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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
Jako pokaždé se v obci mnohé událo. V pra-
covní četě od poloviny února místo pana Urbana 
pracuje pan Bartoš. V březnu se tu konal první 
bazárek s dětským oblečením a určitě budou ná-
sledovat další. Z kulturních akcí se pod záštitou 
obce konalo v březnu setkání  téměř padesáti se-
niorů. Na 30. dubna se připravuje tradiční oslava 
čarodějnic.
Čtvrtéto dubna proběhl audit výsledku hospo-
daření obce za rok 2017. Audit potvrdil, že je bez 
závad. Mám radost z přebytku 8,3 mil. Kč. Vznikl 
proto, že se v loňském roce nepodařilo zrealizovat 
stavbu chodníku v ulici Zvolská a modernizaci a 
intenzifikaci čističky Ohrobec. Na obou akcích 
by obec měla finanční spoluúčast, což by výsle-
dek hospodaření výrazně snížilo. Přebytek bude 
použit na investice letos i v letech příštích.
Od vydání posledního zpravodaje se konala dvě 
zasedání zastupitelstva obce. Mezi nejdůležitější 
body jejich jednání určitě patří schválení roz-
počtu hospodaření pro rok 2018 a schválení Stra-
tegického plánu rozvoje obce Ohrobec do roku 
2023. Příprava stavby tělocvičny pokročila tak, 
že na ní je vydáno územní rozhodnutí a stavební 
povolení a probíhá výběrové řízení na dodavatele 
stavby. Vzhledem k námitkám ke stavbě bude z 
důvodu zvýšeného provozu aut v ranních hodi-
nách jako vyvolaná investice rozšířena a úprave-
na ulice V Dolích. K tomu je zadáno zpracování 
projektu a budeme žádat o povolení.
Na stavbu chodníku v ulici Zvolská je vydáno 
územní rozhodnutí a podána žádost o stavební 
povolení. Budeme podávat žádost o dotaci.  
V dubnu proběhlo výběrové řízení na projekt 
stavby cyklostezky napojující naší obec na cyk-
lostezku Libeň – Dolní Břežany. Stavba cyk-
lostezky bude záviset na možnosti dotace.
Za důležité považuji informovat o podání podně-
tu místní občanky na přezkoumání schváleného 
Územního plánu Ohrobec ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje. Výsledkem je, že správní or-
gán neshledal porušení předpisů, které by umož-
ňovaly provést přezkumné řízení, a proto roz-
hodnutím přezkumné řízení zastavil. Kritická je 
situace v zásobování vodou. V loňském roce jsme 
se zaměřili na zvýšení kapacity přivaděče vody 
do vodojemu v Libři. Kvůli finanční nákladnosti 
však bylo od tohoto řešení ustoupeno. Naštěs-
tí se našla možnost napojit Károv na vodovod 
ze Lhoty do Zálep. Toto napojení je projednané  
a schválené se starostou Dolních Břežan a s  
1. SčV. Připravuje se studie technického ře-
šení, které posoudí rozsah připojení. To by 
mělo být hotovo do konce letošního roku.  
Věřím, že tímto opatřením bude 
vyřešena možnost dalších 
přípojek na vodovodní řad 
v naší obci.
         
                 Otakar Janeba,
                              starosta
  

www.ohrobec.cz

Divadlo pro malé i velké

Obchod bude větší,  
ale později

S  jarem přicházejí přípravy na již třetí ročník 
Ohrobeckého divadelního festivalu. Že se 
vám to zdá brzy? Kdepak. Jestli chceme mít 
letos opět tento ročník povedený tak jako 
loňský, je nejvyšší čas začít s  jeho  organizací. 
Rádi bychom pro vás, naši milí návštěvníci  
a příznivci, nachystali několik novinek.
Scénu sice zachováme ve stanu šapitó, ale letos 
by měl být větší a s  vyšší kapacitou diváků. Do 
takového stanu se vejde i větší podium, které by k  

nám mělo otevřít cestu známějším a atraktivnějším 
divadelním souborům. To byla jedna z  věcí, která 
nás trápila minulý rok, kdy jsme při poptávání 
souborů naráželi na malý prostor pro jejich 
divadelní hry. Kostru festivalu bychom i pro tento 
rok zachovali. Odpolední představení pro malé 
děti, s  přibývající hodinou přijdou představení 
určena dětem starším až po dospělé diváky. I na 
odpoledne však budeme vybírat takové kusy, které 
zaujmou také rodiče malých návštěvníků. 

Jak si určitě někteří všimli, na začátku února le-
tošního roku byla provedena demolice bývalého 
obchodu, která vyšla na 50 tis. Kč. Znamená to 
tedy, že jsme se rozhodli pro stavbu obchodu 
nového. 
Zadali jsme zpracování projektové dokumenta-
ce s požadavkem, aby prodejní plocha nového 
obchodu byla zvětšena asi na 60 m², a hned 
jsme narazili. Zvětšením obchodu jsme se se 
stavbou dostali na sousední pozemek. Protože 
chceme, aby kolem obchodu bylo určité zá-
zemí a prostor, začali jsme jednat s majitelem 
sousedního pozemku, jak daný problém vy-
řešit. Za požadovaný pozemek asi 70m² jsme 
mu nabídli přibližně stejnou výměru pozemku, 
kterým je dvůr před jeho domem s tím, že 
ustoupí případnému rozšíření vozovky na hrázi 
v místech zatáčky před jeho domem. Na výměně 
jsme se předběžně domluvili, za což mu děku-
ji. Zadali jsme proto zpracování geometrických 
plánů pro dělení pozemků, které budou podkla-
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Opravy komunikací

Hasiči se tuží
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Stav našich komunikací je pro mě věčné téma. 
V letošním roce v obecním rozpočtu na opravy 
povrchu komunikací opět počítáme s částkou 
milión korun s možností zvýšení o dotaci 480 
tisíc korun ze Středočeského fondu obnovy ven-
kova pro Oblast podpory dopravní infrastruktu-
ry. Částka je to pěkná, ale není to dost peněz 
na to, abychom za ně dokázali opravit povrch 
všech ulic. Opět musím zdůraznit podmínku, 
že obec musí být vlastníkem pozemku, aby po-
vrchy ulic mohla rekonstruovat. Připomínám to 
proto, že přes veškeré úsilí se nám nedaří po-
zemky pod komunikacemi získat tak, abychom 
mohli udělat aspoň to na co máme. 

V prvních měsících letošního roku jsem řešil 
převážně stížnosti na stav ulic. Milí spoluob-
čané, stěžujte si u majitelů pozemků! Musím 
s vámi souhlasit, že povrch některých ulic byl 
katastrofální. Například v ulici V Zahrádkách, 
na Širokém III, v Ohrobeckém údolí a mohl 
bych jmenovat další. Chci proto poděkovat 
všem občanům za finanční dary, kteří tak při-
spěli na nákup materiálu na zásyp těch nej-
větších výtluků v ulicích, které nejsou v maje-
tku obce. Kdybychom tyto peníze nezískali, 
tak bychom opravy vůbec neprováděli.  Takový 
způsob oprav je ale nekonečný, je to vytloukání 
klínu klínem, opravy jsou krátkodobé a sami 

poukazujete na to, že se tak pouze zvyšují ulice 
atd. Promluvte proto se svými sousedy, s  vlast-
níky pozemků, aby je obci darovali. Obec po 
nich nechce žádný cenný majetek, jen kousek 
pozemku (majiteli nic nepřináší ani nepřinese), 
o který se potom podle zásad dobrého hospodá-
ře bude starat.
Obec uvedené problematice věnuje nemalé 
úsilí. Nyní jsme se zaměřili na ulice V Zahrád- 
kách, Na Širokém III, K Lesíčku a Višňovou.  
U všech těchto ulic jsme začali jednat s vlastníky 
pozemků ohledně uzavření darovacích smluv.  
S vlastníky, kteří bydlí na adrese v Ohrobci jsem 
jednal osobně, převážně s příslibem uzavření 
darovací smlouvy, za což jim děkuji.  Celkem 
21 majitelů, kteří mají adresy mimo Ohrobec, 
jsme požádali dopisem. U sedmi pozemků, 
jejichž vlastníky jsou zemřelé osoby, jsme požá-
dali o projednání dodatečného dědického řízení. 
Dosud jsme uzavřeli darovací smlouvu s paní 
Martinovou, Ing. Marvánem, panem Strnadem, 
Maršíčkem, Trojanem a s paní PhDr. Kramá-
řovou Hezinovou. Všem patří poděkování. 
V letošním roce budeme provádět rekonstrukci 
povrchu pouze těch ulic, jejichž je obec sku-
tečným vlastníkem. Poděkování patří i panu 
Doksanskému, který přislíbil zpevnění povrchu 
ulice U Planin.
Závěrem chci informovat o tom, že proběhla 
reklamace povrchů, kde na již opravených ko-
munikací vznikly malé výmoly.

Otakar Janeba

V zimním období jsme se nescházeli pravidelně, 
ale vše si chceme vynahradit od jara do podzi-
mu. Při zimních schůzkách jsme vyzkoušeli 
techniku a probrali plánované akce. Velké po-
zitivum a posun k lepšímu je v tom, že členové 
Jednotky dobrovolných hasičů (organizační 
složka obce) vstoupili do Sboru dobrovolných 
hasičů Ohrobec. Tím vzniká celkově lepší 
činnost místních hasičů a užší spolupráce s obcí.
Obec jsme požádali o grant a uspěli jsme. Chce-
me jej využít převážně k pořádání kulturních  
a společenských akcí a k náboru nových členů. 
Rád bych vás vyzval k spolupráci – noví členové 
jsou vítáni. Scházíme se minimálně jednou za 
měsíc (první úterý v měsíci v 18 hodin) před 
hasičskou zbrojnicí. Nebo se zeptejte na obci. 
Tento rok budeme organizovat oslavy 1. máje 
a čarodějnice. Na čarodějnice chystáme zábavu 
pro děti, budeme stavět májku a hranici. Na 
podzim chystáme Posvícenskou zábavu s živou 
hudbou. 
Mimo jiné povinnosti nás čeká kontrola hyd-
rantů v obci, jejich zmapování a zjištění 
funkčnosti. Případné nedostatky budeme hlásit 
a kontrolovat jejich odstranění. 

Vladimír Strouhal

1. 6. - 31. 12. 2017
V uplynulém období leden - březen 2018 
oslavili svá jubilea níže uvedení  
spoluobčané:

 2. 1.   Jindřiška Kalábová
 3. 1.   Karla Hněvsová
15. 1.  Soňa Svobodová
28. 1.  Blanka Lebedová
29. 1.  Jana Paukertová
30. 1.  Jana Dvořáková
 2. 2.   Jaroslava Žáčková
12. 2.  Richard Bareš
  2. 3.   Oldřich Fialka
  6. 3.   Ivo Šedivý
12. 3.  Božena Slabová
17. 3.  Zdeněk Krůček
21. 3.  Marie Pulcová

za obec Ohrobec Radana Rolčíková

Naši  
OslaVeNci
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Divadlo pro malé i velké

Volební 
zpravodaj

Získat kvalitní profesionální soubory se 
zajímavou hrou je dost velký oříšek. Ale po 
zkušenostech z  předchozích dvou ročníků věřím, 
že si cestu k  nám najdou. Rádi bychom doplnili 
program festivalu o nějaké hudební či kejklířské 
vystoupení. I v  tomto směru jsou již osloveni 
patřiční umělci a doufám, že se záměr podaří. 
Dalším úskalím pro shánění divadelních souborů 
je poměrně dlouhá příprava jejich vystoupení. 
Přestávky mezi jednotlivými hrami jsou malé,  
a tak je třeba mít partičku šikovných kulisáků, 
kteří každému souboru rychle pomohou se 
stavbou jejich scény. Touto cestou bych rád 
požádal o dobrovolníky z  řad rodičů, případně 
starších sourozenců malých diváků, aby se 
nestyděli a přišli pomoci. Jako vždy bude 
samozřejmě k  dispozici nezbytné občerstvení, 
workshopy pro děti či hygienické zázemí.
Pro letošní festival je vybrán krásný termín,  
1. září 2018. S  prvním zářím začíná škola, 
je to i začátek babího léta a teď je to i datum 
pro třetí ročník Ohrobeckého divadelního 
festivalu. Tak se přijďte všichni na závěr 
prázdnin pobavit mezi rybníky do našeho 
divadelního šapitó.

Jarda Strejc

Naši  
OslaVeNci

V lednu jsme zvolili prezidenta, ale nejsou to 
jediné letošní volby. V říjnu nás čekají volby 
komunální, do obecního zastupitelstva. V pro-
bíhajícím volebním období v zastupitelstvu 
pracuje 15 zastupitelů. Tento počet opravňuje 
zastupitelstvo ustanovit radu obce – máme ji 
pětičlennou. Rada se schází nepravidelně podle 
potřeby, zasedání zastupitelstva se konají v po-
čtu 5 – 6x v roce. 
Po osmi měsících práce v zastupitelstvu nejprve 
jako řadový zastupitel, poté jako místostarosta  
a od 25. června 2015  jako starosta jsem  nabyl 
přesvědčení, že patnáctičlenné zastupitelstvo 
pro naši obec je zbytečně velké, nadpočetné.  
Obce naší velikosti mají obvykle zastupitelstva 
menší, 15členné je spíše méně časté a navíc  
i pro zastupitelstvo platí – čím více osob, tím 
pomalejší postup. Proto pro příští volební obdo-
bí budu prosazovat snížení počtu členů zastu-
pitelstva na 9 – 11 osob.  O počtu členů roz-
hodne příští zasedání zastupitelstva obce (asi 
v červnu), které tento počet musí schválit, a to 
nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb.  Budu 
usilovat, aby pro volby byly postaveny mi-
nimálně dvě kandidátky, abyste měli možnost 
širšího výběru kandidátů. Věřím, že kandidovat 
budou kvalitní kandidátky a kandidáti, kte-
ří budou chtít pro obec pracovat s nasazením  
a pomohou Ohrobec, Károv a Ohrobecké údolí 
dále rozvíjet. 
O plnění současného volebního programu a o 
volebním programu pro nadcházející volební 
období budete informování v Ohrobeckém 
zpravodaji.

Otakar Janeba

Prezidentské volby
V prvním kole (12. a 13. ledna 2018) prezi-
dentských voleb bylo vydáno 725 obálek s hla-
sovacími lístky. Při počtu 954* oprávněných 
voličů vychází volební účast na 76 %, platných 
bylo 718 hlasů.

V druhém kole, které se konalo o dva týdny 
později, bylo vydáno 738 obálek s hlasovacími 
lístky. Při oprávněných 940* voličích vyjde vo-
lební účast na 78,5 %, platných bylo 736 hlasů.

Výsledky II. kola:
Jméno Platné hlasy
Jiří Drahoš 509
Miloš Zeman 227

Informace OÚ Ohrobec
*rozdíl je způsoben voliči, kteří nevolí ve  

svém volebním okrsku

Výsledky I. kola:
Jméno Platné hlasy
Jiří Drahoš  262 
Miloš Zeman 158
Marek Hilšer 83
Pavel Fischer 83
Michal Horáček 63
Mirek Topolánek 54
Jiří Hynek 10
Vratislav Kulhánek 3
Petr Hannig 2

(Dokončení ze str. 1)
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Velké změny u ohrobeckých medvíďat

Náš skautský oddíl se na podzim 2017 přeori-
entoval po osmi letech z práce s předškolní-
mi dětmi na práci s vlčaty a světluškami, tedy 
malými školáky. Nadále se věnujeme morální 
výchově, všestrannému osobnímu rozvoji a po-
silování spolupráce všech svěřených dětí, a to 
především formou her a rukodělných činnos-
tí, u starších dětí se ve větší míře zaměřujeme  
i na dovednosti a znalosti z oblasti zdravovědy, 
táboření, orientace v terénu a podobně. Velkou 
oporou je nám při rozvoji oddílu darovaná 
stavební buňka, která slouží jako klubovna,  
a kterou nám obec umožnila postavit na otoč-
ce autobusu na Kárově, hned na kraji lesa jako 
stvořeného pro naše malá dobrodružství. Ko-
nečně máme po několika letech možnost si vy-
budovat stabilní zázemí a pochlubit se i okolí 
naší originální výzdobou. Velmi jsme vděčni za 
každoroční finanční příspěvek z rozpočtu obce, 
kterým naši činnost dlouhodobě podporuje,  
a ze kterého můžeme financovat například ná-
kup táborových stanů, hrnců do táborové ku-
chyně nebo výbavu klubovny.
Mimo běžné oddílové činnosti, kterou u před-
školáků představovaly především každotýdenní 
schůzky, kde se mnozí ještě před vstupem do 
školky učili poprvé žít alespoň na chvilku bez 
maminky v kolektivu vrstevníků, a ojedině-
lé sobotní výlety do blízkého okolí, na něž 
navazovala každý rok možnost zúčastnit se tý-
denního táboření s rodiči v indiánských tee-pee, 
se nám v roce 2015 povedlo zorganizovat pod 
záštitou našeho střediska sídlícího ve Vraném 
nad Vltavou i tak zvané čekatelské zkoušky, 
tedy první stupeň skautského vzdělávání pro 
dosažení kvalifikace potřebné (nejen) pro ve-
dení oddílu. Jako frekventantky se tehdy z na-
šeho oddílu úspěšně zúčastnily Kája, Hanka  

a Týna, která v roce 2016 navázala ab-
solvováním vůdcovského kurzu zakončeného 
vůdcovskou zkouškou, a je tedy od září plně 
kvalifikovanou skautskou vůdkyní.

Od září u nás nastaly spolu s přechodem 
k mladším školákům i další změny. Proved-
li jsme nábor mezi dětmi z Ohrobecké školy, 
protože chceme především stmelovat míst-
ní děti a vytvořit jim prostor pro navázání či 
upevnění sousedských přátelství, i když se ne-
bráníme v rámci možností ani přijetí dětí z blíz-
kého okolí. Přihlásilo se celkem 18 dětí, z toho  
8 navštěvovalo oddíl už dříve jako předškolá-
ci. Z kapacitních důvodů jsme mohli přijmout 
od září pouze 14 dětí (6 chlapců, tedy vlčat,  
a 8 dívek, tedy světlušek z 1. – 3. třídy). Od úno-
ra jsme částečně rozdělili schůzky na vlčácké 
a navazující světluškovské, takže jsme mohli 
nabídnout místo v oddíle i původně nepřijatým 
dětem. V současné době chodí na schůzky 7 vl-
čat a 14 světlušek.  

Mimo schůzek jezdíme každý měsíc na jednu 
výpravu – zatím jsme byli v Károvském údolí, 
kde jsme dle rad skřítků trénovali draky na od-
polední drakiádu. Navštívili jsme Národní tech-
nické muzeum v Praze včetně komentované 
prohlídky umělého dolu, napekli jsme cukroví 
a rozdávali ho spolu s Betlémským světlem  
u Vánočního stromu. V lednu jsme se vypravi-
li hledat do staré Prahy strašidla podle zašif-
rovaných adres, v čemž jsme byli úspěšní, ne-
boť se nakonec každému z našich tří družstev 
podařilo najít všech  15 strašidel rozmístěných 
od Náměstí republiky přes Staroměstské náměs-
tí až na Kampu. Začátkem března jsme vyrazili 
na dvoudenní výpravu spojenou s přespáním 
ve skautské klubovně ve Vraném nad Vltavou. 
Přestože nám počasí nepřálo, výlet jsme si moc 
užili a zejména večerní povídání nad svíčkami 
se nám všem moc líbilo.
Do léta se ještě těšíme na společný výlet 
s Vranskými vlčaty a světluškami i na první 
přespání v lese a uvaření večeře v kotlíku za-
věšeném nad otevřeným ohněm. Vyrazíme 
okouknout i závody vlčat a světlušek, které 
se konají jen jednou za dva roky, a kde se dá 
z místního přes krajské kolo postoupit až do 
kola celostátního, poznat děti z jiných oddí-
lů a užít si i s nimi spoustu legrace. Zjistíme, 
jak jsme na tom v porovnání s ostatními ve 
zdravovědě, znalosti dopravních značek, zví-
řat, stromů a květin, luštění šifer, zatloukání 
hřebíků, třídění odpadu, ale třeba i znalostech 
správného jednání v případě, že jsme svědky 
šikany nebo jiného násilí.
A konečně bychom všechny již nyní rádi po-
zvali na orientační duatlon konaný 26. května 
2018 odpoledne na Kárově.  Jedná se o tradiční 
obecní akci, jejíž součástí tentokrát bude i námi 
připravovaný orientační běh na zcela nové 
mapě zpracované oddílem orientačního běhu 
SK Zvole.
Největším dobrodružstvím bude ale určitě tá-
bor, již tradičně v tee-pee na břehu Malivského 
rybníka, ale tentokrát bez maminek či tatín-
ků. Věříme, že většina dětí z něj odjede nejen 
bohatší o mnoho zážitků, ale že na něm složí 
i vlčácký či světluškovský slib a tím stvrdí, že 
se jim u nás líbí a jsou ochotni pro kamarádství 
v naší partě i ledacos udělat, aby nám spolu bylo 
dobře i další rok. 

Kristína Bardová, 
Karolína Koryntová, 

Šárka Jechová
www.ohrobeckamedvidata.cz
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Uzavírka v Písnici
Jak jste již zjistili, uzavírka začala hned po Ve-
likonocích a má trvat až do konce roku. Po celou 
dobu rekonstrukce bude zcela uzavřen průjezd 
Písnicí. Betonové zátarasy budou umístěny i na 
polní cesty vedoucí do Písnice.
Samotná rekonstrukce proběhne ve dvou 
etapách. V první probíhá výstavba kruhového 

objezdu Libušská - Kunratická spojka a rekon-
strukce části ulice Libušská od křížení s ulicí K 
Vrtilce až na jih Písnice (předběžně duben - čer-
venec). Ve druhé etapě se bude rekonstruovat 
úsek od nového kruhového objezdu po křížení 
s ulicí K Vrtilce (srpen - listopad).
Autobusové linky 331 a 333 jezdí po Vídeňské 

ulici. Objízdné trasy pro motoristy jsou vedeny 
přes Vestec nebo Cholupice. Od 23. dubna je 
zprovozněn sjezd a výjezd (za Dolními Břeža-
ny) na Pražský okruh od Brna a na Brno (pouze 
po dobu rekonstrukce ulice Libušská).

Informace OÚ Ohrobec
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Ať žijí duchové
23. 7. – 27. 7. 2018
Tábor plný tance, soutěží a strašidel pro  
kluky a holky ve věku 5 – 11 let. 
Program denně 8,30 – 17 hodin. Cena 2950 
korun.

Na vlásku
30. 7. – 3. 8. 2018
Dobrodružná výprava plná nelehkých výzev, 
zábavy a nových kamarádů  
pro kluky holky ve věku 5 – 11 let. 
Program denně 8,30 – 17 hodin. Cena 2950 
korun.

Harry Potter
Slavná škola čar a kouzel v Bradavicích pro 
kluky a holky ve věku 5 – 11 let.
Program denně 8,30 – 17 hodin. Cena 2990 
korun.

Více informací: 
KC Čtyřlístek, Na Výslunní 229, Zvole,  
tel. 733 761 419,
www.centrumctyrlistek.com
email: centrumctyrlistek@gmail.com

Strategický plán rozvoje obce

Příměstské tábory 
v centru Čtyřlístek 
ve Zvoli

Zastupitelstvo obce Ohrobec na svém břez-
novém zasedání schválilo Strategický plán 
rozvoje obce 2018 – 2023, který navazuje na 
předchozí plán pro roky 2012 – 2017. Tento 
plán obsahuje prioritní cíle a oblasti rozvoje 
naší obce.  

Technická infrastruktura a služby 

• Obchod se smíšeným zbožím  
O opětovné otevření usilujeme od zavření 
obchodu paní Slavíčkovou, reálný před-
poklad zprovoznění nového obchodu je rok 
2019.

• Komunikace Károvská  
Protože tato komunikace slouží pro Károv a 
Zálepy, vznikla úvaha převést ji do majetku 
Středočeského kraje s tím, aby se o ni kraj 
staral. Kraj to však odmítnul, protože nejde 
o páteřní komunikaci. Nyní se starostou 
Dolních Břežan zpracováváme pravidla, 
podle kterých budou děleny náklady na 
opravy této komunikace mezi naší obec a 
Dolní Břežany.

• Výstavba nové autobusové zastávky  
   a chodníku v ulici Zvolská 
Předpokládáme, že akce proběhne podle 
toho, jak bude schválena dotační podpora, 
tedy v letošním, maximálně v příštím roce. 

• Oprava čističky odpadních vod Ohrobec

Akce je zařazena do Návrhu akcí k finan-
cování za spoluúčasti Ministerstva země-
dělství. Čekáme na rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. Počítáme s uskutečněním v letošním 
roce.

• Zřízení nového přivaděče vody
Investice je ve stadiu projektování. Je to ná-
ročná a rozsáhlá investice. Za předpokladu 
zajištění finančních prostředků lze uvažovat 
s dokončením díla v roce 2023. 

• Úprava hráze rybníků – rozšíření   
   vozovky
U sedmi zemřelých spoluvlastníků po-
zemku dotýkající se rozšíření vozovky jsou 
podány žádosti o dodatečné dědické řízení. 
Po jejich vyřízení budeme pokračovat 
na dokončení projektu a podáme žádost 
o územní a stavební řízení. Předpoklad 
dokončení je rok 2020.

• Oprava komunikací v obci
Provádí se průběžně, pravidelně sem inves-
tujeme ročně asi milion korun. Protože obec 
nesmí investovat do oprav na pozemcích, 
které nejsou v jejím vlastnictví, vybírají se 
komunikace, které toto kritérium splňují.

• Sběrný dvůr 
Jednáme s majitelem pozemku a bude za-
dáno vypracování projektu. Zřízení sběrného 
dvora bude záviset na možnosti získat dotaci.

Přírodní bohatství a venkov 

• Oprava budovy hasičské zbrojnice
V letošním roce bude zpracována projek-
tová dokumentace. Oprava bude provedena 
podle možnosti čerpání finanční podpory.

• Revitalizace a výsadba nové sídelní  
   zeleně v obci
Provádí se průběžně každý rok.

Školství, kultura, sport a volnočasové ak-
tivity

• Rekonstrukce volejbalového hřiště  
   a tenisového kurtu včetně vybudování    
   zázemí pro sportovce
Projekt už je zpracován, rekonstrukce se 
bude provádět po důležitějších akcích.

• Výstavba školní tělocvičny
Je vydáno územní rozhodnutí a stavební 
povolení. Připravujeme výběrové řízení na 
dodavatele stavby, termín dokončení je uva-
žován na říjen – listopad letošního roku.

Informace OÚ Ohrobec

Nohejbalové 
zpravodajství
Začátek venkovní nohejbalové sezony je tu. 
Těšíme se na něj i proto, že zimnímu tré-
ninku jsme se věnovali dostatečně. Minimálně 
jednou  týdně jsme jezdili do haly do Davle. Do-
jíždění bylo časově i finančně dost náročné a tak 
se už těšíme na tréninky v plánované tělocvičně 
zde v Ohrobci.  
O prvním dubnovém víkendu jsme zor-
ganizovali brigádu na obecním hřišti a již jsme 
hráli konečně pod širým nebem na antuce. Obec 
nám navíc přislíbila prostředky na novou antu-
ku. Osvětlení hřiště jsme zatím nevyzkoušeli, 
ale během měsíce dubna je již určitě zapne-
me.  První turnaj v našem regionu se koná 19. 
května v Olešku. Budeme tam reprezentovat 
minimálně jedním týmem. Další sobotu, 26. 

května, plánujeme náš první turnaj zde. Budeme 
moc rádi, když se přijdete podívat a podpoříte 
nás. 
Každý kdo by si chtěl s námi přijít zakopat, bude 
vítán. Trénink v letním období bude probíhat 
většinou každé úterý (asi od 18 hodin) a neděli 
(od 17 hodin) na obecním hřišti.

Vladimír Strouhal
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ohrobecký zpravodaj

Obchod bude větší, ale později

Křížek opravíme  
a přemístíme k silnici

dem pro směnnou smlouvu. Směnná smlouva 
bude zveřejněna a až na jejím základě, bude 
proveden zápis v katastru nemovitostí. Tento 
směněný pozemek bude současně využit i pro 
přemístění křížku, jak uvádím v jiném článku 
zpravodaje. 
Tato skutečnost stavbu obchodu posouvá, 
ale musíme se s ní vypořádat. Na projektu se 
pracuje tak, aby byl kompletně připraven k po-
dání žádosti o povolení stavby bezprostředně po 
vyřešení problémů s pozemky. 
Předpokládá se, že ve druhém pololetí letošního 
roku se vyřídi územní a stavební řízení. Stavbu 
proběhne v roce 2019. 

Otakar Janeba

V minulém čísle našeho zpravodaje jsem se 
zmínil o přemístění a restaurování křížku, je-
hož podstavec stojí na soukromém pozemku za 
bývalým obchodem. Vzhledem ke skutečnosti, 
že pro stavbu obchodu budeme muset získat 
část pozemku, na kterém křížek stojí, jeví se 
jako nejlepší řešení využít tohoto místa i pro 
křížek tak, že bude posunut blíž k silnici, před 
uvažovaný obchod. 
K tomu jsme nechali vypracovat posudek, kte-
rý bude jedním z podkladů pro podání žádosti  
o dotaci. Posudek objekt křížku hodnotí jako 
historické dílo nesporné umělecké hodnoty, 
které je jednou z dochovaných exteriérových 
památek v obci pocházející z 2. pol. 19. století. 
Cílem restaurování je obnova památky v nejblí-
že akceptovatelné podobě původní kompozice. 
Podstavec, složený z několika žulových článků, 
bude po přemístění řádně očištěn a odborně 
nakonzervován. Odlomený zbytek kříže bude 
sejmut a na podstavec bude osazena obnovená 
replika litinového kříže co nejbližšího rozmě-
ru a typu jak ji vidíte na snímku. Původně byla 

památka opatřena po obvodu kovaným plotem, 
který se nedochoval. Jedinou připomínkou je 
jeden díl a polovina branky provizorně začleně-
né do oplocení pozemku. Součástí restaurování 
křížku bude proto i obnova jeho oplocení.
Rozpočet na restaurování a obnovu křížku činí 
200 tisíc korun. Proto jsme chtěli požádat Mi-
nisterstvo zemědělství o dotaci v rámci dotační 
výzvy na podporu údržby a obnovy existujících 
památkových staveb a objektů. Podmínkou žá-
dosti o dotaci bylo doložení fotodokumentace  
o skutečné existenci křížku, což se nepodaři-
lo zajistit. Bylo však dohodnuto, že fotografie 
lze nahradit čestným prohlášením podepsaným 
několika pamětníky. Termín podání žádosti  
o dotaci byl stanoven na 23. února 2018, ale už 
16. února jsme byli informování, že finanční 
prostředky pro tuto výzvu již jsou vyčerpány. 
Žádost o dotaci budeme mít připravenou k po-
dání pro další dotační výzvu a věřím, že budeme 
úspěšní. 

Otakar Janeba      
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Granty 
2018
Letos již posedmé zastupitelstvo poskytuje 
Granty financované z rozpočtu obce. Při jejich 
vyhlašování se požaduje, aby projektové žádos-
tí byly orientovány na veřejně prospěšné ak-
tivity - především sociální, sportovní, kulturní  
a společenské - v naší obci, či aktivity dotýkají-
cí se Ohrobce a jejích trvale hlášených obyvatel.

Pro rok 2018 jsou poskytnuty granty:

Občanské sdružení KARABINA 2 000 Kč
(akce pro děti i dospělé - Zvole)

Jaroslav Strejc (HROB) 20 000 Kč
(tradiční ohrobecké divadelní představení)
  
Junák skauti – Medvíďata 20 000 Kč
(ohrobecký skautský oddíl pro děti)

Sokol Zvole 2 000 Kč
(fotbalisté ve Zvoli)

VIGVAM z. ú. 3 000 Kč
(aktivity pro seniory – Dolní Břežany)

SDH Ohrobec 8 000 Kč
(sdružení dobrovolných hasičů)

Myslivecké sdružení 5 000 Kč
(Dolní Břežany)

Informace OÚ Ohrobec

(Dokončení ze str. 1)
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H.R.O.B. rozpuštěný a vypuštěný

Veškeré informace o odpadech v obci Ohrobec 
jsou k nahlédnutí na www.ohrobec.cz v sekci 
obec, odpady. 

Velkoobjemový odpad
Kontejnery jsou přistavovány vždy v pátek asi 
ve 12 hodin na tato stanoviště:
1) Křižovatka K Vranému – Průběžná  
     (u kontejnerů) 
2)  ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)    
3) ulice U Rybníku II (u hasičské zbrojnice)
4) křižovatka  Károvská – Na Širokém I
5) ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)
6) křižovatka  Meruňková – Jarovská
7) pro občany Ohrobeckého údolí je přistavena  
  multikára v sobotu daného termínu svozu   
    od 8,30 do 9,00 hodin před dům čp. 59 

Kontejnery se odvážejí v sobotu opět v poledne.
Plánované svozy v letošním roce:  
22. – 23. června
5. –  6.  října  

Nebezpečný odpad
Pro nebezpečný odpad přijíždí vůz s proško-
lenou posádkou na tato stanoviště:
1) ve 12,00 hodin ulice K Lesíčku (u  pizzerie)
2) ve 12,30 hodin ulice Károvská (u pekárny)
Jsou odebírány tyto odpady: olověné aku-
mulátory, oleje, lednice, odmašťovací pří-
pravky, televizory, lepidla, zářivky, kyseli-
ny, staré léky, barvy, nádoby od barev, suché 
články, rozpouštědla, monočlánky, vývojky 
a ustalovače, olejové filtry případně jiné.
Žádný jiný odpad než zde uvedený nebude 
převzat (např. stavební materiály, pneumatiky, 
eternit, asfaltová lepenka nebo asfalt v sudech)
Plánovaný svoz v letošním roce:  2. října 

Bioodpad
Kontejnery jsou umístěny v obci od dubna do 
října na tato stanoviště:
1) Ohrobec – ulice K vranému u bývalého ob-
chodu
2) Károv – ulice Lipová u ČOV
Do kontejneru lze odkládat pouze opadané ovo-
ce a zeleninu, listí, trávu, dřevní drť do délky asi 
50 cm a průměru 3 cm.  Bioodpad se ukládá do 
kontejnerů bez obalu. 

Žádáme občany, aby odkládali do kontejnerů 
pouze to, k čemu jsou přistaveny.

Informace OÚ Ohrobec

Odpady v letošním roce

S diváky a příznivci divadelního spolku 
H.R.O.B. jsme se vloni loučili zprávou, že letos 
bude náš soubor opět slavit patnácté výročí, tak 
jak je to s tvrzením v titulku, že je rozpuštěný  
a vypuštěný? Vezměmě to popořadě. Minu-
lý rok to byla patnáctá sezóna a letos jsou to 
patnácté narozeniny. Kdo si nepamatuje začátky 
našich představení, tomu jen ve zkratce připo-
menu, že se první divadlo hrálo již v roce 2003. 
Toho roku v červnu se naše divadlo „narodilo“.
Je nám tedy patnáct let. Můžeme proto vlastnit 

občanský průkaz, můžeme sledovat mládeži ne-
přístupné filmy a dokonce řídit malé automobi-
ly. Jsme zkrátka skoro dospělí. 
Ale vraťme se k letošním oslavám divadelních 
narozenin. První otázkou vždy samozřejmě je, 
co budeme hrát. Na výběr jsme měli hned dvě 
varianty. Zahrát něco nového, nebo opakovat 
hru, kterou jsme již hráli. Ta druhá varianta nám 
přišla nejlepší, neboť je nám líto her, které jsme 
nazkoušeli, ale sehráli jen maximálně třikrát. 
Některé hry řada z vás vůbec neviděla. 

Já jsem naši debatu směřoval k hluboké historii, 
kterou jsou právě cimrmanovské hry. Tam je ale 
málo postav a hry jsou krátké. Nabízel se tedy 
titul z cimrmanovského pera, ale zfilmovaný. 
Tou je film Rozpuštěný a vypuštěný. Hru, podle 
tohoto filmu přepsanou, jsme již hráli, a to před 
čtyřmi lety.
Tenkrát jsem scénář upravoval podle počtu na-
šich herců. Letos jsme si pro vás připravili diva-
delní úpravu s velkým počtem postav tak, jak 
byste je mohli vidět na filmovém plátně.
Již v minulosti jsme některé hry opakovali. Na-
příklad Záskok, Tajemství hradu v Karpatech  
a Dobytí severního pólu. Pokaždé se reprízy se-
tkaly s velkou návštěvností. Proto jsem rád, že se 
k nim letos přiřadí již zmíněný Rozpuštěný a vy-
puštěný. Celá hra je nově obsazena, bude zasaze-
na do nových kulis a opatřena novou hudbou. 
Už po prvních čtených zkouškách mohu ga-
rantovat velkou porci humoru. Čtené zkoušky 
jsou vždy takovým barometrem, který nám uká-
že, zda jsme se rozhodli správně. Slzy smíchu 
v očích některých členů souboru na zkoušce 
nám dávají za pravdu. Samozřejmě, že si pro 
vás nachystáme nějaká překvapení, aby i tato 
obnovená premiéra zanechala ve vašich srdcích 
a mysli příjemný dojem.
Čeká nás tedy spousta práce, abychom se mohli 
s vámi setkat 22. června 2018 na divadelních 
prknech v Ohrobci mezi rybníky. 

 Jarda Strejc

30. 4. Čarodejnice  
Mezi rybníky, od 17 hodin soutěže a hry  
pro děti, v 19 hodin se zapaluje oheň.

26. 5. Ohrobecký duatlon 
Cyklo-běžecký závod pro děti všech věkových 
kategorií, místo a čas budou upřesněny na 
vývěskách a rozeslány emaily/sms

22. 6. představení H.R.O.B. 
Mezi rybníky,  podrobně v  článku H.R.O.B 
rozpuštěný a vypuštěný

1. 9. Ohrobecký divadelní festival 
Od 18 hodin mezi rybníky, podobně v článku 
Divadlo pro malé i velké

15. 9. Podzimní ohrobecký duatlon 
Cyklo-běžecký závod pro děti všech věkových 
kategorií. Místo a čas budou upřesněny na 
vývěskách a rozeslány emaily/sms.

PřehleD aKcÍ
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Kroužek rukodělných prací

Zveme všechny 
malé i velké občany Ohrobce 
na pálení čarodějnic v pondělí 

30. dubna od 17 hodin 
na hřiště 

mezi rybníky. 

Od 17 do 19 hodin
 budou probíhat soutěže  

a hry pro děti. 
V 19 h bude zapálen oheň. 

Občerstvení 
zajištěno.

V naší škole existuje od podzimu kroužek ru-
kodělných prací. Nápad vznikl v hlavě paní 
Martiny Hradecké z Ohrobce, maminky tří 
dětí. Její sedmiletá dcera viděla, jak maminka 
doma paličkuje a vyšívá a chtěla to dělat také. 
Vydržela u toho však vždy jen chvilku.  Ma-
minka přitom sama měla zájem své děti vést 
tak, aby uměly něco tvořit svýma rukama a 
také je chtěla naučit něco ze svých dovednos-
tí.  Přišel další nápad – kdyby bylo dětí víc, 
navzájem by se motivovaly.  Dohodla se s 
další maminkou Renatou Procházkovou a ba-
bičkou Ivanou Svobodovou a kroužek ruko-
dělných prací mohl začít.
Bylo potřeba najít prostory, kde by se krou-
žek mohl scházet. Pomohla ředitelka základní 
školy Lucie Strejcová, která umožnila scházet 
se v základní škole v Ohrobci. Pro tvoření 
je třeba také materiál. Obecní úřad rozeslal 
elektronickou výzvu občanům a ti darovali 

kroužku spoustu bavlnek, vln, látek, jehlic, 
háčků a dalších potřebných věcí.
V současné době kroužek navštěvuje 12 holči-
ček. Schází se vždy ve čtvrtek od 15 do 16,30 
hodin. Jsou vítány další členky, které by se 
chtěly rukodělným pracím přiučit. Pokud byste 
měli doma další přebytečné materiály pro tento 
kroužek, stále a velmi rády od vás vše vezmou.
Děvčata začínala vyšíváním křížkovým ste-
hem na kanavu, háčkují krátký sloupek, uši-
ly si polštářky, slepičky, kuřátka, vyrobily 
krásné záložky.  Dvě větší holčičky už palič-
kují. Před sebou mají řadu dalších tvořivých 
rukodělných technik (např. drhání, pletení…).
Obrovské díky patří těmto třem ženám za 
jejich nápad, za jejich ochotu ve svém volném 
čase tvořit s dětmi.  Protože takové aktivity 
dělají obec živější, soudržnější i přátelštější. 

Informace OÚ Ohrobec

Pátráme po legionářích
U příležitosti oslav 100. výročí založení naší 
republiky pro vás obec Ohrobec chystá v říjnu 
přednášku. Na ní se dozvíme, jak tomu bylo 
kolem roku 1918 v naší obci. A také přijde 
pan Pavel Buchtele ze státního archivu Praha 
západ povyprávět o roku 1918 v návaznosti 
na naše legionáře, rodáky i občany z Ohrobce. 
Termínem legionáři byli označování 
dobrovolníci, kteří bojovali v době první 
světové války za vznik samostatného státu. 
V čele zahraničního odboje stála trojice T. G. 
Masaryk, E. Beneš a M. R. Štefánik. Legie 
byly italské, francouzské a ruské, přičemž 
většina českých legionářů prošla ruskými 
legiemi. První jednotky z našich krajanů se 
tvořily hned po vypuknutí války v roce 1914. 
Později je doplňovali především váleční za-
jatci. Zhruba se dá uvést, že francouzskými 
legiemi prošlo asi 10 000 mužů, italskými 
20 000 mužů a ruskými 70 000 mužů – máme 
na mysli jen české legionáře.
Prosíme čtenáře, pokud máte nějakou fotku 
některého z bývalých ohrobeckých legionářů, 
aby ji poskytli k okopírování. Zrovna tak bu-
deme vděčni za jakékoli informace o dalších 
ohrobeckých legionářích (Kontakt: obecní 
úřad nebo Pavel Buchtele -  pavel.buchtele@
soapraha.cz).

Seznam legionářů, rodáků i občanů z Ohrob-
ce, který vznikl ve Státním okresním archivu 
Praha-západ:

Burianek Josef, *20. 10. 1892, 
5. střelecký pluk ruských legií.

Ježdík Josef, *4. 12. 1884, 
23. pluk francouzských legií.

Novotný František, *5. 7. 1888, 
3. střelecký pluk ruských legií.

Procházka František, *1. 7. 1888, 
4. střelecký pluk ruských legií.

Svatoš Antonín, *5. 12. 1885, 
24. pluk francouzských legií.

Šimůnek František, *31. 12. 1886, 
32 pěší pluk italských legií.

Zima Josef, *1. 4. 1886, 
4. střelecký pluk ruských legií.

                              Informace OÚ Ohrobec

Přiletí 
čarodějnice


