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ÚvoDNÍK
Vážení spoluobčané,
Vy,  kteří  máte  dovolenou  za  sebou,  jste  si 
ji  určitě  pěkně  užili  a  ti,  na  které  dovolená 
čeká,  se  jistě  těší.  Mne  zrovna  tak  těší  i  to, 
že na květnovém vítání nových občánků naší 
obce jsme jich napočítali sedmnáct.
V květnu se konaly další akce pro děti, a sice 
ornitologická vycházka, duatlon a botanicko 
– geologická vycházka. V červnu v rámci dět-
ského dne to bylo tzv. žonglovací odpoledne, 
na kynologickém cvičišti proběhl pátý ročník 
Vořiškyjády a tu samou sobotu se uskutečni-
la  premiéra  divadelní  úpravy  fi lmu  Světáci 
v  provedení  divadelního  spolku  H.R.O.B.  
Měsíc  červenec  byl  zahájen  nohejbalovým 
turnajem  na  hřišti  mezi  rybníky,  který  se 
i díky počasí vyvedl a organizátoři  jsou roz-
hodnuti turnaje pořádat opakovaně.  
Všechny akce se vydařily a jsem rád, že zej-
ména děti v Ohrobci mají možnost takového 
vyžití.  Všem,  kteří  se  podílejí  na  jejich  or-
ganizaci, patří velké poděkování.
V květnu rezignoval na funkci člena zastupi-
telstva Pavel Makovský – více v článku Po-
děkování bývalému starostovi na jiném místě 
zpravodaje. Zastupitelstvo doplnila Karolína 
Koryntová,  která  se  na  kandidátce  umístila 
jako  první  náhradník,  takže  volební  období 
dále pokračuje s patnáctičlenným zastupitel-
stvem.
Podařilo se nám pohnout s novým návrhem 
Územního  plánu  naší  obce.  Veřejnou  vy-
hláškou  je  nyní  oznámeno  doručení  návrhu 
Územního  plánu.      V  úterý  2.  srpna  2016 
proběhlo  společné  jednání  dotčených  or-
gánů,  krajského  úřadu  a  sousedních  obcí 
k  jeho  návrhu.  Nyní  běží  třicetidenní  lhůta 
k  uplatnění  stanovisek  těchto  orgánů.  Pak 
bude  následovat  tříměsíční  lhůta  na  zapra-
cování  stanovisek  a  připomínek,  takže  je 
předpoklad  schválení  nového  Územního 
plánu do konce letošního roku.    
Na závěr ještě chci upozornit, že v současné 
době  probíhá  obnova  katastrálního  operá-
tu  přepracováním  souboru  geodetických 
informací do digitální podoby v našem kata-
strálním území obce Ohrobec. 
Oznámení bylo zveřejněno veřejnou vyhláš-
kou. Dále bude oznámen termín k veřejné-
mu nahlédnutí, při kterém vlastníci nemovi-
tostí a jiní oprávnění mohou 
vznést námitky vůči změnám 
údajů katastru nemovitostí. 
Celková digitalizace by měla 
být provedena do konce 
roku 2017.

Otakar Janeba, 
starosta

www.ohrobec.cz

Pětiletý plán rozvoje

Současný  plán    rozvoje  obce    zpracovaný 
na období do konce roku 2017 se nám z větší 
části  daří  plnit.  Nastala  však  doba,  kdy  je 
na  místě  začít  s  revizí  tohoto  dokumentu, 
tedy doplnit některé záměry a jiné opustit.
Ze současného plánu se nám podařilo usku-
tečnit řadu akcí. Opravila se  budova obecní-
ho úřadu a také památeční zvonička. Podaři-

lo  se  také  opravit  řadu  komunikací  -  ulice  
U  Rybníků  I  a  U  Rybníků  II,  V  Dolích, 
K Vranému.  Opravil se    vodovod a kana-
lizace    v  ulici  Břízová,  Na  Širokém  I,  Oře-
chová.  Nejen  nás,  ale  hlavně  předškoláky 
i jejich rodiče těší zřízení mateřské školky. 

Pokračování na str. 3.
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mu nahlédnutí, při kterém vlastníci nemovi-
tostí a jiní oprávnění mohou 
vznést námitky vůči změnám 
údajů katastru nemovitostí. 
Celková digitalizace by měla 
být provedena do konce 

Vítání občánků

Konec školního 
roku

Rádi připomínáme květnové vítání občán-
ků, kteří se narodili od září 2014 po letošní 
březen.  Celkem  jich  bylo  17  a  přítomni 
samozřejmě byli    i  jejich rodiče. Atmosfé-
ra  setkání  byla  radostná,    děti  jsou  přece 
i budoucnost obce.  Součástí byly proslovy 
a gratulace. Účastníci odcházeli  s květina-
mi,  dárky  a  pamětními  listinami.  Navíc  si 
rodiny mohly na místě pořídit portrétní fo-
tografi i jako připomínku tohoto dne. 

Informace OÚ Ohrobec

Letos se poprvé  v základní škole rozdávala 
vysvědčení  našim prvňáčkům, kteří strávili 
v této nové škole svůj první školní rok. Svá-
teční  pocity  a  velké  očekávání    byly  vidět 
ve  tváří  každého  žáka,  když  mu  paní  uči-
telka  předávala  vysvědčení  a    gratulovala 
k úspěšnému ukončení první  třídy. Popřát 
krásné  prázdniny  přišel  i  pan  starosta. 
Všechny  děti  odcházely  se  spokojeným 
a  šťastným  pocitem.  Přejeme,  aby  jim  to 
vydrželo.



Poslední  červnovou  středu  odpoledne  si 
všimli  místní  občané,  že  v  Ohrobci  hoří. 
Šlo o stodolu chráněnou Národním památ-
kovým ústavem na parcele číslo  25/1, která 
patří ke  stavbám a  rodinnému domu číslo 
12.  Požár    byl  ihned  nahlášen  a  na  místo 
dorazily hasičské jednotky z Říčan, Jílové-
ho, Kladna i Prahy, jednotky dobrovolných 
hasičů ze Zvole a Dolních Břežan. Po půl 
hodině  se  podařilo  hasičům  dostat  oheň 
pod  kontrolu,  ale  přesto  bilance  požáru 
není nejpříznivější.
Po  předběžném  venkovním  ohledání  je 
zřejmé,  že  východní  část  stodoly  zůstala 
zachovalá,  západní  část  bohužel  vyhořela. 
Obvodové  stěny  nejsou  požárem  dotčeny. 
Původní  nosná  vnitřní  stolice  je  schopna 
dál plnit svoji funkci.
Z  památkového  hlediska    je  to  nevyčís-
litelná  škoda.  Tato  polygonální  roubená 
stodola  je  kulturní  památka  zařazená 

do  vesnické  lidové  architektury.  Pochází 
z druhé poloviny 19. století, má rozměry  10 
x 15 m a vyznačuje se mnohobokým, poly-
gonálním půdorysem.  Je to tedy půdorys 
velice vzácný. Dalším vzácným prvkem této 
stavby jsou zdvojené sloupky, které podpíra-
jí stropní trámy. Ve Středočeském kraji jsou 
zachovány  pouze  dvě  polygonální  stodoly 
tohoto typu. Stodola byla zapsána do státní-
ho seznamu památek již v květnu 1958.
V současné době probíhá vyšetřování Poli-
cie ČR, která zjišťuje  příčiny vzniku požá-
ru. Na  řadu přijde  i posouzení  stavby  sta-
tikem.  Posuzovat  se  bude  i  obnovitelnost 
ohořelých trámů (jejich vnitřní stav).
Co bude dál s touto stodolou, je na posouzení 
Národního  památkového  ústavu.    Je  však 
jasné, že bourat se tato významná památka 
naštěstí nebude.

Informace OÚ Ohrobec
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Západní část stodoly shořela, východní část přežila.  Fota M. Hanzlíková, NPÚ ÚOPSČ 

V období   duben – červenec 2016 oslavi-
li  svá  životní  jubilea  dále  uvedení  naši 
spoluoobčané. Všem gratulujeme a přeje-
me hodně zdraví a životní energie.

Květuše Bartíková

Jan Murla

Anna Černá

Jaroslav Tomek

Jitka Matoušková

Růžena Seidlová

Jiří Vostárek

Ivanka Zacháriášová

Jana Žežulíková

Marie Loužilová

František Říha

Marie Kavanová

Miroslav Ferenc

Radana Ročíková, 
kulturní komise

Omlouváme  se  za  nepřesnost  v  této  rub-
rice  v  minulém  Ohrobeckém  zpravodaji. 
Tato  rubrika  gratuluje  vždy  oslavencům, 
kteří  slaví  svá  výročí  v  době  od  vydání 
posledního zpravodaje k datu vydání sou-
časného.

OÚ Ohrobec

Naši 
oslaveNci

Ivanka Zacháriášová
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Pětiletý plán rozvoje

Poděkování bývalému starostovi

A tak po  zkušenosti s prvním plánem toho-
to  druhu,    kdy    byly  jasně  určeny  priority 
a potřeby do dalších let, nás čeká vytvoření 
tohoto plánu na další období. Obracíme se 
proto na vás jako před několika lety s pros-
bou o vyplnění dotazníku uprostřed tohoto 
zpravodaje.
Neslibujeme,  že  všechny  náměty  z  dotaz-
níku  dokážeme  využít.  Jistě  by  bylo  fajn 
mít  v  obci  např.  devítiletku,  dům  s  pe-
čovatelskou  službou,  novou  čističku,  kul-
turní  zařízení,  sportovní  areál,  všechny 
cesty  s  asfaltovým  povrchem...  sami  víte, 
že  potřeb  a  přání  je  mnoho,  ale  prostřed-
ků  méně.      Potřebujeme  však  znát  vaše 
potřeby,  názory,  hodnocení  a  připomínky, 
abychom spolehlivě věděli, co občané vidí 
jako důležité pro dlouhodobější směřování 
obce. Vaše podněty   bychom rádi promítli  
do připravované vize rozvoje Ohrobce jak 
při  revizi  zbývajících  záměrů v  současném 
plánu, tak při vzniku nového Strategického 
plánu rozvoje obce na období 2018 – 2022. 

Strategický plán je pro naši obec důležitým 
dokumentem.  Obsahuje  v  dlouhodobém 
horizontu rámcové představy obyvatel, jak 
má  vypadat  místo    kde  žijete  a  jaké  jsou 
vaše priority. Umožní radě i zastupitelstvu 
obce  kvalifikovanější  posuzování  a  roz-
hodování  o  směřování  investic.    A  ještě 
existují nejméně čtyři dobré důvody proč je 
vhodné mít plán rozvoje obce:
•  Existuje  koncepční  dokument  shrnující 

představu  rozvoje  obce  na  pět  let,  který 
přesahuje jedno volební období.

•  Propojuje se územní plánování s cíli roz-
voje  obce,  aby  se  naplňovaly  představy 
o místě pro život tak, jak si jej představují 
obyvatelé.

•    Plán  znamená,  že  existuje  podklad  pro 
odůvodnění  grantových  žádostí    včetně  
žádostí o dotace (evropské, státní a kraj-
ské)  na  jednotlivé  záměry  obsažené 
v  programu  rozvoje  obce.  Tento  plán  je 
nezbytnou  přílohou  či  podmínkou  ta-
kových žádostí.

•  Plán  slouží  také  jako  podklad  pro  se-
stavování  rozpočtového  výhledu  obce. 
První  verzi  plánu  budou  mít  obyvatelé 
možnost  vidět  a  vznést  k  ní  své  připo-
mínky  na  jaře  2017.  V  průběhu  měsíce 
května 2017 dojde k finalizaci strategické-
ho  pětiletého  plánu.  Možná  si  říkáte,  že 
pět let je dlouhá doba. K dlouhodobému 
plánu však bude sestaven také akční plán 
na  první  dva  roky,  který  se  bude  aktua-
lizovat na počátku roku 2020.

Uzávěrka pro sběr dotazníků je 31. 10. 2016. 
Dotazník  je  přílohou  tohoto  zpravodaje. 
Po vyplnění jej prosím vhoďte do schránky 
na našem obecním nebo jej tam odevzdejte. 
Pro  usnadnění  přístupu  k  dotazníku  jsme 
jej  zveřejnili  také  na  internetu  na  adrese  
www.ohrobec.cz  a rozešleme jej e-mailem 
v  rámci  obvyklého  informování  všem  ob-
čanům, kteří jsou k této obecní službě při-
hlášeni. Těšíme se na vaše podněty.

Informace OÚ Ohrobec

Dokončení ze str. 1.

Pan  Pavel  Makovský  vykonával  funkci 
starosty obce od 6. září 2011 do 24. června 
loňského roku, kdy ze zdravotních důvodů 
starostování  zanechal.  Poté  zůstal  členem 
rady  a  zastupitelstva  do  26.  května  2016. 
Vzhledem  k  přetrvávajícím  zdravotním 
problémům,  které  mu  nedovolovaly  se 
plně zapojit do činnosti zastupitelstva obce,  
rezignoval k tomuto datu  i na funkci člena 
zastupitelstva.  Přestože  ve  funkci  starosty 
obce  byl  „poměrně  krátkou  dobu“,  stihl 
toho  udělat  moc  a    patří  mu  velké  podě-
kování za jeho přínos obci.
Dovolím si uvést několik případů a změn, 
které vyšly z jeho hlavy: přestavba budovy 

č. 30 na obecní úřad, zřízení školky ve statku 
a její rozšíření na dvě třídy s celkovou kapa-
citou 47 dětí.  Zřízení kamerového systému, 
jehož  přínosem  je  hlavně  snížení  krimina-
lity  v  obci,  zavedení  dopravního  opatření. 
Oprava  komunikace  kolem  rybníků,  což 
pomohlo  zhodnotit  centrum  obce,  prove-
dení asfaltových nájezdů ze štěrkových ulic, 
vybudování naučné stezky na Kárově. Dále 
se  přičinil  o  rozesílání  SMS  a  emailových 
zpráv, což výrazně napomohlo k lepší infor-
movanosti vás občanů, i o úpravu webových
stránek a Ohrobeckého zpravodaje.
Za jeho působení byl zaveden dovoz obědů 
pro seniory. K významným změnám rovněž 

patří  změna  využití  budovy  č.  5,  bývalého 
obecního úřadu, na základní školu, obnova 
a restaurování zvoničky, která je symbolem 
naší obce.  Přínosem jeho starostování byla 
i  skutečnost,  že    většina  investičních  akcí 
byla financována z dotačních prostředků.
Pavel byl starosta, který dokázal dát vedení 
obce  jasná  pravidla,  přinesl  mnoho  myš-
lenek jakým směrem Ohrobec dál rozvíjet, 
věděl kam jít žádat o dotace atd. Pavle dík, 
laťku starostování jsi vytáhl hodně vysoko. 
Brzy se uzdrav, další volební období se blíží 
a nejen já, ale i další zastupitelé se na Tebe 
těšíme.

Otakar Janeba

Naši  
oslaveNci
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Divadelní festival 
v Ohrobci

Divadelní  spolek  H.R.O.B.  (Herecký    Roj 
Ohrobeckých Buditelů) již 14 let baví diva-
delní fandy ochotnickým vystoupením. Kaž-
doročně nastuduje novou hru, jejíž premiéru 
obvykle předvede v  červnu v Ohrobci pod 
širým nebem na návsi a derniéru pro změnu 
v Dolních Břežanech.  
Letos však H.R.O.B. kromě svého předsta-
vení organizuje v sobotu 27. srpna  divadelní 
festival, začínající ve 13 hodin, kde se před-
staví pět jiných divadelních spolků. Festival 

se koná se - jak jinak  -  v Ohrobci na návsi 
mezi  rybníky,  ale  nikoli  pod  širým  nebem, 
nýbrž  v  divadelním  stanu.  Spolek  sice  umí 
ledacos,  počasí  však  neovlivní  a  co  kdyby 
mělo pršet hercům i divákům za krk.
Ochotníci  připravili  desetihodinový  diva-
delní  maratón,  samozřejmě  s  přestávkami, 
který  obsahuje    představení  a  k  tomu  do-
provodný  program.  Odpoledne  se  hraje 
pro děti a večer pro dospělé. Děti do 12 let 
mají  vstup  zdarma,  děti  od  12  let  platí  50 

korun a dospělí 150 korun. Přitom je možné 
kdykoli odejít a zase se vrátit.
Ohrobec  touto  akcí  chce  založit  velmi  ne-
otřelou  novou  tradici,  kde  se  budou  nejen 
místní, ale i lidé z okolí scházet a trávit pří-
jemné odpoledne i večer plné zážitků. S na-
padem přišel Jarda Strejc, režisér úspěšných 
divadelních  her  ohrobeckého  spolku 
H.R.O.B. Jeho osoba (vede organizační tým 
festivalu),  je  zárukou  zábavy  stejně  dobré 
jako ji poskytuje místní ochotnický spolek.



Doprovodný 
program 
pro děti

Divadla a divadelní kusy
13,30 - Spolek Taška Kladno, 
představení Hloupá žába
Spolek pořádá představení pro děti i dospělé, 
kulturní a společenské akce, vzdělávací pořa-
dy, pořady pro domovy seniorů a zabývá se 
rovněž  např.  tvorbou  s  umělci  s  mentálním 
postižením.
Hloupá  žába  je  interaktivní  pohádka  s  ve-
selou  písničkou  pro  celou  rodinu.  Do  hry 
se postupně zapojí publikum, děti dostanou 
jednoduché kostýmy, vylosují si roli a naučí se 
chytlavou písničku.  

15,00 - Divadlo Krapet, 
představení Příhody včelích medvídků
Pražské  Divadlo  Krapet  se  věnuje  či-
noherním  představením  pro  děti  a  mládež. 
Příhody včelích medvídků Brumdy a Čmel-
dy  (čmeláčci  z  televizních  večerníčků)  oží-
vají  uprostřed  rozkvetlé  louky,  na  které  se 
čmeláčci  učí  nejen  létání  a  sběru  sladkého 
medového prášku, ale také odvaze. Díky ra-
dám své maminky a pomoci svých kamarádů 
Housenky, Motýla a krásné Berušky překo-

nají  nástrahy  hladového  Pavouka,  zachrání 
miminko a stanou se hrdiny celého palouku, 
když dopadnou strašidelného zloděje Pučme-
louda. 

16,30  - Bilbo compagnie, 
představení Concerto  - commedie dell´arte 
Jiří Bilbo  Reidinger je český herec, spisova-
tel a klaun. Působil na  turné Cirkusu Praga 
do Střední Asie a Sibiře. Hraje v Národním 
divadle,  Na  zábradlí,  v  Dlouhé.  Dále  půso-
bí  jako  režisér,  choreograf  a    učí  na  AMU. 
Kromě toho má se Sylvií Krobovou skupinu 
Bilbo compagnie.
Concerto  -  commedie  dell´arte  je  impro-
vizační hra s maskami. Houslista se zpěvač-
kou jsou rušeni bezcharakterním individuem 
-  mění  si  masky  a  ve  vždy  jiné  identitě  ničí 
nervy vážně se tvářících hudebníků.

18,00 - Divadlo Cylindr, 
představení Malý princ
Pražský  soubor  má  většinu    repertoáru  pro 

děti,  hraje  však  i  pro  dospělé  a  navíc  pořá-
dá  rodinná    představení,  využívá  i  non-ver-
bálních  forem.  Hudebně  divadelní  předsta-
vení Malý princ vychází z knihy Antoina de 
Saint Exupéryho. Vypráví příběh pilota, kte-
rý ztroskotá v poušti na Sahaře, kde potkává 
Malého prince.

20,30 – Divadlo Bez zábran, 
představení Dva na kanapi
Tento  divadelní  soubor  hraje  v  nuselském 
divadle, ale působí i  jako zájezdové divadlo. 
Specializuje se převážně na komediální žánr.
Představení Dva na kanapi pojednává jak se 
rozejdou advokát a jeho žena, zubní lékařka. 
Problém je v tom, že jeho kancelář i její or-
dinace se nacházejí v jejich společném domě. 
Situaci  řeší  jeho  rozdělením  na  dvě  stejné 
části  tak,  že  pomyslnou  hranici  představuje 
přerušovaná čára uprostřed společného salo-
nu. Každý žije svůj život, on s fotomodelkou, 
ona  s  hercem,  vznikají  neřešitelné  situace, 
které se snaží ve svůj prospěch řešit mazaný 
sluha.
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Během celého odpoledne si děti užijí cirku-
sového  kejklení  s  divadlem  Taška.  Mohou 
navštívit  i  výtvarné  dílničky  –  děti  budou 
zdobit  barvami  skleněné  ozdoby,  přívěsky 
a  jiné  předměty.  Kromě  toho  se  seznámí 
s košíkářskou výrobou. Pro všechny se naj-
de také něco k jídlu a pití i všelijaké dobroty.  

13:00 – Zahájení

13:30 – Hloupá žába (představení pro děti)

15:00 – Včelí medvídci (pro děti)

16:30 – Concerto (pro děti)

18:00 – Malý princ (pro děti i dospělé)

20:30 – Dva na kanapi (pro dospělé)
Odpolední  dětská  představení  trvají  asi  
45 minut, večerní asi 120 minut.

Informace OÚ Ohrobec

9. 9. Taneční zábava.
Od  20  hodin  v  restauraci  U  Trojánků. 
K tanci a poslechu bude hrát Malá muzika 
Nauše Pepíka.

11. 9. Transbrody.
Osmý  ročník  cyklistického  závodu  pro 
dospělé i pro děti. Start i cíl ve Zvoli. Více 
na www.transbrody.cz.

18. 9.  Břežanská desítka
Běžecký  závod,  trať  dlouhá  10  km.    Pro 
menší  závodníky  bude  připraven  rodinný 
běh dlouhý 1500 m. Start  i  cíl na náměstí 
za obecním úřadem v Dolních Břežanech. 
Více na www.brezanskadesitka.cz .

21. 9.  Dracula
Muzikál  v  Karlínském  divadle.  Rezerva-
ce vstupenek na obecním úřadě Ohrobec. 
Cena vstupenky 380 Kč. Odjezd společně 
autobusem.

24. 9. Ohrobecký duatlon v lese na Kárově.

8. 10. Drakiáda.  

5. 11. Lampionový průvod.  

26. 11. Vázání adventních věnců.

Čas a místo budou včas oznámeny 
na vývěskách 
a webových 
stránkách obce

Program 
festivalu

Přehled akcí
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Nohejbalový turnaj

Druhý prázdninový den jsme na na obecním 
hřišti  mezi  rybníky  uspořádali  1.  ročník 
nohejbalového  turnaje,  který  vznikl  na  zá-
kladě  domluvy  pravidelně  trénujících 
a  scházejících  se  nohejbalistů  v  Ohrob-
ci.  Účast  byla  hojná,  aktivně  se  zúčastnilo 
12  týmů,  tedy  celkem  36  aktivních  hrá-
čů  z  Ohrobce,  Zvole,  Březové  a  dalších 
okolních vesnic.   Na tak velkou účast  jsme 

nebyli připraveni  a tak jsme museli změnit 
organizaci. I když jsme neplánovaně využili 
i  přilehlých  tenisových  kurtů,  týmů  bylo 
prostě moc. Do druhé hodiny se proto hrá-
lo na dva vítězné zápasy, po druhé hodině  
se hrál první set na deset bodů a druhý pou-
ze  na  pět.  Za  organizační  improvizace  se 
jako organizátoři   omlouváme a věřím, že 
jsme se pro příští ročníky poučili. 

Na  prvním  místě  se  umístil  tým  Gigan-
ti  z  Károva,  na  druhém  tým  Nekopové 
z  Libně  a  na  třetím  místě  tým  Řáholec 
z  Březové.  Naše  turnajová  družstva  bo-
hužel na první místa nedosáhla, ale v příš-
tích  ročnících  budeme  snad  úspěšnější. 
Zároveň  byli  vyhlášeni  Nejlepší  hráč 
(Jan  Babiak),  Nejstarší  hráč  (Káďa  z  Ká-
rova),  Nejmladší  hráč  (Petr  Kramer) 
a  Nejveselejší  hráč  (Václav  Kreisinger).
Jak už  jsem uvedl, na  turnaji  soupeřilo 12 
nohejbalových týmů. Ale přišlo i mnoho fa-
noušků a počasí nám též přálo, a tak jsme si 
to všichni užili.
Další  turnaj, a to již třetí ročník, plánujeme 
na sobotu 20. srpna. Turnajem si připomí-
náme  Petra  Kulího  (jeden  ze  zakladatelů 
našich  nohejbalových  zápasů,  který  před 
časem tragicky zemřel). 
Minulé roky byly dobře obsazené a tak oče-
káváme opět velkou účast. Samozřejmě vás 
všechny zveme a budeme rádi, když si při-
jdete zakopat, nebo se jen pobavit a fandit. 
Vstupné činí 300 Kč na tým, registrace končí 
v 8,30 hod. Kolem 19. hodiny nás čeká vy-
hlášení vítězů, které doprovodí živá hudba.

Vladimír Strouhal, 
organizační tým

Děti na duatlonu

Jarní  ohrobecký  duatlon  jsme  uspořádali 
už v polovině května. Pro jarní termín hle-
dáme vždy nové zajímavé místo a tentokrát 
jsme závod pořádali na hřišti na Zálepech. 
Tratě závodu byly v přilehlých ulicích.
Na  startovní  listinu  závodu,  při  kterém 
na  sebe  bezprostředně  navazují  běžecká 
a  cyklistická  část,  se  nám  zapsalo  44  dětí. 
Rozdělili  jsme  je   do 4 kategorií od odrá-
žedel až po patnáctileté. Předškoláky jsme 
dokonce  museli  rozdělit  do  dvou  skupin, 
aby  se  všichni  bezpečně  vešli  na  trať.  Zá-

vodníci  dostali  čísla  od  našeho  sponzora, 
obchodu  CYKLO-EMAP  z  Písnice.  Bylo 
úžasné sledovat, jak někteří s lehkostí, ně-
kteří zarputile, ale všichni se soutěžním zá-
palem zdolávali trať a doráželi do cíle, kde 
bylo  pro  všechny  připravené  malé  občer-
stvení  z  Berušky.  Nakonec  všichni  získali 
nějakou cenu. 

V jednotlivých kategoriích zvítězili:

Odrážedla: Honza Skalický

Předškoláci: Lukáš Horáček, Kája Pauker-
tová, Eliška Skalická

Mladší školáci: Vojta Škván, Kája Švejdová

Starší školáci: Kuba Pospíšil, Ála Škvánová

Rodiče i jiní diváci nám pomáhali a fandili. 
Další závod se uskuteční v sobotu 24. září 
2016 na Kárově v lese za otočkou autobusu.

Valda Škván
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Černé skládky

Žijeme na vesnici a věřím, že všichni ji chce-
me mít krásnou. Taky na to obec každoročně  
vynakládá nemalé peníze.
Jdou hlavně na činnost naší pracovní čety, která 
se stará o sekání zeleně, úklid kolem kontejne-
rů, vyvážení odpadkových košů, zametání atd. 
Dále  obec  zajišťuje  odvoz  bioodpadu,  odvoz 
kontejnerů  na  tříděný  odpad  a  další  činnosti 
pro to, aby se nám v Ohrobci spokojeně žilo.
Na  druhé  straně,  což  nemůžeme  přímo 
ovlivnit, nám občané v blízkosti svých domů 
na  krajích  lesních  porostů  zakládají  černé 
skládky  odkládáním  posekané  trávy  ze  za-
hrad,  větví  a  jiného  zahradního  odpadu. 
Někdo  si  řekne,  že  to  je  přírodní  odpad, 
který neškodí životnímu prostředí. Jenže to 
není tak úplně pravda. V některých místech 
navršené  skládky  už  svojí  výškou  ohrožu-
jí  kořenové  systémy  stromů,  což  může  vést  
i  k  jejich  odumírání.    V  hromadách  tlející 
trávy  se  drží  myši  a  další  živočichové,  což 
jsou  výborné  pochoutky  pro  divoká  prasa-
ta. Pak se divíme, že tato prasata ryjí v těsné 

blízkosti  plotů.  Nedivme  se,  když  je  přímo 
tam sami krmíme.
Kromě  toho,  shromažďování  biologického 
odpadu  řeší  vyhláška  č.  3/2015,  která  říká 
v  čl.  3,  bodu  1)  Biologické  odpady  (biolo-
gicky  rozložitelný  odpad  rostlinného  půvo-
du)  je  shromažďován  do  velkoobjemových 
kontejnerů....  Odkládání  biologického  od-
padu  do   lesa nebo na veřejná prostranství 
se  považuje  za  zakládání  černých  skládek. 
Takové jednání obecní policie řeší blokovou 
pokutou  na  místě  ve  výši  1000  korun  nebo 
předá přestupek přestupkové komisi, kde se 
ve  správním řízení ukládá pokuta až 50 000 
korun.
Kontejnery  na  bioodpad  jsou  vždy  od  dub-
na  do  října  stabilně  umístěny  v  obci  (jeden 
v  ulici  K  Lesíčku  -  u  zahrádkářů,  a  druhý 
v  ulici  K  Vranému  -  u  bývalého  obchodu). 
Do  kontejnerů  lze  odkládat  spadané  ovoce 
a zeleninu, listí, trávu, dřevní drť.  Po naplně-
ní jsou měněny za prázdné. Ti, kteří nechtějí 
vozit odpad do kontejnerů, si mohou zakou-

pit  240litrovou nádobu, jejichž odvoz je za-
jištěn pravidelně jednou za 14 dní.
Jiné  skládky  jsou  zakládány  v  místech 
kontejnerů  na  tříděný  odpad.  Prosím  vás, 
vážení  spoluobčané,  neodkládejte  naplněné 
igelitky  nebo  jiný  odpad  vedle  plných,  ale 
i často prázdných kontejnerů. Obsah těchto 
igelitek potom vyprázdní vítr, příp. volně po-
bíhající  psi  a  kočky,  a  z  ulic  se  stávají  sme-
tiště. Problém je i ukládání kartonových kra-
bic  v  původním  tvaru  do  kontejnerů.  Stačí 
pár takových krabic, kontejner  je hned plný, 
a to opět vede k ukládání dalšího papíru ve-
dle něj.
Přikládám několik fotografií, ať si každý svou 
černou  skládku  mezi  nimi    najde.  Hlavně 
však,  zamysleme  se  nad  dalším  takovýmto 
chováním, Chceme takový nepořádek? Na to 
asi každý odpoví ne. A pokud ne, budeme se 
dívat na ty, kteří nám všem beztrestně zane-
řádí prostředí, ve kterém žijeme?

Otakar Janeba
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Doprovodný program:
cirkusové kejklení s divadlem ,,Taška“, výtvarné dílničky, 

zábavné hry a soutěže, jídlo pití a všelijaké dobroty

Celodenní vstupné 150 Kč, děti do 12 let zdarma,          
nad 12 let 50 Kč

sobota 27. 8. 2016
mezi rybníky

Program:

13:00 - Slavnostní zahájení 
13:30 - Divadlo Taška - ,,Hloupá Žába“

15:00 - Divadlo Krapet - ,,Včelí medvídci“
16:30 - Jiří Bilbo Reidinger - ,,Concerto“
18:00 - Divadlo Kampa - ,,Malý princ“

20:30 - Divadlo Bez zábran - ,,Dva na kanapi“

OHROBECKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL
2016


