
Zahrádkáři a loutkáři, to byly dvě neroz-
lučné party nadšenců, které od počátků osa-
dy Károv budili nadšení místních obyvatel. 
Při listování ohrobeckými a károvskými 
kronikami jsme se ženou Kristýnou narazili 
na momenty ze zdejší historie loutkářského 
hnutí, které by stály za zfilmování a nezřídka 
byly až neskonale romantické. Dnes už po 

buditelích, kteří vodili pohádkové postavy 
na nitích, zbyly jen vzpomínky. A také tři de-
sítky loutek, některé si můžete prohlédnout 
na fotkách.
Ale začít musíme u zahrádkářů. Vlastně  
u trampů. Když první osadníci vystoupali 
prudký svah nad nádražíčkem na Jarově, 
psal se rok 1930. Ocitli se zde, na kraji lesa,  

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
na začátku minulého roku jsme všichni měli 
strach z další vlny koronaviru. Oprávněně. Teď 
máme ještě větší strach z války na Ukrajině. 
Oprávněně. Každý den válčení situaci zhoršuje  
a následky zvětšuje. Každá další prognóza dů-
sledků na českou ekonomiku a společnost je 
pesimističtější. A můžeme jen spekulovat, na-
kolik se vše dotkne naší obce a jak dlouho se s 
důsledky budeme všichni vyrovnávat. 
Nyní k aktuálnímu dění v obci od vydání  
posledního zpravodaje. 
Proběhla tři veřejná zasedání zastupitelstva. 
Prosincové schválilo rozpočet obce na rok 2022. 
Naše příjmy činí 21,288 mil. a výdaje 38,535 mil 
korun. Výdaje zahrnují všechny plánované akce, 
ale v příjmech nejsou započítány dotace, o kte-
ré jsme žádali. Z toho důvodu vychází schodek 
17,247 miliónu. Dále zastupitelstvo schválilo 
neinvestiční příspěvek pro základní a mateřskou 
školu ve výši 1,05 mil. korun, vyúčtování gran-
tů za rok 2021 a vyhlášení pravidel pro žádosti  
o granty v roce 2022. Schválilo i podání žádosti  
o dotace na stavbu válečného hrobu, na opravu 
výpusti horního rybníku a na rekonstrukci míst-
ních komunikací.
Lednové zasedání schválilo účetní uzávěrku 
Základní školy a mateřské školy Ohrobec, 
projednalo průběh změny územního plánu  
č. 1, schválilo poslední darovací smlouvy, přije-
tí dotace na výsadbu stromořadí k Libni a plán 
zlepšování kvality ovzduší. 
Poslední zasedání zastupitelstva se konalo  
v březnu. Projednalo a schválilo smlouvu zajiš-
ťující autobusovou dopravu, smlouvu o prodeji 
a koupi podílu Technických služeb Vestec, vy-
hlášení změny územního plánu č. 2, týkající se 
umístění čističky odpadních vod a dále schvá-
lilo vyhlášení záměru prodeje části pozemku  
č. 334/92.
Letošní silné nárazové větry škodí zejména  
v lesních porostech. Pracovníci čety popadané 
stromy průběžně likvidují. Na začátku dubna 
jsme také zametli ulice.
Ve dnech 19. - 20. dubna se konal zápis dětí do 
prvního ročníku základní školy, kterých může-
me přijmout maximálně 24. V době přípravy 
zpravodaje jsme ještě výsledky neznali. Zápis 
dětí do mateřské školky se bude konat 9. - 10. 
května.
Letošek je rokem komunálních a senátních vo-
leb, jejichž termín je 23. a 24. září, termín pro 
odevzdání obecních kandidátek je do 19. čer-
vence.  Věřím, že zastupitelstvo 
obce pro příští volební období 
bude složeno z těch občanů, kteří
 budou mít zájem na dalším 
rozvoji obce a zlepšování 
života v Ohrobci.

Otakar Janeba,
starosta

www.ohrobec.cz

Hledáme ohnivého draka,
který bydlel na Kárově

Čekárna 
v rybníku školní střípky

Pokračování na str. 8

Pokračování na str. 8
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Autobusová zastávka na hrázi skončila za vě-
trné noci na začátku dubna v rybníku. Naštěstí 
se vše obešlo bez zranění. Ohrobečtí hasiči če-
kárnu vrátili zpět na místo a její sloupky při-
vařili na existující zabetonovaný rám.

•  Školská rada. V březnu proběhla doplňující 
volba školské rady z řad rodičů. Jejím novým 
členem se stala Klára Kupcová.

•  Zápis. Před zápisem do základní školy jsme 
uspořádali Den otevřených dveří. Účast byla 
hojná, děti si školu zvědavě prohlížely. Ro-
dičům jsme doufám odpověděli na všechny 
dotazy, které kladli po celou dobu prohlídky 
- trvala 75 minut.

•  Karneval v mateřské škole. Děti přicházely  
v maskách hned ráno a společně všichni hádali, 
kdo je za maskou a co jeho maska představuje. 
Někdo si ještě na místě dal doladit make-up. 
A potom přišla hudba, tanec a představení 
všech masek ve třídách. Za hlasitého chřestění, 
cinkání rolniček a mávání balonky se děti pře-
sunuly do tělocvičny, kde byly připravené různé 
soutěže, například v kreslení, skládání puzzle, 
přenášení vajíček. Taky si všichni zahráli vy-
bíjenou. Odměny nakonec nechyběly.
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odpady v roce 2022 zase podraží

co jsme nakoupili
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Od 1. ledna 2022 platí nová obecně závazná 
vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za 
odkládání komunálního odpadu z nemovi-
té věci se sazbou korunu za 1 litr. O sazbách  
a důvodu nové vyhlášky jsme vás informovali v 
prosincovém vydání Ohrobeckého zpravodaje. 
Od začátku letošního roku vyvážející firma 
FCC Česká republika důsledněji  kontroluje 
komunální odpad při jeho odvážení od nemovi-
tostí. Podle jejího sdělení kontroluje před vy-
vezením popelnice, popeláři ji nevysypou do 
sběrného vozu, pokud:
•  Je popelnice přeplněna, tzn. obsah brání za-

vření víka – viz obrázek.
•  Je popelnice naplněna jiným odpadem než 

domovním, např. bioodpadem, plasty, papí-
rem, sklem či stavební odpadem.

Zároveň FCC připomíná, že jednorázové 
lístky musí být připevněny vně uzavřené ná-

doby, např. za pomoci provázku nebo drátku. 
V deštivém počasí ideálně v igelitovém obalu. 
Na popelnicích o objemu 240 litrů musejí být 
lístky dva. Známky musejí mít razítko obce. 
Dosud se objevují lístky s logem společnosti  
A.S.A., která již sedm let neexistuje. Samo-
zřejmě do nádoby nepatří horký popel.
Bioodpad, velkoobjemový a nebezpečný  
odpad je v naší obci řešen mobilními svozy. 
Kontejner na bioodpad je přistaven od začátku 
dubna do konce října na stejná stanoviště, jako 
tomu bylo v předcházejících letech: V Ohrobci 
u obchodu U kapitána v ulici K Vranému, na 
Kárově u čističky odpadních vod v ulici Lipo-
vá. Do kontejneru odkládejte opadané ovoce  
a zeleninu, listí, trávu, dřevní drť (do délky asi 
50cm, průměru 3 cm). Bioodpad odkládejte 
bez obalů!
Svoz bioodpadu přímo od nemovitosti si 
lze objednat za úplatu u obecního úřadu a u 
společnosti Pražské služby.  Nádoba je po-
skytnuta do pronájmu zdarma, bioodpad je vy-
vážen 1x za 14 dní. Náš obecní úřad poskytuje 
na tento odpad nádobu na 240 l,  za sezónní 
svoz zaplatíte 1200 korun. Odpad se vyváží 
v pátek v lichém týdnu. Společnost  Pražské 
služby poskytuje nádobu 120 l, ze jejíž sezónní 
vývoz požaduje 1482 korun a za nádobu 240 
l zaplatíte 2904 korun. Velkoobjemový odpad 
je ten, který se nevejde do popelnice: matrace, 
nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší 
odpady. Termíny pro letošní rok jsou: 11. – 12. 
března (tento svoz již proběhl), 1. – 2. července  
a 7. – 8. října.
Do nebezpečného odpadu a elektroodpadu 

patří: olověné akumulátory, oleje, lednice, 
odmašťovací přípravky, televizory, lepidla, 
zářivky, kyseliny, staré léky, barvy, nádoby od 
barev, suché články. Také rozpouštědla, mono-
články, vývojky a ustalovače, olejové filtry pří-
padně jiné. Termíny prvního svozu proběhl byl 
26. března. Další svoz bude na podzim v říjnu, 
termín bude upřesněn.
Celkem za odpad za rok 2021 obec zaplatila  
2 758 886 korun. Z toho za směsný komunální 
odpad (odpad z popelnic) uhradila 1 301 703  
a za tříděný odpad 1 457 183 korun.  Občané za 
odpad zaplatili celkem 2 317 169 korun, což je 
o 441 717 korun méně, než činily celkové ná-
klady na odvoz odpadu. Rozdíl zaplatila obec.  
Vzhledem ke změně pravidel hradí v letošním 
roce občané pouze odvoz směsného komu-
nálního odpadu. Proto budou náklady obce na 
odpad za rok 2022 mnohem vyšší.

Informace OÚ Ohrobec

Zastupitelstvo obce na říjnovém zasedání 
schválilo uzavření dvou smluv se společností 
Victoriaville LTD se sídlem Růžová 1416/17 
Praha 1, jejímž zřizovatelem je zahraniční oso-
ba.
Uvedená společnost získala v roce 2016 v 
dražbě v naší obci 9 pozemků o celkové výmě-
ře 2671 m², které původně byly chybně zapsá-
ny na listu vlastnictví obce. Jsou to pozemky 
podél rodinných domů v ulici Károvská od 
ulice Úvoz až na začátek Károva k ulici Ob-
louková. Uvedené pozemky zahrnovaly zeleň 
před domy, chodník, částečně i komunikaci a 
vjezdy do domů. Společnost požadovala smě-
nu parcel s obcí, případně uzavření nájemní 
smlouvy. Došlo ale k dohodě o koupi pozemků 
a částečnému darování. 
Pro upřesnění byly pozemky rozděleny na ze-
leň a na komunikaci. Na základě tohoto dělení, 
byly se společností Victoriaville uzavřeny a 
schváleny dvě smlouvy, jedna kupní a druhá 
darovací. Darovací smlouva se týká pozemků 

pod silnicí o výměře 1237 m², kupní smlouva 
řeší koupi pozemků zeleně nacházející se mezi 
chodníkem a domy. Jedná se o výměru 1376 m² 
za cenu 688 000 korun. Tím došlo k narovnání 
vlastnických vztahů k pozemkům, ve kterých 
jsou uloženy sítě, veřejné osvětlení, vodovod, 
kanalizace, o které se obec stará. Obě smlouvy 
byly vloženy na Katastrální úřad a pozemky 
byly zapsány a převedeny do majetku obce v 
letošním roce. 
Pro vylepšení našeho strojního parku byl za-
koupen svahový mulčovač FOX CROSS 1200  
na sekání trávy s pracovním záběrem 120 cm. 
Mulčovač bude používán na malotraktoru po-
řízeném loni, což dovolí lepší sekání větších 
travnatých ploch a příkopů. Pořizovací cena 
mulčovače je 101 000 korun bez daně z při-
dané hodnoty. Koupě mulčovače je zařazena a 
schválena v rozpočtu obce.

Informace OÚ Ohrobec
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Letos naše obec již pod jedenácté vyhlásila 
záměr poskytnout zájemcům granty. Mohou 
o ně žádat občanská sdružení, okolní obce  
i jednotlivci. Prostředky jsou určené na veřejně 
prospěšné aktivity, především sociální, spor-
tovní, kulturní a společenské. Minimální pří-
spěvek činí 2000 a maximální 25 000 korun. 
Obec obdržela 8 žádostí: 
Kulturní centrum Čtyřlístek – komunitní kul-
turní, vzdělávací a společenské centrum, žá-
dalo o grant 25 000 Kč na výukové pomůcky, 
vybavení pro kroužky a tábory a na příspěvek 
pro lektory.
Jaroslav Strejc – režisér divadelního spolku 
Herecký Roj Ohrobeckých Buditelů, požádal 
o 25 000 Kč k uhrazení části nákladů na svě-
telnou a zvukovou techniku na divadelní před-
stavení divadelního spolku HROB.
Junák – český skaut, skautský oddíl, předložil 
žádost o 10 000 Kč na opravu střechy klubovny.

Sokol Zvole – sportovní fotbalový klub, žádal 
o grant 15 000 Kč na tréninkové pomůcky a na 
pořízení nových sítí do malých branek.
Vladimír Strouhal – nohejbalisté v Ohrobci, 
požádal o 20 000 Kč na sportovní vybavení, tj. 
novou síť, novou kliku pro napínání sítě, nářa-
dí na údržbu antuky.
Martin Dušek – parkour pro děti a kruhový tré-
nink pro děti i dospělé, žádal o grant 12 000 Kč 
na sportovní vybavení, např. dopadové duchny, 
posilovací tyče, kattebelly.
SANG z. s. – aerobik, základy gymnastiky  
a taneční průprava. Žádali o 10 000 Kč na spor-
tovní vybavení např. podložky, míče, zátěže, 
diplomy a odměny pro děti.
Linka bezpečí z. s.  – pro děti a mládež, požá-
dala o grant 7500 Kč na vedení účetnictví, 
zpracování a vedení mezd. 
Zastupitelstvo na zasedání dne 23. března 2022 
posoudilo žádosti a poskytlo granty takto:

Informace OÚ Ohrobec

Jubilejní dvacátá divadelní sezóna Hrobu

Je to až neuvěřitelné, ale letos opravdu začala 
již dvacátá, tedy jubilejní divadelní sezóna He-
reckého Roje Ohrobeckých Buditelů. Možná si 
někdo z vás vzpomene, jak se v roce 2003 ještě 
pod pergolou u tenisového kurtu hrála Cimr-

manovská hra Záskok. Tenkrát jsme nemohli 
tušit, jak se tradice divadelních představení 
rozeběhne. Dnes už si konec června ani neu-
míme jinak představit než s hřištěm, které se 
promění v zaplněné divadelní hlediště a scénu 
pod plachtami šapitó.
Protože jsme chtěli toto výročí oslavit, rozhodl 
jsem se, že prvním velkým dárkem pro herce 
souboru bude zahrát si v nějakém velkém diva-
dle. Výběr byl velice jednoduchý. Náš soubor 
začínal s díly Járy Cimrmana, tedy pánů Svě-
ráka a Smoljaka. A tak jsem zkusil, zda by nešlo 
jednu z jejich her zahrát přímo v divadle tohoto 
slavného Čecha, tedy v Žižkovském Divadle 
Járy Cimrmana. 
K mé veliké radosti byla tomuto nápadu na-
kloněna i ředitelka divadla paní Rumlenová.  
U kávy s bábovkou jsme ujednali, že si celé 
divadlo s veškerým zázemím můžeme na 20. 
února 2022 pronajmout. Bylo také rozhodnuto, 
že v tomto stánku uvedeme hru Marečku, podej-
te mi pero, jejíž scénář je právě od pánů Svěráka 
a Smoljaka. 

Rozeslali jsme spousty pozvánek. Hlavně býva-
lým hercům, našim sponzorům a příznivcům. 
Prodej nám zorganizovalo divadlo Járy Cimr-
mana a my všichni už jen s napětím čekali, ko-
lik vstupenek se prodá. K našemu překvapení 
vstupenky mizely doslova před očima. Tak se 
stalo, že jsme Žižkovské divadlo Járy Cimrma-
na vyprodali. Už čtrnáct dní před představením 
vstupenky nebyly. 
Absolutní většina diváků se skládala z našich 
přátel a známých, kteří se přišli s námi o tu slávu 
podělit. O to pohodovější atmosféra při předsta-
vení byla. Herci se uvelebili v šatnách svých 
slavnějších kolegů, chlapi z Hrobu postavili de-
koraci, děvčata ze souboru zařídila občerstvení, 
technici divadla pod naším dohledem nasvítili 
scénu.
My pak už jen mohli sledovat průzorem v opo-
ně, jak se sál plní do posledního místečka. Na 
hercích nebyla vidět tréma, vše bylo tak, jak 
mělo být, dokonce i s občasným výpadkem tex-
tu sklerotických umělců. To ale k naší partičce 
patří a přátelé diváci na to čekají. O přestávce se 
zaplnil prostor před barem a byl čas pozdravit se 
s publikem. To nás na konci odměnilo velikých 
potleskem. Vše jsme s přáteli, kteří domů ne-
spěchali, ještě zhodnotili při posezení u sklenky. 
Byl to prostě povedený večer, který nám i našim 
divákům dlouho zůstane v srdcích. Bude zkrát-
ka na co vzpomínat. Naše jubilejní sezóna však 
teprve začala, a tak se těšte na konec června, kdy 
chceme uvézt další premiéru. Tentokrát jsme si 
k úpravě vybrali filmový scénář české kome-
die Pane, vy jste vdova. Oříšek to bude těžký, 
ale my si malé cíle nedáváme. Takže tak, jako 
každý rok se i s těmi, kteří se do Žižkovského 
divadla nevešli, sejdeme 25. června na hřišti 
uprostřed Ohrobce.

Jarda Strejc

duben 2022

www.ohrobec.cz

Granty pro letošek za 65 000 korun
Název spol. Částka

KC Čtyřlístek 5 000Kč

Strejc Jaroslav 25 000 Kč

Junák skauti - Med-
víďata

10 000 Kč

Sokol Zvole 5 000 Kč

Strouhal Vladimír 5 000 Kč

Dušek Martin 5 000Kč

Sang 5 000Kč

Linka Bezpečí 5 000 Kč
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Nová škola pokračuje

co jsme loni nestihli dokončit

O stavbu II. stupně základní školy se stále 
víc zajímají všichni rodiče dětí navštěvující 
I. stupeň základní školy. Zájem se však začal 
objevovat i u rodičů s dětmi v mateřské škole. 
Jejich zájem o tuto investici je potěšující  
a potvrzuje její oprávněnost. Námitky však 
nezmizely. Argumenty proti stavbě II. stupně 
základní školy byly uvedeny téměř před rokem 
31. května 2021v petici, o které rozhodovalo 
30. července 2021 referendum. Dovolím si při-
pomenout výsledek tohoto referenda – z 1054 
oprávněných voličů Ohrobce jich přišlo 232, 
což je 22,01 % – aby referendum bylo platné, 
musí se ho zúčastnit alespoň 35 procent. Neú-

čast je však také forma hlasování, protože je 
to jiné vyjádření názoru: Nechci referendum. 
Přesto si připomeňme výsledky: Pro stavbu 
školy bylo 175 občanů tj. 75,43 %, proti 57  
tj. 24,56 procent. Výsledek je tedy srozumi-
telný, o oprávněnosti stavby školy rozhodli ob-
čané. Ještě zopakujme argumenty, které byly 
uváděny proti stavbě:
•  Umístění stavby ve svahu je složité, bude ob-

tížné terén srovnat a zajistit, aby horní plocha 
zůstala zpevněná pro plánované parkoviště;

•  Kdyby se koupil jiný rovinatý pozemek a na 
něm se postavila škola s 1. až 9. třídou, popř.  
i s mateřskou školkou, s jídelnou a tělo-

cvičnou, bude to levnější, obec ušetří za vý-
kopové práce a zajištění svahu;

•  Špatná dopravní obslužnost v místě, zvýšení 
počtu aut v oblasti;

•  Stavba je v oblasti čističky a musí se kvůli ní 
vykácet stromy;

•  Kapacita II. stupně není dostatečná, nebo 
naopak třídy nebudou naplněné.

Všechny tyto argumenty jsou neopodstatněné  
a byly vyvráceny. Ukazuje se, že za nimi je 
pouze osobní zájem nespokojených, který 
projevili výroky jako - postavíte panelák a ne-
budu se moci dívat na západ slunce … když 
tady bude škola, ztratím soukromí ... apod.
Stavbu školy schválilo zastupitelstvo obce  
14. dubna 2021 poměrem hlasů 8 : 1 a občané  
v referendu toto rozhodnutí potvrdili.  Rád 
bych tedy informoval jaký je současný stav.  
Navržena Změna č. 1 územního plánu řeší 
vymezení zastavitelné plochy pro občanskou 
vybavenost – veřejnou infrastrukturu, spor-
tovní zařízení – pro výstavbu nové základní 
školy. Tím se zmenší přilehlá plochy zeleně 
na veřejných prostranstvích na pozemku par.  
č. 469/5 v našem katastru.
Ve dnech 1. 2. a 3. 3. 2022 proběhla dvě ve-
řejná projednávání změny č. 1 územního plánu. 
Běžně se koná jedno, ale vzhledem k situaci s 

Objektivní okolnosti nám nedovolily dokončit, 
případně ani zahájit všechny akce, které byly 
naplánovány na loňský rok. Jde hlavně o re-
konstrukci některých komunikací a obnovu 
multifunkčního hřiště. V době přípravy tohoto 
zpravodaje již obě akce mají určitý posun.
Multifunkční hřiště je těsně před dokončením. 
Antukový povrch je hotov kompletně, chybí 
pouze nalajnování a osazení sloupků na síť. Toto 
hřiště bude využíváno především pro nohejbal.
Na hřiště s umělým povrchem se právě pokládá 
umělý koberec. Nepříznivé počasí práce přeru-
šilo. K úplnému dokončení bude ještě prove-
deno lajnování, osazení sloupků a dokončeno 
oplocení. Toto hřiště bude využíváno pro tenis, 

volejbal, nohejbal a malou kopanou.  Mimo za-
kázku bude svépomocí dořešen přívod vody na 
kropení zejména antukového hřiště.
Do konce března bylo na akci prostavěno  
1 842 125 Kč, na dokončení zbývá ještě  
655 299 korun.
Akce by měla být dokončena v dubnu. Využí-
vání se bude řídit provozním řádem vyvěšeným 
na hřišti. Nohejbalisté se už těší na první turnaj, 
který plánují v Ohrobci na rekonstruovaném 
hřišti odehrát v sobotu 11. června 2022 
Zahájení rekonstrukce povrchů komunikací je  
v jednání. Předpokládá se druhá polovina dubna. 
V současné době dodavatel zpracovává harmo-
nogram. Začínat se bude v ulici V Zahrádkách 

úsek od pana Fialky po ulici Příčnou a souběžně 
v ulici Jarovské od křižovatky s Vřesovou  
k lesu. Tyto úseky budou připraveny na 
pokládku finální vrstvy, aby byly provozu-
schopné a mohlo se po nich jezdit.  Následovat 
bude příprava druhých úseků uvedených ulic  
a jako poslední bude řešena rekonstrukce ulice 
Šumavské.
Omlouvám se všem občanům bydlících v uve-
dených ulicích za problémy, které jim stavební 
práce přinesou. Věřím, že krátkodobý stavební 
hluk, omezení dopravy apod. jim vynahradí 
nový povrch vozovek před domy, po kterém 
tolik volají. 
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senioři přivítali jaro

Děkujeme 
dárcům

koronavirem doporučil Městský úřad Černoši-
ce, odbor územního plánování, konat zasedání 
dvě, abychom neomezovali účast občanů, kteří 
byli v karanténě či nemocní.
Bylo těžké odhadnout počet občanů, kteří se 
jednání zúčastní. I proto se to první konalo v 
tělocvičně, kde se také daly lépe dodržovat 
zdravotně bezpečné vzdálenosti shromáž-
děných osob.  Na zasedání bylo celkem 21 
účastníků, z toho 5 zastupitelů, dále vedoucí 
odboru územního plánování Městského úřa-
du Černošice a zpracovatel změny územního 
plánu.
Vznesené připomínky se přímo vlastní změny 
územního plánu netýkaly. Upozorňovaly na 
nedostatečnou kapacitu parkovacích míst a na 
úvahu volby jiných pozemků pro stavbu školy.
Počet parkovacích míst bude odpovídat platné 
normě, která určuje na pět žáků jedno par-
kovací místo.  Umístění nové budovy školy na 
pozemku par. č. 469/5 bylo zvoleno kvůli ná-
vaznosti na existující školu I. stupně, blízkou 
tělocvičnu a dále je tady důvod ekonomický. 
Pozemek 469/5 je ve vlastnictví obce, jiný po-
zemek by musela obec koupit, šlo by přibližně 
o náklad nad 10 mil. Kč, který by musel být 
hrazen z rozpočtu obce. Pro představu, je to 
téměř 50 % schválených příjmů (21 288 005 
Kč) v rozpočtu pro letošní rok. 

Na druhém projednávání, které se konalo 3. 
března v restauraci U Trojánků, přišlo celkem 
9 účastníků. Z toho 4 zastupitelé, dále vedoucí 
odboru územního plánu a zpracovatel změny 
územního plánu. Byla vznesena pouze jedna 
připomínka - proč změna územního plánu není 
vyvěšena na úřední desce? Vyvěšena byla, ale 
v době projednávání již byla sejmuta, doba vy-
věšení byla splněna.
Do 11. března občané měli možnost vznést při-
pomínky a námitky k navrhované změně. Do 
Černošic na Městský úřad bylo doručeno 7 připo-
mínek, které převážně upozorňují na nevhodné 
přístupové komunikace, jak V Dolích, tak  
i K Vranému. Odbor plánování připomínky vy-
hodnocuje a následně bude projednávat Změnu 
územního plánu č. 1 zastupitelstvo obce.
Souběžně probíhá zpracování projektu na stav-
bu II. stupně základní školy. Po dohotovení 
bude předložen odboru územního plánování 
k posouzení a bude podána žádost o stavební 
povolení.
Nutné bude zajistit externí financování, protože 
bez dotace bychom školu postavit nemohli. 
Ohledně financí budeme více vědět v červnu – 
červenci v letošním roce, v té době by už mělo 
probíhat stavební řízení.  
To že stavba II. stupně základní školy je pro 
naši obec prvořadá, potvrzuje i situace vyvo-

lána válkou na Ukrajině. Obec má povinnost 
zajistit pro svoje děti vzdělávání - povinnou 
školní docházku, což je ostatně hlavní důvod, 
proč se vybudovala první škola a proč se za-
býváme druhým stupněm. V regionu Dolno-
břežanska bylo k prvnímu dubnu celkem 770 
osob z Ukrajiny s pobytovým oprávněním, z 
toho dětí s povinností umístění do školky je 
65 a dětí s povinnou školní docházkou 243. 
Takový počet nových žáků ještě zhorší už tak 
téměř neexistující možnost přihlásit naše pá-
ťáky do škol v okolních obcích. V Praze je 
situace úplně stejná, všechny mají kapacity na-
plněny. Jednáme proto s Krajskou hygienickou 
stanicí a Odborem školství Středočeského 
kraje ohledně nouzového zřízení šesté třídy už 
letos od září v naší současné škole, prostory 
pro ni tam jsou. Věřím, že se to podaří.
Ideální by bylo, kdyby tyto děti mohly pokra-
čovat v Ohrobci příští rok v sedmé třídě, již  
v otevřené nové škole II. stupně.   

Otakar Janeba  

Akce pro letošní rok
Prioritou je stavba II. stupně základní školy, 
které se věnuje samostatný článek.
Nutnou investicí jsou rekonstrukce dalších 
komunikací, které v letošním roce chceme 
opravit a jsou na ně zpracovány projekty. Jde  

o ulice V Březinách, část Meruňkové, Šeříkové, 
Jabloňové, K lesíčku a V Hranicích. Celkový 
rozpočet představuje částku 7 347 911 korun. 
V prosinci v loňském roce byla na Ministerstvo 
pro místní rozvoj podána žádost o dotaci. Nyní 
na dubnovém zasedání zastupitelstva budeme 
schvalovat výběrové řízení na zhotovitele, na 
základě kterého by měl být znám v polovi-
ně června letošního roku. V tu dobu bychom 
už měli znát i rozhodnutí k podané žádosti  
o dotaci a v případě schválení. Předpokládáme 
rekonstrukci ulic zahájit v červenci 2022.
V letošním roce bude provedena i oprava 
horního rybníku. Nyní je vypuštěn a je ob-
jednána dodávka nové výpusti (požeráku), kte-
rý se vyrábí na míru. Po zhotovení bude osazen 
a průtok vody zastaven. 
Obec podala na opravu výpusti horního rybníku 
žádost o dotaci ze Středočeského fondu život-
ního prostředí a zemědělství a je předpoklad, 
že žádost bude kladně vyřízena.
Zhotovitelem je společnost Aquarius Kyšice. 
Hodnota díla představuje částku 271 865 korun 
včetně DPH. 

Otakar Janeba  

První letošní setkání seniorů uskutečnilo na za-
čátku jara - v neděli 20. března. Na sousedské 
popovídání jich přišlo asi 40. Setkání začalo 
přáním všem přítomným Josefům k svátku 
předchozího dne. Starosta zevrubně probral 

noviny a představy o budoucnosti.
K poslechu a tanci hrál Michal Königsmark 
na klávesy. A tančilo se opravdu s nadšením. 
Bramborový salát s kuřecím řízkem chutnal 
jako vždy, ani pití se nikdo nezříkal.

Všichni se rozcházeli kolem 18 hodiny, dámy  

s kyticí růží na rozloučenou.

Informace OÚ Ohrobec

V loňském roce obec opět obdržela darem ně-
které pozemky, jež jsou součástí komunikací 
- tedy je na nich umístěna silnice. Darovali je:

• Jaroslava Dobešová
  (1/3 svého podílu pozemku v ulici Ořechová)

• Kateřina Stuchlová
  (1/2 svého podílu pozemku v ulici Višňová)

• Václav Macháček (pozemek v ulici K lesíčku)

• Kateřina Pohůnková (pozemek v ulici Jabloňová)

• Společnost K-Green s.r.o.
  (pozemek v ulici Ke Dvoru)

• Společnost Victoriaville LTD
  (pozemky v ulici Károvská) 

Všem děkujeme.

Informace  OÚ Ohrobec

duben 2022

 www.ohrobec.cz



ohrobecký zpravodaj

Kapacita vodovodu a čističky na hraně

sbírky na pomoc Ukrajině
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V roce 1990 měl Ohrobec asi 200 stálých 
obyvatel (nyní jich tu žije asi 1450) a vodovod 
ani kanalizace neexistovaly. Po revoluci tu 
poměrně rychle vznikl vodovod, kanalizace  
a také čistička odpadních naproti dnešní ško-
le. Počet obyvatel v Ohrobci rychle rostl, pře-
stavovaly se i chaty na Kárově a proto později  
i tam vznikla čistička. V nedávné minulosti 
jsme dále zvyšovali různými kroky kapacitu 
čističky a rovněž vodovodu. Nyní jsme však 
jak u vody, tak u čističky opět v kritickém 
stavu. Do doby zvýšení dodávek vody a po-
stavení nové čističky nelze v Ohrobci připojit 
žádný další objekt s výjimkou již schválených.

Zásobování vodou
V roce 2020 byl posílen přivaděč vody z Libně 
pro obce Březová, Oleško, Ohrobec, Okrouh-
lo, Vrané nad Vltavou a Zvole. Finanční spolu-
účast naší obce na této akci činila 1 434 940 
korun. Předpokládali jsme, že toto řešení nám 
přinese dostatek vody na zřizování dalších 
vodovodních přípojek na 15 let dopředu. 
Voda do uvedeného přivaděče teče z Posázav-
ského vodovodu, proto jsme zvýšení kapaci-
ty pro všechny jmenované obce požadovali  
u Vodohospodářské společnosti Benešov. Pro 
naší obec jsme požadovali zvýšení dodávek 
o 50 000 m³, naše současná spotřeba je kolem 
80 000 m³. Průtok přivaděčem je nyní dostaču-

jící, ale zvýšení dodávek bude možné až po vý-
měně armatur a po posílení čerpadel v čerpací 
stanici ve Vestci. Tuto akci bude zajišťovat 
VHS Benešov s 30% finanční spoluúčastí obcí, 
které navýšení požadují. Sdružení obcí Po-
sázavský vodovod posílení čerpadel a výměnu 
armatur schválilo. VHS připravuje výběr zho-
tovitele projektu, realizaci lze předpokládat v 
roce 2023.  
V roce 2020 obce Zvole, Ohrobec, Vrané nad 
Vltavou a Březová-Oleško odebraly celkem 
239 666 m³, v roce 2021 (mokrý rok) 218 700 
m³. Po výměně armatur a posílení čerpadel 
bude kapacita pro jmenované obce zvýšena 
na 300 000 m³, s tím, že maximální navýšení 
bude možné na 360 000. Tím se podaří splnit 
navýšení kapacity dodávané vody i pro naši 
obec. Problémy s množstvím dodávané vody 
pro naši obec řešíme opakovaně každý rok. Asi 
8000 m³ pro část Károva odebíráme z vodoje-
mu ve Lhotě. Kdy a zda se uskuteční záměr 
nového přivaděče z Vestce, který je připraven 
projekčně, není známo. Proto požadujeme 
navýšení kapacity dodávané vody v takovém 
množství, aby občané Ohrobce měli zajištěnou 
vodu i v budoucnu a obec se mohla dále roz-
víjet. 

Čističky odpadních vod
Situace je stejně napjatá jako u dodávek. Čis-

tička odpadních vod na Kárově má kapacitu 
vyčerpanou, ohrobecká je na tom úplně stejně. 
V roce 2018 byla provedena intenzifikace této 
čističky a kapacita navýšena. Vytížení obou 
čističek je na 87% kapacity. Zbývajících 13 
% tvoří rezervy pro rodinné domy v lokalitách 
Nad potokem, Nad školou, spol. Regulus 
(stavby rodinných domů na začátku Ohrobce), 
Pod kravínem a pro budovu II. stupně základní 
školy.   
Proto, pokud chceme, aby rozvoj naší obce 
pokračoval, musíme postavit novou čističku 
odpadních vod, umístěnou v lese směrem na 
Jarov, několik set metrů od posledního domu.
Co to pro nás znamená?: 
•  zkráceným způsobem dosáhnout změny 

územního plánu č. 2, kterou pro stavbu čistič-
ky bude převedena část pozemku par. č. 469/4,  
v současné době určeného k plnění funkce 
lesa, na pozemek určený pro technickou in-
frastrukturu, což stavbu umožní.

•  souběžně vypsat výběrové řízení na zpra-
cování projektu a po schválení změny 
územního plánu podat žádost o stavební po-
volení. To by mělo proběhnout na konci roku 
2023.

•  po získání stavebního povolení bude násle-
dovat zajištění finančních prostředků, podání 
žádosti o dotaci a výběrové řízení na dodava-
tele. Předpoklad zahájení výstavby je druhá 
polovina roku 2024.  

Novou čističku musíme postavit s výhledem 
na desítky let. Proto počítáme s kapacitou asi 
pro 2500 obyvatel. Na ni budeme chtít znovu 
napojit rodinné domy z ulice Oblouková  
a ostatních přiléhajících. Tím vyřešíme i kapa-
citu čističky na Kárově, kam potom bude 
možné připojit další domy.  
Je to finančně náročná investice – současné od-
hady počítají s celkovými náklady asi 50 mil. 
korun. Pro další rozvoj naší obce je však ne-
zbytně nutná.

Otakar Janeba

První sbírka byla vyhlášena díky iniciativě 
naší občanky, Hany Votánkové, za což jí patří 
velké poděkování. Podrobnosti dohodla Andre-
jem Yegoshinem, který sám podobné sbírky 
organizoval pro Ukrajinu již v roce 2014 a or-
ganizuje je nadále. Zejména však zařizuje do-
pravu darovaných věcí na místo. Je ve spojení s 
bojujícími krajany a od nich zná aktuální potře-
by i akutní nedostatky.
Sbírka proběhla 1. a 2. března. Vybíralo se pod-
le zadání -  oblečení a obuv pro dospělé i pro 
děti, hygienické potřeby, ručníky, dezinfekční 
prostředky, karimatky, matrace, deky, polštáře, 
ložní prádlo, konzervované a suché potraviny, 
obvazový materiál, léky. 
Do organizace se zapojili místní hasiči, kteří 
přejímali darované věci a uskladnili je v hasi-
čárně. Solidarita našich občanů byla tak ob-

rovská, že jsme byli nuceni druhý den ráno akci 
ukončit, protože už nebylo vybrané věci kam 
dávat. Nakonec však byli hasiči i druhý den po 
dobu původně vyhlášené sbírky na místě u hasi-
čárny a přebírali další darované věci.  Dopravce 
měl malé auto a tak ani nedokázal odvézt naráz 
vše, až následujícího dne přijel větší vůz a vše 
odvezl.
Druhá sbírka byla vyhlášena v polovině března, 
ve spolupráci s linií krizové koordinace obcí s 
rozšířenou působností Černošice. Sbíraly se ka-
rimatky – sešlo se jich 7, nafukovací matrace 
byly 3 a 22 bylo spacích pytlů. Byly určeny pro 
nouzové ubytování ve Středočeském kraji.

Za všechno děkujeme. 

Informace OÚ Ohrobec
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Policie nalezla pohřešovaného muže

sucho způsobilo požár

Obecní policie Vestec v období od 1. října do 
konce loňského roku řešila v naší obci nad rá-
mec každodenní hlídkové činnosti celkem 51 
událost. Z toho jich bylo 19 oznámeno na tís-
ňovou linku Obecní policie Vestec. 
Za uvedené období bylo v obci zjištěno  
a strážníky řešeno celkem 16 přestupků,  
z toho 8x překročení rychlosti v obci – vyře-
šeno příkazem na místě (pokutou), 1x odmítnutí 
se podrobit vyšetření, zda řidič vozidla nebyl 
při řízení ovlivněn alkoholem nebo jinou ná-
vykovou látkou – předáno Policii ČR k další-
mu šetření, 1x telefon za volantem – vyřešeno 
příkazem na místě (pokutou), 1x přestupek pod-
le zákona o odpadech – stále ještě v řešení, 4x 
porušení vyhlášky obce – z toho 3x odložení od-
padu, stále ještě v řešení, a 1x pes na volno – vy-
řešeno domluvou, a 1x přestupek proti majetku 
– oznámeno správnímu orgánu. 
Dále strážníci Obecní policie Vestec přijali  
a prověřovali oznámení např. ve věci odstavené-
ho obytného karavanu, o rušení nočního klidu, 
o nedovoleném ohňostroji, o problému mezi 
sousedy ve věci parkování vozidel, o osobě pod 

vlivem alkoholu na ulici, o psu na volno, o ná-
lezu psa, o ztrátě psa, o muži ležícím na poli,  
o pobytu podezřelých osob v jedné z chat v obci, 
o uhynulé srně.
Na žádost Policie ČR naši strážníci prověřovali 
oznámení o žhářství a na základě písemné žá-
dosti vydávali záznamy z kamerového systému.

Z deníku Obecní policie Vestec:
Na začátku října v 16 hodin požádala hlídka 
Policie ČR Jílové u Prahy naše strážníky o sou-
činnost ve věci oznámení o neznámém muži, 
který jde Ohrobeckým údolím směrem k obci 
Dolní Břežany-Jarov, přitom není schopen se 
udržet na nohou. Strážníky však muže nenalezli. 
Téhož dnes v 18,30 přijali strážníci oznámení, 
že oznamovatelka od rána pohřešuje svého 47le-
tého syna, který se několik dní chová zmateně. 
Naposledy se jí telefonicky ozval v 17,30 a řekl, 
že je ve Vraném nad Vltavou a jde na nádraží. 
Dále byl jeho telefon nedostupný. Poskytla po-
pis svého syna, který zjevně odpovídal muži, 
jenž měl podle oznámení scházet v odpoledních 
hodinách Ohrobeckým údolím. Oznamovatelka 

také uvedla, že syn v minulosti užíval omam-
né a psychotropní látky, že v současné době je 
léčen na psychiatrii. Strážníci prověřili nádraží 
ve Vraném nad Vltavou a jeho okolí, muž opět 
nalezen nebyl.
Ve 20,00 hodin hlídka Policie ČR Jílové u Prahy 
telefonicky požádala naše strážníky o součinnost 
při prověření dalšího oznámení na linku 158, 
týkající se pohřešovaného muže, kterého řidič 
motorového vozidla na jeho žádost právě odvezl  
z obce Vrané nad Vltavou do Ohrobeckého 
údolí, kde jej na konci cesty v lese vysadil a muž 
vyrazil za silného deště do lesa. Popis odpovídal 
popisu pohřešované osoby. 
Obě hlídky se setkaly v Ohrobeckém údolí a vy-
daly se směrem k lesu, přičemž nedaleko od že-
lezničního přejezdu našli pánskou bota. Hlídky 
pokračovaly pěšky Ohrobeckým údolím a po 
kilometru našly pohřešovaného muže, který se 
ukrýval poblíž koryta potoka. Strážníci sestou-
pili svahem dolů takřka neschůdným terénem, 
muže nalezli při vědomí, lehce oblečeného  
a silně podchlazeného a bez jedné boty. Strážní-
ci zajistili nalezenému muži tepelný komfort  
a následně jej neschůdným terénem vytáhli od 
koryta potoka a dovedli ke služebním vozidlům. 
Muž nebyl orientován v čase, na dotaz uvedl, že 
se vydal z Prahy na nákup, poté na procházku 
a nakonec zabloudil. Muže převzali zdravotníci 
a odvezli jej do nemocnice. Na závěr strážníci 
telefonicky informovali matku.   
Na konci listopadu přijali strážníci telefonát, 
který oznámil muže ležícího na zemi – prý se 
vracel domů z restaurace, udělalo se mu špatně 
a nemůže vstát. Strážníkům ležící muž uvedl, že 
po požití asi 6 piv se mu cestou domů z restaura-
ce přitížilo, špatně se mu dýchá a nemůže vstát, 
navíc má hypertenzi. Na místo byli přivoláni 
zdravotníci, po vyšetření byl muž převezen do 
místa svého bydliště.
Na začátku prosince před polednem nám 
byl oznámen autobus zapadlý v obci v ulici 
Břežanská, který přitom tvořil překážku silniční-
ho provozu. Kvůli sněhu a ledu na komunikaci 
sjel před zatáčkou částečně mimo komunikaci. 
Nikdo nebyl zraněn, škoda na vozidle nepřesáh-
la 100 000 Kč a zároveň nebyl poškozen maje-
tek třetí osoby. Strážníci v místě usměrňovali 
provoz ve spolupráci se starostou obce do doby, 
kdy se podařilo autobus vyprostit a komunikaci 
opětovně zprůjezdnit.

strážník Tomáš Heckr,
Obecní policie Vestec

tísňová linka 739 156 156

Hejtmanka Středočeského kraje na základě 
doporučení Hasičského Záchranného Sboru 
Středočeského kraje vyhlásila od 24. března 
2022 období dlouhotrvajícího sucha. Co to zna-
mená? Zjednodušeně řečeno, zákaz manipulace 
s otevřeným ohněm v místech se zvýšeným ne-
bezpečím požáru a v jejich blízkém okolí. 
Po týdnu naštěstí začalo pršet a tyto zákazy 
byly zrušeny. Proč o tom píšeme? V neděli 20. 
března totiž vznikl v naší obci právě kvůli su-
chu požár. Byl ohlášen před polednem a hořelo 
v ulici Károvská u autobusové zastávky Károv, 
kde jsou nezastavěné pozemky plné vzrostlých 

náletových keřů a trávy. Právě suchá tráva chytla 
a oheň se nebezpečně rozšířil téměř po celém po-
zemku. Kolem něj jsou rodinné domky. 
Dorazily čtyři hasičské sbory - z Jílového, 
Dolních Břežan, Zvole a Okrouhla, při hašení 
byla nápomocná i naše jednotka. Oheň se po-
dařilo dostat pod kontrolu do 30 minut. Dohašení 
trvalo ještě téměř hodinu.  Po prvním ohledání se 
hasiči domnívají, že požár mohl vzniknout ze zá-
bavní pyrotechniky.
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který lemovala rozlehlá louka plná konikleců  
a jalovců, z lesa prý vylétávali bažanti a pásli se 
tam srnci. Kam až oko dohlédlo, byla jen pláň.  
U polní cesty stavěl pan Petrák svůj domek, 
brzy tam vznikla vůbec první hospoda, na vý-
věsní štít dal ceduli Na Kárově a dal tak celé 
zdejší osadě název. Další osadníci se přidáva-
li. Ze tří původních chat se stalo celé rekreační 
středisko. 
Chaty, které dodnes stojí na nejstarším ká-
rovském místě zvaném Na Korsiku, měly mezi 
sebou slavný trampský kiosek U Škarků. Dnes 
po něm nezbyly ani základy. Ten v roce 1939 
vybudoval osadník Standa Škarka. O rok poz-
ději zde byl 13. července 1940 založen zahrád-
kářský spolek, vůbec nejslavnější organizace 
Károva. Mezi nimi bylo už pár milovníků lout-
kového divadla. Původně měli zahrádkáři 20 
členů, v roce 1960 už 200. Ale to už se scházeli 
jinde.
Lahváče se neotevíraly jenom U Škarků. Téměř 
všechno důležité začalo v hospodě. Károv měl 
od svého založení ve třicátých letech několik 
náleven, které většinou vznikly z přístřešků  
a teras zdejších osadníků. První kvelb pana 
Petráka byl u hlavní cesty do Ohrobce, jeho 
slávu však později převzala hospoda U Maňasů 
nedaleko dnešního hřiště v károvké Spojovací 

ulici. Maňasku si pamětníci s úsměvem na tváři 
vybavují dodnes. Ovšem ještě důležitější hos-
poda byla na hlavní silnici. Pokud se dnes po-
stavíte na zastávku autobusu téměř u konce Ká-
rovské ulice (ta, co se jmenuje trochu podivně 
Dolní Břežany – Zálepy a károvská kronika 
uvádí její uvedení do provozu v v září 1965), 
spatříte dům s číslem popisným 42. A vlevo 
uvidíte také nízkou stavbu připomínající garáž. 
Na jejích základech stával sál nejdéle sloužící 
károvské hospody U Sekerů, později U Chme-
lů, kde měla časem paní Chmelová v rámci 
Jednoty i obchod s potravinami. Její manžel 
Bohumír zde už v roce 1949 postavil jeviště 
pro károvské loutkáře, tančilo se tu, zpívalo  
a pilo pivo. Od roku 1952 se místu říkalo Osvě-
tová jizba, promítaly se tu filmy, půjčovaly 
knihy, scházely se zde členky károvské pobo-
čky Českého červeného kříže. Ruch zde utichl  
v roce 1967 po dostavění nové restaurace, sálu 
a knihovny v ulici K Lesíčku. Tu dokončili 
brigádníci v rámci akce Z v sousedství dětského 
hřiště v ulici K Lesíčku. 
Vedle vytoužené hospody stojí dodnes domek 
zahrádkářského svazu postavený už v polovině 
padesátých let. I zde se podle vyprávění pamět-
níků odehrálo několik loutkových představení, 
ovšem hlavní útočiště bylo ve vedlejší nové 
stavbě. „Vzpomínám si, že součástí ansámblu 
byl i velký ohnivý drak. Byl vyrobený tak, že 
chrlil opravdový kouř a blikaly mu oči, děti 
ho milovaly, když před ním byla princezna za-
chráněna. Ale kde je mu dnes konec. Možná, že 
se jej někdo pokusil zachránit a má ho doma,“ 
vzpomíná pamětník Antonín Kroutvor z Ká-
rova, který v sedmdesátých letech se svou chotí 
odehrál několik představení.
 A že nebyly loutky vždycky jenom zábava, 
dokazuje kronika. Vzpomíná na první vystou-
pení spolku z 25. března 1945 během nacis-
tické okupace: uprostřed hry se ozvaly sirény  
a směrem od Prahy mohutné výbuchy. Letecké 
bomby zasáhly továrny ve Vysočanech, chlapi 
prý naskákali na náklaďák místního osadníka 
a odjeli pomáhat. Děti si na Kašpárka musely 
počkat na jindy, loutkové divadlo bylo během 
války ilegální činností a mnoho her se ode-
hrávalo potajmu na zahradách. Vzpomínku 

si podle kroniky zaslouží ti nejzasloužilejší 
loutkáři: Šulík, Červ, Smutný, Ferenc, Chme-
la, Pavláskovi, Vonkovi, Maxovi, Chroustovi, 
Pulec, Bohdan „Boja“ Jabůrek, a dámy Malá  
a Šindlerová.
Děkujeme, zbylo po vás přes třicet nádherných 
loutek, některé ze slavné dílny pražské firmy 
Münzberger. Kdo ví, možná jim někdo opět 
vdechne život. A možná to budou ohrobečtí 
skauti.

Petr Holeček
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•  Ohrobecký recitál. Tato recitační soutěž 
proběhla podruhé. Přednášeli nejen školní žáci, 
ale i děti z mateřinky. Nejprve se recitovalo 
ve třídách, nejlepší postoupili do školního 
kola. V kategorii dětí z mateřské školy až z 2. 
třídy základní školy vyhrála Jitka Horvátová.  
V kategorii soutěžících ze 3. až 5. třídy zvítě-
zila Veronika Šišáková.

•  Ohrobecká vařečka.  Před vánočními prázdni-
nami proběhl 2. ročník soutěže Řád ohro-
becké vařečky.  Děti přinesly cukroví, které  
s matkami napekly. Komise (tentokrát 
složená z žáků školy) měla těžké rozhodování  
a po ukončení hodnocení i těžká břicha (vzor-
ků bylo opravdu hodně). Hlasování probí-
halo anonymně, porotci hodnotili očíslované 
vzorky. Na vyhodnocení před budovou školy 
děti z mateřinky zazpívaly koledy.

Informace ze školy

Všem našim oslavencům přejeme pevné 
zdraví, životní energii a hodně štěstí, 
radosti a lásky.
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Naši 
oslaveNci
V období od ledna do dubna 2022 oslavili  
a oslaví svá jubilea níže uvedení spoluobčané:

Vladimír Vlčko

Josef Blecha

Kamil Vaňásek

Jiří Ovčáček

Milada Murlová

Jiří Šantrůček

Jaroslava Žáčková

Jan Tamchyna

Vladimír Plíhal

Oldřich Fialka

Zdeněk Kovárník

Hana Kurzová

Květuše Bartíková

Jan Murla

Antonín Škorpa

Jaroslava Kobrová

Hana Bažantová

Karel Petrák

Petr Sadílek


