Odkaz na fotografie z těchto 
akcí i aktuální informace o 
kulturních akcích v roce 

2009 naleznete na webové adre-
se kultura.ohrobec.cz . 
 V budově statku fungují 
i různé zájmové kroužky (viz 
krouzky.ohrobec.cz) – ve velkém 
sále v pondělí od 10 hodin cvičí 
maminky s dětmi ve věku 2-5 let, 
které vede Šárka Jechová 
s dcerou Aničkou. V úterý v 17 
hodin se v klubovně scházejí 
Medvíďata – oddíl předškolních 
skautů (viz junak.ohrobec.cz), 
které společně vedou Šárka Je-
chová a Vladimír Škván. Ve čtvr-
tek v 17 hodin v malé klubovně 
probíhá kurz keramiky, který 
vede Adéla Provazníková. Je 
skvělé, že se podařilo rozběhnout 
tyto kroužky. 
 Pokud by kdokoliv z Vás 
měl chuť se přidat, pomoci zorga-
nizovat nějaký kroužek (výuka 
anglického jazyka, hry na hudeb-
ní nástroj, …), jednorázovou kul-
turní či sportovní akci, nebo jen 
přispět nápadem, určitě se obrať-
te na našeho obecního zastupite-
le Vladimíra Škvána na e-mail: 
kultura@ohrobec.cz. Pomoc by-
chom uvítali i s přípravami 
prostor kluboven, zvláště před a 
po kulturní akci, tuto práci zatím 
dělají ochotné maminky, vedoucí 
kroužků a členové kulturní komi-
se, kteří mají i tak dost práce 
s chystáním programu. 
 Za dobu, kdy v Ohrobci 
žijeme, což už bude 10 let, máme 
stále lepší pocit z toho, že se 
„noclehárna Prahy“ mění na mís-
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DĚTSKÉ KULTURNÍ AKCE Slovo zastupitele 

Bc. Bohumil Barda, 34 let, 
ženatý, 3 děti, Narodil se a žil v 
Modřanech, 
v Ohrobci je 
od roku 97. 
A b s o l v e n t 
ČVUT FSI, 
majitel firem 
z oboru inf. 
tech. pro 
s t ravovac í 
p r o v o z y , 
nyní neuvolněný místostarosta. 

Co byste si pro obec přál?Co byste si pro obec přál?Co byste si pro obec přál?Co byste si pro obec přál?    

 Asi se čeká, že řeknu 
více peněz. Ano, o penězích je to 
především, ale já bych si asi 
mnohem víc přál aktivní občany, 
kteří i s tím málem, co dostávají, 
dokážou vytvořit obec s 
p o hodo vou  a tmos f é r o u . 
Nemusíme mít zrovna všude 
dlážděné silnice a kolem nich 
anglický trávník. Mě by stačilo, 
kdyby lidi kolem těch cest a do 
lesa, který jsem si zamiloval, 
neházeli odpad. Kdyby, když se 
vyhlásí brigáda na úklid staré 
skládky, přišlo víc lidí. Nebýt 
myslivců a hasičů, tak jsem se 
tam s kolegy zastupiteli bál!  Aby  
to tu lidi nebrali jako noclehárnu, 
ale tvořili komunitu a je jedno 
jestli to bude skrze zahrádkáře, 
SDH, divadlo, skauty, Károváky s 
kytarama, nebo prostě „jen“ 
maminky, které se schází na 
hřišti. Přál bych si aktivnější 
zastupitele a členy výborů, kteří 
skutečně chtějí naplnit to, co 
slibovali ve volbách. Trochu toho 
štěstíčka v grantových řízeních, 
osvětlené přechody, ….., ale 
mám obavu, že tak hodnej jsem 
nebyl, aby mi tohle všechno 
Ježíšek nadělil. 

Z čeho máte radost?Z čeho máte radost?Z čeho máte radost?Z čeho máte radost?    

 Z chodníků.  Když už 
silnice nestojí za nic, aspoň 
podél hlavních silnic už můžou 
občané, a hlavně jejich děti, 
chodit bezpečně a suchou 
nohou. Pak určitě z toho, jak 
pracovala kulturní komise pod 
vedením p. Nygrýnové, která 
bohužel končí a  které bych 
chtěl , stejně jako jejím 
pomocnicím, tímto velice 
poděkovat.  Z obnovy činnosti 
hasičů, ze skautíků, z vyhlášení 
sbírky na hřiště, z vánočního 
stromu, z betlémského světla,  z 
nových autobusů, z kroužků, 
které se pokusila rozjet Šárka 
Jechová ve statku …. Vidíte, když 
to takhle člověk vyjmenovává, 
tak mu to v té obci zas tak 
špatný nepřijde (smích). 

Jak se Vám spolupracuje se Jak se Vám spolupracuje se Jak se Vám spolupracuje se Jak se Vám spolupracuje se 
zastupiteli a výbory?zastupiteli a výbory?zastupiteli a výbory?zastupiteli a výbory?    

 Přijďte se podívat na 
zasedání. To je nejlepší odpověď 
jakou Vám můžu dát. 

Děkuji za rozhovor.Děkuji za rozhovor.Děkuji za rozhovor.Děkuji za rozhovor. 

 Více fotek naleznete na www.ohrobec.cz/kultura  
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to, kde se scházejí kamarádi, 
fungují dětské kroužky, divadélka 
a podobné akce, kde se hezky 
žije a lidem není toto      
„obecné/í“ dění lhostejné.  
 V této souvislosti jsme 
se pokusili iniciovat veřejnou 
sbírku na výstavbu nových a 
opravu stávajícího dětského hřiš-
tě, jako míst pro setkávání a spo-
lečné hry. Protože u nás není 
školka ani škola, dětská hřiště 
jsou jedno z mála míst, kde se 
děti z naší obce mají možnost 
poznat. Ačkoli obec je připravena 
věnovat na tento projekt ze své-
ho rozpočtu 150 tis. Kč, hřiště, 
která by splňovala současné 
normy, budou mnohem dražší. 
Dosud se obci podařilo získat 
dotaci na obnovu zeleně, na hřiš-
tě však zatím nebyla úspěšná, 
ale nevzdává se a v tuto chvíli je 
podána další žádost o dotaci. 
Nechceme však být odkázání jen 
na dotace, u kterých je stejně 
vždy potřeba finančně participo-
vat a jsme přesvědčeni, že i když 
vyjde, dokážeme účelně využít 
obou zdrojů – proto tato sbírka. 
 Prostřednictvím této 
veřejné sbírky budou mít všichni 
lidé z naší obce možnost přispět 
a mít příjemný pocit z toho, že u 
nás vyroste něco krásného pro 
nás i naše děti. Více o této akci 
se dovíte na stránkách tohoto 
občasníku. 

kolektiv rodičů z Károva 



Ohrobecký zpravodaj  

 Ráno 4. října se vydali 
tři tatínkové, jedna maminka a 
několik Medvíďat připravit slav-
nostní oheň. Že nevíte jaká med-
víďata?  No přece Ohrobecká 
Medvíďata! To jsou taková malá, 
neposedná a občas ještě malin-
ko nemotorná stvoření, kterých 
je, jak jejich pokřik napovídá, 
všude plno. Je to skupinka před-
školních dětí vedená Šárkou 
Jechovou (Májou) a Valdou Škvá-
nem, kteří se hlásí k pilotnímu 
projektu Junáka, kdy jsou do 
skautského hnutí začleňovány i 
děti předškolního věku a tak 
Junák, krom batolat, už pokrývá 
všechny věkové skupiny. Před 
obědem už byla hranička i louče 
připraveny a tak hurá na oběd, 
aby byla síla na odpolední draki-
ádu.  

 Děti se evidentně řád-
ně posilnily, protože poté vydrže-
ly neskutečně dlouho pobíhat po 
Lhotecké louce (u nás totiž louku 
už nenajdete), aby své draky 
alespoň na chvíli udržely ve 
vzduchu. Příroda je za to snažení 
nakonec odměnila a začalo tro-
chu foukat a nakonec draci vy-
stoupali, jak nejvýše jim to pro-
vázky dovolily, a jeden se dokon-
ce rozhodl udělat si výlet a 
prostě ulétl. Když už se všichni 
dost vyřádili, sesedli se kolem 
připraveného ohně a s velkým 

zaujetím sledovali, jak dva ohniv-
ci ve skautských krojích kráčí s 
pochodněmi, aby zapálili 1. za-
hajovací oheň Ohrobeckých 
skautů.  Po klasické úvodní 
písni „červená se line záře“ se 
zahrálo ještě několik písniček a 
her. Místostarosta předal za 
obec vůdcům státní vlajku, která 
se zatřepetá nad jejich letním 
táborem a na kterou později 
budou možná někteří skládat i 
skautský slib, a klíče od klubov-
ny na obecním statku, kterou jim 
obec bezplatně zapůjčila. A jeli-
kož malé děti (vlastně žádné 
děti) dlouho sedět nevydrží, za-
končilo se večerkou a už hurá 

domů. Ale moment, co to tady 
vrčí?! To je vrtulník pilotovaný 
Pavlem Zázvorkou, který nám 
přišel ukázat, že i v bezvětří se 
dá  lítat hodně vysoko. U dětí i 
tatínků měla vysílačkou řízená 
helikoptéra ohromný úspěch.  

 Pokud byste se s 
Medvíďaty chtěli setkat, ať už 
proto, že máte chuť pracovat s 
dětmi, nebo že máte doma také 
takové medvídě, přijďte na 
jejich schůzku, které mají v 
úterý po páté hodině na obec-
ním statku. Máte-li chuť vést 
starší děti, ať už vlčata, světluš-
ky či skauty, určitě také přijďte.        

 Ve spolupráci s pekárnou Beruška 
byl rozsvícen Vánoční strom, jenž zkrášluje 
centrum Ohrobce a zdraví všechny kolem 
projíždějící. 
 Za nazdobení moc děkujeme  sbo-
ru dobrovolných hasičů Ohrobec, panu To-
mečkovi z Károva za zapůjčení plošiny a 
panu Zierovi za připojení světel na veřejné 
osvětlení. 
 Teď už je jen na nás, jakou atmo-
sféru si pod vánočním stromem vytvoříme a 
jaké tradice s ním spojíme. Nějaké koledy, 
svařáček, či snad vánoční vystoupení na-
šich ochotníků by mu jistě slušelo …. 

BoBa 
  Všem občanům Ohrobce, Všem občanům Ohrobce, Všem občanům Ohrobce, Všem občanům Ohrobce, 
tentokrát bez ohledu na trvalé bydliště :tentokrát bez ohledu na trvalé bydliště :tentokrát bez ohledu na trvalé bydliště :tentokrát bez ohledu na trvalé bydliště :----), ), ), ), 
přejeme za všechny zastupitele i zaměst-přejeme za všechny zastupitele i zaměst-přejeme za všechny zastupitele i zaměst-přejeme za všechny zastupitele i zaměst-
nance úřadu krásné Vánoce a rok 2009 nance úřadu krásné Vánoce a rok 2009 nance úřadu krásné Vánoce a rok 2009 nance úřadu krásné Vánoce a rok 2009 
plný pohody, radosti a lásky . plný pohody, radosti a lásky . plný pohody, radosti a lásky . plný pohody, radosti a lásky .                                             red.    
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JUN ÁK—SVA Z  SK A UTŮ  A  Vy se ptáte - my 

odpovídáme 

 

    Jak se bude dále pokračovat s Jak se bude dále pokračovat s Jak se bude dále pokračovat s Jak se bude dále pokračovat s 
chodníky?chodníky?chodníky?chodníky?    

 Jen co začne přát počasí, bude 
se pokračovat s chodníkem v 
ulici Károvská od ulice 
Oblouková k ulici v Sedlištích  a 
dále k ulici Akátová, kde by měl 
vzniknout vyvýšený přechod a 
dále po druhé straně od ulice 
na Širokém I. až k  zastávce 
autobusu. 

 

Jak je to s ulicí Károvská?Jak je to s ulicí Károvská?Jak je to s ulicí Károvská?Jak je to s ulicí Károvská?    

 Reklamace zásypů a 
potažmo povrchu ul ice 
Károvská po stavbě kanalizace 
se neskutečně táhne a věc už 
začali řešit i právníci. Naše síly 
a schopnosti na reklamační 
řízení už nestačily a tak jsme 
reklamaci předali odborné 
f i rmě.  Zpracováva j í  se  
posudky a studie. Pevně 
věříme, že zjara provedeme 
vpusti na odvod dešťové vody a 
položíme obrubníky pro 
budoucí chodník. Doufáme, že  
poté bude již dořešeno 
reklamační řízení a zhotovitel 
provede vyrovnání vozovky   a 
zajistí takový podklad, aby  bylo 
možné položit finální povrch na 
který má obec dané peníze 
stranou. 

 

Kdy se bude stavět veřejné Kdy se bude stavět veřejné Kdy se bude stavět veřejné Kdy se bude stavět veřejné 
osvětlení v ul. Na Širokém I?osvětlení v ul. Na Širokém I?osvětlení v ul. Na Širokém I?osvětlení v ul. Na Širokém I?    

S výstavbou a rekonstrukcí  VO 
počítáme nejen v této ulici, ale 
i v ulici Višňová, Topolová a 
Jabloňová, kde bude příští rok 
ČEZ pokládat kabely do země a 
rušit sloupy, na kterých nyní 
lampy jsou. 

 

K d y  s e  p o č í t á  s e K d y  s e  p o č í t á  s e K d y  s e  p o č í t á  s e K d y  s e  p o č í t á  s e 
zaasfaltováním chybějícího zaasfaltováním chybějícího zaasfaltováním chybějícího zaasfaltováním chybějícího 
pruhu silnice Károvská vedoucí pruhu silnice Károvská vedoucí pruhu silnice Károvská vedoucí pruhu silnice Károvská vedoucí 
od ulice Úvoz k ulici Nad od ulice Úvoz k ulici Nad od ulice Úvoz k ulici Nad od ulice Úvoz k ulici Nad 
Úvozem?Úvozem?Úvozem?Úvozem?    

V rozpočtu má tuto aktivitu 
obec naplánovánu na rok 
2009,  tedy pokud se 
nenaskytnou jiné neočekávané 
výdaje, mělo by být realizováno 
letos. 

 

Plánuje se něco s ulici Úvoz?Plánuje se něco s ulici Úvoz?Plánuje se něco s ulici Úvoz?Plánuje se něco s ulici Úvoz?    

Ano, počítáme s odvodem 
dešťové vody, která cestu 
významně devastuje a s pěší 
z ó n ou  s e  z p e v n ěn ým 
p o v r c h e m .  
          BoBa 

Zahajovací oheň (více fotek na www.ohrobec.cz/junak) 

O B E C  R O Z S V Í T I L A  V E  S P O L U P R Á C I  S  

Vánoční strom u Berušky 
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Autoři:Autoři:Autoři:Autoři:    
Bohumil Barda a na rozdíl od 
minulého časopisu se 
tentokrát našlo pár lidí, kteří 
skutečně přispěli k obsahu, za 
což jim děkuji a těším se na 
další přispěvatele a redaktory. 

Ukončení válečných hrůz si obvykle 
připomínáme během květnových výročí, řada 
válečných událostí byla ale ukončena až dlou-
ho po válce. Pokusme se poodhalit tajemství 
smutného příběhu amerického letce, který 
těsně před ukončením bojů smrtelně havaro-
val se svým strojem blízko Ohrobce, ale jeho 
příběh se uzavřel až v srpnu před 62 lety. 
 V polovině měsíce dubna 1945 se 
Čechy nacházely stále v hlubokém týlu bojů a 
proto se staly, za přispění nepříznivého poča-
sí, posledním útočištěm německého letectva. 
První vhodný den v pondělí 16.dubna 1945 
americké letectvo udeřilo. S cílem zabránit 
zbytku německého letectva ohrozit bombardo-
vací svaz zasáhlo proti letištím v Čechách 
hned několik stíhacích skupin americké 
8.letecké armády. 
 Nejaktivněji se útoku zhostila pade-
sátka letců 4.stíhací skupiny. Její část A 
„Horseback“ vedená zástupcem velitele jed-
notky a zároveň leteckým esem Lt.Col. Sidney 
S. Woodsem odstartovala v pravé poledne 
z jihoanglické základny Debden, aby přímým 
letem po třech hodinách dosáhla Prahy. Cílem 
pro 336.Squadron se stal prostor letišť Kbely-
Letňany—Čakovice, zatímco 335. Squadron 
zasáhla patrně až nad Klecany. Německé le-
tectvo v Klecanech přišlo o 24 zcela zničených 
a 10 poškozených Ju-87 Stuka a 6 FW-190 od 
bitevní eskadry SG 2, v Letňanech o 11 strojů 
Ju-52 dopravní jednotky TG 3 a útržky doku-
mentů dokládají ve Kbelích ještě 5 rozstříle-
ných průzkumných strojů Ju-188 a Do-217. Po 
vyhodnocení mise bylo letcům 336.Sq přizná-
no 27 a 335.Sq celkem 33 zničených němec-
kých letadel. Skutečný efekt útoku je tedy 
sporný, ale americkou stranou byl výsledek 
považován za excelentní. Do análů 4. skupiny 
se však mise zapsala nepřekonanou ztrátou 8 
vlastních strojů včetně velitele Lt.Col. Woodse, 
kterou způsobila hustá protiletadlová střelba 
obránců letiště. Zatímco velitel a 5 dalších 

sestřelených letců se zachránilo nouzovým 
přistáním nebo na padáku a za necelý mě-
síc se ze zajetí vrátili k jednotce, pro 2 let-
ce skončila mise fatálně.  
Osud jednoho z letců se naplnil blízko obce 
Ohrobec. Kronika bývalého Chodova 
zaznamenává: ….  

 

pokračování příště 

www.ohrobec.cz  

I v dalším čísle se 
jistě najde prostor 

pro inzerenty. 

V í t e ,  ž e : 
 

* Na OÚ můžete nyní odložit 

nejen staré suché baterie do 1,5 

kg, ale do speciálního koše i 

drobný elektroodpad (fén, 

klávesnici, hračku, telefon, …) 

 

* V obecním statku jsou 

pořádány různé kroužky pro 

děti i dospělé. 

* Solární panely, jež od dubna 

pokrývají střechu OÚ, začaly 

ko n ce m s r p na  vy r áb ě t 

elektřinu. Jejich výkony můžete 

s l e d o v a t  n a  a d r e s e 

www.o b canska so l ar ka . cz . 

Občanská proto, že elektrárna 

není jednoho velkého investora, 

ale jednotlivé panely si 

zakoupili občané z blízkého i 

dalekého okolí. Na podzim při 

vysvěcení a slavnostním uvedení 

do provozu dostala i své jméno 

—  B e d ř i š k a . 

 

* Sbor Dobrovolných Hasičů  z 

naší obce se zúčastnil soutěže — 

f o t k y  n a l e z n e t e  n a  

s d h . o h r o b e c . c z 
            BoBa  
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Pokus o rekonstrukci podoby stroje P-51 Mustang Capt. C.R.Alfreda. Jas-
ně červená příď charakterizovala všechny stroje 4.stíhací skupiny, zatím-

co modré doplňky a kód „VF“ označoval příslušnost k její 336.Squadron. 

Mgr. Jan Vladař, 25.8.2008, jan-vladar@volny.cz 

Carl R. Alfred se narodil vCarl R. Alfred se narodil vCarl R. Alfred se narodil vCarl R. Alfred se narodil v    roce 1917 roce 1917 roce 1917 roce 1917 
vvvv    okrese Portage vokrese Portage vokrese Portage vokrese Portage v    Ohiu, kOhiu, kOhiu, kOhiu, k    armádě narukoval armádě narukoval armádě narukoval armádě narukoval 
10. 11. 1941 na základně Camp Bowie Brow-10. 11. 1941 na základně Camp Bowie Brow-10. 11. 1941 na základně Camp Bowie Brow-10. 11. 1941 na základně Camp Bowie Brow-
nwood vnwood vnwood vnwood v    Texasu a 11. července 1944 byl přidě-Texasu a 11. července 1944 byl přidě-Texasu a 11. července 1944 byl přidě-Texasu a 11. července 1944 byl přidě-
len klen klen klen k    4. stíhací skupině. Dne 16. ledna 1945 4. stíhací skupině. Dne 16. ledna 1945 4. stíhací skupině. Dne 16. ledna 1945 4. stíhací skupině. Dne 16. ledna 1945 
zničil na zemi jeden FWzničil na zemi jeden FWzničil na zemi jeden FWzničil na zemi jeden FW----190 a 21. března 1945 190 a 21. března 1945 190 a 21. března 1945 190 a 21. března 1945 

na letišti u Cách dokonce 3 stroje Dona letišti u Cách dokonce 3 stroje Dona letišti u Cách dokonce 3 stroje Dona letišti u Cách dokonce 3 stroje Do----217. 217. 217. 217.     

Byl vyznamenánByl vyznamenánByl vyznamenánByl vyznamenán    Distinguished Flying Cross, Air Distinguished Flying Cross, Air Distinguished Flying Cross, Air Distinguished Flying Cross, Air 

Medal with 9 Oak Leaf Clusters a Purple Heart.Medal with 9 Oak Leaf Clusters a Purple Heart.Medal with 9 Oak Leaf Clusters a Purple Heart.Medal with 9 Oak Leaf Clusters a Purple Heart.  


