
ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
naše děti si užívají prázdniny, dospělí dovolenou, 
ale věřím, že si najdete čas i na novinky z obce.  
Od posledního vydání zpravodaje se konala dvě 
veřejná  zasedání  zastupitelstva. Na  květnovém 
byly  projednávány  připravované  změny  v  au-
tobusové  dopravě,  bylo  schváleno  zvýšení 
kapacity základní školy z důvodu otevření šes-
té třídy. Se společností WITENDR bylo schvá-
leno uzavření  smluv na výběrové  řízení  na  re-
konstrukci  komunikací  a  na  zajištění  dotace 
pro stavbu II. stupně základní školy. Dále byla 
projednána změna územního plánu č. 1 týkající 
se umístění stavby školy a schváleno vyhlášení 
změny územního plánu č. 2 pro stavbu čističky 
odpadních  vod.  Firma  Zoubek  byla  schválena 
pro opravu komunikací a byl schválen odprodej 
pozemku par.č. 334/92 na Kárově.
Červnové  zasedání  se  opět  zabývalo  autobu-
sovou dopravou, schválilo závěrečný účet obce 
a účetní uzávěrku obce za  rok 2021. Schválilo 
přijetí dotace na výpusť horního rybníku, smlou-
vy  na  pořádání  divadelního  festivalu,  fi nanční 
plán  obnovy  vodovodů  a  kanalizací,  vypra-
cování  studie  na  čištění  odpadních  vod. A  pro 
další volební období schválilo zachování devíti-
členného zastupitelstva.
Pracovní četa se trvale stará o úklid v obci, pořá-
dek  kolem  kontejnerů,  sekání  zeleně.  Nepří-
jemnou skutečností je, že o ukončení pracovního 
poměru požádal pan Radek Dvořák z této čety, 
proto hledáme náhradu. 
Byly  dokončeny  rekonstrukce  ulic  V  Zahrád-
kách, Šumavská a  Jarovská, provedeny opravy 
Károvské,  Na  Širokém  I.,  Lhotecké  a  Lipové. 
Na Horní  rybník  byl  osazen  tzv.  požerák  (vý-
pusť),  v  současné  době  se  čistí  dno  od  rákosu 
a bude se napouštět. 
V  letošním  roce  jsme  chtěli  na  počest  kapitána 
Alfreda,  amerického  pilota,  zřídit  pietní  místo. 
Ministerstvo obrany vydalo souhlasné stanovisko 
k  zřízení  válečného  hrobu  26.  května  2022,  ale 
žádost o dotaci nám byla zamítnuta, proto bude-
me žádat opakovaně. Také budeme žádat o dotaci 
na rekonstrukci požární zbrojnice a rekonstrukci 
dalších  komunikací,  podstatná  ale  bude  žádost 
o dotaci na stavbu II. stupně základní školy.   
Devatenáctý červenec byl posledním termínem 
pro  podání  kandidátek  pro  komunální  volby 
v letošním roce, které se budou konat ve dnech 
23. - 24. září. Na začátku volebního měsíce vy-
dáme  zpravodaj,  ve  kterém  se  vám  představí 
kandidáti. Za naši obec je podána víc jak jedna 
kandidátní listina, takže voliči 
budou mít možnost vybrat nové 
zastupitelstvo z většího počtu 
kandidátů. Věřím, že vyberete 
správně.  

Otakar Janeba,
starosta
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Dobré vysvědčení pro všechny
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Naši žáci  při přijímacích řízeních na vy-
brané základní školy a gymnázia. 
Letošní školní rok byl pro žáky 5. ročníku spe-
cifi cký, protože  se podařilo  zajistit,  že mohou 

pokračovat  v  6.  třídě  zde  v  Ohrobci.  Někteří 
žáci  a  rodiče  tuto možnost  kvitují  a  využijí  ji 
i  s  výhledem  do  budoucna,  kdy  je  plánována 
výstavba budovy 2. stupně. Jiní se rozhodli jít 
cestou  gymnaziálního  studia  a  další  vybírali 
školy s rozšířenou výukou toho, co je naplňuje 
a baví. 
Na gymnázia z 5. třídy se v letošním školním 
roce od nás hlásili tři žáci. Dva byli  přijati, třetí 
se pak rozhodl pro talentové zkoušky na spor-
tovní  školu,  které  zvládl  a  nastoupí  tam.  Pro 
sportovní školu se rozhodly ještě další dvě žač-
ky, které také uspěly v talentových zkouškách. 
Další žákyně se přihlásila na školu s rozšířenou 
výukou  matematiky  a  na  přijímacích  zkouš-
kách uspěla. Ještě jedna žákyně přestupuje na 
jinou školu.
Můžeme  tady  shrnout,  že v  letošním  školním 
roce  opustí  naší  základní  školu  z  páté  třídy 

PROGRAM PRO DĚTI
1500 Kouzelník a jeho workshop
1600 Maxipes Fík 
1700 Jmenuji se Orel
PROGRAM PRO DOSPĚLÉ
2000 Jméno 
Doprovodný pořad plný žonglování 
a kejklení. Jídlo, pití i všelijaké dobrůtky.
Vstupné na dětská představení dobrovolné. 
Na večerní představení 150 Kč za osobu.

ZVEME VÁS

 na ŠESTÝ RoČnÍk DIvaDELnÍHo

 FESTIvaLU, kTERÝ SE koná 3. záŘÍ



ohrobecký zpravodaj

Děti se vyřádily na svém dni

Hřiště na vás čekají mezi rybníky

Obyvatelé Ohrobce v čase
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Letošní  dětský den proběhl  v  poněkud netra-
dičním termínu již v pátek 27. května, protože 
na  začátku  června  jeli  naši  školáci  na  výlet. 
Den D zabral celé odpoledne.
Každý si vyzvedl kartičku a vydal se plnit úko-
ly na jednotlivých stanovištích. Většina soutě-
ží se odehrávala na louce před školou, některé  
i v třešňovce, jedna soutěž probíhala u potoka  
a využili jsme i školní tělocvičnu. Děti skákaly 
v pytli, házely kroužky na cíl a míčky do pa-
náka,  překonávaly  potok  po  kládě  i  po  laně, 
střílely  z  luku,  sestavovaly puzzle,  snažily  se 
zapamatovat  10  předmětů  skrytých  pod  šát-
kem, s vajíčkem probíhaly překážkovou dráhu, 
skákaly  přes  švihadlo  a  předváděly  mnoho 
dalších dovedností. 
Kdo měl na kartičce potvrzeno splnění všech 
úkolů, mohl si ve stánku vybrat odměnu, kte-
rých byly plné stoly, a pak se vyřádit na skáka-
cím hradu. Některé maminky napekly a přines-
ly koláče,  takže  i  o hladovce bylo postaráno.  

Je namístě poděkovat všem, kdo na stanoviš-
tích pomáhali. 
Když  pak  pozdě  odpoledne  déšť  zahnal  děti 
(možná hlavně rodiče) domů, všechny si odná-
šely nejen odměnu, ale hlavně vzpomínku na 
pěkné  aktivní  odpoledne  strávené  mezi  svý-

mi  kamarády.  Jen  na  překvapení  od  našich 
dobrovolných hasičů nedošlo. Neprozradím o 
co šlo, schováme si je na příště, protože dětské 
dny tu mají dlouhodobou tradici.

Valda Škván

Ohrobecká multifunkční a antukové hřiště pro-
šla  před nedávnou dobou  rekonstrukcí  a  jsou 
otevřena veřejnosti. Antukové hřiště je možné 
využívat bez rezervace a zdarma.
Na  multifunkční  hřiště  je  nutná  rezervace.  
Na  webových  stránkách  naší  obce,  v  sekci 
KULTURA,  je odkaz na Tenis - Ohrobec. Zde 
je rezervační systém, kterému musí předcházet 
aktivace přístupu do systému.
Na email podatelna@ohrobec.cz zašlete žádost 
o aktivaci.  V žádosti je třeba uvést:
jméno, email, heslo (zvolte pouze pro tenis-o-
hrobec), kterým se budete přihlašovat do sys-
tému.  Poté  vám  bude  zaveden  účet,  pomocí 
kterého se přihlásíte do systému a budete moci 
zadávat své rezervace. V přihlašovacím systé-
mu do kolonky jméno uvádějte váš email. 
Pokud nebudete mít přihlašovací údaje, nelze 
do systému rezervace zadávat.
Cena  za hodinu využití multifunkčního oplo-

ceného  hřiště  je  100  korun.  Zaplatit  lze  na 
obecním úřadě v pokladně. Klíč ke hřišti vám 
po domluvě předá starosta, tel.: 723 950 682.
Na obou hřištích  je  třeba dodržovat provozní 
řád, který  je k nahlédnutí na webu obce a na 
informační ceduli u hřišť.
Nejdůležitější  z  provozního  řádu:  Antukové 
hřiště je nutné před každou hrou pokropit tak, 
aby bylo vlhké, neprášilo se z něj a bylo dobře 
pochozí.  Po  každé  hře  je  nutné  plochu  řádně 
ošetřit,  neboť  při  každém  sportu  vznikají  ne-
rovnosti v nejvíce zatěžovaných místech.
Na obou hřištích je zakázáno pohybovat se po 
sportovní ploše v obuvi s ostrými hroty (tretry), 
v  kopačkách  s  hroty, manipulovat  s  řeznými, 
bodnými, sečnými nástroji, provozovat cyklis-
tiku či  hokej na kolečkových bruslích.

Informace OÚ Ohrobec

Český  statistický  úřad  v  těchto  týdnech  po-
stupně  uvolňuje  výsledky  sčítání  lidu,  které 
proběhlo  v  loňském  roce.  První  sčítání  osob 
žijících  na  území  Rakouska-Uherska,  kam 
dnešní  Česko  tehdy  patřilo,  se  uskutečnilo 
zhruba před 150  lety. Císař František Josef  I. 
v roce 1869 vydal befel (rozkaz), kterým toto 
sčítání nařídil.
V  Ohrobci  se  mezi  roky  1869  a  2021  po-
čet  obyvatel  zvýšil  na  skoro 1400,  což  je  asi 
sedmkrát více. Jen pro ilustraci. V sousedních 
Dolních  Břežanech  se  za  tuto  dobu  zvýšil 
jejich počet asi 6,2x a v Praze 4,8krát

Obecně se však české vesnice (nikoli však mo-
ravské) vylidňují. Začalo  to za druhé světové 
války, další zlom nastartoval v šedesátých le-
tech dvacátého století.
Naprosto opačný trend vývoje počtu obyvatel 
v Ohrobci po roce 1989 je dán těsným soused-
stvím Prahy. U nás se od roku 1989 jejich po-
čet zvýšil z 277 na uvedených 1385 v minulém 
roce, i když za tuto dobu do metropole odešel 
z okresu Praha-západ značný počet osob. ČSÚ 
uvádí, že k prvnímu lednu letošního roku u nás 
žilo 85 cizinců, z toho 16 s přechodným a 69 
s trvalým pobytem.

Počet obyvatel Ohrobce
Rok             Počet ob.
1869                 192
1990                 277
1995                 313
2000                 573
2005                 719
2010                 981
2015           1 200
2021           1 384
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Kouzelník a jeho workshop
Tuto část programu má na starosti dobře zná-
mý cirkusový kejklíř Roman Štabrňák. Kromě 
workshopu bude děti bavit i během odpoledne.

Maxipes Fík
S tímto zvláštním psem k nám přijíždí divadlo 
Krapet. Malá holčička Ája si přála pejska a tak 
jí ho tatínek koupil.  Jmenuji se Rek, oznámil. 
Jenže Ája neuměla říkat R a tak mu říkala Fek. 
To už mu můžeme říkat Fík, řekl tatínek. A tak 
to  všechno  začalo.  Z  malého  pejska  vyrostl 
velký pes Fík a z malého dobrodružství začalo 
velké a neobyčejné. No a který pes se dostane 
až do školy, kde se naučí psát a počítat? Nebo 
dojde  páníčkovi  pro  pivo,  řídí  auto,  dostane 
angažmá v cirkuse? S Fíkem zažije každý moc 
legrace. Jak to všechno bylo? To se uvidí.
Představení vychází z oblíbené knihy Maxipes 
Fík, kterou napsal Rudolf Čechura a ilustroval 
Jiří  Šalamoun.  Poprvé  vyšla  před  33  roky  
a přesto je děj lákavý pro další a další generace 
dětí. Známe jej také z večerníčků. Příběh milují 
jak batolata, tak větší děti a neodmítají jej ani 
dospělí.

Jmenuji se Orel 
Pohádkový muzikál z jihočeského dvorku nám 
předvede divadlo Kampa. Je to příběh slepice, 

která  se  nebála  roztáhnout  křídla  a  předvést 
let  orla,  byť  jej  nikdy  v  životě  neviděla.  Na 
jednom jihočeském dvorku bydlí slepice, která 
je o dost jiná než ostatní. Vůbec netráví čas v 
hejnu s ostatními slepicemi, místo toho se ka-
marádí  s kocourem, netopýrem,  labutí  a bob-
rem.  Potuluje  se  s  nimi  po  okolí  a  bloumá  o 
životě. Nemá moc peří, zato má velkou dávku 
odvahy.
Slepice je zachráněna z klecového chovu. Ko-
cour nade vše miluje salátové okurky. A k tomu 
celá  parta  dalších  zvířat,  která  spolu  zažívají 
velmi nepravděpodobná dobrodružství. 
Představení je založeno na stejnojmenné knize 
Romi Grey. Autorka přitom dětským čtenářům 
připomíná ohromné maličkosti každodennosti, 
které  nejenže  jsou  upřeny  zvířatům  za  ano-
nymními  zdmi  velkochovů,  ale  často  unikají 
i naší pozornosti – větve stromu, voda hemžící 
se pulci, tající sněhulák za hvězdného večera. 
Zdůrazňuje nutnost hledání dobra a krásy, vy-
zdvihuje  jakoukoli  snahu  dělat  ze  světa  sou-
citnější místo, ukazuje hodnotu svobody a přá-
telství. 

Jméno
V Ohrobci známé divadlo Verze nám v tomto 
kusu předvede, že mluvit se dá o všem. Mezi 
dobrými přáteli a příbuznými by vlastně žádné 

téma nemělo být tabu.
Když  se  ale  úspěšný  realitní  makléř  Vincent 
na  večeři  u  své  sestry  Elizabeth,  učitelky 
francouzštiny,  a  švagra  Pierra,  profesora  li-
teratury,  svěří  se  záměrem  dát  svému  synovi 
kontroverzní  jméno,  zdá  se,  že  hranice  civi-
lizované konverzace byla překročena. Středo-
stavovské  předsudky  jsou  podle  všeho  přece 
jen větší, než se přítomní liberálové domnívali.
Ke skutečné eskalaci dojde po odhalení nálože, 
která se skrývá v rodinné historii.
Recenzenti  tohoto kusu  jej považují  za pove-
denou  a  dobře  napsanou  komedii,  jakých  se 
nevidí  mnoho.  Jejími  autory  jsou  Matthieu 
Delaporte  a Alexandre de La Patellière. Není 
v  něm  žádná  laciná  zápletka,  náhodné  zámě-
ny či trapná nedorozumění. Naopak, obsahuje 
svěží,  chytré,  reálné  dialogy,  které  nejen  po-
baví,  ale  i  dostatečně  upoutají  pozornost. 
Samotná hra se rozbíhá pomalu, nicméně dobře 
graduje a  s každým ukončeným  tématem při-
chází nové,  jež překvapí a posune  laťku  ještě 
o úroveň výše. Herecké výkony jsou podle re-
cenzentů nadprůměrné. Hrají Roman Zach, Jan 
Dolanský, Jana Janěková, Linda Rybová a Petr 
Lněnička, režie Thomas Zielinski.

Informace OÚ Ohrobec

Festival ve stanu tu máme pošesté
Hned  jak  skončilo  divadelní  představení 
HROBU,  jsme  začali  chystat  další  divadelní 
lahůdku, a to šestý ročník Ohrobeckého diva-
delního festivalu.
Přípravy  jsou  v  plném  proudu  a  máte  se  opět 
na  co  těšit.  Přijede  k  nám Roman  Štabrňák  se 
svými kouzly,  divadlo Krapet, Divadlo Kampa 
a  večerní  představení  obstarají  Roman  Zach, 
Jan Dolanský, Linda Rybová,  Jana  Janěková  a 
Petr Lněnička. Odpoledne tedy bude jako vždy 
program pro menší i větší děti a večer tradičně 
patří  dospělým.  Oproti  představení  spolku 
HROB má festival velikou výhodu v tom, že se 
vše koná ve velikém stanu šapitó, a tedy odpadá 
problém  s  deštěm.  Samozřejmě  nebude  chybět 
občerstvení různého druhu.  
Pro  letošní  festival  je  vybrána první  sobota  po 
prázdninách,  tedy  3.  září  2022.  Všichni  bude-
te  po  dovolených  krásně  odpočinutí  a  natěšení 
na nějakou klidnější  zábavu,  jakou divadlo ne-
sporně  je.  Děti  budou mít  za  sebou  první  dva 
školní dny, a tak i jim se bude hodit trošku kul-
turní  zábavy,  která  jim  odstartuje  školní  rok. 
Přijďte tedy opět mezi rybníky do našeho veliké-
ho stanu a bavte se dobře na šestém Ohrobeckém 
divadelním festivalu. 

Jarda Strejc

srpen 2022
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Dobré vysvědčení pro všechny

Voda je zase dražší

sedm  žáků,  z  toho  6  na  základě  úspěšného 
přijímacího  řízení  nebo  talentových  zkoušek. 
Není to špatné vysvědčení žáků, jejich rodičů 
a učitelů školy. 

Týden sportu a plavání. 

Letos  poprvé  jeli  žáci  3.  až  5.  ročníku  na  
pětidenní sportovní pobyt. Odehrál se v prosto-
rách hotelu Sportcentrum Brandýs nad Labem. 
Žáci byly rozděleni do 4 skupin a střídali lekce 
plavání  (v  prostorách  hotelu)  a  pohybových 
aktivit v blízkém sportovním areálu. Byť pro 

ně  byl  tento  týden  velmi  fyzicky  náročný, 
všichni  jej  zvládli  a  domů  si  odvezli  spoustu 
zážitků  a  nových  zkušeností.  I  díky  zpětné 
vazbě od dětí se plánuje, že v budoucnu půjde  
o každoroční záležitost.

Atletické závody o pohár starosty.  
Po roce došla opět řada na sportovní klání celé 
základní a mateřské školy, které se uskutečnilo 
před koncem června přímo před základní ško-
lou.  Soutěžilo  se  v  těchto  disciplínách:  skok 
do dálky, hod míčkem, přeskok přes švihadlo, 
sprint do kopce, vytrvalostní běh.
Samotná sportovní klání probíhala dva dny – 
první den mateřská škola a 1. a 2. třída, druhý 
den mezi sebou závodili třeťáci, čtvrťáci a pá-
ťáci. Sportovní nálada byla cítit po celou dobu. 
Vyhlášení  nejlepších  proběhlo  předposlední 
školní den.

Pěšky do školy. 
V závěru  školního  roku  proběhla  akce  pěšky 
do školy. Cílem této akce bylo zlepšit dopravu 
a  také  bezpečnost  v  bezprostřední  blízkosti 
školy. Rodiče i děti se ochotně zapojili do této 
pro někoho nekomfortní soutěže. 
Cílem  bylo,  aby  děti  ráno  chodily  do  školy 
(před školu) pěšky. Učitelky, které měly ráno 
dozor  v  šatnách,  měly  přehled,  kdo  byl  při-
vezen  a  zaznamenaly  to.  Dotyčný  tak  přišel  
o kladného smajlíka. Třída, která přišla o nej-
méně  smajlíků,  vyhrála. A byla  to  třída  pátá, 
která  za  odměnu  jela  v  den  vysvědčení  ještě 
do kina. 
Doprava  před  školou  se  tím  viditelně  zlepši-
la,  což ocenily  i  samotné děti  a pochopitelně 
jejich rodiče. Tento trend chceme zachovat i do 
budoucna.

Informace ze školy

V původní kalkulaci ceny vodného pro letošní 
rok 2022 byla provozovatelem 1. SčV pro naši 
obec (stejná je pro Zvoli) navržena cena vodné-
ho 64,86 Kč/m³. Proti roku 2021 je to zvýšení 
ceny o 7,04 Kč/m³, stočné se proti roku 2021 
nezdražovalo, zůstalo na ceně 45,96 Kč. 
Zvýšení  ceny  provozovatel  zdůvodňoval  růs-
tem  inflace  a  za  druhé  legislativní  úpravou, 
která klade mimořádný důraz na princip udrži-
telnosti  provozování  vodárenské  infrastruktu-
ry. Vodné  se  kalkuluje  podle  hodnoty  spotře-
bovaného  přímého  materiálu,  energie,  mezd, 
ostatních  přímých  nákladů  a  provozních  ná-
kladů.
Voda pro obce Ohrobec, Zvole, Březová, Vrané 
teče přes Libeň z vodojemu u Libeře přivadě-
čem Posázavský vodovod, jehož vlastníkem je 
VHS Benešov. Právě tato společnost na zákla-
dě růstu cen energií a pohonných hmot zvýšila 

k 1.  červenci  2022 pro našeho provozovatele 
1 SčV cenu vody o 3,20 Kč/m³ včetně DPH. 
Zvýšení ceny vodného 1 SčV následně přenes-
la  na  nás,  jako  konečného  odběratele.  Toto 
zvýšení ceny zastupitelstvo projednalo na kon-
ci června, bohužel nemáme žádnou možnost se 
bránit. 
Bude  pro  občany  Ohrobce  někdy  voda 
levnější?  Dolnobřežansko  řeší  pro  všechny 
obce regionu nový přivaděč, jehož smyslem je 
zajistit odběr vody přímo z vodojemu ve Vestci 
bez využívání potrubí jiných vlastníků. To by 
mělo mít vliv na konečnou cenu vody.
Od roku 2018 je pro tento nový přivaděč zpra-
cována  projektová  dokumentace  a  zatím  se 
jeho realizace neřeší. V současné době se řeší 
pouze  zásobování  vodou  pro  obce  Březová, 
Vrané  nad  Vltavou  a  Okrouhlo  tak,  že  část 
tohoto projektu pro  tento účel bude oddělena 

a využita samostatně pro stavbu. Naše obec se 
na  této  investici  bude  podílet  na  vybudování 
vodojemu před Zvolí, což zajistí ustálení tlaku 
vody a zvýšení kapacity dodávky. Cenu vody 
to ale řešit nebude, protože dál poteče Posázav-
ským vodovodem. 
Odpověď  na  otázku,  zda  se  najde  investor 
nového přivaděče podle zpracovaného projek-
tu,  kterým  i  do  naší  obce  poteče  voda  přímo 
z Vestce bez Posázavského vodovodu, nemám.  
Bavíme se totiž o investici za zhruba 358 mil. 
korun,  ale  podle  rozpočtu  z  roku  2018,  tedy 
bez započtení vlivu inflačních let zatím 2021, 
2022 … kdy se dostane dražování/inflace k pů-
vodním hodnotám dnes neodhadne ani předseda 
ČNB nebo ministr financí.

Otakar Janeba
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Příprava stavby školy je o krok dále

Šestá třída v naší škole
Problém s umístěním žáků pátých tříd, kterou 
absolvovali v naší škole, do šesté  třídy v jiné 
škole, je bohužel stále větší. V letošním roce, 
s  příchodem  dětí  z  Ukrajiny,  je  situace  ještě 
složitější. S Městským úřadem v Jesenici jsme 
měli  podepsanou  smlouvu  o  spádovosti,  tedy  
o  zajištění  výuky  pro  naše  páťáky  ve  škole 
v Jesenici. Volnou kapacitu ale naplnily ukra-
jinské děti a stejně tomu je i v dalších školách 
v Praze.
V naší  škole  v Ohrobci  jsme měli  dosud  po-
volenou kapacitu 103 dětí v pěti třídách a dále 
jednu  učebnu  s  kapacitou  24  dětí  v  budově 
tělocvičny,  která  je  využívána  pro  družinu. 

Napadlo  nás  ji  využít  pro  další  třídu.  Jednali 
jsme na odboru školství Středočeského kraje, 
kde  nám  doporučili  požádat  Krajskou  hygi-
enickou  stanici  o  zvýšení  kapacity  základní 
školy pro poskytování vzdělávání a školských 
služeb pro celkem 127 žáků. Naší žádosti bylo 
vyhověno.
Souhlas  Krajské  hygienické  stanice  byl 
podkladem  pro  žádost  na  Ministerstvo  škol-
ství, mládeže a tělovýchovy o povolení zápisu 
do  školského  rejstříku  na  nejvyšší  povolený 
počet žáků ve škole, tedy na 127 žáků. Kladné 
rozhodnutí  ministerstva  z  28.  června  nám 
dovolilo  otevřít šestou třídu, tedy naši páťáci 

budou pokračovat v šesté třídě ve škole u nás, 
v Ohrobci.
Pro  vedení  školy  tím  vznikly  nové  adminis-
trativní povinnosti  a hlavně povinnost  zajistit 
učitele. Se vším se zdárně vypořádali a tak naši 
páťáci od 1. září nebudou nuceni nikam dojíž-
dět. Je to velká úleva jak pro jejich rodiče, ale 
také výhoda pro děti.
Šestá  třída  zůstane  v  budově  školy  a  noví 
prvňáčci půjdou do učebny v budově tělocvič-
ny. Odpoledne budou tyto prostory dál fungo-
vat jako družina. 

Otakar Janeba

Přípravy  na  stavbu  školy  pro  druhý  stupeň 
pokračují  tak  rychle  jak  nám  to  pravidla  a 
okolnosti  dovolují.    Znovu  musím  připo-
menout, že obec má povinnost zajistit vzdělání 
= povinnou školní docházku pro děti, které zde 
trvale žijí. 
V  minulosti  tato  povinnost  byla  určena  tzv. 
spádovostí. Prostě bylo určeno, ve které škole 
v blízkém okolí naše děti měly právo na přijetí.  
Byly to obce Vrané nad Vltavou a Dolní Břeža-
ny,  se  kterými  jsme  měli  uzavřeny  smlouvy  
o zajištění výuky v jejich školách. 
Prudký  porevoluční  rozvoj  počtu  obyvatel 
Prahy  a  navazujících  příměstských  oblastí 
však  přinesl  problémy  s  umísťováním našich 

dětí  v  těchto  školách.  Kvůli  nedostatečným 
kapacitám  měly  při  přijímání  přednost  děti 
trvale bydlící  a pro naše nebylo místo. Rodi-
če pro děti obtížně hledali umístění v různých 
školách v Praze. Tím byl rozbit jejich kolektiv, 
děti přicházely o své kamarády, tato skutečnost 
se  promítá  i  do  dalšího  společenského  života  
a rozvoje v obci. 
Zastupitelstvo obce proto, ale i z dalších důvo-
dů  schválilo  stavbu  II.  stupně  základní  školy  
a její umístění. Situaci ještě umocňuje válka na 
Ukrajině a stále přicházející uprchlíci.  
Jak  jsme  od  vydání  posledního  zpravodaje 
pokročili?
Prvním krokem bylo provést změnu územního 

plánu č. 1, která řeší úpravu území pro stavbu 
školy na pozemku č. 469/5 rozšířením zastavi-
telné plochy občanského vybavení vyhovující 
potřebám obce. Touto úpravou se nezmění ur-
banistická  koncepce  územního  plánu,  pouze 
se v zastavěném území vymezují zastavitelné 
plochy  kvůli  rozšíření  existující  základní 
školy.  Navržená  změna  územního  plánu  č.  1 
je  projednána  i  schválena  dotčenými  orgány  
a  byla  schválena  na  zasedání  27.  července 
2022. Všichni  zastupitelé  až  na  jednoho  hla-
sovali pro. Takže v polovině srpna bude zahá-
jeno stavební  řízení. Projektová dokumentace 
je  ve  fázi  dokončování,  postupně  jsou  obesí-
lány  dotčené  orgány  spojené  se  stavebním 
řízením s žádostí o vyjádření a stanoviska. Po 
získání těchto stanovisek bude možnost podat 
žádost o stavební povolení. Žádost o dotaci bu-
deme podávat koncem srpna. Získání dotace je 
přitom limitujícím faktorem zahájení stavby. 
Stavba  II.  stupně  základní  školy  je  pro  obec 
prioritou  a  věřím,  že  se  ji  podaří  úspěšně 
dokončit.  Posílení  infastruktury  obci  přinese 
novou  hodnotu,  o  přínosu  pro  občany,  resp. 
jejich děti, ani nemluvě. 

Otakar Janeba 
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Pozvánka na setkání Senior klubu

!Obec Ohrobec srdečně zve 
všechny seniory z naší obce 
na podzimní setkání 

Koná se v neděli 4. září 
od 14:00 hodin v restauraci 
U Trojánků. 

Občerstvení zajištěno. Těšíme se na shledání.
Informace OÚ Ohrobec
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Významně se mění trasy autobusů

Malované putovní kamínky

strana 6-7   

Rok 2008 byl  rokem, ve kterém Praha  začala 
řešit  autobusovou  dopravu,  aby  byla  maxi-
málně ekonomická a účelná. Optimalizace spo-
čívala v zavedení systému páteřních linek auto-
busových spojů. Systém se osvědčil a začal být 
rozšiřován i mimo území Prahy.
Napojení  Dolnobřežanska  na  systém  pražské 
dopravy se datuje do první poloviny 90. let mi-
nulého století, od  té doby se původní koncept 
jen lehce upravoval.
Z  uvedených  důvodů  krajský  organizátor  do-
pravy, kterým je  IDSK -  Integrovaná doprava 
Středočeského  kraje,  navrhl  i  v  našem  regio-
nu  zavést  páteřní  autobusové  linky  s  krátkým 
pravidelným  intervalem,  které  doplní  sys-
tém  navazujících  spojů  do  odlehlých  oblastí. 

V  rámci  celého  Dolnobřežanska  k  jednání  o 
změnách  v  autobusové  dopravě  byl  pověřen 
DSO  (Dobrovolný  svazek  obcí)  už  v  únoru 
2021.  Impulsem  byla  dlouhodobě  sledována 
neefektivita spojů. Kapacitní autobusy (tzv. har-
moniky) jezdily nevytížené, jiné spoje naopak 
nebyly  schopny  pobrat  všechny  cestující,  což 
obyvatelé  lokalit  s  hodinovým  intervalem 
(např.  Károv)  oprávněně  kritizovali.  DSO  na 
svých jednáních opakovaně projednával Návrh 
zásad  dopravní  obslužnosti  Dolnobřežanska, 
který průběžně pozměňoval.
Původní návrh změn měly řešit následující spoje:  
Páteřní  linka 333 Kačerov – Břežany – Zvole 
s  intervaly  ráno  10/15  minut,  dopoledne  30, 
odpoledne 15, večer 30 minut, která nebude za-

jíždět na Károv a Zálepy.
Oblast Károva  a Zálep bude obsluhovat  linka 
331, v první fázi projednávání měla jezdit přes 
Točnou, Cholupice do Modřan s garantovaným 
přestupem na  linku 333 v Dolních Břežanech 
u obecního úřadu. 
Občané Károva a Zálep proti chystané změně 
vystoupili  otevřeným  dopisem  a  požadují  za-
chovat přímé spojení na metro C. Proto vznik-
ly další návrhy, které se netýkaly linky 333, ta 
bude  jezdit  podle  původního  návrhu,  ale  jen 
linky 331. Kvůli přestupu byla navržena změ-
na  trasy,  aby  přesedání  probíhalo  na  náměstí, 
nikoli  před  obecním  úřadem,  a  bylo  tak  bez-
pečnější. Spoj by pokračoval ve směru zastávka 
Na Kopečku  –  Cholupice  (kolem  hřbitova)  – 
Modřany. Nejel by přes Točnou, s čímž nesou-
hlasili  zástupci  Prahy  12.  Přímý  spoj  Károva 
a  Modřan  zaveden  nebude,  ale  zůstane  za-
chována  existující  linka  341,  na  kterou  bude 
možné přestupovat v Dolních Břežanech  jako 
dosud. 
Linka  331  bude  jako  páteřní  podle  poslední-
ho návrhu vedena po  trase Opatov – Vestec – 
Zlatníky – Dolní Břežany – Károv. Tak budou 
splněny požadavky občanů Károva a Zálep na 
přímé  spojení  na  metro  C.  Spojení  ve  směru 
Písnice, Libuš, Krč bude s přestupem v Ohrob-
ci  U  Čisteckých,  příp.  v  Dolních  Břežanech 
u obecního úřadu.
Dosud  jsme  však  nebyli  seznámeni  s  návrhy 
jízdních  řádů,  což považuji  za  zásadní.  Jízdní 
řády  by  měly  být  projednány  s  jednotlivými 
obcemi  a  schváleny  DSO  Dolnobřežansko  
v brzké době a následně budou zveřejněny na 
stránkách obce.
Změny  mají  platit  od  1.  září  2022  s  tím,  že 
v  druhé  polovině  října  budou  vyhodnoceny 
a k 1. prosinci 2022 bude možné uplatnit poža-
davky na případné úpravy.

 
Otakar Janeba

Na různých místech můžete najít malované pu-
tovní kamínky. Na jedné straně mají obrázek, 
na druhé straně bývá poštovní směrovací číslo 
obce, ze které pochází autor.
Autor pomaluje kamínek a umístí ho kamkoliv 
na viditelné místo. Předpokládá se, že nálezce 
ho může přemístit jinam. Dá tak šanci někomu 
dalšímu a úplně jinde, aby se kamínkem potěšil. 
Existuje  dokonce  i  facebooková  skupina 
Kamínky,  kam  se  vkládají  fotografi e  nale-
zených  kamínků  s  PSČ.  Tak  si  může  malíř 
kamínku dohledat, kde se jeho dílo nachází.
V  Ohrobci  máme  místo,  kde  se  začaly 
objevovat  spousty  takových  nádherně 
malovaných kamínků. Je to předzahrádka před 
mateřskou školkou v ulici U Rybníků I.

Vděčíme za to naší obyvatelce paní Mileně Ve-
selé, která na tuto předzahrádku kamínky něko-
likrát umístila. Ale objevují se tam i kamínky 
pocházející ze šikovných dětských rukou.
Malované  kamínky  však  z  předzahrádky  ne-
skutečně  rychle zmizí. Bylo by hezké, kdyby 
se odtud kamínky nejen braly, ale i doplňovaly. 
Kamínky  se  mohou  pokreslit  akrylovými 
barvami, fi xy či permanentními fi xy. Je žádou-
cí  je  na  závěr  přetřít  či  přestříkat  bezbarvým 
lakem. Budeme všichni rádi, když na předza-
hrádku umístí kamínky i další malíři.

Informace OÚ Ohrobec
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Vdovu nezastavila ani bouře s lijákem

Honzíkův turnaj sehrálo 12 týmů

Po úspěšném vystoupení v Divadle  Járy Cimr-
mana pokračovala oslava  letošní  dvacáté diva-
delní sezóny premiérou hry Pane, vy jste vdova 
na domácím hřišti u nás v Ohrobci. A nebyla to 
oslava ledajaká. Pouze tři týdny před premiérou 
nám  sdělila  firma  zajišťující  světla  a  zvuk,  že 
nám letos techniku z kapacitních důvodů nepůj-
čí. A věřte, že sehnat techniku na profesionální 
úrovni,  kterou  potřebujeme,  není  za  tak  krát-

kou dobu vůbec snadné. Ale podařilo se. Jenže 
problémům nemělo být konce.
V předvečer představení se strhla bouře se vším 
všudy. Blesky, hromy a hlavně obrovské množ-
ství vody. Nestačili jsme ani postavit scénu a o 
plánované generálce jsme si mohli nechat zdát. 
Ráno  nás  čekal  zabahněný  prostor  pro  diváky, 
mokré  kulisy  a  dodávka  zapadlá  do  blátivého 
hlediště. A zde se ukázalo, jak je důležité mít ši-
kovné kamarády. Okamžitě zareagoval náš diva-
delní kolega Honza Nestler (generál Hartmann), 
kterému  patří  veliké  díky.  Nejen,  že  přivezl 
kladku  zvanou  ”hupcuk”  a  za  pomoci  fošen 
dostal náš náklaďáček z toho marastu, ale dovezl  
i  obrovskou  plachtu,  jíž  jsme  pokryli  celý 
prostor pro diváky. Bez ní bychom museli před-
stavení zrušit. Bahna by bylo po kolena. 
Takto  jsme  mohli  dokončit  stavbu  dekorace  a 
rozestavit lavičky. Dokonce se umoudřilo i po-
časí.  Večer  začalo  dokonce  svítit  sluníčko.  To 
k  nám  přilákalo  i  dostatek  diváků,  takže  jsme 
opět hráli v nádherné atmosféře.
Vlastní hra není vůbec jednoduchá. Dalo by se 

říci, že je hodně náročná jak na herecké výkony, 
tak na přestavbu dekorací. Scén je celkem osm, 
herců osmnáct, kulisáci dva. Do toho osvětlova-
či a zvukaři, se kterými jsme nikdy nespolupra-
covali. A  to  vše  bez  generálky  sehrát  na  první 
dobrou. Měl jsem trochu obavy, ale ty se vytra-
tily s prvními tóny kapely Lovesong Orchestra, 
která  nám vytvořila  parádní  entrée. Tito  veselí 
chlapci  okamžitě  vykouzlili  úsměvy  na  všech 
tvářích přicházejících diváků. 
A  pak,  na  nějaké  obavy  není  ani  pomyšlení, 
když se otevře opona. Na reakcích diváků bylo 
vidět, že se hra líbí. Všichni účinkující hráli jak 
z partesu. I přesto, že nás na začátku trochu zlo-
bil zvuk. Vše se ale upravilo, a tak jsme si i my 
v zákulisí vychutnávali výkony herců. Obzvlášť 
hlavní  roli,  která  ve filmu patří  Ivě  Janžurové, 
úžasně ztvárnila Lucinka Strejcová. Ostatní ale 
nezůstávali pozadu. Samozřejmě, že došlo  i na 
pár  přeřeknutí,  ale  to  k  našemu  divadlu  patří 
a mám  takový pocit,  že  i vy, diváci, byste bez 
těchto přebreptů neodcházeli spokojeni.
Závěr  patřil  ohňostroji  a  velikému  potlesku.  
A právě proto naše divadlo hrajeme. Nejen, že se 
tím bavíme, ale máme hlavně dobrý pocit z toho, 
že i vás diváky naladíme a trochu odtáhneme od 
světských problémů a starostí.
No a kdo neměl dost, tak se hned po představení 
odebral  do  místní  restaurace  U  Trojánků,  kde 
už čekala kapela Lovesong Orchestra se svými 
balkánskými rytmy. Při nich jsme dokonale se-
třásli napětí i únavu.
Opět  se  ukázalo,  že  všechno  zlé  je  k  něčemu 
dobré.  Úskalí,  která  na  nás  letos  byla  nachys-
tána, nám ukázala, že se dá  ledacos zvládnout, 
když je dobrá partička. A k té naší partičce pa-
tříte  samozřejmě  i  vy,  diváci. V Ohrobci  jsme 
doma. Kdybych to přirovnal k fotbalovému zá-
pasu hranému na domácím hřišti, chyběly snad 
jen vlajky a šály.

Jarda Strejc

V  sobotu  11.  června  proběhl  již  2.  ročník 
nohejbalu v Ohrobci. Turnaj se hraje na počest 
nohejbalisty  Jana  Babiaka,  (říkali  jsme  mu  
Honzík), který tragicky zahynul při autonehodě.
Turnaje se zúčastnilo celkem 12 nohejbalových 
týmů - trojic. Čtyři týmy byly domácí, další přije-
ly z Berouna, Barrandova, Měcholup, Nové Vsi, 
Jirčan,  Jíloviště.    Bojovalo  se  ve  vyrovnaných 
zápasech  po  celý  den  a  ve  finále  tomu  nebylo 
jinak. V něm domácí  tým Ohrobec A nastoupil 
proti hostům, týmu Marná Snaha z Berouna. Zá-
pas bohužel nevyšel domácím a po dramatickém 
boji prohráli. Další místní tým byl třetí. Snímek 
zachycuje první tři týmy.
Hrálo  zde mnoho  skvělých hráčů,  kteří  nabídli 
výbornou  nohejbalovou  podívanou.  Se  vzpo-
mínkou na výborného kamaráda hodláme pokra-
čovat i při dalších turnajích, které budeme pořá-
dat na jeho počest.

Pavel Kraken

 www.ohrobec.cz
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Obecní policie Vestec v období od začátku roku 
do konce května řešila v obci Ohrobec nad rá-
mec  každodenní  hlídkové  činnosti  celkem  68 
událostí. Z toho 16 jich bylo oznámeno na tís-
ňovou linku. 
Za  uvedené  období  byl  v  obci  zjištěn  jeden 
trestný čin, a  to maření výkonu úředního  roz-
hodnutí, který byl předán Policii ČR k dalšímu 
šetření, a celkem 17 přestupků, z toho 1x řízení 
vozidla  po  požití  alkoholického  nápoje  nebo 
užití jiných návykových látek, nebo pod jejich 
vlivem, který byl opět předán policii k dalšímu 

šetření,  dále  12x  překročení  rychlosti  v  obci  
o  méně  než  20  km/hod.  –  vyřešeno  pokutou 
na  místě,  1x  stání  na  chodníku  –  vyřešeno 
domluvou,  2x  porušení  Obecně  závazné  vy-
hlášky obce – vyřešeno domluvou a 1x přestu-
pek podle zákona o odpadech – vyřešeno okrs-
kářem pokutou na místě.
Dále  strážníci  Obecní  policie  Vestec  přijali, 
prověřovali  a  řešili  oznámení  s  nejrůznějším 
obsahem  –  například  o  srně  na  pozemku  ro-
dinného domku,  o  problému  se  sjízdností  ko-
munikace v obci, o neoprávněném pobytu něko-
lika osob v jedné z chat v obci, o dlouhodobě 
odstaveném automobilu, o uhynulých slepicích  
u  kontejnerů  na  tříděný  odpad,  oznámení  o 
muži  ležícím  na  komunikaci  a  o  jiném muži 
pod vlivem alkoholu u prodejny potravin. Za-
bývali jsme se také oznámením obce o odložení 
většího  množství  firemní  korespondence  do 
kontejnerů na tříděný odpad, o poškození stro-
mu chemikáliemi před 10 - 12 lety, o odložení 
stavebního  odpadu  do  kontejnerů  na  tříděný 
odpad a také o hluku linoucím se z jedné z chat.
Na základě příslušné žádosti strážníci opakovaně 
vydávali  záznamy  z  kamerového  systému  
a  poskytovali  součinnost  posádce  vozu 
Zdravotnické  záchranné  služby  Středočes-
kého  kraje  u  dopravní  nehody  se  zraněním. 
Strážníci nadále zajišťují kontrolu a servis fo-
topasti, umístěné v obci a vyhodnocují pořízené 

snímky.
Z deníku Obecní policie Vestec:
Na  začátku  ledna  vyjela  hlídka  strážníků  do 
ulice  Zvolská,  kde  řidička  osobního  automo-
bilu zjevně nepřizpůsobila rychlost stavu a po-
vaze komunikace a po kluzkém povrchu vyjela 
ze silnice na travnatý svah. Strážníci na místě 
usměrňovali provoz do vyproštění vozidla. Ne-
hoda  se  obešla  bez  zranění  osob  či  škody  na 
majetku dalších osob. 
V  polovině  ledna  v  podvečer  v  ulici  Zvolská 
sjela  jízdní  souprava  tahač  +  návěs  částečně 
mimo komunikaci, přičemž návěs poškodil pro-
tijedoucí osobní motorové vozidlo. Komunika-
ce byla proto neprůjezdná pro autobusy, provoz 
řídili naši strážníci ve spolupráci s hlídkou po-
licie. Zapadlou soupravu vyprostil traktor. Vše 
se obešlo bez zranění, úniku provozních hmot 
nebo  škody na majetku další osoby.
Před  koncem  ledna  jsme  přijali  na  tísňovou 
linku žádost operačního důstojníka Policie ČR  
o  součinnost  u  dopravní  nehody,  kde  šlo  o 
čelní  střet  osobního  automobilu  s  nákladním, 
řidič  osobního  automobilu  utrpěl  zranění 
hlavy. Strážníci přijeli na místo, kde před svým 
osobním  automobilem  seděl  na  zemi  zraně-
ný řidič, který krvácel z hlavy a stěžoval si na 
bolest  hlavy  a  brnění  v  nohách.  Strážníci mu 
přiložili krční límec, zajistili tepelný komfort a 
do příjezdu sanitky monitorovali jeho zdravotní 
stav. Po předání do péče lékaře strážníci zřídili 
ve spolupráci se starostou obce objížďku.
V únoru hlídka prováděla v Ohrobci kontrolní 
činnost. Osobní motorové vozidlo na parkovišti 
u  LaVu  Bistra  v  okamžiku,  kdy  strážníci  jeli 
kolem, nacouvalo do  stojícího nákladního au-
tomobilu. Řidič osobního automobilu následně 
popojel a bez dalšího odešel do přilehlého ob-
chodu  s  potravinami,  přičemž  nereagoval  na 
volání  našeho  strážníka.  Ten  v  obchodě  řidi-
če vyzval k prokázání  totožnosti a dotázal  se, 
zda  je  si  vůbec  vědom,  že  způsobil  dopravní 
nehodu.  Vzhledem  k  tomu,  že  osoba  řidiče 
je  strážníkům  známa  a  s  přihlédnutím  k  jeho 
chování  jej  vyzvali  k  orientačnímu  vyšetření 
na  přítomnost  alkoholu  a  jiných  návykových 
látek. Zkouška byla  pozitivní  na  amfetamin  a 
metamfetamin. V průběhu vyšetření navíc vy-
šlo najevo, že řidič má právě kvůli  řízení pod 
vlivem  jiných  návykových  látek  zadržený  ři-
dičský  průkaz.  Událost  si  následně  převzala 
hlídka Policie ČR k dalšímu šetření.   
Před  koncem  března  jsme  přijali  oznámení  
o  výjezdu  hasičského  záchranného  sboru 
k požáru  suché  travní plochy o  rozměrech 10 
x10 m v ulici Károvská v blízkosti  rodinných 
domků. Na oznámeném místě  již hořela  tráva 
na ploše asi 30 x 30 m. Na místo se dále dostavi-
ly jednotky hasičů ze Zvole, z Jílového u Prahy, 
z  Dolních  Břežan,  Okrouhla  a  také  Ohrobce  
a požár uhasily. Strážníci v místě usměrňovali 
provoz.  

strážník Tomáš Heckr,
Obecní policie Vestec

AUTODOPRAVA NOVÁK
Odvoz odpadních vod
Tel.: 602 504 174
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V období od května do července 2022 
oslavili a oslaví svá jubilea níže uvedení 
spoluobčané:.

Božena Voldřichová 
Věra Svitáková 
Květa Jeglíková 
Jiří Vostárek
Jaroslav Haich
Pavel Mareš
František Vítek
Eva Tichá
Petr Kolner
Gustav Sechter

Všem  našim  oslavencům  přejeme  pevné 
zdraví,  životní  energii,  hodně  štěstí,  radosti 
a lásky.

Informace OÚ Ohrobec

NAŠI 
OSLAVENCI

Máme další asfaltky

Chystá se nová čistička

Rekonstrukce  komunikací  V  Zahrádkách,  Šu-
mavské  a  Jarovské  měla  být  provedena  již 
v  loňském  roce.  V  září  2021  byla  podepsána 
Smlouva o dílo s fi rmou ZNAKON, která uspěla 
ve výběrovém řízení s harmonogramem dokon-
čení díla do konce roku. Jenže z důvodu vzniku 
mimořádné  nepředvídatelné  a  nepřekonatelné 
překážky,  konkrétně nemocnost,  karanténa  za-
městnanců  (COVID)  a  zpoždění  v  subdodáv-
kách,  zhotovitel  požádal  o  posunutí  termínu 
dokončení díla do 15. července  letošního roku 
a tak jsme byli nuceni v dodatku k této smlouvě 
termín upravit. K uvedenému datu byla rekon-
strukce ulic dokončena a dílo zhotovitel předal. 
Zejména pro bydlící v ulici V Zahrádkách, kteří 
na nový povrch čekali téměř 30 let, se tím život 
v Ohrobci zlepšil. 
Hodnota  díla  činila  10,863  mil  korun  včetně 

DPH podle cenové úrovně z roku 2019. Během 
výstavby  se  projevila  nutnost  víceprací,  které 
stavby prodražily. Jde o prodloužení nového po-
vrchu v ulici Jarovská od křižovatky Károvské 
po Meruňkovou a zhotovení podloží v Šumav-
ské ulici,  (obojí  nebylo obsaženo v  rozpočtu). 
V  původním  projektu  bylo  počítáno  s  novým 
povrchem v Jarovské ulici pouze od Meruňkové 
ulice  dolu  k  lesu. Protože  byla  značně poško-
zena  i  část k ulici Károvská, byl nový povrch 
položen v celé Jarovské ulici. V Šumavské uli-
ci  bylo  v  rozpočtu  zahrnuto  pouze  odstranění 
vrchní vrstvy a položení nového asfaltu. Po od-
stranění horní vrstvy se však zjistilo, že podloží 
je jílovitého charakteru a tak by se nový asfalt 
na  něm  brzy  poškodil.  Proto  bylo  rozhodnutu 
jíl odtěžit a podloží založit ve správné skladbě. 
Vícepráce vyšly na 2,954 mil a celková cena tedy 

činí 13,817 mil. korun včetně daně.  Dotace z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj je ve výši 7,573 mil 
a z Krajského úřadu Středočeského kraje z fondu 
na  obnovu  venkova  1,390 mil.  korun.  Kč.  Cel-
ková dotace tak činí 8,963 milionu.
V letošním roce jsme chtěli s rekonstrukcí ulic 
pokračovat,  šlo o ulice K Lesíčku,  Jabloňová, 
Meruňková, Šeříková V Březinách a V Hrani-
cích za celkovou částku 9,515 milionu korun. 
Proto  jsme  podali  žádost  na Ministerstvo  pro 
místní rozvoj o poskytnutí dotace. Naše žádost 
byla zamítnuta, budeme žádat znovu. Věřím, že 
tentokrát bude naší žádosti vyhověno a rekon-
strukci ulic provedeme v roce příštím. 

Otakar Janeba

Kapacita obou našich čističek odpadních vod 
je vyčerpána s  rezervou pro školu. Další ob-
jekty v obci proto není možné na ně napojit. 
Kvůli dalšímu rozvoji obce nezbývá, než najít 
řešení jak zvýšit kapacitu čističek. 
V roce 2018 jsme provedli intenzifikaci ohro-
becké čističky s tím, že zvýšení kapacity bude 
dostatečné  pro  rozvoj  obce  na  několik  let. 
Uběhlo pět let a ve stejných problémech jsme 
opět.  Další  rozšíření  našich  čističek  už  není 
možné. 
Na  základě  doporučení  1.  SčV,  provozova-
tele  kanalizačního  systému,  jsme  požádali 
společnost  Vodohospodářský  rozvoj  a  vý-

stavba  o  zpracování  studie  odkanalizování  a 
čištění odpadních vod v naší obci. Nejlepším 
řešením se jeví stavba nové čističky s kapaci-
tou asi 2000 přepočtených obyvatel. 
Umístěna  by  byla  v  rokli  pod  současnou 
čističkou  na  lesním  pozemku.  Proto  prvním 
krokem, a  ten  jsme  již učinili,  je požádání o 
změnu územního plánu č. 2. 
Do této čističky by se přepojila oblast Oblou-
kové ulice, aby se tím uvolnila  kapacita čis-
tičky na Kárově. Předpokládá to vybudování 
příjezdové  komunikace,  prodloužení  kana-
lizačního potrubí a přívod elektřiny. Současná 
čistička by poté byla odstavena.
Cílem  studie  je  propočítat  investiční  nákla-
dy,  stanovit  etapy  stavby,  harmonogram  a 
možnosti využití dotačních programů.
Po  stavbě  II.  stupně  základní  školy  se  bude 
jednat o další nákladnou investici v naší obci. 
Jenže  bez  ní  by  další  rozvoj  nebyl  možný. 
Studie bude vypracována do konce letošního 
roku. V příštím roce přijde na řadu projektová 
příprava a stavba by měla proběhnout v roce 
2024.
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V  červnu  skončila  ve  skaleckém  klášteře 
v Mníšku výstava, kde byla k vidění také díla 
pražského  rodáka,  devětaosmdesátiletého ma-

líře  Alexandra  Zupky,  který  žije  už  dlouho 
v ohrobecké chatě. Byla to osmá výstava s jeho 
malbami.
Alex  rád  kreslil  od  raného  dětství.  Ze  čtvrté 
třídy přešel na gymnázium, někdy ve 13 letech 
si učitelka všimla  jeho nadání a poslala  jej za 
kolegou,  který  ho  naučil,  jak  se  na  obrazech 
řeší prostor, perspektiva. Vzpomíná, jak se bál 
matematiky, která mu moc nešla.  
Na gymnáziu zůstal 4 roky, pak přešel na Stát-
ní grafickou školu, po absolutoriu následovala 
UMPRUM, kde  strávil  6  let  až  do  roku 1960 
pod patronací profesora Nováka. V té době tam 
vyučovali umělci jako Hoffmeister, Svolinský, 
Muzika. 
Po  studiu  vyučoval  kreslení.  Další  život  mu 
podstatně ovlivnila náhoda – v roce 1967 jej po-
zvala teta, která utekla před Hitlerem, do Ang-
lie, na dvoutýdenní návštěvu Londýna. Krátce 
před odjezdem jej domů vzal kamarád, kde byli 
na  návštěvě  Francouzi.  Slovo  dalo  slovo,  na-
konec odjeli spolu nejprve do Francie a pak do 
Londýna. Byli to učitelé a za rok jej pozvali do 
Francie,  kde  pracoval  jako učitel  starších  dětí 
na prázdninovém táboře starších dětí. To se psal 

srpen  1968  a  okupace  naší  země mu měsíční 
pobyt prodloužila na dva roky. Nejprve vyko-
nával pomocné práce v kuchyni, pak se uchytil 
v  tamním fyzikálním ústavu, kde čtyři hodiny 
denně vyhodnocoval  záznamy z měřicích pří-
strojů.  Což  mu  vydělalo  na  život  a  současně 
mu poskytlo dost času na dennodenní malování 
především pařížských zákoutí. Československá 
ambasáda mu několikrát prodloužila pobyt, ale 
po dvou  letech  to nové osazenstvo odmítlo,  a 
tak se musel vrátil.
Soused z ohrobecké chaty, bydliště A. Zupky, 
mu  dohodil  místo  na  střední  škole,  kde  učil 
aranžování. Klidný život jej nudil a tak se po 15 
letech přidal k putovnímu loutkovému divadlu. 
Pro ně vyráběl loutky a vodil je na vystoupeních 
v menších městech republiky až do revoluce. 
Průvodcovská  licence  mu  umožnila  provázet 
francouzsky  mluvící  turisty,  práci,  kterou  – 
v  omezeném  rozsahu  –  vykonával  ještě  v  85 
letech. V zimě, kdy k nám tolik  turistů nejez-
dí, mu to umožnilo cestovat. Opakovaně jezdil 
na 1 – 3 měsíce do severní Afriky, také do Sý-
rie, Turecka a Mali. Obvykle zůstal na jednom 
místě  a  denně  kreslil. Domů  si  dovážel  tlusté 
desky plné čtvrtek a v duši ještě víc zážitků ze 
setkávání s domácími obyvateli. 
Na  jeden  vzpomíná  obzvlášť  rád:  Po  cestě 
z Turecka do syrského Damašku jej autobus o 
půlnoci vyložil kdesi na předměstí, ale k hotelu 
bylo ještě daleko. Sdílený taxík ho po půlhodi-
ně  vyložil  s  tím,  že  k  hotelu  je  to  pár  kroků. 
Spolucestující s výrokem – je ramadán, jste náš 
host – uhradili jízdné, taxík odjel. Okolo tmavé 
domy ve tmavých uličkách, nikde nikdo; kudy 
do  hotelu?  Oči  mu  přitáhlo  vzdálené  svítící 
okénko na úrovni chodníku. Po zaklepání vyjde 
muž a poradí kudy k hotelu se závěrem … ale 
počkej. Vrátí  se do bytu a přinese mu placku: 
Právě večeříme, je ramadán, jsi náš host. 
I v dnešní době Alex stále maluje. Jak sám říká, 
chce dohnat, co zanedbal.

Informace OÚ Ohrobec    

Máme štěstí, že v naší obci žijí lidé, kteří se ini-
ciativně podílejí na jejím zkrášlení. A není jich 
málo. Zmíním se o dvou takových případech.
Cesta z Ohrobce na Jarov Ohrobeckým údolím 
vede  přes  potok.  Přejít  přes  něj  se  dalo  po 
dřevěné  lávce. Vždy po  několika  letech na  ní 
zapracoval zub času, pak se zase opravila. Ten-
tokrát se však během zimních měsíců zbortila 
úplně a potok se nedal přejít suchou nohou. 
Nedaleko bydlící Emil Urban z vlastní  inicia-
tivy lávku opravil. Nyní má rošt ze smrkových 
kmenů, nahoře jsou fošny. A mostek taky o pár 
decimetrů zvýšil, takže pod ním proteče i potok 
po dešti.  
Před budovou mateřské školky byl 15metrový 
záhon  trávníku.  Martinu  Hradeckou  napadlo 
toto místo před školkou, kde chodí děti a jejich 

rodiče,  zpestřit  a  založit  tady  skalku. A  nejen 
napadlo,  také  ji  vybudovala.  Teď  tam  mezi 
kameny rostou rododendrony, azalky a kvetou 
další květiny. Její nápad podnítil jiné obyvatele, 
kteří přinesli další sazenice květin. 
Každý, kdo kolem projde, se rád pokochá po-
hledem  na  kvetoucí  krásu.  Protože  je  blízko 
školka,  hlídají  předzahrádku  pohádkové  po-
stavičky vodníka, Rumcajze, panenky, ale i psa  
a šneka. 
Velmi si vážím takového přístupu, který je vidět 
i na  jiných místech obce. Těší mne, že máme 
spoluobčany,  kteří  vylepšují  prostředí  v  němž 
žijeme. 

Otakar Janeba  
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