
OHROBECKÝ 
ZPRAVODAJ

ÚvoDNÍK
Vážení spoluobčané,
rychle se nám blíží konec letošního roku a tak 
vás chci informovat, co se nám v uplynulém ob-
dobí podařilo a také co se nepodařilo.
Stavební řízení týkající se výstavby chodníku 
v ulici Zvolská se neustále protahuje. Bylo zahá-
jeno územní řízení, ale dva občané se stavbou ne-
souhlasí a územní řízení je proto prodlouženo do 
konce roku. Pokud nezmění svůj postoj, budeme 
nuceni opět zadat změnu projektu, chodník však 
bude kratší a bez autobusových zastávek.
Obchod paní Slavíčkové řeší Stavební úřad Je-
senice, kam byla třikrát pozvána na jednání 
a vždy se omluvila. Naposledy byla pozvána na 
7. 12. 2016, výsledek jednání nám v tuto chvíli 
není znám. Proto hledáme jinou možnost výstav-
by nového obchodu.
Na druhé straně jsem rád, že se nám podařila 
rekonstrukce ulic Lipová, Jarovská a Na Ši-
rokém I na Kárově. Původní záměr rekonstruk-
ce ulice Jarovská se týkal pouze části po ulici 
Meruňkovou, ale díky fi nančním příspěvkům 
některých občanů byla rekonstrukce této ulice 
prodloužena až po ulici Vřesová.
Pro stavební řízení máme připraven projekt re-
konstrukce čističky v Ohrobci. Finanční náklady 
představují asi 2,5 mil. korun. Financování by 
částečně mělo být z dotace. Rekonstrukce čistič-
ky bude jednou z priorit v příštím roce.
Zadali jsme vypracování projektu na stavbu tě-
locvičny. V příštím roce bude probíhat stavební 
řízení tak, aby její výstavba byla dokončena do 
zahájení školního roku 2018/2019.
Na začátku roku 2017 by mělo proběhnout ve-
řejné projednání připomínek k návrhu Územní-
ho plánu naší obce.
Poslední srpnovou sobotu proběhl první ročník 
Ohrobeckého festivalu. Po stránce organizační 
a vystoupení jednotlivých souborů bylo vše  za-
jištěno na profesionální úrovni, za což patří podě-
kování zejména Jardovi Strejcovi. Bohužel, diva-
delní festival se sešel s malým zájmem diváků. 
Ptáme se proto, byla příčinou mimořádná vysoká 
teplota, nevhodný termín, nebo jiné důvody?
Z důvodu bezpečnosti silničního provozu jsme 
nechali provést nové dopravní značení v ulicích 
Břežanská a Zvolská. Toto značení bylo řádně 
projednáno a schváleno Policií ČR, Krajskou 
správou údržby silnic středočeského kraje a Do-
pravním odborem Černošice. Důvodem změny 
je především bezpečnost chodců ve Zvolské 
ulici, kde dosud není chodník. Řidiči nerespek-
tovali dosavadní značení zákaz předjíždění, ale 
na rovných úsecích těchto ulic běžně předjížděli 
a nedodržovali rychlost.
Vážení občané, závěrem si vás dovolím pozvat 
v neděli 18. 12. na zpívání u vánočního stromu. 
Také vám přeji klidný adventní čas, 
spokojené a šťastné vánoční 
svátky a do nového roku 
hlavně zdraví, štěstí 
a pohodu.  

Otakar Janeba, 
starosta

www.ohrobec.cz

Adventní věnce

Těsně před první adventní nedělí si mnoho 
maminek přišlo vyrobit vlastní adventní vě-
nec. I když třeba není vlastní výrobek tak 
dokonalý jako koupený, potěší často víc. 
Opět jsme pro všechny připravili spoustu čer-
stvých větví a nepřeberné množství ozdob. Ve 

velmi příjemné sousedské atmosféře vznikaly 
nádherné věnce, které budou dělat radost na 
svátečním stole po celý advent. Děti, které 
přišly s maminkami, tvořily les (se zvířátkem 
nebo bez něj) na zasněženém kopci.

Vladimír Škván
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Lampionový průvod
Tradiční lampionový průvod letos začal 
netradičně divadelním představením. Vyu-
žili jsme tmy a pozvali jsme unikátní stínové 
divadlo pana Nori Sawa.
Na papírovém plátně, kterým trochu clou-
mal vítr, se nejprve pomocí nůžek objevila 
Červená karkulka a za doprovodu drama-
tické hudby následně i vlk. Pohádku jistě 
všichni známe, ale ztvárnění ve stínovém 
divadle bylo prostě jedinečné (např. když 
Karkulka i babička plavaly ve vlkově 
žaludku, než je Nori vysvobodil tak, že 
plátno prostě rozpáral).
Na krásný zážitek z divadla navázal dlouha-
tánský lampionový průvod kolem rybníků 
na Ohrobecké návsi. V průvodu svítilo na 
100 lampionů. Pěkný večer jsme zakončili 
na plácku u Berušky u sponzorských koláč-
ků a teplého čaje, nad kterými jsme probíra-
li naše společné zážitky.

Vladimír Škván 



Na skautském táboře ohrobeckých Medví-
ďat nedaleko Malivského rybníka žili v roce 
2016 indiáni. Do tábora, který se tradičně 
konal v Bořicích u Písku, se sjely bledé 
a rudé tváře.
Po příjezdu měly děti za úkol vyrobit si 
oblečení, které nosily celý týden. Děti byly 
rozděleny do dvou indiánských kmenů - 
Siouxů a Utahů. Každý kmen si zvolil ná-
čelníka a dobarvil si totem, který byl jenom 
vyřezán. Za každý vítězný čin byly kmeny 
odměněny slavnostním ozdobeným brkem 
neboli caupem. 
Nejprve se Utahové a Siouxové utkávali 
v různých dovednostních soutěžích, ve kte-
rých si měřili sílu a obratnost. V prvních 

dnech nesměla chybět tvorba čelenek, luků 
a šípů, které pak kmeny následně využily 
k obraně a lovu divoké zvěře, kterou muse-
ly i vystopovat.
Jednoho rána se na území objevily valouny 
zlata, které mohli Utahové a Siouxové vy-
měnit u obchodníků za spousty zajímavých 
věcí a předmětů, které příroda neposky-
tovala, a ozdobit si jimi své oděvy a některé 
části těla.
Následujícího dne se do tábora, na úze-
mí indiánů, odvážily vstoupit bledé tváře. 
Zpočátku se chovaly přátelsky a když jim 
indiáni začínali důvěřovat, okradly je. V té 
době do tábora přijeli kočovníci, kteří in-
diánům umožnili zajezdit si na koních. Ru-
dochům tak dodali odvahy i síly a nic jim 
nebránilo jít do boje s bledou tváří.
Po velké válečné poradě vyrazily kme-
ny Siouxů a Utahů k boji. Byla to těžká 
a náročná bitva, ve které indiáni dokázali 
odvahu a statečnost vedoucí k drtivé po-
rážce bledých tváří. Poté byly bledé tváře 
přivázány k totemům a mučeny. Během 
mučení zajatci slíbili různé dary, což indi-
ány zaujalo a posléze se s bělochy usmířili 
a zakopali válečnou sekeru. 
Po celý tábor účastníci naslouchali od-
polednímu čtení moudrého stařešiny Bystré 
oko z knihy Dva divoši od Ernesta Thomp-
sona Setona. Kniha vypráví o dobrodruž-
ství chlapců Yana, Sama a Guye, kteří volný 
čas trávili v lese jako indiáni, a o tom, co 
všechno se od indiánů naučili.

Karolína Koryntová
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V období srpen - prosinec 2016 oslavili 
nebo oslaví svá jubilea naši spoluobčané:

Jaroslava Schreyerová

Vladimír Řezníček

Jiří Šebek

Přemysl Franc

Marie Kýhosová

Ludmila Penčevová

Vladimír Moravec

Jarmila Šedivá

Miluše Mažárová

Milan Hněvsa

Jana Tomková

Eliška Strnadová

Antonín Kroutvor

Miluše Černá

Božena Koníčková

Všem přejeme pevné 
zdraví a hodně životní 
energie.

Radana Ročíková, 
kulturní komise

Naši 
oslaveNci

Božena Koníčková

Všem přejeme pevné 
zdraví a hodně životní 



prosinec 2016
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Zásobování našeho území vodou

Začala úprava ohrobecké rokle

Ohrobec je nyní zásobován vodou z Po-
sázavského vodovodu, který k nám vede 
přes Libeň a Zvoli. Protože se v lokali-
tě Dolnobřežanska trvale zvyšuje počet 
obyvatel, zrodila se už v roce 2008 myšlenka 
řešit zásobování obcí v této oblasti vodou, 
které byl již tehdy nedostatek. V současné 
době nejen v naší obci, ale i v dalších je 
situace v zásobování pitnou vodou kritická. 
Nesmějí se budovat nové vodovodní řady, 
1. Středočeská vodárenská (1. SčV) povo-
luje pouze vodovodní přípojky.
Proto byla vypracována studie, jejíž zá-
kladní myšlenkou je změna zásobování 
regionu pitnou vodou tak, že pro některé 
obce Dolnobřežanska dojde ke změně do-
davatele vody (odběrného místa). Zámě-
rem je zvýšení kapacity existující vodovodní 
infrastruktury tak, aby byla připravena 

i na zvýšený počet obyvatel k výhledovému 
roku 2035.
Studie řeší především nový odběrný bod 
přivaděče, kterým bude automatická tech-
nická stanice – přečerpávací stanice Vestec, 
poblíž vodojemu Jesenice. Tento přivaděč je 
navržen v celkové délce asi 2150 m, kterým 
bude voda předávána do vodojemu Safina. 
Odtud voda poteče existujícím potrubím 
do vodojemu Hodkovice. Na něj bude na-
pojen nový přivaděč, který povede okolo 
Dolních Břežan a bude z něho vycházet 
odbočka pro zásobování vodojemu Lhota. 
Pokračovat bude přivaděč dál k vodoje-
mu Zvole, který bude mít kapacitu 600 m3 

a bude vybudován v místech existujícího 
vodovodu mezi Zvolí a Libní. Z tohoto 
vodojemu bude vodou zásobována naše 
obec a také Zvole. Vodojem bude napojen 

na současné vodovodní rozvody a přispě-
je ke zvýšení kapacity a dále k vyrovnání 
tlaku v potrubí. Ze Zvole bude přivaděč 
pokračovat za zvolský hřbitov, kde bude 
postavena odbočka pro Okrouhlo a odbo-
čka pro Vrané a Březovou.
Celkový náklad této investice přivaděče 
předpokládá částku asi 116 milionů korun. 
Financování předpokládá využití dotace, 
která má činit 60 % uznatelných nákladů. 
Naše obec se finančně bude podílet na vý-
stavbě nového přivaděče do přečerpávací 
stanice Safina a na novém vystrojení stanice 
Vestec a stanice Safina - podílet se přitom 
budou všechny zainteresované obce. Dále 
se budeme podílet na financování přivadě-
če v úseku od přečerpávací stanice Safina 
po vodojem Zvole a na výstavbě vodojemu 
Zvole. Předpokládaná hodnota vlastních 
investičních prostředků představuje částku 
asi 7 mil. Kč, podíl na celkové investici činí 
zhruba 9,4 procenta.
V současné době se řeší, kdo bude zastře-
šovat financování a kdo požádá o dotaci. 
Zájem o tuto činnost projevily Technické 
služby Dolnobřežansko, případně to může 
být Svazek obcí Dolnobřežansko, nebo ně-
která samotná obec. Po vyřešení této záleži-
tosti bude podána žádost na vypracování 
prováděcího projektu, na základě kterého 
budou probíhat územní řízení v jednot-
livých katastrech a stavební řízení včetně 
podání žádosti o dotaci. Zahájení výstavby 
přivaděče lze předpokládat v průběhu roku 
2018. Pak už by vody neměl být nedostatek. 

Otakar Janeba

Do konce loňského roku se o těžbu  
a úklid obecních lesů včetně rokle staral 
pan Houska. Ale neodpovídalo to plně 
našim představám a spíše to přinášelo urči-
té problémy. Stav lesa se nelíbil ani panu 
Urbanovi, který se nastěhoval do Ohrobce 
do domku po svých prarodičích v roce 2010.  
Sám přišel na obecní úřad s návrhem, že by  
rokli podél lesní cesty od ulice V Dolích 
až po zadní uličku za Obloukovou vyčistil  
a uklidil. Historie se často opakuje a shodou 

okolností  vnuk jde po stopách svého 
dědy, pana Kverky. Právě dědeček pana 
Urbana čistil rokli a staral se o její okolí  
v lese po dlouhá desetiletí. 
Navržená úprava spočívala v tom, že po do-
hodě s lesním hospodářem panem Tobolkou 
vyčistí rokli od popadaných stromů, pří-
padně pokácí nebezpečné stromy. To se také 
stalo. Protože ho tato činnost baví,  v těž-
bě nadále pokračuje. Pravidelně se schází 
s lesním hospodářem, který mu určí stromy, 

které jsou k pokácení s tím, že vytěžené 
dříví pan Urban zaplatí na obecním úřadě  
a dál je nabízí zájemcům jako palivo.   
Při procházce touto částí lesa je vidět velký 
kus nelehké práce. Kam pan Urban vkročil, 
les prokoukl, dosáhl velkých změn a  je vy-
čištěný,  za což mu patří vřelé poděkování.  
Pro více informací týkající se palivové-
ho dříví se můžete obrátit na obecní úřad 
v Ohrobci.

Otakar Janeba

Naši  
oslaveNci



OHROBECKý zpRAvOdAj

V ulici Šípková par.č. 334/55 na Kárově začal 
někdy v roce 1975 majitel pozemku P. J. na-
černo stavět rozsáhlou chatu. Již v roce 1976 
provedl státní stavební dohled místní šetření 
a konstatoval, že jde o nepovolenou stavbu. 
V dalším roce ONV Praha - západ začal řešit 
tento přestupek a vyzval majitel nemovitosti 
k ústnímu jednání. Z protokolu vyplývá, že 
majitel stavby dostal uloženo vyřídit si řádné 
stavební povolení na skutečně zamýšlenou 
stavbu. O tři roky později tento ONV vydal 
Rozhodnutí o přerušení řízení a vrácení žá-
dosti o povolení stavby k doplnění.  
V polovině roku 1983 proběhlo místní šetření 
ohrobeckého místního národního výboru 
na rozestavěnou stavbu. Vstřícně byla po-
volena její změna a prodloužena podmínka 
dokončení stavby o rok. Jenže to P. J. nestači-
lo a - opět bez povolení – stavbu zvýšil o další 
patro.
O čtyři roky později, v roce 1987, Místní ná-
rodní výbor v Ohrobci zaslal podnět na od-
bor výstavby na ONV Praha - západ , kde 
upozorňuje na nedodržení původní doku-
mentace. Následoval kolotoč čtyř pozvánek 
k ústnímu jednání, kam se majitel nikdy ne-
dostavil. Revoluční doba přinesla jiné starosti 
a tak se dlouho nic nedělo.
V roce 2003 sousedé začali upozorňovat, že 
na jejich pozemky padají kusy  rozestavěné 
stavby, stížnosti přicházely i od dalších lidí ze 
stejné ulice. Všichni žádali demolici stavby 
kvůli bezpečnosti. Po dvou letech oznámil 
Stavební úřad Dolní Břežany výkon státní-
ho stavebního dohledu, tzn. šetření na místě, 
kam se majitel opět nedostavil.
Následovalo několik dalších pokusů o se-

tkání s majitelem, kterých se zpravidla ne-
zúčastnil. Na jediném uskutečněném jednání 
majitel přislíbil dát do pořádku dokumenta-
ci s tím, že v případě, že nedokončí řízení 
ke stavebnímu povolení, bude zahájeno řízení  
o odstranění stavby.  
Po dalších stížnostech sousedů v roce 2005 
soudní znalec zhodnotil technický stav objek-
tu se závěrem, že ohrožuje jak stavebníka, tak 
i uživatele okolních pozemků. Začalo neko-
nečné jednání o odstranění stavby provázené 
liknavostí úřadů.
V roce 2011 tehdejší ohrobecká starostka Zá-
zvorková opakovaně urgovala Stavební úřad 
Dolní Břežany, aby dokončil řízení k odstraně-
ní stavby. Bohužel však stavební úřad nekonal.
Opakované stížnosti majitelů okolních 
nemovitostí na nebezpečí pocházející z této 
stavby přiměly dalšího starostu Makovské-
ho k razantnějšímu postupu. V únoru roku 
2012 nabylo právní moci Rozhodnutí o na-
řízení zabezpečovacích prací na rozestavě-
nou rekreační chatu, které vydal Stavební 
úřad Dolní Břežany a v dubnu byla v souladu  
s rozhodnutím stavba zlikvidována a poze-
mek byl vyčištěn. Fotografie ukazuje stavbu 
před likvidací; na stavbě se předtím dlouhé 
roky nepracovalo.
Následně byl v dubnu majitel nemovitosti 
doporučeným dopisem vyzván k uhrazení 
částky 635 770 Kč za provedení zabezpečova-
cích prací. Tento dopis si však P. J. nevyzvedl - 
adresa jeho trvalého bydliště je úřední adresa 
Městské části Prahy 10. Skutečný pobyt nebyl 
a není dodnes znám.
Na konci roku 2012 obec Ohrobec podala 
k Okresnímu soudu Praha - západ žádost  

o platební rozkaz. Ten byl vydán v květnu 
roku 2013 a ukládal majiteli nemovitosti 
uhradit pohledávku naší obci. V říjnu 2013 
převzal žalovaný platební rozkaz osobně. 
Koncem listopadu podal odvolání, které 
soud uznal jako odpor. Žalovaný jej však po-
dal pozdě a soud tento odpor na náš podnět 
následně zamítnul jako pozdě podaný.
Žalovaný se přesto odvolal a uvedl, že se 
považuje zkrácen na svých právech, jelikož 
odpor údajně podal ústně při převzetí rozka-
zu. Krajský soud odvolání zamítnul. Na řadu 
přišla exekuce a Exekutorský úřad Praha 2 
JUDr. Aleš Bayer v prosinci 2014 vyrozumí-
vá majitele nemovitosti o zahájení exekuce.
Makovský po konzultacích s právníkem věřil, 
že vymožení pohledávky nebude problém. 
V minulosti byl P. J. již jeden pozemek v draž-
bě prodán - koupili ho majitelé sousední par-
cely. Bohužel se později ukázalo, že P. J. měl 
mnoho dluhů i jinde, což obec v začátku ne-
věděla.
Současný stav je takový, že exekutor Bayer 
dosáhl pro danou nemovitost zástavní právo, 
které zajišťuje naši pohledávku. Bohužel je 
v pořadí za jinými pohledávkami, které činí 
celkem 1 360 615 korun. Dlužníkovi se str-
hává měsíčně z jeho příjmů 857 korun. Dluhy, 
které jsou před naší pohledávkou, bude tímto 
tempem splácet asi 130 let.
V úvahu přichází dražba, neboli nucený 
prodej nemovitosti: Ten může nařídit první 
věřitel, kterého zastupuje Exekutorský úřad 
Šumperk JUDr. Kubis. A na úhradu naší po-
hledávky by z prodeje parcely už nezbylo.

Informace OÚ Ohrobec
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Stavba se špatným koncem
I v naší obci existují kauzy, které se táhnou řadu let a stojí nás nemalé prostředky i úsilí. Jejich řešení je přitom v nedohlednu. 
Případ z našeho článku ukazuje na stav, který vznikl z obtížné vymahatelnosti práva v naší zemi. Táhne se už více než 40 let, takže 
podrobnosti už dnes nikdo přesně ani nezná, a  konec této kauzy si nikdo netroufá odhadnout.



Sezona světáků
Je až neuvěřitelné, že právě skončila naše – už 
čtrnáctá – divadelní sezóna. Jak asi víte, letos 
jsme hráli komedii Světáci. Na začátku jsme 
měli trochu obavy jestli je to správný tah, ale teď 
můžu s klidným svědomím říci, že to nemohlo 
být lepší. Ale pěkně od začátku.
Od loňska zůstala partička téměř pohromadě, 
a tak vybírat mezi námi typově správné herce 
tentokrát nebyl velký problém. Snad jen trochu 
mrazilo z náročného textu plného hlášek a fór-
ků. Nakonec to však byla jedna z věcí, která mě 
velice mile překvapila. Hlášky z úst našich herců 
byly přinejmenším tak výrazné a vtipné, jako ty 
ve filmu. To není z mé hlavy, interpretuji názo-
ry velké řady diváků. Dokonce si pár lidí druhý 
den po zhlédnutí našeho divadla pustilo původní 
film a hledali v něm to, co slyšeli na divadle. 
Nutno říci, že se všichni, kteří ztvárnili hlavní 
postavy hry, s textem popasovali velmi dobře 
a jestli nějakou repliku pozapomněli, dokázali 
perfektně zaimprovizovat.
A kdo byl letos nejúžasnější? No přece naše 
dámy. Letos jsme jich měli v souboru šest  
a to, jak se zhostily svých rolí, si nezadalo s profe-
sionálním výkonem. Byly prostě dokonalé  
a my, kteří jsme zrovna nehráli, jsme při jejich 
scénách chodili do hlediště a plakali smíchy. 
Na scéně se jich objevilo pět: Jaruška Kreisinge-
rová, Marcelka Sasková, Lucinka Strejcová, 
Kačka Ševčíková a Markétka Bindiscová. A ta 
šestá, Míša Řezníková, nám poctivě nahazovala 
z nápovědní budky. 
My chlapi jsme však nezůstali pozadu. Kdybych 
měl vypíchnout nějakou pánskou akci, bylo by 
to převtělení tří vesnických balíků do podoby 
lvů salónů. Dokonce mi jeden z diváků po před-
stavení blahopřál k tomu, jak se mi povedlo se-
hnat typově podobné dvojníky hlavních hrdinů 
z první půlky.
Premiéra samozřejmě proběhla, jako již tradičně, 
na domácí scéně v Ohrobci před nádhernou ná-
vštěvou více než pěti stovek lidí. Nebýt silné 
bouřky v úplném závěru představení, nemělo 
by to chybu. Takhle nám vichřice pokazila závě-
rečnou děkovačku. Moc jsme si z toho ale neděla-
li a přesunuli oslavy do resturace ke Trojánkům, 
kde se „děkovalo“ do brzkých ranních hodin.
Druhé představení jsme sehráli v Dolních 
Břežanech a derniéra letos proběhla v soko-
lovně ve Vraném. Takže i letos se návštěvnost 
našich tří představení přehoupla o dvě stovky 
přes tisícovku. A zde přichází na řadu první 
dík. Ten patří vám divákům za vaši neutuchající 
přízeň. My to divadlo hrajeme totiž nejenom pro 
svoji potěchu, ale především pro pobavení vás 
diváků, přátel a kamarádů. Další dík patří obci 
Ohrobec a společnosti MAS Dolnobřežansko 
za finanční grant a našim kamarádům za pod-
poru jak finanční, tak materiálovou.
Letos bych chtěl ale také hodně vyzdvihnout 
ty členy našeho souboru, kteří neměli žádnou 
hereckou roli, ale bez nichž by to prostě vů-
bec nešlo. Již tradičně parádní práci odvedl 
Jirka Saska jako zvukař, Honza Nestler jako 
stavěč dekorací před, přestavovač dekora-
cí v průběhu a bourač dekorací po předsta-
vení. Tomu zdatně sekundovali Filip Hamouz  
a Vašek Kreisinger. Zvláště ti první dva asi nej-
víc trpěli při mých režijních záměrech.
No a co budeme hrát příští rok? Zatím je to 
tajemství, ale vzhledem k tomu, že to bude jubi-
lejní, patnáctá sezóna, bude to rozhodně velká 
pecka.

Jarda Strejc
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Prázdninový divadelní festival

Na konci prázdnin se uskutečnil první 
ročník ohrobeckého divadelního festivalu  
a doufáme v jeho pokračování a vytvoření 
tradice. Chtěli jsme přivést kvalitní divadelní 

přehlídku našim spoluobčanům doslova 
až pod nos. Do Ohrobce bylo pozváno pět 
profesionálních a poloprofesionálních diva-
delních souborů. Program byl sestaven tak, 

aby si odpoledne užily děti a večer rodiče  
a ostatní dospělí. Festival byl výborně připra-
ven. Na hřišti bylo postaveno šapitó pro 250 
lidí. Bylo zajištěno zázemí pro diváky, ob-
čerstvení i výtvarné dílničky pro děti. Všech-
ny divadelní soubory měly velkou kvalitu, 
od dětských her až po večerní představní 
pro ,dospělé. Jediné, co chybělo, byli diváci. 
Škoda, nechali ujít si jednu z největších akcí, 
jež obec pořádá. Ten, kdo přišel, prožil vel-
mi příjemné odpoledne. Nevelká účast však 
náladu nekazila. Děti se náramně bavily  
s herci divadla Taška, kteří se jim věnovali 
každou přestávku, kdy se muselo nachystat 
další představení. Viděli jsme Včelí med-
vídky v krásné a výpravné pohádce divadla 
Krapet, či Malého prince v podání divadla 
Kampa. A dospěláci jistě ocenili vystoupení 
cirkusového barda Jiřího Bilba Reidingera 
se svým Concertem a následně večerní před-
stavení Dva na kanapi nuselské divadelní 
scény Bez zábran.
Realizační tým si uvědomuje, co je třeba 
ještě udělat, aby své spoluobčany více navna-
dil. Velkou podporou jsou povzbuzující mai-
ly od učinkujících. Kladou nám na srdce, 
ať v našem konání neustáváme. Takových 
festivalů, které by se zabývaly hlavně diva-
dlem, prý moc není. Rozhodně se vyplatí 
v započaté tradici pokračovat, protože když 
už žijeme v této krásné obci, je škoda se 
na podobných akcích nesetkávat.

Jarda Strejc

Opravy ulic přišly na 1,4 milionu korun
Zastupitelstvo se často zabývá stížnostmi 
občanů na stav některých vozovek, kte-
ré se podle nich pomalu opravují. Věřím, 
že se s tím postupně dokážeme vyrovnat.  
Nedokážeme ale opravit silnice najednou, 
protože vše je o penězích a rozpočtu. Každý 
rok předpokládáme na opravy ulic čerpat 
asi milion korun, což představuje 8 % 
rozpočtu, a postupně zkvalitňovat ulice, 
které jsou v majetku obce.
V letošním roce jsme do oprav ulic in-
vestovali celkem asi 1,4 mil. korun.
V květnu byla opravena nejkritičtější 
místa ulice Károvská v úseku mezi pe-
kárnou Beruška a vjezdem na Károv. Ne-
řešily se některé malé díry uprostřed vo-
zovky, které se do současné doby zvětšily  
a mnozí z vás na ně nyní upozorňujete. Tato 
oprava nás stála 55 000 korun.
Ve stejném měsíci byla provedena oprava  
a urovnání povrchu ulic Na Širokém I, 
Šípková, Břízová, Ořechová a části ulice 
Na Širokém III. Bylo to nutné po dostav-
bě kanalizace a veřejného osvětlení. Velké 
kritice byla podrobena oprava ulice Na Ši-
rokém I, na které srovnání a zpevnění 
povrchu bylo řešeno betonovým recyklá-

tem, který byl hutněn vibračním válcem.  
I přes toto hutnění na povrchu zůstalo velké 
množství většího na krajích nezpevněného 
recyklátu. Tento povrch se ukázal jako ne-
vhodný pro chůzi, vycházky s kočárkem 
a podobně. V ostatních uvedených ulicích 
bylo provedeno srovnání a utužení povrchu 
jemným kamenivem. Za tyto opravy jsme 
zaplatili 355 000 korun.
Ulice Lipová a Jarovská přišly na řadu  
v září. Rekonstrukce spočívala v odfré-
zování a urovnání podkladu s položením 
vrstvy z recyklovaného asfaltu. Povrch byl 
následně uzavřen asfaltovým nátěrem s po-
sypem drceného kameniva. Jarovská se 
původně měla rekonstruovat od ulice Ká-
rovská po křižovatku k ulici Meruňková. 
Protože však tři občané přispěli finančním 
darem 70 000 Kč, byla rekonstrukce této 
ulice prodloužena až po ulici Vřesovou. 
Kvůli nevyhovujícímu povrchu ulice Na Ši-
rokém I. byl asfaltový recyklát položen 
i v této ulici. Za rekonstrukce těchto ulic 
jsme zaplatili 829 tisíc korun.
Touto formou oprav hodláme pokračovat  
i v budoucnu. V letošním roce nebyla prove-
dena rekonstrukce žádné ulice (kromě 

Na Širokém I.) po pravé straně od Ká-
rovské. V Zálepech se totiž bude stavět 
kanalizace a vodovod, a máme obavy, aby 
těžká mechanizace tyto nové povrchy hned 
neponičila. Nyní je dohoda s investorem 
stavby, že doprava bude vedena od Lhoty 
ulicí Topolovou, takže v příštím roce se re-
konstrukce dočkají i ulice na pravé straně. 
Výběr ulic k opravě se bude posuzovat pod-
le daných kritérií, ulice musí být v majetku 
obce a dále podle počtu obyvatel a trvale 
obydlených adres.
Několikrát jsme žádali majitele pozem-
ků, které jsou součástí komunikací, o da-
rování těchto pozemků. Pokud nebudou 
ulice v majetku obce, není možné, aby je 
obec opravovala, protože nesmí investovat 
do cizího majetku. Na druhou stranu, maji-
tel pozemku odpovídá za to, když někomu 
vznikne na tomto pozemku škoda na zdraví 
a majetku – například uklouzne na zle-
dovatělém povrchu a zlomí si ruku a bude 
6 týdnů v pracovní neschopnosti.. Žádáme 
proto opět majitele těchto pozemků, aby 
zvážili možnost jejich darování obci.

Otakar Janeba
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Evropští hráči dámy

Čtyřlístek pro děti

Přesto, že dnešní děti mají v porovnání s 
minulými generacemi v oblibě především 
elektronické hry, neplatí to pokaždé. Asi 
všichni známe deskovou hru jménem dáma, 
ale věnujeme se jí spíše pro ukrácení nebo 
zpříjemnění času. Naši dva spoluobčané, je-
denáctiletý Michal Vítek a patnáctiletý Ma-
těj Zýka, se jí věnují závodně a dotáhli to až 
na poslední mistrovství Evropy.
Ale vezměme to popořádku. Oba se jako žáci 
základní školy v Kunraticích dámě věnují asi 

rok, hrají za školní klub. V rámci školních 
soutěží se oba dostali na mistrovství škol.
Kromě toho se účastnili řady turnajů pořá-
daných Českou federací dámy. Na nich se 
jednak zdokonalovali a jednak se kvalifikova-
li na květnové Mistrovství ČR v mezinárodní 
dámě 2016, kde Michal získal třetí místo  
a Matěj čtvrté, každý v jiné kategorii. Kromě 
umístění si odnesli také postup na mistrovství 
Evropy. To se konalo v srpnu v běloruském 
Pinsku a Michal přivezl 30. místo a Matěj 26.;  

samozřejmě ve svých kategoriích. Od té 
doby absolvovali další mezinárodní turnaj 
v polském  Klodsku, kde se opět oba dobře 
umístili a pokračují ve víkendových domá-
cích soutěžích.
K dámě je přivedli rodiče a chtějí v ní pokra-
čovat. Matěj přitom říká, že nemá přílišný 
zájem o  takové turnaje, kde je obrovský tlak 
na výkon a hrají tam i soupeři ze škol, kde se 
dáma učí jako předmět. Jeho mnohem více 
přitahuje radost, kterou mu hra dává.  Mi-
chal má jiné ambice, chce se dostat na mi-
strovství světa, což znamená umístit se do  
3. místa na mistrovství Evropy.
Fyzické hře se věnují na schůzkách klubu, ob-
vykle jednou týdně. Trénují však dámu také 
elektronicky třeba cestou v autobuse nebo 
doma na počítači. Pro úplnost ještě uveďme, 
že česká dáma se hraje na šachovnici 8 x 8, 
mezinárodní dáma má 10 x 10 políček a liší 
se i pravidla, v české dámě se smí skákat jen 
dopředu, ale v mezinárodní dámě i dozadu.  
Kromě toho oba hrají florbal, Michal se 
věnuje i judu a skautingu. Škola tím nijak 
netrpí, na vysvědčení se objevují nejhůř 
dvojky.    

mik

Kulturní centrum Čtyřlístek ve Zvoli zahajuje zápis do pohybových a uměleckých kroužků na 2. pololetí 2016/2017. Pro děti 
je ve Čtyřlístku pár posledních míst v následujících kroužcích, podporujících nejen jejich fyzický rozvoj a radost z přirozeného 
pohybu, ale i kreativitu a fantazii.  

Sportovní hry
Tento kroužek mohou děti ve věku 4 - 7 let 
navštěvovat každé pondělí od 15,15 do 16,45. 
Je zaměřen na všestranný tělesný rozvoj 
a poskytuje výbornou přípravu před začát-
kem jakéhokoliv sportu. Zábavný sportovní 
program pomáhá dětem zdokonalit jejich vy-
trvalost, hbitost, postřeh a orientaci.

Tanečky s Kiki
Kroužek je určen pro děti ve věku 2,5 - 6 let  

a probíhá každý čtvrtek od 17,30 do 18,30. 
S využitím známých písniček si zábavnou 
a nenásilnou formou děti osvojí správné dr-
žení těla a smysl pro rytmus, zdokonalí svoji 
pružnost, rovnováhu i koncentraci.
                                                        
Street dance s Niki
Lekce moderního tance jsou pro děti ve věku 
6 - 10 let vždy ve středu od 16,30 do 17,30.  
Děti se tu díky rytmické hudbě naučí koordi-
novat své tělo, získají sebedůvěru a osvojí si  
týmovou činnost.                                       

Kreativní tvoření

Probíhá ve čtvrtek od 16,15 do 17,15 a je ur-
čeno pro všechny děti s fantazií. Práce s roz-
ličnými materiály a technikami nejen zlepší 
zručnost dětí, ale rozvine i jejich kreativitu  
a přinese radost z vlastní tvorby.

Digitální fotografie  
Kroužek se koná ve středu od 15,30 do 16,30 

pro děti od 6 do 12 let. Děti si vyzkouší nej-
různější fotografické aktivity např. portréty, 
přírodu, pohyb, zvířata…. Naučí se využívat 
funkce digitálního fotoaparátu a poznají zá-
kladní úpravy v počítačovém programu.

Klubíčko pro nejmenší
Pro děti od těch nejmenších až po předško-
láky je určeno Klubíčko Čtyřlístek. Děti tam 
mohou být na hodinu, celé dopoledne i celý 

den. Tráví čas nejen hraním ve vesele vyba-
vené herně a pobytem venku, ale jsou pro ně 
připravené nejrůznější výtvarné a rukodělné 
dílničky, pohybové kroužky, základní hu-
dební průprava, výlety po okolí a další akce 
jako divadélka, karnevaly, soutěže, besídky, 
zajímavé návštěvy apod. Cena za hodinu je 
od 43 korun.

Bližší informace o aktivitách Kulturního 
centra Čtyřlístek najdete na:
www.centrumctyrlistek.com 
nebo na tel.: 733 76 14 19
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Srdečně vás zveme na  
Setkání u vánočního stromu

Přijďte na krátké setkání k vánočnímu stromu.  
Společně se svátečně naladíme, zazpíváme si koledy, 
ochutnáme něco málo dobrůtek 
a skauti budou rozdávat Betlémské světlo. 
(Přineste si lucerničky, ať si ho máte v čem odnést). 

Kdy: v neděli 18. prosince 2016 v 17 hodin
Kde: na hřišti před budovou obecního úřadu 
U Rybníků II  č.p. 30

Kulturní výbor obce

PANÍ NA ÚKLID DOMU
Hledám spolehlivou a pečlivou paní na úklid rodinného 
domu v Ohrobci na 1 den týdně. Mám zájem o dlouhodobou
kvalitní spolupráci. Případně mohu zajistit práci i na další 
dny po okolí. Vše ostatní dohodou. 
Další informace na tel.: 602 22 76 00
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