
OHROBECKÝ 
ZPRAVODAJ

ÚVODNÍK
Poprvé je na mně, abych napsal úvodník pro 
náš Ohrobecký zpravodaj.
Jak začít?  
Uběhlo několik měsíců od mého zvolení do 
funkce. Za těch pár měsíců jsme stihli vykonat 
mnoho práce, o které informují další články ve 
zpravodaji (škola, školka, oprava cest na Ká-
rově...).  Mnoho se nám ale také nepodařilo: 
Hlavně jsme zatím nedokázali obnovit provoz 
obchodu, za což se všem občanům omlouvám 
(k tomuto tématu máme samostatný článek).  
Po prvních měsících starostování si dovolím 
porovnat komunální politiku s mojí profesí. 
Tam, jako v mnoha jiných oborech platí, že 
nejdřív je práce a pak jsou (a ne vždy) vý-
sledky.  Říkáme si: „krávě dáš do držky, ona ti 
dá do dížky.“  V rostlinné výrobě zasejete, pak 
se staráte, přihnojujete, ošetřujete, sledujete, 
jak porost roste a těšíte se na svátek zeměděl-
ců, kterým jsou žně.
Komunální politiku vnímají někteří občané 
jinak. Na úřadě jednáte s množstvím občanů, 
vždy se musíte řídit mnoha zákony a předpisy 
a při tom mít na zřeteli, že tuto funkci vyko-
náváte pro všechny občany.  Ale někteří ob-
čané přicházejí jednat z pozice - ty bys nám 
prostě měl vyjít vstříc. I když věci, které poža-
dujeme, jsou výhodné jen pro nás, nikoli pro 
obec a ostatní obyvatele. V tom vidím složitost 
komunální politiky. 
Na druhou stranu se potkávám i s občany vní-
mavými. Při této příležitosti chci poděkovat 
všem občanům, kteří akceptovali výzvu k da-
rování svých pozemků pod ulicemi a cestami 
a přistoupili k uzavření darovacích smluv.  
Moc si porozumění těchto občanů vážím.
Do konce roku chceme ještě ledacos stihnout. 
Dokončit se má kanalizace na Kárově. Někdo 
se může pozastavit nad tím, že už je skoro 
zima. Důvod je jediný: možnost čerpání do-
tace a její vyčerpání do konce letošního roku. 
Dále máme v plánu zrestaurovat zvoničku 
a hlavně se musíme zabývat obchodem, což 
považuji za prvořadý úkol.
Pro příští rok připravujeme vybudování 
chodníku ve Zvolské ulici, opravu Ohrobecké 
čističky a hlavně musíme mít nejpozději 30. 6. 
2016 schválený územní plán obce. Obec bude 
mít na konci letošního roku splaceny veškeré 
úvěry, přesto budeme s rozpočtem nakládat 
šetrně.
Vážení občané, tento 
zpravodaj je v letošním 
roce poslední. I přesto, 
že bude určitě příležitost 
se s mnohými 
osobně potkat, chci vám 
všem na závěr popřát do 
příštího roku hlavně 
zdraví a pohodu.

Otakar Janeba, 
starosta

www.ohrobec.cz

Čistička dosluhuje

Ohrobecká čistička byla uvedena do provo-
zu v roce 1994 a je na ni napojeno 345 
domácností. Károvská o 14 let později a na 
ni je napojeno 240 domácností.
Do ohrobecké čističky je nyní napojena 
školka, která má 45 dětí, a postupně se na ni 
připojí škola, která má kapacitu až 80 dětí, 
k tomu učitelé. Károvskou čističku nyní zatí-
ží připojení obyvatel z ulic, kde se do konce 
roku vybuduje kanalizační řád. Tak budou 
mít všichni obyvatelé Károva možnost se 
připojit na čističku odpadních vod.
Až sem je vše spíše dobré. Ale ohrobecká 
čistička má nejlepší roky dávno za sebou, 
a tak potřebuje opravy. A občané bydlící 
v blízkosti čističek dobře vědí, že za nízkého 
tlaku vzduchu tato zařízení zrovna nevoní.
Proto se zastupitelé zabývají ideou – jednou, 
v čase budoucím – obě čističky propojit, re-
spektive dole v ohrobeckém  údolí vybu-
dovat novou moderní čističku, do které by 
bylo možno napojit i obyvatele osady Jarov. 
I když je to zatím v úvahách, chceme tuto 
myšlenku zahrnout do vznikajícího územní-
ho plánu.

Takové řešení by samozřejmě prospělo 
Ohrobci, Károvu i Jarovu. Než se k němu 
dobereme, uplyne v ohrobeckém potoce 
ještě mnoho vody. Stav čističky v Ohrobci 
však musíme řešit ihned.
Obec proto připravila dva projekty: Obnova 
technologie ČOV Ohrobec a Rekonstrukce 
mechanického předčištění ČOV Ohrobec.  
Začátkem srpna se naskytla možnost čerpat 
dotaci na čističku prostřednictvím minis-
terstva zemědělství z fondu na Obnovu, 
rekonstrukci a modernizaci ČOV, a tak 
jsme vypracovali žádosti o dotace na oba 
projekty. Bohužel naše žádosti ministerstvo 
zamítlo. Žádost o dotaci na projekt Obnova 
technologie ČOV Ohrobec musíme doplnit 
a podat ji opakovaně.
Pro obec to znamená, že do konce roku 
ze svého rozpočtu vymění aerační systém 
aktivačních nádrží a rozvodů vzduchu od 
dmychadel v čističce Ohrobec. V příštím 
roce se budeme snažit realizovat projekt 
Obnova technologie ČOV Ohrobec.

Otakar Janeba, starosta

Žádost o sponzoring pro školu
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Do lesa 
opatrně

zpravodaj je v letošním 
roce poslední. I přesto, 
že bude určitě příležitost 

osobně potkat, chci vám 
všem na závěr popřát do 

Rádi přijmeme jakýkoliv finanční příspě-
vek nebo věcný dar (po domluvě) pro zá-
kladní školu na učební pomůcky. 
Kontakt - tel. 257760338, 736 621 921, 
email: podatelna@ohrobec.cz

Na základě srpnové obecní výzvy nám při-
bližně 20 sponzorů věnovalo pro mateř-
skou školku víc jak 200 hraček od plyšáků, 
přes malá i velká autíčka, panenky, knížky, 

kočárek, dřevěnou postýlku pro panenky,  
kuchyňku s plnou výbavou, odrážedla až 
po stavebnice puzzle, lego, dřevěné kostky. 
A obdrželi jsme také sponzorský dar 20 000 
Kč, který byl použit na vnitřní vybavení 
nové třídy školky. Velice si toho vážíme 
a děkujeme všem sponzorům za věcné i fi -
nanční dary.  

Informace OÚ Ohrobec
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Jednotka dobrovolných 
hasičů se rozjíždí

Psi jen na vodítku 
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V minulém čísle jsme informovali o novém 
veliteli dobrovolných hasičů v naší obci. Po 
několika dotazech k tomuto tématu při-
nášíme další informace k obecní jednotce 
dobrovolných hasičů.
Nejprve je však třeba uvést základní rozdě-
lení hasičů:
1) Sbor dobrovolných hasičů, což je ob-
čanské sdružení, které  má svého velitele = 
starostu, kterým je pan Řezníček.
2) Jednotka dobrovolných hasičů – její ve-
litel je jmenován starostou obce a schvaluje 
ho vedení hasičského sboru Středočeského 

kraje. Zřizovatelem je obec Ohrobec, které 
jednotka podléhá svojí činností. 
Tyto dvě složky působí samostatně, ale úzce 
spolupracují.
Na začátku letošního roku se činností ohro-
becké hasičské jednotky zabývalo zastupi-
telstvo. Dospělo k závěru, že jednotka ne-
funguje dobře. Výhrady byly např. k částečně 
nefunkční technice a výzbroji, nezkont-
rolovaných hydrantech a taky zabezpečení 
akcí pořádaných v obci nebylo vyhovující. 
Na zasedání se řešily dvě varianty: jmenovat 
nového velitele a sestavit novou jednotku, 

anebo ji zrušit.  Obec totiž musí mít hasič-
skou jednotku, kterou materiálně zabez-
pečuje. Pokud ji nemá, je povinna si tyto 
služby zajistit u jednotky z jiné obce a samo-
zřejmě za to platit. Například v roce 2007 
byla uzavřena taková dohoda s obcí Zvole 
a Ohrobec uhradil 20 000 korun. Letos se  
k tomu se nabízely jednotky z Dolních 
Břežan a ze Zvole. 
Jediný, kdo projevil zájem novou jednotku 
v Ohrobci sestavit a vést, byl Jan Novotný. 
Obec ho proto pověřila tímto úkolem na 
zkušební dobu jednoho roku a krajské ředi-
telství Hasičského záchranného sboru jej ve 
funkci velitele potvrdilo.
Sestavit novou jednotku byl však jen za-
čátek. Má 11 členů, většinou jde o mladší 
dobrovolné hasiče z Ohrobce. Prošli lékař-
skými prohlídkami, a ti, kteří byli určeni 
do funkcí velitelů a strojníků, absolvovali 
rovněž školení a nyní mohou školit mužstvo.
Potíže působí výstroj, výzbroj a zázemí. Zá-
sahové vozidlo mělo ¾ roku propadlou tech-
nickou prohlídku (to je již vyřešeno) a po-
třebuje několik úprav, aby lépe sloužilo své 
funkci.  Je to však vůz z roku 1979 a pro daný 
účel není příliš vhodný – dlouho se uvádí 
do provozu a má nízkou průjezdnost, takže 
na místo zásahu nemusí dojet. Výměna zá-
sahového vozidla je tedy nezbytná.
Jednotka rovněž uklidila hasičskou garáž  
a zbavila se všeho nepotřebného. Proběhla 
kontrola funkčnosti čerpadel a těsnosti 
hadic, ale také hydrantů na území obce.   
V této činnosti jí pomáhají dobrovolní hasiči 
ze Zvole.
Nový velitel by rád do činnosti jednotky 
zapojil i děti formou zájmového kroužku. 
Tak by se vychovávali noví dobrovolní 
hasiči. Jednotka rovněž uvítá další zájemce  
o tuto činnost. Naučí se novým dovednostem 
a mohou vykonat mnoho dobrého pro 
spoluobčany.

Informace OÚ Ohrobec

Přestupková komise v poslední době pro- 
jednávala několik přestupků proti pořádku 
na úseku územní samosprávy, které spočí-
valy v porušení Obecně závazné vyhlášky 
obce Ohrobec č. 1/2015. Ta upravuje pravidla 
pro pohyb psů na veřejném prostranství a v 
článku 1 stanoví, že na veřejných prostran-
stvích a v zastavených částech obce je možný 
pohyb psů jen na vodítku. Tuto povinnost 
mnozí majitelé psů nedodržují. Proto jejich 
volně pobíhající psi napadají jiné psy či 
dokonce lidi. 
Obec chce předejít těmto velmi nebez-
pečným situacím a bude přísně trestat po-
rušení této vyhlášky. V přestupkovém řízení 

může komise uložit pokutu až 30 000 korun.
Kromě toho se obec obrátila také na obecní 
policii, aby kontrolovala dodržování této vy-
hlášky. Žádám tedy majitele psů, aby ve svém 
zájmu dodržovali povinnost stanovenou výše 
uvedenou vyhláškou, a své psy na uvedených 
místech měli výhradně na vodítku. 
Také bych ráda všechny majitele psů upo-
zornila, že od 1. 1. 2014 platí nový občanský 
zákoník, který ve svém § 2933 stanoví, že 
způsobí-li zvíře škodu, nahradí ji vlastník 
zvířete, ať již bylo pod jeho dohledem či pod 
dohledem osoby, které je svěřil, anebo se zví-
ře zatoulalo či uprchlo. Poškozený se může 
s náhradou škody (tj. majetkové újmy), ale 

také i nemajetkové újmy, tedy přiměřené-
ho zadostiučinění např. za bolest, strach či 
prožité útrapy obrátit na soud.
Děkuji za respektování práv ostatních ob-
čanů, kteří nechtějí být na svých cestách 
po Ohrobci ohrožováni volně pobíhajícími 
psy, tj. psy, které jejich majitelé nevedou na  
vodítku. V okamžiku zranění ať už člověka či 
psa, anebo jiné újmy, nepomohou výroky typu 
„on je hodný a nikdy nikomu nic neudělal“  
ani viníkovi ani poškozenému.

Mgr. Alena Brotánková,
předsedkyně přestupkové komise
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Ohrobec zítra, pozítří…

Železné děti

Zřízení nové třídy školky a zejména zá-
kladní školy je bezesporu milník v historii 
obce. Ale ač jsme novou třídu školky a bu-
dovu školy slavnostně otevřeli jen docela 
nedávno, pro mne je to už minulost.
Společně s kolegyněmi a kolegy v zastupi-
telstvu, na úřadě a ve výborech připravuje-
me další záměry k rozvoji Ohrobce. Někte-
ré budou uskutečněny dříve, některé jsou 
teprve ve fázi úvah a příprav. 

Nechci se nyní věnovat těm, které připravu-
jeme aktuálně, jako je nový přivaděč vody, 
budování chodníků či opravy komunikací  
a další akce, o kterých zastupitelstvo již 
informovalo.  Chci se věnovat záměrům, 

které připravovat začínáme a prověřujeme, 
zda jsou vůbec realizovatelné a hlavně ufi-
nancovatelné.
Skvělou zprávou pro Ohrobec je, že do 
konce letošního roku bude obec zcela bez 
úvěrů a tudíž bez jakýchkoli závazků, čes-
ky řečeno, budeme čistí, tedy bez dluhů. 
Zadlužovat se ani do budoucna nechceme, 
pokud to nebude nezbytně nutné. Nicmé-
ně většina investičních akcí významně 
přesahuje možnosti rozpočtu obce. Pro-
to posuzujeme nové záměry hlavně op-
tikou, zda na ně můžeme získat prostředky  
z dotací a jiných zdrojů. Proto i doba jejich 
realizace bude záviset na získání prostřed-
ků z těchto externích pramenů. Věříme při-
tom, že budeme v získávání peněz i nadále 
úspěšní minimálně jako doposud.
V našich úvahách se tak zabýváme 
komplexním vyřešením likvidace odpa-
dů na území obce, vybudováním sběrné-
ho dvora a přesunutím ohrobecké čističky 
odpadních vod níže po toku potoka, aby 
nebyla v podstatě ve středu obce. Nyní je 
ideální doba to zkusit naplánovat, zanést do 
územního plánu a připravit žádost o dotaci, 
neboť čistička je již dávno za svým zenitem 
a vyžaduje větší investice. Pokud se podaří 
na případnou novou čističku napojit i čistič-
ku károvskou, bude to fajn, neboť tak obec 
bude mít jedinou čističku, o kterou se bude 
starat, a s dostatečnou kapacitou pro napo-
jení dalších žadatelů.
Rozšíření silnice Zvolská okolo hráze 
rybníku je dalším záměrem pro budoucnost. 
Projektant musí vyřešit, zda by bylo vhodné 
tuto část komunikace rozšířit o existující 
chodník směrem k rybníku a chodník po-
stavit na piloty nad rybník nebo naopak 

komunikaci rozšířit na stranu od rybníku.
Jiným takovým záměrem je vybudování 
relaxačního pásma. Znamená to vybag-
rovat horní rybník a vytvořit zábrany proti 
zatékání nánosů z pole do tohoto rybníka. 
Představa je taková, že by bylo umožněno 
přírodní koupání v horním rybníce a vy-
budovalo by se zázemí, jako je beach vo-
lejbalový kurt, minigolf apod. A to vše by 
bylo určeno pro obyvatele Ohrobce. S tím 
v uvahách spojujeme i vytvoření možnos-
tí volnočasových aktivit pro větší děti, ale  
i pro seniory.
Budeme se snažit získat prostředky na vy-
budování parku pro seniory s vybavením 
podporujícím pohyb a zvyšování kondi-
ce této věkové kategorie. Další aktuálně 
analyzovaný záměr je zařízení pro starší 
občany na území obce, tzn. domov seniorů. 
Běh na hodně dlouhou trať pak je vybu-
dování obchvatu Ohrobce. V návrhu nové-
ho územního plánu obce se počítá s touto 
akcí, která by vyřešila neutěšenou dopravní 
situaci. Ale tady jsem skeptický, neboť fi-
nanční náklady by byly značné. Uvidíme, 
jestli se změní přístup kraje a najdeme 
společnou řeč v této oblasti.
Jak vidíte, neřešíme pouze aktuální stav, ale 
plánujeme a prověřujeme možnosti dalšího 
rozvoje obce i na mnoho let dopředu. Je 
jasné, že ne všechny záměry vyjdou a ne 
všechny se podaří dotáhnout do konce. Jis-
tě v průběhu doby přibydou nové náměty,  
a to i takové, které vzejdou od dalších 
obyvatel naší obce. Proto, pokud máte-li ja-
kékoli nápady a myšlenky jak obec rozvíjet, 
a to i z dlouhodobého hlediska, napište mi.

Otakar Janeba, starosta

Na konci září se konal již tradiční Ohro-
becký duatlon  (navazují na sebe běh, cyk-
listika a běh) pro děti. Byly rozděleny do 
čtyř kategorií a každá měla svou trasu s růz-
nou délkou. Běhalo se na lesních cestách, 
cyklistická část se odehrávala v přilehlých 
károvských ulicích. Přišlo (přijelo) 31 dětí 
na kolech, ale taky na odrážedlech. Měli 
jsme připraveno 30 startovních čísel a mile 
nás překvapilo, že to nestačilo.

Vladimír Škván
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Robinsoni z Ohrobce

Drakiáda 
bez větru

Letošní, již sedmý tábor ohrobeckých 
Medvíďat se opět uskutečnil v Bořicích  
u Písku. Tentokrát na téma Robinson Cru-
soe, podle stejnojmenného románu od 
Daniela Defoe.                                                                                  
Celých sedm dní si děti zkoušely, jak přežít 
na pustém ostrově až po záchranu – navrá-
cení do civilizace. Tento tábor pořádá 
skautský oddíl benjamínků, což jsou děti 
převážně od 4 do 6 let. Proto na tento tábor 
s dětmi jezdí i jejich rodiče a sourozenci, 
kteří se rovněž podílí na přípravě progra-
mu a zapojují se do něj. To nám umožni-
lo sestavit tři vyrovnaná družstva, která 
jsme odlišili barevnými šátky. Skupinky 
dětí každý den plnily úkoly, při kterých 
prokazovaly odvahu, zručnost, statečnost, 
obratnost, důvtip a veselou mysl.
Každý den jeden z dospělých trosečníků 
vysvětlil dětem pravidla hry, která byla 
stanovena na dané téma. Typicky si malí 
trosečníci museli zabezpečit po ztroskotání 
hlavně jídlo. To spočívalo v rozdělání ohně 
a obstarání potravy. Jiný den našli želví 
stopy v písku a želvy jim navíc zanechaly  

v lese vzkaz v podobě šifry. Cílem bylo najít 
zahrabaná želví vejce. 
Následující dny byly hlavně v duchu 
zručnosti a obratnosti.  Děti lovily na louce 
divoké kozy, které se jim podařilo vystopo-
vat pomocí „kozích bobků“.  Následně je 
musely podojit, aby získaly mléko.  Mezi 
nejdůvtipnější a nejoblíbenější hru patřilo 
chytání papouška, který byl ovládán pomo-
cí tří lan.
Nejnáročnější byl poslední den, kdy hra 
vyvrcholila bojem s lidojedy o Pátka   
a trosečníci si museli vyrobit lodě,  aby se 
dostali zpátky na pevninu. Rodiče spojili 
své síly a vytvořili na kraji lesa krásné ku-
lisy města, za kterými vítali své potomky 
rozsvícenými baterkami. Vše se odehrálo 
za setmění.  Když tři lodě se svými posád-
kami dorazily zdárně do civilizace, mělo to 
obrovské kouzlo.
Věřím, že zastupitelstvo bude nadále pod-
porovat náš oddíl, aby mohl uspořádat další 
tábory.

Karolína Koryntová

Na pátý ročník drakiády se do Ohrobce 
slétlo zhruba 30 draků i dráčků zelených, 
červených…a taky sedmihlavých z pohá-
dek, a s nimi přišlo 30 holek a kluků. Ti 
byli tak laskavi, že s sebou vzali i maminky  
a tatínky. Přesto, že jsme všichni vzývali 
vítr, letošní drakiáda se bohužel nesla ve 
znamení bezvětří. Ti co dorazili, si akci ale 
užili po svém. Děti a tatínci běhali skoro 
jako Usain Bolt a pokoušeli se tak dostat 
draky na nebe, ale boj to byl prohraný pře-
dem. Maminky měly čas k přátelskému 
popovídání, takže na konci odpoledne byli  
i přes nepřízeň počasí všichni spokojeni. 

Kulturní výbor

Divadelní tančírna
Už jsme si přivykli na pravidelnou jarní  
a podzimní návštěvu pražských divadel,  
kterou organizuje kulturní výbor naší obce. 
Ze společné návštěvy zájezdovým autobu-
sem se tak již stala tradice. 
V letošním roce jsme v září navštívili diva-
dlo Radka Brzobohatého, představení s ná-
zvem Tančírna. Vybírali jsme podle recenzí 
a doporučení.  
Každý si mohl přečíst v charakteristice 
představení, že jde o světově proslulou 
divadelní hru, která vznikla před 30 lety  
v pařížské divadelní společnosti La Theatre 
du Campanol. Cituji:  „Taneční kavárna - 
místo, kde se potkávají lidé různého věku 
i charakteru, aby zapomněli na starosti 
každodenního života. Z osamělých duší 
se stávají páry, z lidí, včera si ještě cizích, 
partneři nebo milenci. Kolem se řítí dějiny, 

píše se historie našeho národa, jen v tan-
čírně osamělí tanečníci zůstávají v každé 
době pořád stejní – se svou touhou, nesmě-
lostí i nesplněným snem.“ 
Přes tuto charakteristiku téměř nikdo netu-
šil, jakým způsobem bude představení pro-
bíhat.  Diváci jsou tancem provedeni od 
30. let až po 80. léta.  Během celého před-
stavení nikdo nepromluví, nepadne jediné 
slovo. Přesto herci – tanečníci perfektně 
charakterizují časové úseky od dob předvá-
lečných až po současnost. V hlavní roli, kte-
rou dlouho obsazoval Radek Brzobohatý, 
jsme viděli Karla Hábla.
Celé představení bylo naprosto ojedinělé  
a strhující.  Příští návštěvu chystáme zase 
na jaro.

Informace OÚ Ohrobec
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Usnul na  
komunikaci
Dne 13. září 2015 v 0,15 hodin si hlídka 
prostřednictvím kamerového systému 
všimla cyklisty ležícího na pozemní komu-
nikaci v ulici Károvská. Strážníci uvedené-
ho muže po příjezdu probudili. Sdělil jim, 
že jede z pohostinství, kde po sportovním 
odpoledni vypil pár piv. Bydlí nedaleko a 
manželka se o něj určitě postará. Hlídka 
vše vyřešila domluvou a cyklista následně z 
místa sám odešel. Uvedený muž měl štěstí, 
že úsekem kde spal, neprojížděl žádný ne-
pozorný řidič.  

Informace OÚ Ohrobec



Školka po dvou letech 

Fakta o nové třídě  
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Když jsme se do Ohrobce v roce 1997 při-
stěhovali, byla jsem na mateřské dovolené 
a koketovala jsem s myšlenkou, že už se 
do školství nevrátím.  A nastojte, po roce 
se mi po dětech začalo stýskat. I řekla jsem 
si, že vedle ve vesnici je školička, požádám 
tam o místo a jistě mi zbyde spousta času. 
Více jsem se nemohla mýlit. Vzpomínám si 
však jako dnes, jak jsem vstoupila do těch 
obrovských dřevěných dveří, rozhlédla se  
a pomyslela si: Tady se mi bude líbit.
Od té doby nestačím koukat, jakou rychlos-
tí se to vše řítí. Nastupovala jsem do ško-
ly se čtyřmi ročníky, v nichž čtyři učitelky 
vzdělávaly 80 žáků. Škola neměla tělo-
cvičnu ani jediný počítač. Pak to šlo ráz na 
ráz. V roce 2001 jsem se stala ředitelkou, 
v roce 2003 jsme získali právní subjektivitu 
a přibrali jsme i mateřskou školku, v roce 
2006 jsme dokončili přístavbu budovy ško-
ly a mohli tak otevřít i pátý ročník, čímž se 
škola stala tak zvaně plně organizovanou. 

Pak jsem si odskočila na další mateřskou  
a po návratu jsem zjistila, že škola ani 
školka opět kapacitně nestačí. 
Ostatně, školka nestačila, co pamatuji. Mu-
seli jsme odmítat čím dál tím více uchazečů, 
mnoho jich bylo z Ohrobce. Ačkoli byla vždy 
dána jasná kritéria, obhajovat odmítnutí ro-
dičům bylo pro mé silné sociální cítění velmi 
stresující. Vědomí, že maminka po rodičovské 
dovolené může přijít o práci jen proto, že není 
místo ve školce, bylo nepřijatelné. Zkoušeli 
jsme různé možnosti včetně pronájmu cizí 
budovy, ale nic nevycházelo. 
Až přišla nabídka Ohrobce: Uděláme 
jednu třídu školky na nevyužité půdě nad 
Čtyřlístkem. Hmátla jsem po ní okamžitě  
a s vděčností. Během půl roku vznikl díky 
obrovskému úsilí všech zúčastněných oprav-
du krásný prostor. Dvacet pět dalších míst 
pro děti, to je skvělé, snad to bude stačit.
Nestačilo.  Hned při dalším zápisu to vypa-
dalo, jako by se nic nestalo. Žadatelů bylo 

zase víc a zase jsem musela psát zamítavá 
rozhodnutí. Co teď? Nezbyde nic jiného, 
než přestavět i přízemí. Nedalo se nic dě-
lat. I za cenu nepříjemností s vystěhováním 
Čtyřlístku. Státní zájem, kterým je umístění 
dětí v mateřských školkách, má přeci jen 
přednost. A zdá se, že jsme tím krizi oprav-
du vyřešili. Při mimořádném zápise na za-
čátku září jsme mohli přijmout všechny 
ohrobecké žadatele. 
A výsledek? Dnes se vejde do školky ve 
Zvoli a Ohrobci 95 dětí, o které se stará  
8  učitelek. Docela slušný rozvoj, řekla 
bych. Proč? Protože jsou lidé, kterým není 
jedno, co bude s ostatními. Je na místě jim 
za to poděkovat. Obec se o své občany  
v tomto směru postarala velmi dobře. 
Současně s druhou třídou školky se v Ohrobci 
vybudovala i škola. Ale její příběh nechme 
vyprávět starostovi.

Lucie Strejcová, ředitelka ZŠ a MŠ Zvole

První třída mateřské školky pro 25 dětí 
byla otevřena v roce 2013. Tehdy se mělo 
za to, že se stěží tato kapacita naplní. Jenže 
ejhle, už za půl roku se ukázalo, že je kapa-
cita vytížena ze sta procent a k tomu neby-
li uspokojeni všichni zájemci. Proto přišlo 
letos rozhodnutí vybudovat další třídu pro 
dalších 22 dětí a jak ukazuje tabulka, dětí 
máme v Ohrobci dost.

Rok Počet předškolních 
dětí ve věku 3 – 6 let

2010 45
2011 41
2012 41
2013 45
2014 67

Letos bylo možné přijmout všechny děti  
z Ohrobce, které přišly jak k řádnému, tak 
mimořádnému zápisu, což je situace, která 
v naší obci nikdy předtím nenastala. A do-
savadní trend v počtech nově narozených 
nebo přistěhovaných dětí potvrzuje, že se 
o nenaplnění kapacity nemusíme bát ani 
dlouhodobě. Pokud to však nastalo, bylo by 
možné do školky přijmout i děti dvouleté, 
což by opět rodičům pomohlo při návratu 
do práce.

Náklady na přestavbu
•  Náklady na přestavbu druhé třídy byly  

v projektu vyčísleny na 1 898 296 korun. 

•  Výherce výběrového řízení na realizaci 
přestavby, firma OTISTAV, realizovala 
akci za 1 861 331,30 korun.

•  Náklady na vybavení druhé třídy činily  
333 519 korun, herní prvky přišly na  
112 200 a ostatní související náklady obná-
šely 289 478 korun.

•  Skvělou zprávou je, že se nám podaři-
lo získat dotaci na přestavbu od Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělový-
chovy ČR až do výše 2 000 000 korun. 

•  Obec tak zaplatí jen rozdíl mezi dotací od 
ministerstva a skutečnými náklady. 

Za pouhých 596 528 Kč z obecních pro- 
středků tak máme novou třídu školky  
s kapacitou 22 dětí!

Informace OÚ Ohrobec
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Z fotografií je zřejmé, jak rozsáhlá byla úprava interiérů druhé třídy mateřské školky.

Tak se proměnila na koupelnu místnost, která dříve částečně sloužila jako sklad. 

Proměnil se také vzhled budovy. Nejde jen o novou fasádu, budova je rovněž zateplená.
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Nová třída po zářijové kolaudaci. Krátce poté už ji obydleli ti, pro které se stavěla.
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Fakta o základní škole
V letošním roce se otevřela první třída naší 
školy. V dalších letech se budou otevírat další 
třídy - budou čtyři, k tomu družina a jídelna. Se 
šesti třídami základní školy ve Zvoli má škola 
k dispozici celkem 10 tříd (tzn. dvě třídy pro 
každý ročník).
Vzhledem k nemenšícímu se počtu nových 
dětí v obci chceme rodičům pomoci, aby je 
nemuseli vozit po okolních obcích a do Prahy. 
Nehledě na to, že je z kapacitních důvodů vel-
mi obtížné pro děti základní školu vůbec najít. 
Počty školních dětí jsou obsaženy v tabulce.

Náklady na přestavbu
•  Náklady na stavební část přestavby byly 

v projektu vyčísleny na 7 252 640 korun. 
Skutečné náklady budou vyčísleny po 
dokončení všech prací. 

•  Výbornou zprávou je, že se nám podařilo 
získat dotaci ze Středočeského fondu roz-
voje obcí a měst ve výši 2 818 873 korun.

•  Obec tak zaplatí za rekonstrukci objektu 

bývalého úřadu jen rozdíl mezi dotací  
z fondu a skutečnými náklady. 

Informace OÚ Ohrobec 

Rok Počet obyvatel Počet dětí  
1.  – 5. třída         

Počet dětí   
1. – 9. třída

2010 981 67 147

2011 1060 71 171

2012 1106 85 169

2013 1151 82 168

2014 1178 93 173

Od 25. listopadu má Ohrobec novou školu
Naše obec nikdy neměla školu a donedáv-
na k tomu měla pádný důvod. Například  
v roce 1990 měl Ohrobec jen 275 obyvatel. 
V roce 2005 už však měl 725 osob a takové 
obce školy mívají. Přesto trvalo dalších deset 
dlouhých let, než jsme ji otevřeli.
V letech 1990 - 2010 bylo ve školách 
okolních obcí možné přijmout děti z naší 
obce. Rodiče si mohli vybrat, zda umístí 
své děti do první třídy do Zvole, Dolních 
Břežan nebo případně na trase do za-
městnání do Prahy. Zhruba od roku 2010 
však začaly být školy v okolních obcích zce-
la plné a mnohdy jim nedostačovala kapa-
cita ani pro děti ze svého katastru. Jedině 
obec Vrané nad Vltavou měla dostatečnou 
kapacitu ve své základní škole a podepsala  
s naší obcí Smlouvu o spádovosti. Ne kaž-
dý rodič byl však spokojen kvůli horší 
dostupnosti (školní autobus jezdí do Vrané-
ho nad Vltavou 3x denně, obec je mimo trasu 
do Prahy). Obec Ohrobec přitom sama neby-
la schopna zajistit povinnou školní docházku.
Minulý rok začalo zastupitelstvo zhmot-
ňovat nápad přestavět bývalý obecní úřad na 
základní školu. Přestavba přitom měla řadu 
úskalí. Například v únoru letošního roku 

Krajská hygienická stanice vydala stanovis-
ko, že budova bývalého obecního úřadu 
nevyhovuje normám pro školy, pokud jde  
o výšku stropů (objem vzduchu v jednot-
livých třídách by byl nedostatečný). Jediné 
řešení bylo stropy vybourat, v přízemí bu-
dovy snížit podlahy o 70 cm a nové stropy 
umístit tak, aby výšky vyhovovaly poža-
dovaným normám.
Toto řešení bylo akceptováno, a proto byly 
zahájeny práce na projektu, který byl dokon-
čen ve druhé polovině května. Následovala 
žádost o stavební povolení, které nabylo 
právní moci 20. června. Po výběrovém řízení 
bylo předáno staveniště a mohlo se začít  
s přestavbou.
Během akce se však zjistilo, že budova sta-
rá víc jak 115 let skrývá mnoho stavebních 
úskalí: Například při snižování podlahy  
v přízemí narazili dělníci na skálu, do bu-
dovy bylo nutno proti původním představám 
instalovat podpěrné sloupy. Proto se musel 
původní termín otevření školy odsunout. Její 
zprovoznění odložilo i naše prvňáčky, kteří 
začátek prvního školního roku museli ab-
solvovat ve Zvoli.
Dne 26. října byla škola zkolaudována. S ohle-

dem na rozsah musím uznat, že přestavba byla 
provedena opravdu ve velmi krátkém čase. 
Pro ilustraci, ze stavby bylo vybouráno a od-
vezeno 480 tun suti. Vše dospělo ke zdárnému 
konci, budova je krásná, vybavená nábytkem  
a věříme, že bude dlouho a dobře sloužit na-
šim školáčkům.
Nedávno jsme školu slavnostně otevřeli. 
Přítomen byl kromě jiných poslanec Parla-
mentu České republiky Václav Zemek, ale 
také odhadem na 250 našich občanů – jak 
těch školního věku, tak i pamětníků. Při-
znávám, že jsem na této akci cítil hrdost nad 
výsledkem, kterého jsme dosáhli, a jsem 
upřímně rád, že školáčci nemusejí jezdit za 
školou jinam.
Když říkám dosáhli, myslím tím samozřejmě 
naše zastupitelstvo, ale taky ředitelku školy 
Lucii Strejcovou a starostu Zvole Miroslava 
Stoklasu, bez jejichž vydatné pomoci bychom 
školu v naší obci otevřít nemohli. Přeji všem 
dětem, které zde projdou od první do čtvrté 
třídy, aby se jim ve škole líbilo a škola slouži-
la k prospěchu všem.

Otakar Janeba, starosta



ohrobecký zpravodaj

Včely a včelaři
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Původní zasedačka v době rekonstrukce nijak nenaznačovala, jak by měla nakonec vypadat třída.

Co z toho bude?, napadá při po pohledu na upravovaný obecní byt. Je z něj šatna.

Půdní prostor se rozdělil na učebnu, družinu, sklad a toaletu. Navíc se prosvětlil.

Ještě letos na jaře to byla budova obecního úřadu. A teď je z ní nová základní škola.
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Ohrobec bez obchodu? Ne!

Máte již vyměněnu průkazku OZP?

Při nástupu do funkce starosty jsem si 
uvědomoval význam budované školy, ale 
současně jsem chápal, že je urgentně třeba 
vyřešit situaci okolo obchodu.  Není přece 
možné, aby obec s 1200 obyvateli zůstala 
bez obchodu. Současný stav vnímám jako 
neúspěch. Za zastupitelstvo prohlašuji, že 
situací se zabýváme a uděláme vše proto, 
aby v Ohrobci zase byl obchod fungující ke 
spokojenosti našich obyvatel.
Celý příběh zní asi takto: Naši obyvatelé 
byli dlouhodobě nespokojeni s nabídkou 
sortimentu a otvírací dobou obchodu  
a zastupitelé se opakovaně zabývali jejich 
stížnostmi. Ostatně viděli jsme to také. 
Situací jsme se zabývali možná 20x, ma-
jitelku obchodu jsme několikrát vyzývali  
k nápravě. Neuspěli jsme, a tak jsme došli  
k rozhodnutí, aby obchod v obci provozoval 
někdo jiný. Na toto téma jsme jednali s ma-
jitelkou obchodu neúspěšně od roku 2012.
Obchod paní Slavíčkové je nezkolau-
dovaná stavba (kolaudace byla na dobu 

určitou do roku 2007), která stojí nikoli na 
jejím pozemku (ten patří obci) a bez zápisu 
v katastru nemovitostí. Majitelku stavební 
úřad opakovaně vyzýval, aby stavbu necha-
la řádně zkolaudovat, což nerespektovala.
Nájemní smlouva na pronájem pozemku 
(pod stavbou včetně okolí) jí končila  
k 2. květnu 2015. Na žádost majitelky (aby 
mohla pro mateřskou školku zajišťovat 
svačiny), jí byla prodloužena do 30. června 
2015.
Průběžně jsem s paní Slavíčkovou jednal, 
že obec stavbu odkoupí, dá zkolaudovat 
a pronajme jako obchod tomu, kdo zaručí 
jeho provoz ke spokojenosti všech občanů. 
Nabízeli jsme 200 000 korun, po odmítnutí 
jsme částku zvýšili na 300 000 korun.  Ma-
jitelka bez vyjádření k ceně předložila obci 
znalecký posudek z 20. prosince 1998, který 
stavbu ocenil na 1 006 740 korun. Obec si 
proto dala vypracovat znalecký posudek, 
který stavbu ocenil na 407 200 korun. To 
je cena stavby jako takové, do které není 

promítnuto znehodnocení spočívající v tom,  
že jde o černou stavbu, bez přístupu, pro-
tože pozemek pod obchodem a přilehlé 
parkoviště patří obci Ohrobec. Majitelka 
samozřejmě věděla, že o stavbu má zájem 
obec jako vlastník pozemku. 
Přesto jednala s jiným zájemcem, který chtěl 
jejím prostřednictvím pozemek odkoupit  
a provoz obchodu zachovat. Obec ale 
nemá sebemenší důvod se tohoto pozemku 
zbavovat a odprodat ho. 
Obec předložila majitelce kupní smlouvu 
s tím, že polovina ceny bude vyplacena  
v hotovosti při podpisu a druhá polovina 
do konce tohoto roku s tím, že byl stano-
ven termín podpisu smlouvy. Později jsme 
jí nabídli, že celá částka bude vyplacena  
v hotovosti při podpisu a byl stanoven nový 
termín pro podpis smlouvy. Hodinu před 
tímto termínem telefonicky sdělila, že si 
dává zpracovat vlastní znalecký posudek, 
protože má pochybnosti o posudku zpra-
covaném pro obec.
To byl okamžik, kdy jsme po mnoha poku-
sech a uplynutí téměř tří měsíců od začátku 
jednání řekli dost.  Obec proto požádala 
stavební úřad o vydání rozhodnutí o od-
stranění černé stavby a informovala o tom 
paní Slavíčkovou.
Rozhodnutí uloží majitelce černou stavbu 
bezodkladně odstranit. Paní Slavíčková tuto 
stavbu, kterou postavil její tatínek, s největší 
pravděpodobností  neodstraní. Pak to učiní 
obec. Náklady na její odstranění je obec po-
vinna vymáhat po tom, kdo je způsobil.
Při troše dobré vůle a pochopení souvis-
lostí mohla prodejna stát dál, patřila by 
obci a sloužila jejím obyvatelům. Takto jen 
mohou chodit okolo a skřípat zuby.
V současné době hledáme náhradní řešení. 
V jednání jsou dvě možnosti, věříme, že 
jedna co nejdříve vyjde.

Otakar Janeba, starosta

Pro osoby se zdravotním postižením je  
v současné době nejaktuálnější  výměna prů-
kazek OZP (průkaz mimořádných výhod 
pro osoby se zdravotním postižením), která 
probíhá od dubna do konce roku 2015. Drži-
telé těchto průkazů se mají osobně dostavit 
na Úřad práce pro Prahu západ, který síd-
lí v Praze 7, Dobrovského 1278/25. Nelze 
zde parkovat, protože zde jsou vyznačeny 
obytné zóny. Spojení je MHD – metro C na 
stanici Vltavská a potom tramvají č. 1 nebo 
25 na stanici Letenské náměstí. Výměna 
průkazek je v budově D, v I. poschodí (je 
zde výtah) u paní Wijové. S sebou je nutno 
přinést vyplněný formulář Žádost o pře-

chod nároku na průkaz osoby se zdravotním 
postižením, fotografii (asi 35x45 mm),  pří-
padně rozhodnutí, na základě kterého byl 
průkaz vydán, současný „starý“ průkaz, ob-
čanský průkaz a 30 Kč na poplatek.
Pokud se někdo nemůže ze závažných dů-
vodů dostavit osobně, může využít mé služ-
by a já vyplněné příslušné formuláře s foto-
grafií doručím na Úřad práce. 
Ten, kdo nestihne vyměnit průkazku TP, 
ZTP, ZTP/P do konce roku, musí podat 
úplně novou žádost a proběhne celé řízení  
o posouzení zdravotního stavu, což trvá 
několik měsíců a on do té doby pozbyde 
všech výhod vyplývajících z držení této prů-

kazky. V případě zájmu o vyřízení výměny 
průkazky OZP se obraťte na mne co nejdří-
ve na tel.: 702 208 133, i formou SMS nebo  
e-mail: Jarmila.cervenkova@mujesenice.cz.

Jarmila Červenková, sociální pracovnice
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Sandra s raketou Přechod 
a přejezd

Proč nemáme pergolu

Teprve devítiletá Sandra Jahodová mává 
tenisovou raketou už dvě třetiny svého 
života. Poprvé ji vzala do ruky ve třech 
letech, samozřejmě to byla ta nejmenší 
dětská velikost, v šesti letech již začala s ju-
niorskou raketou a nyní už hraje s raketou 
pro dospělé.
Její kariéra je přiměřená jejímu věku 
a není nijak špatná. V letošní sezóně zís-
kala několik turnajových pohárů. Bohužel 
ji předčasně ukončila spála, a tak zbytek 
roku hodlá využít především k vylepšování 
kondice.  Hraje za klub Tempo Praha, za 
který nastupuje například v pražské sou-
těži nazvané Baby tenis, určené společně 
pro holky a kluky od 7 do 9 let, kde se klub 
umístil na 4. místě.  Pohár má také za le-
tošní třetí místo v klubovém turnaji. Dále 
získala 2. místo na turnaji baby tenisu LTC 
Modřany, odkud postoupila do pražského 
kola. Na turnaji na tenisových kurtech TK 
HAMR Záběhlice, kde převážně bojovala 
jen s chlapci, získala 3. místo.
Říká, že ji tenis baví a že ho hraje ráda. 
Trénuje 2 – 3x týdně, k tomu se o víken-
dech hrají různé soutěže, kterých je nejvíce 

v létě. Zbývá jí ještě nějaký čas na kama-
rádky, na procházky se psem, na kolo. Loni 
ještě chodila doplňkově hrát fotbal, ale 
byla v nešťastné situaci jediné dívky v týmu 
kluků, kteří ji ke hře moc nepustili.
Příští rok už bude v kategorii mladších 
žáků a uvědomuje si, že se bude muset roz-
hodnout, jestli se chce této hře věnovat na-
plno. Na tenisovém soustředění ochutnala, 
co obnáší každodenní trénink a říká, že jí 
to vyhovuje.
Sandra pochází z tenisové rodiny.  Matka 
hrála v divizi za Duklu Praha, otec hrál 
druhou ligu. Ještě důležitější pro ni je, že 
otec je profesionální trenér, který má tři-
cetiletou trenérskou praxi v ČR ale i v za-
hraničí. Jeho nejlepší svěřenec se dostal na 
690. místo ve světovém žebříčku ATP. To 
samozřejmě má své výhody, může trénovat 
v Ohrobci a ve Zvoli. Matka se stará o kon-
dici malé tenistky.
Se školou potíže nemá, na posledním 
školním vysvědčení měla jednu dvojku. 
A ostatní známky nebyly samozřejmě 
horší, ale byly to jedničky.

MK

Základní pravidla pro pohyb chodce na 
přechodu říká, že chodec nemá absolutní 
přednost a že nesmí vstupovat na přechod, 
pokud se blíží vozidlo takovou rychlostí, že 
by nedokázalo bezpečně zastavit – prostě 
musí se pořádně rozhlédnout. Přecházení 
nesmí bezdůvodně prodlužovat, zastavovat, 
otáčet se a jít zpět. Chodec nesmí přecházet 
pozemní komunikaci jinde než na přecho-
du pro chodce, pokud je ve vzdálenosti do 
50 m přechod se světelnou signalizací.
Podstatný rozdíl mezi přechodem pro 
chodce, kde musí řidič vozidla umožnit 
chodci bezpečně přejít přes přechod  (a to 
zpomalením vozidla nebo jeho zastavením) 
a přejezdem pro cyklisty je v přednosti. 
Cyklista vjíždějící na přejezd pro cyklisty 
je povinen dát přednost vozidlům jedoucím 
po pozemní komunikaci. Řidiči přijíždějící 
k takovému přejezdu by měli dbát zvýšené 
opatrnosti a snížit rychlost. 
Bohužel hodně cyklistů si myslí, že mají 
přednost, a proto vznikají nebezpečné 
situace, zejména na přejezdech v méně pře-
hledném úseku. Jeden příklad: asi 50 metrů 
za vjezdem do Dolních Břežan od Ohrob-
ce je takový nebezpečný přejezd. Je špatně 
vybudovaný a jen zázrakem se zde ještě 
nestala vážná nehoda (označení svislým 
dopravním značením je schované v křoví, 
přejezd vede z chodníku na jedné straně 
a vyúsťuje na straně druhé doprostřed 
pozemní komunikace, která směřuje na 
stezku pro cyklisty do Libně, v opačném 
směru je přejezd schovaný v oblouku zatáč-
ky). Proto opatrně a nohu z plynu.

Jan Novotný

U tenisového kurtu dlouhou dobu stáva-
la pergola. Na této stavbě se někteří naši 
obyvatelé podíleli prací - sportovní nadšen-
ci pomáhali jejímu vybudování v roce 2003. 
Byla to stavba dočasná do roku 2007. Plnila 
tam svůj účel a odbývalo se pod ní mnoho 
pěkných posezení s dobrou zábavou.  
Když ve výběrovém řízení na pronájem 
tenisového kurtu zvítězil Martin Novotný 
a kurt převzal, Slavíčkovi (Petr a Marce-
la) pergolu nabídli  k prodeji. O její koupi 
projevil zájem i náš obecní úřad, protože 
bylo škoda ji odstraňovat. Jednalo se ale o 
stavbu postavenou bez zaměření geodetů 
do geometrického plánu, což jsme chtě-

li napravit.  U několika odborníků jsem 
ověřoval současnou hodnotu této stavby. 
Vzhledem ke stáří byla stanovena cena 
40 000 Kč, kterou projednalo a schválilo 
zastupitelstvo. Se Slavíčkovými jsem se se-
šel, tuto částku jsem jim nabídl, ale neakcep-
tovali ji. Následně byla stavba odstraněna.  
Vážím si však toho, že jednání bylo přímé, 
bez dohadování, ale bohužel s výsledkem, 
který jsem si nepřál. Více by mě těšilo, kdy-
by pergola dál sloužila svému účelu.
Stejně jako v minulosti tam mohli naši ob-
čané trávit mnohé pěkné chvíle.

Otakar Janeba, starosta
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Klasicistní zvonička v naší Ohrobci, která in-
spirovala tvůrce obecního znaku, je jednou 
z  nejvýznamnějších a nejpůvabnějších do-
chovaných exteriérových památek v naší 
obci.  V nejstarší dochované kronice obce 
z roku 1923 je o ní zapsáno: „Mezi oběma 
rybníky jest obecní zahrada, na níž sto-
jí kamenná zvonička s letopočtem 1868. 
Lípy Svobody  kolem kamenné zvoničky 
se rozhodlo zasadit místní zastupitelstvo na 
své schůzi konané 5. dubna 1919, aby byla 
zachována příštím radostná upomínka na 
osvobození našeho národa.“   
Je vytvořená z poměrně masivních článků 
střednězrnné žuly, převládající světle okrové 
barvy. Skládá se z hranolového podstavce, 
tvořeného profilovanou podnoží, hrano-
lového těla s datací na čelní straně a pod-
stavce, krytého profilovanou římsou. 
Na ní je osazen masivní válcový dřík. Na 
vrcholu dříku je nízká dórská hlavice se 
čtvercovou  krycí deskou a na ní je již osazen 
hranolový vlastní masiv zvonice se čtyřmi 

klenutými průzory a torzem závěsu zvonu 
uvnitř. Na vrcholu na kamenné stříšce je 
kovaný krucifix. Pod podnoží podstavce je 
patrná horní plocha základového schodu, 
dnes zapadlého pod úroveň terénu.
Ani žula však nevydrží věčně a zvonička 
nám bohužel zchátrala. O její rekonstruk-
ci se obec pokoušela již v minulosti. Sou-
hlas k tomu vydal v prosinci 2010 Městský 
úřad Černošice i Národní památkový ústav. 
Následně v roce 2011 byla podána žádost 
o dotaci na restaurování – bez úspěchu. Le-
tos byl učiněn další pokus a tentokrát nám 
Středočeský kraj vyhověl a žádost o dotaci 
110 000 korun (rozpočet rekonstrukce činí 
285 780 Kč) v červenci schválil. 
V září proběhlo výběrové řízení na rekon-
strukci zvoničky. Přihlásili se čtyři zájemci  
z oboru restaurátorství. Základním kritéri-
em hodnocení byla nabídková cena. Vý-
běrová komise vybrala jako nejvýhodnější 
nabídku akademického sochaře Jana Vícha  
s cenou 209 300 Kč bez DPH.

Dodavatel má zrestaurovat památku a zajis-
tit ji proti vlivům, které urychlují korozi po-
vrchů. Zvoničku přitom přesune asi o 6 met-
rů a osadí ji na nový betonový základ spolu 
se základovými schody, nyní zapadlými  
v terénu. Dílo je povinen dokončit nejpoz-
ději 10. prosince letošního roku.

Informace OÚ Ohrobec
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Do Zvole 
po chodníku

Zvonička z obecního znaku

Jedním z aktuálních záměrů obce je vybu-
dování Zvolského chodníku v ulici Zvolská 
od křižovatky ulice K Vranému až po kři-
žovatku s ulicí Průběžná. Chodník zejména 
přispěje k bezpečnosti. Akci předpokládá-
me uskutečnit v roce 2016.
Součástí stavby bude zpevněná plocha 
chodníku, veřejné osvětlení, dešťová kana-
lizace a další jedna zastávka autobusu 
na konci obce, v místě křížení s ulicí Prů-
běžnou.  Tato stavba si vyžádá asi 4,04 mil. 
Kč bez DPH.                                    
Vzhledem k finanční náročnosti budeme 
s výstavbou chodníku čekat na možnost 
čerpání dotace. Tato možnost se rýsuje 
prostřednictvím MAS Dolnobřežansko  
z titulu bezpečnosti silničního provozu. 
Musíme však být připraveni, abychom 
mohli podat žádost ihned, jak bude tento 
zdroj prostředků otevřen.  
Pro chodník se proto zpracovává projek-
tová dokumentace a v současné době se 
vyřizuje stavební povolení. Vzhledem k ná-
ročnosti stavby je třeba si vyžádat stanovis-
ka od dotčených orgánů, kterých je mnoho.
Nezbytnou a jednou z hlavních součástí 
podkladů pro stavební povolení je i souhlas 
vlastníků pozemků kudy chodník povede  
i případný souhlas majitelů sousedících po-
zemků. Chodník je naplánován po pravé 
straně (směrem do Zvole) v místech, kde 
je nyní otevřený příkop pro povrchovou 
vodu.
Obracím se proto na majitele dotčených, 
případně sousedících pozemků se žádostí  
o kladné vyjádření, aby se nám tuto akci 
podařilo dotáhnout do úspěšného konce. 

Otakar Janeba, starosta



Pro malé sportovce a sportovkyně jsou 
ve Čtyřlístku poslední volná místa u nově 
otevíraných kroužků. Oba jsou zaměřeny 
na fyzický rozvoj dětí a radost z přirozeného 
pohybu. 

Sportovní hry
Tento kroužek mohou děti navštěvovat kaž-
dé pondělí od 15,15 do 16,45 – je určen pro 
věk 4 – 8 let. Je zaměřen na všestranný tě-
lesný rozvoj. Výborná příprava před začát-
kem jakéhokoliv sportu. Zábavný sportovní 
program pomáhá dětem zvýšit vytrvalost, 
naučit hbitosti, zlepšit postřeh a orientaci. 

Jogínka
Hravá jóga pro děti 2,5 – 7 let 
Každou středu od 16,30 do 17,15 se mohou 
děti proměnit v motýlka nebo kočku. Zá-
bavnou a nenásilnou formou si osvojí zdravé 
držení těla, pružnost, rovnováhu, koncentra-
ci, správné dýchání a rozvoj fantazie. 

Bližší informace o těchto i dalších aktivitách 
Kulturního centra Čtyřlístek jsou uvedeny 
na stránkách www.centrumctyrlistek.com.

Kromě bohaté nabídky kroužků a kurzů je 
možno ve Čtyřlístku také využívat Klubíčka 
Čtyřlístek, což je klub předškolních dětí od 
2 do 6 let věku. Děti spolu tráví čas nejen 
hraním ve vesele vybavené herně a pobytem 
venku, ale jsou pro ně připravené nejrůznější 
výtvarné a rukodělné dílničky, pohybové 
kroužky, základní hudební průprava, výlety 
po okolí a další akce jako divadélka, karne-
val, besídky, zajímavé návštěvy, apod. Děti 
mohou být v klubu hodinu, celé dopoledne 
i celý den.  Ceny za hodinu se pohybují od 
43 Kč/h. Více informací je možno získat na 
tel. čísle 733 761 419.

Upozorňujeme, že do konce prosince 2015
budou v lese probíhat společné lovy divo-
kých prasat. Lovy se budou konat o so-
botách v dopoledních hodinách, v někte-
rých případech i v pátek. Dbejte proto 
mimořádné opatrnosti.

Myslivecké sdružení Dolní Břežany
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Nové kroužky 
ve Čtyřlístku ve Zvoli

Do lesa 
opatrně

UVT 
blesk A++

30 Mbps/10Mbps

    720,- za měsíc
Kč

UVT 
blesk A

10 Mbps/2Mbps

350,- 

Cena instalace 
u všech tarifů 1440,-

za měsíc
Kč

UVT 
blesk A++

za měsíc

UVT 
blesk A+

20 Mbps/5Mbps

     480,- za měsíc
Kč

Připojení k internetu 
ve vaší obci
INFOLINKA 840 100 406                       internet.uvt.cz

TELEFON

INTERNET

TELEVIZE

UVT/MF A6barva.indd   1 3/6/14   1:37 PM

5. 12. 
Mikuláš 
Čas a místo budou  upřesněny.

20. 12. 
Zpívání pod stromem + betlémské světlo
Čas a místo budou  upřesněny.

PŘEHLED AKCÍ


