
OHROBECKÝ 
ZPRAVODAJ

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
rád bych vám - letos poprvé - přinesl několik 
aktualit a informací z naší obce.
Zimu máme za sebou bez větších problémů.  
Zažili jsme sice dvě kalamity  17. a 29. února, 
ale obešly se bez vážnějších následků. Pra-
covníci čety se maximálně snažili při úklidu 
sněhu a vcelku to zvládli.
Ve škole se ke vší spokojenosti učí 10 žáků 
první třídy. V lednu  proběhl zápis  nových 
žáků do první třídy pro školní rok 2016 
– 2017, škola se nám bude postupně napl-
ňovat.
Omlouvám se občanům z Károva, kterých 
se dotkla  stavba kanalizace v závěru loňské-
ho roku. Chápu jejich připomínky. Jestliže 
jsme však chtěli vyčerpat dotaci na tuto akci, 
jiné řešení nebylo možné a stavba musela 
být hotova do konce minulého roku, jinak 
by prostředky propadly. Kanalizace je zko-
laudována.  Dokončují se ještě práce na ve-
řejném osvětlení a čeká nás úprava vozovek 
do konečného stavu, ale to chceme provést 
za příznivějšího počasí.
Na rekonstrukci čističky odpadních vod 
v Ohrobci je zpracováván projekt. Rekon-
strukce má  zlepšit životní prostředí snížením 
zápachu a zvýšit účinnost čističky. Provedení 
však závisí na možnosti získání dotace.
Složitá situace je s obchodem, a proto se 
o ní zmiňuji v samotném článku Obchod 
v Ohrobci.
Mezi priority v letošním roce patří  i chodník 
ve Zvolské ulici. V současné době probíhá 
jednání o stavebním povolení. Následovat 
bude  podání žádosti o dotaci a v případě
kladného stanoviska bude stavba realizována.
Pracujeme také na přípravě publikace o naší 
obci od jejího založení. Pokud máte nějaké 
znalosti či materiály nebo fotodokumenta-
ci k historii obce, přivítáme, když nám je 
prostřednictvím obecního úřadu poskytnete.
Že naše ochotnické divadlo každo-
ročně představí nový kus již občané vědí 
a v hojném počtu představení navštěvují. 
Ale letos je tu cosi navíc - na 27. 8. 2016 se 
připravuje Ohrobecký divadelní festival, 
který má ambici založit v naší obci novou 
tradici.
V polovině května, 
přesně 15. 5. 2016, 
proběhne vítání nových 
občánků naší obce.

Otakar Janeba, 
starosta

www.ohrobec.cz

Slovo z H.R.O.B.u

Informace z divadelního spolku  se ten-

tokráte týkají nadcházející divadelní sezóny.  

A řeknu vám, že se zdálo být velmi těžké  

po loňské Vesničce najít hru, která by opět 

rozechvěla bránice vás, našich diváků.

Opět jsme tedy dali hlavy dohromady, no 

a najednou jsme objevili tolik pěkných titu-

lů, že jsme si nakonec ani vybrat nemohli. 

Nejdřív samozřejmě bylo důležité dát opět 

dohromady všechny herce, kteří by byli 

ochotni postavit se před plné hlediště a pod-

le ochotných ochotníků hru vybrat. Ale to 

kupodivu byl letos jeden z nejsnadnějších 

úkolů. Loňská parta z Vesničky se totiž 

nerozpadla a tak i letos nás bude na jevišti 

pěkná kupa.

No a co se bude letos hrát? Zůstali jsme 

na vlně divadelních úprav starších českých 

komedií a nebudu vás dlouho napínat. Ten-

to rok dáme divadelní úpravu fi lmu Světáci.

Ve fi lmu je samozřejmě hereckých postav 

více než nás, ale po loňských zkušenostech 

se podařilo hravě některé postavy vy-

škrtnout a jejich text vložit do jiných úst. 

Koneckonců i dvojrole nebude na škodu 

a divák si převlečeného herce ani nevšimne. 

Po prvních čtených zkouškách mohu říci, že 

si humoru užijete dost a dost. Dialogy a hláš-

ky známých postav z fi lmu jako jsou Gustav 

Prouza, Tonda Skopec, Honza Petrtýl či 

Marcelka, Zuzanka nebo Boška, jsou záru-

kou bolavého břicha a slz v očích. Samozřej-

mě nebudu prozrazovat, kdo se ujal hlavních 

či vedlejších rolí. Ať je to aspoň chvíli malé 

tajemství, než se šuškandou všechno rozne-

se. Jsme přeci na vesnici a tady se nic neutají.

Mě tedy nezbývá, než vás pozvat na naši pre-

miéru, která se bude letos konat 25. června 

ve stejnou hodinu a na stejném místě jako 

roky předcházející.

Jarda Strejc

Děkujeme sponzorům
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vých

V minulém čísle Ohrobeckého zpravodaje 

naše obec žádala o fi nanční příspěvek nebo 

věcný dar pro základní školu na učební 

pomůcky, případně o jiné předměty vhodné 

pro školní výuku či družinu.

Velice děkujeme za fi nanční dary  v cel-

kové výši 22 000 Kč.  Tyto peníze byly po-

užity k dokoupení  potřebných školních 

pomůcek pro naši základní školu. Byly 

zakoupeny  zvonkohry, metalofon, xylofon 

a didaktické pomůcky (např. Tvary vzory 

množství,  Logico, Dívej se přemýšlej, Za-

cházení s číslem, Zlomky dělení, Geometrie).

Dále děkujeme za věcné dary, ve formě 

knih, puzzle, kostek a autíček. Všechny da-

rované věci budou využity ve školní druži-

ně  této školy. Velice si toho vážíme. 

Informace OÚ Ohrobec



Pokud jde o dopravu, za uvedené období 
jsme na území Ohrobce řešili celkem něko-
lik přestupků. Z toho šlo 2x o porušení 
zákazové značky, 7x o překročení dovo-
lené rychlosti, 1x jsme zjistili řízení pod 
vlivem alkoholu a 1x porušení pravidel 
při parkování. Udělili jsme 6 pokut ve výši 
500 až 2000 korun, 2 případy jsme předa-
li k projednání na příslušný správní orgán, 
MěÚ Černošice. 
Kromě toho jsme obdrželi a řešili několik 
oznámení:

Odchyt psa
Hlídka Obecní policie byla požádána 
hlídkou Policie ČR o součinnost při odchy-
tu psa muže, který se pokusil o sebevraždu. 
Naše hlídka na místě zajistila psa a zjis-
tila, že muž údajně spolykal velké množ-
ství prášků a zapil je alkoholem. Byl při 
vědomí, ale komunikoval. Poté dorazila 
Policie ČR a také sanitka, kam jsme muže 
pomohli naložit.

Pobíhající pes
Další oznámení se také týkalo psa, ale na-
štěstí už ne sebevraždy. Hlídka na místě 
psa odchytila. Protože pes měl známku s 
telefonním číslem, bylo možné zavolat ma-
jiteli (je z Ohrobce), který si psa vyzvedl 
na místě.

Lesní pych
Dostali jsme oznámení o podezřelém ká-
cení. Hlídka na místě zastihla muže s moto-
rovou pilou při nakládání dřeva do vozidla, 
kdy v okolí bylo pokáceno několik stromů. 
Muž se hlídce k ničemu nepřiznal a celá 
věc byla dále oznámena Obecnímu úřadu 
Ohrobec. Vzhledem k objemu pokácených 
stromů a tedy výši vzniklé škody to úřad 
předal Polici ČR v Jílovém. 

Bobr u Berušky 
U pekárny hlídka na základě oznámení zjis-
tila, že po komunikaci pobíhá nikoli bobr, 
ale nutrie říční. S  pomocí místního občana 

byla odchycena a předána chovateli nutrií, 
kterému zvíře uteklo.

Opilý řidič
O spolupráci nás požádala Policie ČR, 
abychom prověřili oznámení ženy, že se 
domů vrátil manžel, který přijel autem a je 
silně opilý. Žena dále uvedla, že zajistila 
klíče od vozidla, ale muž odmítá vystou-
pit z vozidla a ona o něj má strach. Hlídka 
zjistila na místě vozidlo, ve kterém seděl 
spící muž na místě řidiče. Po otevření dve-
ří a probuzení začal muž zmateně komu-
nikovat a poté hlídce sdělil, že s vozidlem 
před chvílí přijel a jen odpočívá. Podrobil 
se dechové zkoušce na alkohol, která byla 
pozitivní s výsledkem 3,81 promile, 3,41 
a 3,21 promile. (Na vysvětlenou – v ta-
kových případech vždy proběhnou dvě 
zkoušky v rozmezí pěti minut. Pokud má 
druhá naměřená hodnota odchylku větší 
než 10 % od první hodnoty, provádí se třetí 
zkouška, kdy výsledek musí být v rozmezí 
10 % od druhé zkoušky. Pak je to platné 
měření a není třeba např. odběr krve.) Věc 
převzala hlídka Policie ČR Jílové. Dále 
bylo zjištěno, že muž má již zadržen řidič-
ský průkaz za řízení pod vlivem alkoholu.

Obnažující se muž
S Policií ČR jsme prověřovali oznámení 
o muži obnažujícím se na lesní stezce. 
Hlídky zkontrolovaly oblast, kde nikoho 
nenašly. Oznamovatelka poté uvedla, že při 
procházce do lesa na ni číhal muž, který ji 
sledoval, a tak utekla. Hlídky zkontrolovaly 
stezky v místě, kde muže oznamovatelka 
spatřila. V čerstvě napadaném sněhu však 
našly pouze její stopy.

Jan Müller,
Obecní policie Vestec
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Jak zasahovala obecní policie
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Místní záležitosti veřejného pořádku v naší obci zabezpečuje Obecní policie ve Vestci. 
Chtěli jsme vědět co u nás v období od 1. ledna 2016 musela řešit.



Přečetl jsem si o záměru obce vybudovat chodník s veřejným osvětlením. Nevím kolik občanů má zájem 
se pěšky přesunovat mezi oběma obcemi.  Myslím, že většina jich pro tuto cestu zvolí autobus, než aby 
se tam trmáceli pěšky. (Z reakce čtenáře na článek v minulém Ohrobeckém zpravodaji.)

květen 2016

OBEC OHROBEC, U RYBNÍKŮ II čp. 30,  252 45, TEL./FAX: 257 760 338 pište nám na e-mail: redakčnírada@ohrobec.cz

Chodník ve Zvolské ulici

Opravy cest v obecním vlastnictví

Nemáme záměr budovat chodník do Zvole 
a pokud to tak někdo pochopil, byl to ne-
zamýšlený výsledek. Tento chodník by měl 
začít na křižovatce Zvolské a K Vranému 
a skončit na křižovatce ulic Zvolská a Prů-
běžná.
Podle názoru zastupitelstva a rovněž mého 
je tato investice opodstatněná. Chodník 
zvýší bezpečnost silničního provozu a zajis-
tí ochranu chodců.
Myšlenka vybudovat v ulici Zvolská chod-
ník vznikla již v roce 2010, kdy byl také 
zadán první požadavek na vypracování 

projektové dokumentace. Součástí výstav-
by chodníku má být i rozšíření počtu auto-
busových zastávek u ulice Průběžná, a to 
v obou směrech, a zřízení osvětleného pře-
chodu pro chodce.
Po nástupu do funkce starosty v loňském 
roce jsem veškeré úsilí zaměřil na dokon-
čení školky a školy. Chodníku ve Zvolské 
ulici jsem se začal věnovat letos hned od za-
čátku roku, mj. proto, že do 29. dubna bylo 
možné podat žádost o dotaci na tuto stavbu.
Z tohoto důvodu jsme veškeré úsilí smě-
řovali k získání územního rozhodnutí 

a stavebního povolení, což byla podmínka 
k podání žádosti o dotaci.  Oslovili jsme 
všechny dotčené orgány k vydání stanovis-
ka ke stavbě.  Na základě některých nových 
skutečností (např. původní projekt počítal 
s autobusovou zastávkou pouze ve směru 
od Zvole) bylo nutno upravit projekt. Čas 
na podání žádosti o poskytnutí dotace se 
tak výrazně zkrátil.
K tomu je nutné s majiteli pozemků, kte-
rých se stavba přímo dotýká, mít uzavřené 
smlouvy potvrzující souhlas s umístěním 
stavby a dále je nutný i souhlas všech sou-
sedů se stavbou. Nečekali jsme zde pod-
statnější problémy, ale někteří zprvu se stav-
bou souhlasili a podepsali, po čase vzali svůj 
souhlas zpět. Mají výhrady zejména k od-
toku dešťové vody a k následné nemožnosti 
parkovat před svým pozemkem, kde nyní 
stávají na zeleném pruhu.
Chápu tyto obavy, zejména pokud jde 
o protékání dešťové vody na dotčené po-
zemky.  Přesto jsem však nečekal nega-
tivní přístup našich obyvatel, kterým se tak 
zlepší životní prostředí. Tato stavba řeší 
samozřejmě i odvodnění a veřejné osvět-
lení. Nikdo z vedení úřadu si nedovolí pro-
sazovat něco, co by mělo občanům škodit. 
Proto zůstávám optimistou a věřím, že se 
celá záležitost vysvětlí a občané, kterých se 
to přímo týká, situaci pochopí.
Bohužel to však znamená, že letošní pří-
ležitost požádat o tuto dotaci nám unikla.  
Ale práce na  získání územního rozhodnutí 
a stavebního povolení poběží a akci bude-
me mít připravenou pro příští příležitost 
k podání žádosti o dotaci.

Otakar Janeba,
starosta

Řada našich občanů si stěžuje na stav ulic 
v naší obci. Platí to hlavně pro cesty na Ká-
rově, ale i pro některé ulice v Ohrobci. 
Připomínky vnímáme na obci jako opod-
statněné i přesto, že v mnoha význam-
nějších a větších obcích i městech je stav 
obdobných ulic podstatně horší.
Opravami povrchu některých ulic na Ká-
rově jsme se začali zabývat v loňském 
roce.  Na některé komunikace byl v celé 
šířce i délce položen a uválcován recyklát, 
na některých komunikacích se zasypaly 
vzniklé díry. Bohužel se tento způsob 
oprav neosvědčil, protože díry se vytvořily 
znova.
V radě obce jsme se proto rozhodli postu-
povat jinak. Během května budou vytipová-
ny ulice, ve kterých postupně bude prová-
děna oprava povrchu. Chtěli bychom podle 

fi nančních možností opravit komunikace 
tak, aby díry znova nevznikaly. Předběžně 
počítáme s položením recyklátu v celé šířce 
a délce a tepelným zpevněním tohoto ma-
teriálu formou nástřiku. Kriteria pro výběr 
ulic jsou: Vlastnictví celé ulice v majetku 
obce a počet  adres  obydlených trvale při-
hlášenými občany. Pak bude na jednotlivé 
ulice zpracován projekt na provedení jejich 
rekonstrukce. V letošním roce počítáme 
v rozpočtu obce s určitou částkou na opravy 
cest a tyto prostředky budou takto účelově 
čerpány. Ulic, které potřebují takovou re-
konstrukci, je u nás mnoho a proto je to zá-
ležitost na delší dobu.
Připomínám, že obec nesmí a nebude udr-
žovat cesty, které nejsou 100% v jejím 
vlastnictví a znovu děkuji vlastníkům po-
zemků pod komunikacemi, kteří je darova-

li obci viz. článek Poděkování za pozemky 
na str. 7 zpravodaje. 
Při této příležitosti chci ještě zmínit do-
pravní opatření v ulicích Břežanská a Zvol-
ská (hlavní trasa obcí). Na  začátku vjezdu 
jsou umístěny značky zóna zákazu předjíž-
dění a omezení rychlosti. Toto značení velká 
většina řidičů mine a počíná si jako na silnici 
mimo obec.
Proto bude na těchto silnicích umístěno 
vodorovné značení zákazu předjíždění – plná 
čára  –  v celém úseku obou ulic, které bude 
vyznačeno do konce června. Věřím, že rych-
lost a předjíždění přes plnou čáru si potom 
uvědomí další řidiči a bezpečnost dopravy 
se tím v Ohrobci alespoň částečně zlepší.

Otakar Janeba, 
starosta
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Ohrobecké ulice

Občas se mne lidé ptají, kde se v Ohrobci 

vzala Šumavská ulice a já jim odpovídám, že 

za to může souhra okolností a můj tatínek.

Pojmenování ulic, resp. cest, souvisí s roz-

vojem osídlení. Původní obce vesnického 

charakteru měly několik usedlostí - statků 

a chalup. S postupným rozšiřováním obcí 

nastala potřeba pojmenovávat cesty, tedy 

budoucí ulice. Nejstarší názvy určují směr 

(Břežanská, Zvolská, Károvská, Lhotecká, 

K Vranému, Libenská), další pojmenování 

jsou podle místního určení (U Rybníků, 

V Dolích, Úvoz, Nad lesem, K lesíčku, 

V sedlištích atd.). Tyto názvy vznikaly po-

zvolným vývojem při rozšiřování obcí. 

Při hromadném osidlování vznikají téma-

tické názvy ulic. Tak tomu bylo například 

na Kárově, který byl využíván zejména jako 

chatařská a rekreační oblast (Šeříková, Li-

pová, Akátová, Ořechová Meruňková atd). 

Mohou nastat ale i výjimečné situace tak 

jako to bylo právě s ulicí Šumavskou. Za-

čátkem šedesátých let byl rozparcelován 

tehdejší Žáčkův sad, čehož využila parta 

kamarádů včetně mých rodičů k výstavbě 

chat. Shodou okolností se ve stejné době 

reorganizovala tzv. Velká Praha. A tak se 

například Praha XII - Královské Vinohra-

dy přeměnila na Prahu 2 - Vinohrady. 

S touto změnou souvisela výměna uličních 

cedulí. Vzhledem k tomu, že tatínkova ma-

minka správcovala jednomu z vinohrad-

ských domu, vyřazené cedule mu poskytla 

pro další využití. Místo na skládku byly 

dovezeny do Ohrobce. Cedule vzbudily zá-

jem sousedů a tehdy vznikl nápad společně 

jednu vybrat a pověsit ji na začátek proza-

tím bezejmenné ulice. Byla tedy zvolena 

Šumavská. Po čase MNV přijal tento ná-

pad, Šumavská se stala stvrzeným názvem 

a na tomto základě byla vyhotovena ofi ci-

ální cedule. A tak máme v Ohrobci Šumav-

skou ulici.

Radana Rolčíková, 

obyvatelka Šumavské ulice

Opravy čističky pokračují
Před koncem loňského roku byl v čističce od-

padních vod stojící nedaleko základní školy 

nainstalován nový aerační systém. Zároveň 

bylo upraveno rozvodné potrubí vzduchu 

na samostatné přívody k jednotlivým linkám. 

Tím byla vyřešena technologie biologické 

části čistírny, která si vyžádala 218 400 korun. 

V rekonstrukci čističky ale pokračujeme dál. 

Pro další úpravy již bylo zadáno zpracování 

projektové dokumentace. Bude řešit pře-

devším osazení nových strojních česlí, aretaci 

vyrovnávací nádrže a osazení nových čerpa-

del do této nádrže. Součástí bude i osazení 

frekvenčních měřičů k dmychadlům a úpravy 

řídícího systému. Tyto úpravy budou ře-

šit  zlepšení výkonnosti čističky a zejména 

zápach v jejím okolí. Úpravy zlepší životní 

prostředí v naší obci.

Aby mohly být tyto technologické úpravy 

provedeny, bude třeba  provést stavební 

úpravy přístavku česlovny a rovněž kana-

lizační šachty před česlovnou. Rekonstrukce 

se bude týkat i samotné budovy čističky, pro-

tože její střecha je v havarijním stavu.

Projekt na tyto úpravy bude zpracován pod-

le vyhlášky č. 230/2012 Sb., tak, že podle něj 

bude možné vybrat zhotovitele i žádat o do-

taci, která uvedenou problematiku bude řešit 

v plném rozsahu. 

Obnova čističky je pro naši obec velmi dů-

ležitá.  Její náklady odhaduji přibližně na dva 

miliony  korun. To obec není schopna ze své-

ho rozpočtu zvládnout. Proto bude obnova 

čističky kompletně připravena včetně po-

třebného územního rozhodnutí a budeme če-

kat na vhodný dotační titul, abychom záměr 

mohli uskutečnit.

Otakar Janeba, starosta
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Setkání 
u vánočního 
stromu
Těsně před  loňskými Vánoci, konkrétně 20. 

prosince,  jsme se na předvánočním večeru 

sešli na novém místě oproti předcházejícím 

letům. Vánoční strom tentokrát stál na hřišti 

mezi rybníky, hned  vedle zrekonstruované 

zvoničky.

Na hosty večera vedle slaměného betléma če-

kal tentokrát i živý betlém, kde Marie a Josef 

chovali svého Ježíška. Děti z místního oddílu 

skautů Medvíďata dotvořily ráz živého betlé-

ma ovečkami, které samy vyrobily a nesly je 

v rukou.

Večer zahájil starosta obce Otakar Janeba. 

Po odhalení zvoničky předal slovo jáhenovi panu 

Vladimírovi, který ji vysvětil.  Poprvé po mnoha 

letech tak zazněl zvon z místní zvoničky a dotvo-

řil sváteční atmosféru našeho setkání.

Pak přišly na řadu koledy.  Živá hudba čítala 

pět muzikantů včetně hlavní zpěvačky Lucky 

Strejcové. Výraz hlavní zpěvačka je použit pro-

to, že vánoční koledy si zazpívala s chutí větši-

na účastníků krásného vánočního setkání.

K občerstvení se podávaly šunkové dvojhubky, 

klobásky a párečky s čerstvým chlebem z míst-

ní pekárny.  Členky kulturního výboru napekly 

jako vždy vánočky a cukroví, pekárna dodala 

skvělé malé koláčky. K pití byl svařák, punč, 

pro děti čaj.

Atmosféra byla vánočně sváteční a příjemně 

usměvavá. Večer tak krásně uvedl hosty 

do vánoční nálady. Přišly jich asi dvě stovky 

a kromě vánoční nálady si mohli odnést i Be-

tlémské světlo.

Informace OÚ Ohrobec

Členky obecní ohrobecké kulturní komi-

se pravidelně chodí přát našim seniorům 

(trvale žijícím občanům), kteří dosáhli 

kulatého výročí ( 70, 75, 80, 85,  a pak již 

každý rok)  V letošním roce slaví takové 

narozeniny:

Richard Bareš

Oldřich Fialka

Božena Slabová

Eva Stehlíková

Soňa Svobodová

Hana Vedralová

Dagmar Zárubová

Jiří Zapotil

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví 

a hodně životní energie.

Radana Ročíková, 

kulturní komise

NAŠI 
OSLAVENCI

vá
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Na začátku všeho je nápad. A tak jsme 

jednoho dne rozmlouvali se starostou, co 

jako by se dalo ještě v naší obci pro naše 

sousedy a občany okolních vesnic udělat. 

Když se podíváme právě k našim souse-

dům, tak skoro každá vesnice má nějakou 

větší akci. Břežany mají Svatováclavské 

dny, Libeň a Libeř akci Traktory, Oleško 

zase Woodstock. Ve Zvoli zase funguje 

Polydům a akcí tam mají jako máku. U nás 

v Ohrobci je největší událostí každoroční 

premiéra divadla HROB. A co když tu slávu 

postavíme právě na kulturní chtivosti míst-

ních? Co když na konec prázdnin pozveme 

několik divadelních souborů a uspořádáme 

FESTIVAL. No a nápad je na světě.

Takže vážení spoluobčané. Na konci 

prázdnin se můžete těšit na první ročník 

Ohrobeckého divadelního festivalu. Už 

jsou rozeslány pozvánky amatérským i pro-

fesionálním souborům a realizační tým se 

již pilně zabývá laděním všech detailů or-

ganizace. Vůbec nepochybujeme, že se akce 

povede a jsme zajištěni i proti špatnému 

počasí. Přejeme si, aby festival byl oprav-

du na profesionální úrovni, a nechceme za-

nedbat ani nejmenší maličkost. 

Prozradit snad teď mohu, že byl vybrán 

termín 27. srpen, což je poslední sobota 

prázdnin. Tento termín jsme zvolili hlavně 

pro časové vytížení oslovených divadelních 

souborů. Celé dění započne hned po obě-

dě a na své si nejprve přijdou děti. Uvidíte 

hrané divadlo, divadlo s herci i loutkami, 

kejklíře a doufáme, že i známé herecké tvá-

ře. S přibývajícími hodinami budou před-

vedeny hry pro starší a starší a konečné 

večerní představení bude určené dospělým 

a měla by to být ta pravá třešnička na dortu.

Celé odpoledne bude k dispozici občer-

stvení, jako doprovodné akce chceme zajis-

tit živou muziku, klauny, workshopy, prostě 

něco, aby se celé odpoledne dalo na našem 

ohrobeckém divadelním festivalu vydržet, 

abyste se pobavili, abyste se potkali se svý-

mi sousedy a ještě si užili kultury dosyta.

Teď si hlavně všichni, kdo okolo toho poska-

kujeme, přejeme, aby vše dopadlo tak jak 

má, aby vás návštěvníků přišlo hodně a aby 

byla s Ohrobeckým divadelním festivalem 

velká spokojenost, která by nás inspirovala 

a povzbudila do dalších ročníků. 

Jarda Strejc,

organizační tým 

Pro naši pravidelnou návštěvu divadla jsme 

na základě recenzí a doporučení tentokrát 

vybrali divadlo Bez Zábradlí, představení  

Tři muži na špatné adrese. K velikému pře-

kvapení všech „účastníků zájezdu“ jsme 

při vstupu do divadla viděli ceduli s textem 

Z důvodu nemoci změna v programu. Diva-

dlo vybralo náhradní představení s názvem 

Art, ve kterém hráli Josef Carda, Karel 

Heřmánek a Zdeněk Žák.

Představení se zabývá otázkou kolik prav-

dy, upřímnosti a tolerance unese přátelství. 

Solidní vztah tří přátel se ocitá na tenkém 

ledě ve chvíli, kdy si jeden z nich pořídí vel-

mi drahý obraz. Co Marka, Borise a Ivana 

vlastně spojuje? Tahle otázka dokáže ty 

tři zavést pěkně daleko. Až téměř na ko-

nečnou jejich dlouholetého přátelství. 

Zdánlivě banální estetický spor se zvrhne 

v nesmírně vtipnou hádku o hodnotách 

života a podstatě skutečného přátelství, 

kde vyplavou na povrch  povahové rysy 

jednotlivců, které mnozí z nás skrývají tak 

hluboko jak jen to je možné.

Je nám líto změny programu, ale to se samo-

zřejmě nikdy nedá dopředu ovlivnit. Větši-

ně se náhradní představení líbilo a nyní se 

těšíme na podzimní výlet za kulturou.

Informace OÚ Ohrobec

14. 5. Jarní ohrobecký duatlon pro děti. 

Od 16 hodin na Zálepech, na dětském hři-

šti U Dubu. Jde o cyklo-běžecký závod dětí 

všech věkových kategorií. Nejmenší závodí 

na odrážedlech, nejstarší mají prodloužené 

trasy jak běžecké, tak cyklistické.

15. 5. Vítání občánků. 

Od 10 hodin v restauraci U Trojánků bu-

dou do naší obce přivítané děti narozené 

od září 2014 do dubna 2016. Pozvánky již 

byly pozvaným občánkům rozeslány.

21. 5. Botanicko-geologická vycházka. 

Sraz v sobotu ve 14 hodin na křižovatce 

ulic Na Konci a K Vranému, vycházka po-

trvá asi 3 hodiny. Vydáme se do svahů oko-

lo Zvolské homole, kde můžeme očekávat 

netradiční vegetaci skalních stepí. Z ge-

ologického pohledu uvidíme aktivní skalní 

sesuvy které odkrývají zajímavé složení 

tohoto kopce.

4. 6. Cirkusácký dětský den. 

Od 16 hodin na hřišti před obecním 

úřadem. Den plný her 

a zábavy.

PŘEHLED AKCÍ

Kontejnery na bioodpad
V obci jsou umístěny dva kontejnery na bio-

odpad na těchto místech:

•  v Ohrobci  v ulici K Vranému u bývalého

obchodu, 

• na Kárově  v ulici K Lesíčku u zahrádkářů.

Do kontejnerů lze odkládat pouze opadané 

ovoce a zeleninu, listí, trávu a dřevní drť 

(do délky asi 50  cm a průměru 3 cm). Bio-

odpad lze do kontejnerů odkládat pouze bez 

obalu. Kontejnery zde budou do konce října. 

Naplněný kontejner vždy vymění svozová fi r-

ma za prázdný.

Prosíme využívejte kontejnery pouze na biodpad.

Informace OÚ Ohrobec
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Rozsáhlé změny u našich hasičů 

S radostí je třeba konstatovat, že hasi-

či v Ohrobci v letošním roce oslaví 90 let 

své činnosti. Je to příjemné konstatování, 

ale situace jak kolem Sboru dobrovolných 

hasičů, tak i  požární zásahové jednotky 

hasičů je značně složitá.

Připomeňme si, že existuje občanské sdru-

žení  Sdružení  Hasičů Čech, Moravy a Slez-

ska SDH Ohrobec (SDH). Ten má svého 

starostu, kterým je pan Řezníček, a velitele 

pana Šafránka. Sbor obci nepodléhá a pů-

sobí samostatně v rámci okrsku SDH a pod 

správou okresního výboru SDH.

Současně existuje požární zásahová 

jednotka obce (JSDH), jejímž zřizovatelem 

je obec Ohrobec a které podléhá.

Vzhledem ke skutečnosti, že pan Šafránek 

byl současně i velitelem JSDH, užívali 

veškeré vybavení JSDH  i všichni členové 

SDH. Pan Šafránek podepsal předávací 

protokol hasičského vybavení v majetku 

obce pro JSDH již v roce 2009.

Obě složky působí samostatně, ale měla by 

mezi nimi vzniknout úzká spolupráce.

Místní SDH loni na podzim požádal  

okresní výbor SDH o ukončení své činnosti 

v Ohrobci. Žádost byla podepsána většinou 

členů sboru. Na základě toho se v lednu 

uskutečnilo jednání za účasti členů výboru 

SDH - Řezníčka, Šafánka, Ziera, Plíhala, 

za okrsek pana Kopeckého a  okresního 

výboru předsedy pana Horáka.

Jednání bylo vedeno se snahou pokračovat 

v činnosti SDH v Ohrobci. Bylo by nedů-

stojné činnost sboru ukončit právě v roce  

90. výročí trvání sboru. Situace vznikla pro-

to, že v roce 2015 nebylo místnímu SDH 

vyhověno v jeho žádosti o uvolnění druhé 

garáže.  Zastupitelé rozhodli na základě 

výběrového řízení pronajmout garáž sou-

kromé osobě (v předešlých letech tomu 

bylo také tak).

Aby se situace ještě více zkomplikovala, 

na začátku letošního února rezignoval Jan 

Novotný na funkci velitele JSDH v Ohrob-

ci, čímž se jednotka úplně rozpadla. Obec 

proto musela ustavit jednotku novou, 

včetně jejího velitele. K tomu bylo třeba 

uklidnit situaci týkající se místního SDH 

a jeho členy přesvědčit k pokračování 

v činnosti.

V březnu proběhla výroční členská schůze 

SDH, které se za obec se zúčastnila paní 

Králová Krkošková a je reálný předpoklad, 

že SDH a JSDH v Ohrobci budou pokra-

čovat i v budoucnu.

Situace v ohrobecké JSDH je následují-

cí: Velitelem byl jmenován Libor Haich 

(není členem SDH) a Krajské ředitelství 

Hasičského záchranného sboru ho ve funk-

ci schválilo. V březnu proběhla odborná 

příprava velitelů, které se zúčastnil, a tím 

splnil podmínky pro výkon této funkce.

Jako strojníci se této odborné přípravy zú-

častnili pánové Král a Kliment. Jednalo se 

o školení teoretické, praktická část proběh-

ne v září. Zájem o členství v jednotce 

projevil pan Šafránek, novými členy by se 

měli stát i pánové Hatle a Bogdan. Pomoc 

jednotce nabídl i pan Plíhal.

Obracím se na případné další zájemce 

o členství v JSDH, aby se přihlásili buď pří-

mo jejímu veliteli Haichovi, nebo na našem 

obecním úřadě.

V měsíci lednu jsme požádali Nadaci Ag-

rofert o peněžní dar na nákup hasičského 

auta. Žádost byla vyřízena kladně a získa-

li jsme 50 000 korun. Za tuto částku se ale 

slušné auto nekoupí, proto musíme hledat 

další zdroje.

Činnost obou složek hasičů je nutné propo-

jit. Toho se podaří nejlépe dosáhnout tak, 

že členové ohrobecké JSDH budou sou-

časně i členy SDH.

Z usnesení výroční členské schůze v březnu 

2016 vyplývá:

1) Rozhodnutí o ukončení činnosti SDH 

v obci Ohrobec se odkládá až do vyjasnění 

situace.

2) Vytvoří se společná inventarizační ko-

mise pro objasnění nesrovnalostí ve stavu 

hasičského materiálu a výbavy.

3) Současné vedení SDH nabídlo své funk-

ce ve prospěch mladé generace (dosud bez 

jakékoliv odezvy).

4) Zástupce obce paní Králová Krkošková 

nabídla úzkou spolupráci a podporu 

ve společných jednání.

Věříme, že společná jednání dopadnou 

ke spokojenosti všech a místní SDH bude 

pokračovat.

Otakar Janeba, starosta,

Milan Zier

Výborů je nyní o čtyři méně
Po volbách  v roce 2014 byly na ustavují-

cím zasedání zastupitelstva obce Ohrobec 

ustanoveny tyto výbory obce:

Současně bylo rozhodnuto, že po třech mě-

sících bude funkčnost výborů vyhodnocena 

a případně budou upraveny. V průběhu vo-

lebního období došlo ke změně ve vedení 

obce. Ze zdravotních důvodů rezignoval loni 

starosta Pavel Makovský. Novým starostou 

obce byl zvolen Otakar Janeba, 1. místosta-

rostou Roman Hrabě a 2. místostarostou zů-

stal Tomáš Maruniak.

Letos rezignoval Jan Novotný na funkci 

předsedy dopravního výboru,  člena redakční 

rady a velitele JSDH Ohrobec. Při té příleži-

tosti došlo ve výborech k řadě změn, nyní 

pracují takto:

• Finanční výbor, který se zabývá i dotacemi 

pro obec: předseda – M. Červenka, členové: 

M. Keřková, V. Macháček

• Kontrolní výbor: předseda – J. Votánek, 

členové: J. Ovčáček, A. Škorpa

• Kulturní výbor: předseda – M. Klimentová, 

členové: B. Lebedová, R. Rolčíková.

Výbor pro výstavbu, dopravní výbor a výbor 

pro životní prostředí, redakční rada byly zru-

šeny s tím, že zastupitelé přislíbili, že v rámci 

svých funkcí budou pomáhat při jednotlivých 

úkolech.

Informace OÚ Ohrobec

• Finanční výbor a výbor dotační           
• Kontrolní výbor
• Dopravní výbor
• Stavební výbor  
• Kulturní a sociální výbor
• Výbor pro životní prostředí
• Redakční rada Ohrobeckého zpravodaje
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Poděkování za pozemky

Gymnastka 
Markéta

Naše obec v minulém roce dopisem žádala 

majitele části pozemků  pod veřejnými ko-

munikacemi o darování těchto pozemků. 

Nový občanský zákoník totiž stanoví, že sou-

částí pozemku je prostor nad povrchem i pod 

povrchem. Obec zajišťuje sjízdnost a opravy 

komunikací, na Kárově do budoucna i jejich 

vyasfaltování. To však ze zákona smí  a bude 

provádět jen u komunikací, které obec vlastní, 

tedy kde vlastní pozemek, na kterém se komu-

nikace nacházejí. Komunikace, které nejsou 

ve vlastnictví obce,  nesmí a nebude   zabez-

pečovat. Tato povinnost přísluší  vlastníkovi. 

S vlastnictvím pozemní komunikace se pojí 

nejenom povinnost udržovat její sjízdnost, ale 

také povinnost k náhradě škody, která v dů-

sledku porušení této povinnosti vznikla.

Na základě této výzvy se rozhodlo již 30 maji-

telů darovat obci tyto pozemky v ulicích Viš-

ňová, K Lesíčku, Jabloňová, Lhotecká, V Za-

hrádkách, Na Širokém II, Na Širokém III, 

V Březinách, Šeříková, Šumavská, Akátová. 

Bohužel však ani jedna z jmenovaných komu-

nikací dosud není v majetku obce celá.

Začátek gymnastických aktivit se u osmi-

leté Markéty Jandové spojuje s nástupem 

do školy.  Byl tam kroužek gymnastiky, kte-

rou prvňačka chtěla zkusit a rodiče nebyli 

proti. Na začátku se trénovalo jedenkrát 

týdně, pak dvakrát a nyní tráví v tělocvičně 

před závody čtyřikrát týdně dvě hodiny.

Letos 20. března došlo už i na závody ESG 

Cup, kategorie 8 let a mladší, v Plzni. Získa-

la rovnou první místo v sestavě. Do prázdnin 

se má zúčastnit ještě dalších závodů. V létě ji 

čeká prázdninové soustředění, týden v čer-

venci a týden v srpnu. Začínala cvičit se 

stuhou,potom přibyla obruč, později míč 

a nakonec švihadlo. Gymnastika ji i přes ná-

ročnost těší. Ze školy, kde nyní chodí do druhé 

třídy a která ji prý baví, nosí jedničky.

Markéta je aktivní dívka. Kromě gym-

nastiky stihne ve  škole ještě týdně navště-

vovat kroužek  výtvarné  výchovy a týdně 

kroužek keramiky. A k tomu má každý 

pátek hodinu jógy. Ze všeho nejraději má 

běh a už se prý těší na Zvolský běh. Běhá se 

starším bratrem. Když má chvíli čas, sedne 

na kolo a jede se projet s kamarády ze ško-

ly. Doma na ni čeká mazlivý černý kocour 

Čertolín.

Otec podporuje Markétiny aktivity fi nančně, 

matka ji zase vozí na všechny kroužky a závody.

Škola po půl roce od otevření 

Máme za sebou necelý půlrok od otevření 
ohrobecké školy a já dostala za úkol zhodno-
tit její dosavadní fungování. Musím říci, že 
jsem na ni pyšná. Každý kdo měl co do či-
nění s její přestavbou si jistě během této 
doby několikrát spílal, že se do toho vůbec 
pouštěl. Jenže když pak vidíte, že to má smy-
sl, všechny chmurné myšlenky jsou pryč.
Z neatraktivního domu vznikl krásný objekt 
s nejmodernějším vybavením, do kterého se 
vejde 86 žáků. Teď tedy můžeme nabídnout 
(v Ohrobci a ve Zvoli) po dvou paralelních 
třídách v každém ročníku plně organizované-
ho 1. stupně.
Říkali jsme si, že z toho musí mít všichni ra-

dost a rádi to využijí.  Ale přeci jen - kaž-
dá nová věc potřebuje čas, aby si své místo 
na slunci vybojovala. Když se blížil den zá-
pisu, cítili jsme proto lehkou nejistotu. Bude 
dost zájemců? Dají rodiče přednost novému 
před zavedenou zvyklostí? Byla by škoda ne-
využít tak pěkných prostor. K naší velké ra-
dosti se obavy ukázaly lichými. Do Ohrobce 
přišlo 20 dětí. Budeme mít plnou třídu.
Věřím, že k takovému počtu přispěla i po-
věst, jež současnou první třídu provází a kte-
rá hřeje u srdce. Nepohodlí, jemuž jsou ško-
láci i paní učitelka zatím vystaveni denním 
cestováním do družiny ve Zvoli, je určitě 
vyváženo velmi individuálním přístupem 

učitelky a možností navazovat kamarádské 
vztahy jak dopoledne ve třídě, tak odpoledne 
v družině. Konečně se děti ze sousedství ne-
vidí jen přes plot zahrad, ale prožívají spolu 
značnou část dne. A to je velmi důležité. 
Právě sousedské soužití totiž dělá vesnici 
vesnicí.
Od září už budeme mít v Ohrobci dvě třídy, 
vlastní družinu i jídelnu, během dalších dvou 
let jistě zaplníme celou školu. Na dobu, kdy 
v Ohrobci nebyla ani školka ani škola se 
bude jen matně vzpomínat.

Lucie Strejcová, 
ředitelka ZŠ a MŠ Zvole

Velice si vážíme těchto darů a děkujeme za ně.

Zároveň znovu žádáme vlastníky částí komu-

nikací  o  darování  těchto pozemků.  Zdů-

razňujeme, že   je nepřípustné,  aby se obec 

starala o majetek, který nevlastní.

Informace OÚ Ohrobec



Čas plyne a uspokojivé řešení potíží s ob-

chodem se nám stále nepodařilo najít. Píši to 

nerad, ale je to realita.

Jak jsem už psal v minulém Ohrobeckém 

zpravodaji, a musím to znovu zopakovat, 

jak rada obce tak i  zastupitelstvo se situací 

kolem obchodu stále zabývají. Závěr článku 

k obchodu v posledním zpravodaji byl, že 

hledáme náhradní řešení ze dvou zkou-

maných možností.

V jednání bylo rozšíření sortimentu prode-

je základních potravin v pekárně Beruška. 

Stalo se, ale toto řešení se neosvědčilo tak, 

jak jsme si přáli. Sice se v prodejně nabízí 

mouka, cukr, mléčné výrobky, uzeniny … 

ale stísněný prostor, pultový prodej, úzký 

sortiment a nemožnost osobního výběru 

zboží zákazníky nejspíš odrazuje a naši ob-

čané tam moc nenakupují.

Druhou variantou byla dřevostavba na místě 

bývalé čekárny u dolejšího rybníka. Tuto 

stavbu jsme pojali jako trvalou a proto bylo 

třeba zajistit projekt a požádat o stavební 

povolení. Předpokládaný rozpočet na ten-

to záměr činil 250 tis. Kč. Hned při prvních 

krocích jsme však narazili na skutečnost, že 

tato plocha o výměře 18 m² má 12 vlastní-

ků. Z nich je 5 nedohledatelných a další je 

trvale hlášený v Rakousku. Situace se proto 

stala neřešitelnou a tak jsme od tohoto zá-

měru upustili. Rada obce  a následně i za-

stupitelstvo 9. března 2016 schválilo zvýšení 

kupní ceny existujícího obchodu a pověřilo 

mě s majitelkou znovu jednat o jeho kou-

pi. S paní Slavíčkovou jsem vedl několik 

jednání. Jednou říkala ano, podruhé, že si to 

musí rozmyslet. Poslední SMS zprávu jsem 

od ní dostal 1. dubna 2016 (tedy na apríla), 

že po neděli, asi myšleno 3. 4. 2016 na úřad 

přinese písemně svoje podmínky prodeje, 

ale do dnešního dne 5. 5. 2016 se tak nestalo. 

Na tento obchod je vydán výměr k jeho 

odstranění. Paní Slavíčková se proti tomu-

to rozhodnutí odvolala ke Středočeskému 

krajskému úřadu. Vzhledem k nedodržení 

lhůty kraj vrátil toto odvolání stavebnímu 

úřadu Jesenice, a tím výměr k odstranění 

stavby nabyl právní moci a je vykonatelný. 

To nám otevírá cestu ke stavbě obchodu, 

který bude splňovat veškeré požadavky 

moderního nákupu. Budeme hledat sponzo-

ra, který by se podílel na fi nancování této 

investice. Zůstávám optimistou a věřím, že 

obchod v Ohrobci bude.

Otakar Janeba, 

starosta

MIMONI 
Sbalte si batůžky a vydejte se s Mimoni na detektivní výpravu 

za jejich pánem – největším padouchem.

Během dobrodružné cesty zažijeme plno zábavy, her, a pokud 

rozluštíme všechny záhady, najdeme i padouchův poklad.

Výpravy se uskuteční každý den od 8,30 do 17 hodin. 

Jiný čas je možný po předchozí domluvě.

Cena 2290 Kč zahrnuje oběd a nápoj.

Tábor je určen pro děti od 5 do 11 let. 

Proběhne ve dnech  11. - 15. července 2016.

 

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Přijďte s námi prožít týden plný dobrodružných her a zábavy. 

Vydáme se spolu do pohádkového světa plného kouzel 

a hudby a zkusíme najít ledový poklad královny Elsy.

Program denně od 8,30 do 17 hodin (jiné časy jsou možné 

po domluvě).

Cena 2290 Kč včetně oběda.

Tábor je určen pro holčičky a kluky  ve věku 5 - 11 let

a proběhne od 8. do 12. srpna 2016.

Kontakt:

Kulturní centrum Čtyřlístek

Na Výsluní 229, 252 45, Zvole

Tel. 733 761 419

e-mail: centrumctyrlistek@gmail.com

www.centrumctyrlistek.com

OHROBECKÝ ZPRAVODAJ

OBEC OHROBEC, U RYBNÍKŮ II čp. 30,  252 45, TEL./FAX: 257 760 338 pište nám na e-mail: redakčnírada@ohrobec.cz

Obchod v Ohrobci

PŘÍMĚSTSKÉ 
TÁBORY VE ZVOLI


