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ZPRAVODAJ
OHROBECKÝ 

Vážení občané,
 jak jsme slíbili dříve, řešili zastu-
pitelé obce tristní stav komunikací v obci a 
dospěli jsme k následujícímu většinovému 
závěru.  
 Z důvodu katastrofálního stavu 
ulic Károvská (od pekárny Beruška po dří-
ve opravenou část), U Rybníků I a II a čás-

ti ulice K Vranému se bude přednostně jed-
nat o opravu těchto komunikací.
 Není potřeba připomínat, že jsou 
to komunikace, kde jsou často oprave-
né výmoly vydrolené a je častá potřeba je 
znovu opravovat, což způsobuje jak vyšší 
riziko poškození automobilů, dopravních 
nehod, špatnou průjezdnost, tak i nemalé 

náklady obce na jejich nekonečnou opra-
vu.
 Celkové náklady na opravu všech 
těchto částí silnic je odhadována na cca 3,6 
mil Kč, což je částka nad současné mož-
nosti obce.
 Proto bychom rádi požádali ob-
čany obce o příspěvek na tyto opravy, kte-
ré výrazně zlepší kvalitu těchto komunika-
cí, průjezdnost apod.

Vážení spoluobčané,
 vítám vás u čtení dalšího obecní-
ho zpravodaje, tentokráte předprázdnino-
vého.
 Původně jsem chtěl psát o něčem 
úplně jiném, ale události posledních dnů a 
mála týdnů obsah úvodníku úplně změnily.
Těmi okolnostmi mám samozřejmě na 
mysli velkou vodu, povodně, či jak jinak 
každý z nás nazývá tuto živelnou pohromu 
postihující velkou část území.
 Nechci psát o tom, jak je to straš-
né, jak lidé v mnoha částech republiky ne-
spí, jsou evakuováni, přišli o střechu nad 
hlavou, vybavení bytu, jak obrovské škody 
jsou na majetku obcí a měst, jak může být 
ohrožena úroda, atd. atd. atd. 
 Mohl bych psát, jak strašné je mít 
v Ohrobci zaplavené sklepy, jak nepříjem-
né je, když nefunguje elektřina v části obce 
a jak jsem rád, že byla dodávka obnovena, 
jaké jsem měl obavy, když začal přetékat 
rybník přes vozovku, jaké škody voda na-
páchala na některých přečerpávacích stani-
cích, komunikacích a v čističkách odpad-
ních vod, atd. To všechno by byla pravda. 
 Události poslední doby byly pro 
mne osobně velmi cenné z jiného pohledu, 
a o tom chci psát. Z pohledu ukazujících se 
lidských charakterů a vlny lidské solidari-
ty.
 Jsem opravdu hrdý na reakci ně-
kterých občanů obce při této přírodní po-
hromě, která více či méně postihla i část 
našeho kraje a některé okolní obce.
 Chtěl bych poděkovat především 
místním dobrovolným hasičům za jejich 

práci při vyčerpávání sklepů občanů, za po-
moc na hrázi rybníka apod., také bych chtěl 
poděkovat všem dalším občanům, kteří ne-
lenili, když viděli někde možnost pomoci 
(například při odstraňování ucpávajících 
se vpustí do kanálů apod.), sami se chopi-
li hrábí, lopat a dalších nástrojů a nezištně 
pomáhali. 
 Za to vše vám všem patří nejen 
moje velké poděkování a obdiv.
 To stejné patří i všem, kteří na vý-
zvu obce nosili a stále nosí dary pro Vrané 
nad Vltavou, obec, kterou jsme adresně vy-
brali a které pomáháme. Je z našeho okolí 
a jsem přesvědčen, že nejvíce pomůže ad-
resná a hlavně rychlá pomoc. 
 Je nádherné, kolik čisticích pro-
středků, košťat a dalšího materiálu se po-
dařilo shromáždit a na několikrát do Vra-
ného odvézt. Jsem velmi rád, že je v naší 
obci tolik lidí, kteří když je potřeba, nezišt-
ně pomohou. 
 Rád bych vám také vyřídil velké 
poděkování od starostky Vraného za po-
moc Ohrobce a jeho občanů v této jejich 
těžké a složité situaci.
 Postupným opadáváním vody nic 
nekončí, ale ta nejtěžší (psychicky i fyzic-
ky) práce teprve začíná. Jakmile od paní 
starostky Vraného obdržíme seznam dal-
ší konkrétní možné pomoci pro obyvate-
le, zveřejníme jej na www stránkách naší 
obce, na vývěskách atd., aby kdo bude chtít 
pomoci, mohl.
 Ještě jednou všem děkuji za pro-
jevenou účast a velmi rychlou a důležitou 
pomoc.

Pavel Makovský, starosta obce

 V obci proběhlo místní šetře-
ní za účasti Policie ČR a odboru dopra-
vy Městského úřadu Černošice z důvodu 
úprav dopravního značení v obci. 
 Předběžně byly odsouhlase-
ny tyto změny: 
- Na začátku obce z obou stran bude 
umístěno dopravní značení: ZÁKAZ 
PŘEDJÍŽDĚNÍ.
- V ulici Zvolská, od obchodu U Slavíč-
ků směrem z obce do Zvole  i z druhé 
strany bude umístěno dopravní značení 
CHODCI VE VOZOVCE.
- Při výjezdu od rybníku do „esíčka“ u 
restaurace U Trojánků bude umístěno 
bezpečnostní zrcadlo.
Zamítnuty byly tyto změny:
- Snížení rychlosti v části hlavní ulice 
v esíčku u restaurace U Trojánků na 30 
km 
- Nový přechod na Károvské u ulice Jab-
loňová
- Vodorovné dopravní značení 

MÍSTNÍ ŠETŘENÍ Z DŮVODU 
ÚPRAV DOPRAVNÍHO ZNAČE-
NÍ V OBCI

OPRAVA KLÍČOVÝCH KOMUNIKACÍ V OBCI 
BUDE, SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME!!!

OZ(Pokračování na str. 2)

    V souvislosti s povodněmi 
byla do odvolání uzavřena silnice vedoucí 
Břežanským údolím (Dolní Břežany 
- Zbraslav). Uzavírka je obousměrná.  
 
 V tomto týdnu probíhá šetře-
ní statika, na základě jehož výroku bude 
rozhodnuto o dalším postupu prací a pří-
padném otevření pro osobní dopravu.

UZAVÍRKA BŘEŽANSKÉHO 
ÚDOLÍ STÁLE TRVÁ...

ÚVODNÍK
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Jak pokročily přípravy řešení špatného 
stavu komunikací v obci?
 Pokročily do stavu, že budou po-
stupně oslovováni obyvatelé jednotlivých 
ulic s představením návrhu řešení pro kon-
krétně jejich ulici. K tomuto začne dochá-
zet v průběhu následujících týdnů. Odpo-
vědnou osobu je 1. místostarosta pan ing. 
Maruniak.

Slyšela jsem, že obecní policie ve Vestci 
disponuje nějakým rychlým autem. Je 
to pravda ? A pokud ano proč ?
 Je to pravda. Díky zřízení nové 
obecní policie Vestec, disponuje obecní 
policie, kterou využívá i naše obec, novým 
rychlým automobilem Škoda Superb. Dů-
vodem je, aby se nemohlo stávat, že by se 
někteří řidiči snažili hlídce ujet a tím se vy-
hnout postihu. Myslím, že rychlost až 250 
km/hodina je dostatečně odradí a přispě-

je k dalšímu snížení rychlosti na silnicích, 
Ohrobec nevyjímaje.

Slyšel jsem, že v průběhu velké vody 
z dolního rybníka neodtékala voda na 
celý průměr odtokové trubky. Oprav-
du?
 Odtoková trubka na straně rybní-
ka mám průměr 400 mm a na druhé straně 
už 500 mm. Proto se mohlo jevit, že neteče 
na dolní straně voda celým průměrem, ale 
nebylo tomu tak. 

Soused i přes naše žádosti opakovaně 
porušuje nedělní klid a používá k naší 
nelibosti velmi hlučnou techniku. Co 
mám dělat?
 Stačí buď ohlásit se svědkem 
událost na obecním úřadě a zahájíme s do-
tyčným přestupkové řízení nebo ještě lépe 
okamžitě zavolat hlídku obecní policie, 
která má pravomoc vyžadovat dodržová-
ní nejen obecních vyhlášek. I z tohoto dů-

vodu jsme v obci obecní policii začali po-
užívat. Číslo na obecní policii je:  739 156 
156 a je také uvedeno na www stránkách 
obce.

Je pravda, že se podařilo vyjednat lepší 
podmínky pro občany s firmou zajišťu-
jící aukci elektrické energie podle závě-
rů první schůzky s touto firmou?
 Ano, na základě námětů občanů 
jsme poptávali další možné zajišťovate-
le této aukce a dosáhli výhodnějších pod-
mínek pro občany. Konkrétně, že smlouvu 
bude povinnost podepsat při snížení nákla-
dů na neregulované složky energie o mini-
málně 15 % a také podmínku, aby v přípa-
dě, že klient nebude chtít podepsat smlou-
vu s novým dodavatel i přes snížení nákla-
dů na el. energii o minimálně 15%, bude 
mít povinnost zaplatit náhradu ve výši 5% 
z hodnoty finančního objemu neregulova-
né složky dodávek služeb za období 1 roku 
(dříve 9%).

Z REDAKČNÍ POŠTY

(pokračování ze strany 1)

 Abychom mohli začít s oprava-
mi, potřebujeme získat minimálně 600 tisíc 
Kč. Pokud se podaří do 30.srpna 2013 zís-
kat příspěvky od občanů, ještě v letošním 
roce by měly zmíněné komunikace získat 
novou tvář. 
 Obec se snaží samozřejmě získat 
prostředky z EU (čekáme na vyhodnocení 
žádosti z EU na opravu ulic U Rybníků I a 
II), přerozdělením rozpočtu, tak i tím, že 
drtivá část zastupitelů, oba místostarosto-
vé i starosta pracují bez nároku na plat, či 
jakoukoli jinou formu odměny. Na chybě-
jící část potřebných peněz jsme připraveni 
si krátkodobě i půjčit (splatnost případné 
půjčky v horizontu cca tří až čtyř let), ne-
boť stávající situaci považujeme za natolik 
vážnou, že bez koncepčního řešení celko-
vých oprav budeme vynakládat peníze na 

opravy a opravy oprav. Což je velmi nee-
fektivní. 
 Konkrétní odhadované náklady 
jsou:  Károvská – cca 2,5 mil Kč s DPH
U Rybníků I a II – cca 800 tisíc Kč s DPH
K Vranému – cca 300 tisíc Kč s DPH.
Předpokládáme, že získaný recyklát pře-
devším z Károvské ulice bude možné po-
užít na přeměnu některých ulic v obci ze 
štěrkových na komunikace asfaltové (z re-
cyklátu).

ŘEŠENÍ DALŠÍCH ULIC (DNES 
ŠTĚRKOVÝCH) NA ASFALTO-
VÉ

 V průběhu dalších týdnů a měsíců 
bude 1. místostarosta obce Tomáš Maruni-
ak postupně oslovovat občany obce pod-
le jednotlivých ulic s představením návr-

hu řešení jejich konkrétní lokality a s uve-
dením předpokládaného termínu realizace.
 Klíčovými parametry pro kon-
krétní realizaci a pořadí ulic bude přede-
vším počet trvale bydlících v obci, zda je 
komunikace v majetku obce, zda občané 
budou mít vůbec o změnu ze štěrku na as-
falt zájem (registrujeme  vyjádření obča-
nů, že ne všichni chtějí tuto změnu. Napří-
klad z důvodu rizika vyšší rychlosti, pokud 
bude povrch asfaltový, apod.).

Vážení občané, 
 ještě jednou bych Vás rád požá-
dal o zvážení finančního daru obci na zá-
sadní zlepšení stavu komunikací v naší 
obci (Károvská, U Rybníku I a II, K Vra-
nému).
Velmi děkuji a konkrétní informace o mož-
nosti daru získáte u nás na obecním úřadě.
Předem děkuji a těším se již nyní na nové 
povrchy.

Pavel Makovský

OPRAVA KLÍČOVÝCH KOMUNIKACÍ V OBCI 
BUDE, SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME!!!
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
 Na podzim letošního roku bu-
deme mít tu čest přivítat oficiálně do naší 
obce občánky, kteří se narodili od zimy 
2011 (od posledního vítání občánků) do 
podzimu letošního roku 2013. Rodiče 
s dětmi obdrží včas pozvánku.

SPOLEČNÁ NÁVŠTĚVA DIVA-
DLA
 Jak se stalo milou tradicí, která je 
u místních občanů oblíbená, na podzim to-
hoto roku opět chystáme návštěvu divadla 
společně autobusem. Tentokrát navštívíme 
Stavovské divadlo. 

REPORT PRACOVNÍ ČETY
 Na veřejném zasedání vznikl 
nový bod programu, kdy vedoucí čety p. 
Plucar informuje o pracech, které proběhly 
a které se plánují v nejbližších dnech dané-
ho období. 
Z minulých zasedání například vybíráme:
prořez stromů, řezání a štípání dřeva na 
OÚ, úklid dřeva a větví po kácení smrku, 
úklid rozbité zastávky u Čisteckých, prá-
ce ve školce, řešení opravy komunikace 
Károvská a ostatních, oprava radaru Bře-
žanská, úklid štěrku z komunikací strojně, 
oprava komunikací – vyspravení velkých 
děr, potom celoplošný posyp, úprava ved-
le komunikace po nehodě kamionu, úklid 
stodoly a úprava prostor, oprava UNC – 
přehřívání motoru, kapotáž oprava, opra-
va VO, oprava MT8- držák šavlí, sečení 
trávníků Ohrobec - Károv, řešení doprav-
ního značení Ohrobec - Károv, řešení VO 

Šeříková, postřik roudapem některé plo-
chy ( Úvoz, pod pekárnou), oprava zastáv-
ky u Čísteckých, postřik roundapem, terén-
ní úpravy pro montáž hřiště školky + zase-
tí trávy a keřů, oprava komunikace Károv-
ská a U Rybníků, dopadové plochy hřiště 
a terénní úpravy okolí a nátěr herních prv-
ků hřišť.
 Odvodnění dešťáku ze školky, 
ubytovny, statku a příprava na odvodnění 
Sadové a odvodnění U Rybníků I. 

INFO O GRANTU VEOLIA
 Obec Ohrobec obdržela minig-
rant od spol.Veolia ve výši 50.000,- Kč na 
vybudování naučné stezky.  Zbytek nákla-
dů (do cca 30 tisíc Kč) uhradí obec. Nauč-
ná stezka  bude obsahovat  informační  ta-
bule, dále pro posezení a odpočinek altán 
a stůl s lavicemi, pro děti  zde bude dětská 

kladina.  Naučná stezka  se buduje na kon-
ci Károva. 

WEB OBCE
 Naše webové stránky mají novou 
sekci: „PODNĚTY“.  
Podněty  jsou zde rozděleny do  4 katego-
rií:
a)Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
b)Závady na dopravním značení a komu-
nikacích 

c)Poruchy a nefunkč-
ní veřejné osvětlení
d)Veřejné prostran-
ství, zeleň, lesy.

Budeme rádi, po-
kud budete mít otáz-
ky k danému tématu, 
když nám je zašlete.  
Nejčastější dotazy 
budou s odpověďmi 
umístěny v této sekci 
pod rozčleněním ka-
tegorií.

Nový přivaděč 
vody do obce

Voda – v současné 
době je řešen jak návrh nového přivaděče 
od Hodkovic pro obce Mikroregionu, tak 
samostatné připojení naší.  Zpracovává se 
předpoklad nákladů na tuto investičně ná-
kladnou akci z pohledu nejen projektan-
tů, ale i provozovatele.  Potřebné podklady 
pro další kroky by měly být k dispozici po 
letních prázdninách. 

Kominík v obci
 V minulém čísle Ohrobeckého 
zpravodaje byla umístěna informace o plá-
nované odborné prohlídce kominickou fir-
mou, kterou mají mít majitelé domů pod-
le zákona č. 91 z roku 2011 . Přes obecní 
úřad si objednalo prohlídku téměř 50 do-
mácností. Obec poptala několik firem a 
poté byla vybrána firma, která měla nejniž-
ší cenu a v obci již byla. O víkendu 18. – 
19. 5. a v pondělí 20. 5. zde kominická fir-
ma obešla všechny nahlášené domácnosti. 
Kominická firma tuto hromadnou akci na-
bídne v letošním roce ještě jednou na pod-
zim tohoto roku. 
Poděkování za vyštěrkování komuni-
kací
 Chtěli bychom vyjádřit radost a 
poděkování místních občanů za vyštěrko-
vání komunikací. Zde jsou úryvky někte-
rých emailových zpráv:
Dobrý den,
chtěla bych moc poděkovat za vyštěrkování 

ulice Na Širokém a dokonce také naší Trn-
kové. Je to poprvé za celou dobu, co jsme 
tady a jsme moc rádi. 
Ještě jednou díky a hezké jaro

  Cesta špičkově vysypána kamín-
kem - žádné bláto. Velmi děkuji a velká po-
chvala chlapcům.

 Dosázení nových stromků do vy-
kácené části lesa v ulici V Dolích.
V měsíci dubnu byly vysázeny nové strom-
ky (Jedle bělokorá, Buk, Lípa, Douglaska 
a Smrk ztepilý)  v části lesa v ulici V Do-
lích.

Kontejner na textil
 V minulém čísle Ohrobeckého 
zpravodaje jsme informovali o umístění 
kontejneru na textil na parkovišti u pekár-
ny Beruška.  Kontejner je vyvážen cca 1x 
za týden. Bývá často přeplněný. Svozová 
firma se omlouvá za tyto komplikace. Tato 
služba je nová i v dalších obcích, kde jsou 
stejné problémy a tak se snaží operativně 

vyvážet kontejnery na textil co nejčastěji. 
Suroviny získané z nich jsou poskytnuty 
z části charitativním organizacím a z části 
jsou předány k následné recyklaci. Z těch-
to důvodu opět uvádíme:

Co patří do sběrného kontejneru:
 Do sběrného kontejneru patří čis-
tý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový 
textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, 
ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (za-
uzlovaných) igelitových pytlích/taškách, 
dále také spárované (svázané) nositelné 
boty.
 Rádi bychom tímto apelovali na 
občany, aby textil, který vkládají do sběr-
ných kontejnerů, byl zabalený v igelito-
vých pytlích/taškách a svázaný. Myslete 
prosím na to, že s tímto textilem je ručně 
manipulováno!
Co nepatří do sběrného kontejneru:
 Do sběrného kontejneru nepat-
ří znečištěný nebo mokrý textil, matrace, 
molitan, koberce, tašky, netextilní materi-
ály, komunální odpad, elektrospotřebiče.

NOVINKY Z OBCE
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Na následujícím případě ze života 
v Ohrobci je krásně ukázatelné, jak je jed-
noduché člověka pomluvit, ublížit mu a to 
i na základě lži vydávané za pravdu. Ne-
boť platí, že stokrát opakovaná lež se stává 
pravdou.
 Na druhé straně se bránit lžím a 
pomluvám je velmi těžké a kolikrát i ne-
možné. Neboť i když víte, že máte tisíci-
procentní pravdu a věci se mají jinak, než 
někteří říkají a dokonce to prokážete, pa-
chuť zůstává… Neboť mnoho lidí si radě-
ji řekne, že na každém šprochu je určitě 
pravdy trochu. Autor tohoto článku má své 
osobní bohaté zkušenosti s tím, že pomlu-
va, lež a malost tak typická pro část naše-
ho národa, zanechává hluboké škody a ob-
rovské rozčarování a lháři šířící nesmysly 
jsou často považováni za „hvězdy“…
 A nyní již k našemu příběhu 

z Ohrobce.
 Vše začalo, když se na plotě jed-
noho domu objevil nápis „Vážení občané 
Ohrobce! Už víme, kdo je místní udavač, 
který znepříjemňuje život vám i nám! Je to 
náš blízký soused, který se stal 5.10.1964 
členem STB.“  Začali jsme pátrat po tom, 
o co (koho) se jedná.
 Zjistili jsme, že se mělo jednat o 
občana obce Petra Gerö. Na stránkách Ar-
chivu bezpečnostních složek  http://www.
abscr.cz/ jsme opravdu našli jeho jméno, 
ale s poznámkou, že se mělo jednat o ka-
tegorii KA/KI (kandidát agenta či kandidát 
informátora). Zápis byl pořízen 24.7.1965. 
Následně 5.11.1965 byl vymazán. O čem 
to svědčí? O tom, že k vědomé spolupráci 
nemohlo dojít, neboť občan obce nejspíše 
ukázal STB záda a i ten, který se jej snažil 
naverbovat, neuspěl (viz. scan obrazovky).
 Požádali jsme o vyjádření i pana 
Gerö a ten nám sdělil, že při nástupu na zá-
kladní vojenskou službu ho kontaktovala 

STB, ale on je odmítl a později mu to při-
neslo nemilé následky a přinesl důkaz nej-
vyšší, tzn. čistý lustrační rejstřík (viz. ob-
rázek). Dále se vyjádřil i k části o udavač-
ství na nápisu takto: „Nejsem si vědom, že 
bych kdykoli v životě někoho udal, co si 
myslím totiž říkám otevřeně a adresně a za 
své názory se nestydím. Nemám za potřebí 
donášet, ani používat jiné anonymní prak-
tiky“. 
 Naše zjištění jsme ihned předa-
li také majiteli nemovitosti, na jehož plotě 
nápis visel, ke cti mu slouží, že svou chy-
bu uznal a hanlivý plakát sundal. 
 Co z toho plyne za ponaučení ? 
Dvakrát měř (v takovýchto případech ra-
ději i vícekrát) a jednou pomlouvej. To, že 
se prokázala nesmyslnost a nepravda nápi-
su je věc jedna, ale pachuť v očích mnoha 
občanů zůstane ještě dlouho….

Pavel Makovský, starosta

KAUZA STBák...
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 Teď v květnu sousedi ve Zvo-
li vzpomínali devadesát let založení svého 
Sokola. Podíváme-li se ale do „křestního 
listu“ - tedy Zakládací listiny – pak snad-
no zjistíme, že ho vlastně založili Ohro-
bečáci! Ano, listina datovaná 13.květnem 
1923 je skutečně průkazná. Prvním před-
sedou a jeho místopředsedou jsou zvoleni 
zdejší sedláci. Pánové Bedřich Havelka a 
Bohuslav Blecha. Jen jednatelem je vlast-
ně Zvolák jménem Antonín Zeman! A i ten 
je z nejbližšího baráku od Ohrobce.
 Pojďme dál. První předseda uhra-
dil všechny potřebné výdaje spojené se za-
ložením spolku. Hned první rok měli tito 
Sokolové rovných 70 členů (tedy dvoj-
násobek oproti hasičům a sedminásobek 
oproti myslivcům registrovaným v obci 
Zvole). Zvolili klubové barvy modrou a 
bílou (prý podle hasičů) a krom veřejných 
cvičení uspořádali i sokolské plesy. Hned 
tři. Ve Zvoli, Ohrobci a Březové. Všechny 
měly úspěch.
 Veřejná cvičení? Venku jich byl 
bezpočet, ale „pod střechou“? Kde jin-
de, než v restauraci U Trojánků ? (Zvole 
zkolaudovala svůj restaurant Smetana až 
v roce 1937). Na sklonku roku 1929 se tu 
uskutečnila Sokolská akademie s velkou 
odezvou okolí (musela se pro velký zájem 
opakovat) a dodnes tu v parketové podla-
ze sálu najdete úchyty pro tehdejší cvičeb-
ní náčiní. Bývala to velká sláva a ze Zvole 
do Ohrobce dorazili obvykle „s muzikou“. 
V ženské složce se stala nepřehlédnutel-
nou postavou obětavá a oblíbená ohrobec-
ká cvičitelka „Mařenka“ Pařízková. Jed-
na z nejvýraznějších postav  cvičitelské-
ho regionu v celé tehdejší Župě Scheinero-
vě. Dovedla zdejší omladinu při Všesokol-
ských sletech „až na Strahov“ (1938).
 Ale hlavní byl fotbal a hokej. 
Větších úspěchů dosahoval z počátku ho-
kej. Měl ohrobecké zastoupení v obrán-
ci Josefu Blechovi. To je syn jednoho ze 
tří „otců zakladatelů“.Však mu také nyní 
Zvoláci k jeho čerstvým 93.narozeninám 
na setkání bývalých hráčů pěkně  poblaho-
přáli. Byl tu celé desetiletí stálým a spoleh-
livým hráčem. Tvrdí se o té době – hráva-
li tu Škobisové, Strnadové, Hůrkové – že 
to bylo nejoblíbenější mužstvo tamních 
fandů. Na jeho dráhu navazoval další hráč 
(spolehlivý, hrající s rozvahou) Ota Křeh-
lík. Mužem, co ve Zvoli víc jak celé de-
setiletí oblékal hokejový i fotbalový dres, 
byl Mirek Jalovecký. Vždy na pravém kří-
dle. Spolehlivý nahrávač i střelec, elegán. 
A představte si: ještě dnes hraje ve stolním 
tenisu soutěže Pražského přeboru. Unikát! 
Ve stejné éře tam působili i bratři Jan a 
Ludvík Malých. Ten první hrál neuvěři-

telných patnáct let ve fotbalové 
jedenáctce a jeho míčová tech-
nika převyšovala úroveň soutě-
ží, v nichž zvolští borci působi-
li. Fotbal, samozřejmě, dlouhá 
léta kraloval přízni fanoušků. Po-
stupně tam hrávali, vedle jmeno-
vaných, i Doubek, Tlamsa, Zahál-
ka...Škoda, že velký talent jmé-
nem František Ježdík zemřel už 
v dorosteneckém věku. Sliboval 
být dobrým hráčem a potěšením 
právě fanoušků. Jací byli ti skal-
ní příznivci, co nikdy nechybě-
li? Ve své éře otcové již zmíně-
ných hráčů. Doubek, Malý, Tlam-
sa, leč nade všemi čněl vznětlivý 
a nepřehlédnutelný Emil Zima. Děda Jirky 
Pikouse. Ten se dokázal za modrobílé bar-
vy postavit i proti přesile. Co o něm ko-
luje úsměvných historek...a co měl nejrad-
ši? Nějaká sousedská a hodně vyhecova-
ná derby...proti Břežaňákům, Točeňákům 
nebo Okrouhelákům, kterým se v té době 
říkalo „Egypťani“. 
 Našla by se i rarita? Našla. Před-
stavoval jí v Ohrobci pobývající dlouhole-
tý předseda Ústřední rady odborů Franti-
šek Zupka. Hrál ve Zvoli šachy. A hodně 
let. „Ten dědek“ měl svazovou legitimaci 
číslo 12. Takový to byl sportovní Metuza-
lém
 Dalo by se listovat historií ještě 
mnohem víc a hledat ohrobecké stopy, ale 
tohle – slovem i obrazem – pro dnešní při-
pomenutí a osvěžení starých vzpomínek 
snad postačí.
                                    Vladimír Zápotocký

JAK OHROBEČÁCI ZALOŽILI SOKOL VE ZVOLI

Hokejoví oblíbenci před sedmi desítkami let. Odleva František Škobis, Luděk Jánský, 
Miroslav Doležal, Josef Blecha, Jaroslav Škobis, Josef a František Strnadové a Ladi-
slav Běhounek.

Slavná sestava z ročníku 1960/61, kdy Zvo-
li o jediný bodík unikl postup do krajských 
kvalifikací. Spolehlivý nahrávač a střelec 
Mirek Jalovecký je sedícím zcela vlevo.

Letošní hokejové vzpomínání ve Zvoli. Nej-
starší žijící klubový hokejista Josef Blecha 
přijímá gratulace bývalých hráčů. Petra 
Jasanského navíc „učil na traktoru“.
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Co je to MAS?
 Místní akční skupina (zkráce-
ně MAS) je sdružení zástupců firem, obcí, 
neziskových organizací a dalších subjek-
tů, které spojuje zájem o rozvoj určitého 
území. Po právní stránce je MAS zpravi-
dla občanským sdružením nebo obecně 
prospěšnou společností, tedy nestátní ne-
ziskovou organizací. V současné době je 
na území České republiky přes 150 MAS, 
přičemž každá z nich má svou vlastní roz-
vojovou strategii, která odpovídá podmín-
kám území, na němž působí. Aktivita vy-
braných MAS je financována z Programu 
rozvoje venkova (PRV), který zajišťuje 
působení Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova.
Co dělá MAS?
 Hlavním předmětem činnosti je 
zprostředkování grantů a dotací pro fyzic-
ké i právnické osoby působící na území, 
které MAS obsluhuje. MAS zveřejňuje vý-
zvy pro místní žadatele o dotace, zajišťu-
je konzultace, poradenskou činnost, admi-
nistrativu, hodnocení a výběr projektů k fi-
nancování. Kromě toho se aktivně zapoju-
je do dění v regionu různými informačními 
akcemi buď jako pořadatel nebo jako part-
ner. 
Jaké má MAS výhody?
 Výhodou MAS je, že pracuje 
„zdola“, tedy, že iniciativa při rozvoji re-
gionu vychází od jeho obyvatel. Podpoře-
né projekty většinou vybírají místní autori-
ty a lidé, kteří dobře znají potřeby daného 
území. MAS tedy umožňuje, aby o rozvoji 
regionu, v němž žijí, rozhodovali jeho oby-
vatelé a nikoliv centrální úřady.
V čem mi může MAS pomoci?
 MAS pomáhá subjektům z veřej-
ného i soukromého sektoru z obsluhova-

ného území „dosáhnout“ na dotace, a to i 
na dotace malé a středně velké. Umožňu-
je i malým subjektům žádat o malou dota-
ci a poskytuje jim pomoc při administrativ-
ním zpracování žádosti. Konzultační a po-
radenská činnost MAS je omezena perso-
nální kapacitou, přesto je žádost o drobné a 
středně velké dotace prostřednictvím MAS 
jednodušší než jiné způsoby. MAS na úze-
mí, které obsluhuje, také rozvíjí a podpo-
ruje celou řadu dalších aktivit, z nichž mo-
hou obyvatelé těžit.
Působí MAS i u nás?
Ano, jmenuje se MAS Dolnobřežansko a 
je to obecně prospěšná společnost, která 
byla založena v srpnu 2012 obcemi sdru-
ženými v Mikroregionu Dolnobřežansko 
na základě zkušeností s úspěšným  fun-
gováním „MASek“ z okolí (MAS Říčan-
sko, Posázaví, Podlipansko). Je to ještě no-
váček mezi MASkami, a proto potřebu-
je podporu. V únoru 2013 jsme podali žá-
dost o dotaci pro nově vzniklé MAS. Ta by 
měla pomoci pokrýt náklady na rozjezd, 
aby i MAS Dolnobřežansko splnila všech-
ny podmínky certifikace a mohla být pod-
pořena v období 2014 - 2020. První peníze 
by mohly být čerpány a rozděleny v roce 
2015.
Mohu se také zapojit?
 Partnerem MAS se může stát kaž-
dý, kdo je místně příslušný k obci obslu-
hované MAS. Pro MAS Dolnobřežansko 
jsou to obce Březová-Oleško, Dolní Bře-
žany, Jesenice, Libeř, Ohrobec, Okrouhlo, 
Vestec, Vrané nad Vltavou, Zlatníky-Hod-
kovice, Zvole, a od 1. 1. 2014 Psáry. Part-
neři MAS určují směřování celé Míst-
ní akční skupiny, z jejich středu je volen 
programový výbor (určuje např. výzvy pro 
daný rok), výběrová komise (vybírá pro-
jekty určené k podpoře) a výkonný moni-
torovací výbor (zajišťuje transparentnost 

nakládání s financemi EU). V současné 
době má MAS Dolnobřežansko 44 partne-
rů z řad obcí, sportovních klubů, zeměděl-
ských družstev, zájmových sdružení, škol 
a neziskových organizací.    
Co jste již udělali? 
 V lednu jsme uzavřeli smlouvu o 
koučování se zkušenou sousední MAS Ří-
čansko. MAS Říčansko o.p.s. podle strate-
gie programu Leader v letech 2008 - 2012 
rozdělila téměř 40 mil. Kč do 71 projektů. 
Povedlo se opravit i vybavit řadu školek 
a škol, kluboven a tělocvičen, vybudovat 
dětská hřiště a sportoviště. Podpořili drob-
né podnikatele v cestovním ruchu. Vznikly 
nové naučné stezky, opravily se komunika-
ce, chodníky. Více najdete na webu MAS 
Říčansko http://mas.ricansko.eu. Koncem 
ledna proběhlo první Plénum MAS Dol-
nobřežansko, které zvolilo orgány MAS. 
V únoru jsme podali žádost o dotaci pro 
nově vzniklé MAS na Státním zeměděl-
ském intervenčním fondu (SZIF).
Co chystáte?
 V průběhu měsíce června se ob-
jeví anketní „krabička“ pro MAS Dolno-
břežansko. Stačí odpovědět na otázku: 
„Co byste ve svém bydlišti rádi zachova-
li, změnili, rozvíjeli, podpořili, vybudova-
li, opravili…?“ Lístek s písemnou odpo-
vědí vhoďte krabičky, u nás v obci umís-
těné v pekárně Beruška. Vaše připomínky 
pomůžou s vypracováním plánu strategie 
území MAS Dolnobřežansko pro obdo-
bí 2014 - 2020 a pomůžete rozhodnout, na 
co MAS použije peníze, které získá z Pro-
gramu rozvoje venkova. Je pro nás důle-
žité vědět, co si vy, lidé v regionu skuteč-
ně myslíte a přejete. Uplatněte svůj názor 
na našich pracovních setkáních a ukažte na 
to, co vám chybí nebo kam by podle Vaše-
ho názoru měly peníze plynout.

CO JE TO MAS...

ZKO DOLNÍ BŘEŽANY
S PŮSOBNOSTÍ V OBCI OHROBEC
http://zko-dolnibrezany.webnode.cz
             
 Dovolte mi, jako předsedkyni or-
ganizace ZKO č.760, abych Vám předsta-
vila naší neziskovou a zájmovou činnost v 
oboru “výchova a výcvik psů, bez ohledu 
na věk, velikost a plemeno”.  
        Jsme parta nadšenců, kvalifiko-
vaných výcvikářů s mnohaletými zkuše-
nostmi,  kterým není lhostejný osud větši-
ny pejsků, kteří jsou nevychovaní a nevy-
cvičení, protože mají majitele, kteří si neví 
rady, jak svého  pejska zabavit, jak mu říct, 
co po něm chce a co naopak dělat nemá.
 Právě od takové rady a pomoci 
jsme tady my a naše organizace. Zabývá-
me se převážně správnou socializací pejs-
ků všech ras i věku. Na socializaci, která 
v podstatě souvisí s celým životem kaž-

dého psa, navazuje poslušnost, neboť jen  
správná socializace a poslušnost zaručují, 
že pejsek nebude pro sebe ani své okolí ne-
bezpečným postrachem, nýbrž právě nao-
pak. Každý týden pořádáme několik lek-
cí socializace, poslušnosti, hrátek s pejsky, 
obran, loveckého výcviku, agilit atd.
 Každý si u nás může najít to své. 
Samozřejmostí je individuální přístup ke 
každé dvojici, pejsek-psovod. Pomůžeme 
každému, kdo potřebuje odstranit jakéko-
liv zlozvyky a nežádoucí chování, různé 
sociální fobie psů atd. Pořádáme několi-
krát ročně  zkoušky z výkonu podle všech 
zkušebních řádů sportovní kynologie, na 
které všechny zájemce ochotně a kvalitně 
připravíme.
      
Rádi vidíme pokroky našich čtyř i dvouno-
hých svěřenců. Jsme nadšeni, když vidíme, 
že pán dokáže se svým psem za naší po-

moci správně komunikovat a že je to oba 
velmi baví. Naším motem je, že každý pej-
sek je schopný učit se a naslouchat svému 
pánu. Přijďte se podívat mezi nás a zjistí-
te, že i pouhá poslušnost může Vás i Vaše-
ho pejska nesmírně bavit. Těší se celý kva-
lifikovaný tým ZKO č. 760.

                  Předsedkyně ZKO č.760
                Marie Hájková
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Jakub Pospíšil, 10 let  

 Kdy jsi se svým sportem začal a co tě k 
tomu přimělo?
 Když mi byly 3 roky, začal jsem 
hrát fotbal.Jednoho dne jsem našel pod po-
stelí tátovy medaile, tak jsem se ho zeptal,z 
jakého sportu má tolik medailí,diplomů a 
pohárů? : „ z karate „. Tak jsem si řekl, 
jestli bych to také mohl zkusit?! Nakonec 
jsme se dohodli, že začnu s judem, protože 
je to nejlepší sport jako průprava pro roz-
voj dynamiky těla a celkové fyzické vše-
strannosti. Začal jsem ,když mi bylo 6 let.
 
Je něco, co jsi musel obětovat?
 Možná, že bych teď místo juda 
seděl každý den u počítače, ale nechybí mi 
to. Mám 3x týdně trénink a hlavně mě to 

moc baví.Nikdo mě nenutí.Příští rok pře-
stupuju do mladších žáků, a tak jsem začal 
ještě trénovat doma s tátou, abych měl sílu 
a fyzičku.
 
Měl jsi někdy chuť s tím „praštit“?
 Neměl jsem chuť s tím praštit za-
tím nikdy, protože mě to opravdu baví. Tě-
šim se na závody a vím, že pro to ,abych 
vyhrával nebo se dobře umístil, musim 
makat.....a protože táta ví, jak mě trénovat, 
moc mi pomáhá.
Jaký byl doposud tvůj největší úspěch? 
Mým největším úspěchem bylo 1.MÍSTO 
na velkých vánočních závodech 2012 u nás 
v TJ SOKOL VRŠOVICE. Během sezóny 
máme spoustu malých turnajů např. Kame-
nice u Prahy, Benešov, Neratovice, Kralu-
py nad Vltavou, Folimanka Praha. I tam 
mám spoustu hezkých umístění.

  Jaký je pocit, když  stojíš na 
stupních vítězů?
 Je to obrovská odměna za píli  
na tréninku a hezký pocit, že jsem zase o 
krok dál.

OHROBECKÉ DĚTI V AKCI

Římskokatolická 
farnost Zbraslav
Noc kostelů 24.května 
  
            I přes nepřízeň počasí myslím, že 
se druhý ročník Noci kostelů ve Zbraslav-
ské farnosti vydařil. K letošnímu ročníku 
se přidala společenství ve Zlatníkách-Hod-
kovicích a na Zbraslavi.  Ve Zvoli se letos 
v květnu malovalo, ale možná, že se do-
čkáme podzimního překvapení.
            A co se dělo na Noci kostelů v kos-
tele sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách-Hod-
kovicích?
            Stejně jako minulý rok jsme první 
část věnovali dětem. Vystoupil sbor Zlat-
níček pod vedením paní učitelky Dražano-
vé. Na klávesy je doprovázela slečna Lou-
šová. Výkon dětí ocenili rodiče mohutným 
potleskem. Poté zahrál Vašek Doležal na 

trubku. A po zbytek programu děti lezly po 
provazových prolézačkách, plnily v koste-
le detektivní úkoly anebo mlsaly připrave-
né dobroty.
            Večerní část zahájil náš zlatnický 
varhaník p. Rauš. Na čelo ho doprovázel 
p. Novák, člen Pražské filharmonie. Koste-
lem se nesly mohutné tóny. Zazněly sklad-
by od Bacha, Stradelliho, Treglera, Dvořá-
ka. 
            A pak už jsme netrpělivě vyčkáva-
li na p. Haslingera, který si pro nás připra-
vil přednášku o Izraeli doplněnou projekcí 
fotografií. Hodinová přednáška utekla vel-
mi rychle. Posluchači napjatě sledovali vy-
právění zkušeného cestovatele, pro nějž je 
Izrael „druhým domovem“. A protože je to 
opravdu člověk znalý, mluvilo se nejen o 
biblických místech, ale i o běžném životě 
obyvatel Izraele a situaci v oblasti. 
            Posledním bodem programu bylo vy-
stoupení pěveckého sboru Sonitus z Písku. 
Smíšený pěvecký sbor Sonitus má mnoha-

letou tradici a vystupuje i v zahraničí. Pro 
většinu návštěvníků to byl nečekaný záži-
tek. Sbor navázal na předchozí přednášku 
a tak zazněly dvě tradiční židovské písně. 
Poté následovaly Graduale od L. Janáčka, 
Alleluia od Gordona Younga, Gloria-Mis-
sa Kenya a další. Náš pan farář páter Žák 
požádal sbor o přídavek na Zbraslavi a tak 
si Sonitus zazpíval i na Noci kostelů v kos-
tele sv. Jakuba Staršího.
            Kostel pomalu utichl v půl desáté. 
Byl to dlouhý večer, ale díky programu a 
občerstvení, teplému čaji, domácím buch-
tám, palačinkám; to byl také večer, který 
přinesl radost a potěšení nejen nám, ale ur-
čitě i příchozím. Letos jsme přivítali dvoj-
násobný počet návštěvníků oproti minulé-
mu roku a lidé přicházeli z okolí dokonce 
záměrně, protože si nás vyhledali v progra-
mu. Je to pro nás velký závazek, abychom 
příští rok opět zkusili vymyslet a zrealizo-
vat zajímavý program.            
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POZVÁNKA...
- Plánované akce v Ohrobci 
15. 9. (neděle) - Výstava a zábavné sou-
těže pro psy všech ras a jejich majitele, 
ukázky psích sportů.  
21. 9. (sobota) - Ohrobecký duatlon - cyk-
lozávod pro děti všech kategorií  
5. 10. (sobota) - tradiční Drakiáda, od 
15:00
 Detaily všech akcí budou upřes-
něny v září.

Informace k Vývozu fekálů – vypouštění 
bezodtokové jímky.
 V současné době vznikl majite-
lům nemovitostí, kteří mají na svém po-
zemku bezodtokovou jímku velký problém 
s vývozem fekálií. Výpustě, které byly ote-
vřeny pro fekální vozy v okolí, byly uza-
vřeny a tak nezbývá než dojíždět až na vý-
pustní místa na Ruzyni a další poměrně 
vzdálená místa. Tím pádem stouply nákla-
dy na vyvážení fekálií. 
 Většina nemovitostí v Ohrobci 
má možnost připojit se na kanalizační řád 
vedený v obci. Obec se snažila nalézt vý-
chodisko v této svízelné situaci.  A proto 
požádala o stanovisko spol. Veolia k mož-
nosti vypouštět fekálie od místních ob-
čanů na naše čističky.  Bohužel nám při-
šlo od provozovatele kanalizačního řadu 
a čističek VEOLIA zamítavé stanovisko: 
ČOV Ohrobec – vzhledem ke stáří, tech-
nickému stavu a zatížení ČOV Ohrobec 

není možné na tuto ČOV dovážet odpad-
ní vody.
ČOV Károv – V současné době je ČOV za-
tížena na 80% projektované kapacity. Není 
zde nikterak počítáno s možností dováže-
ní odpadních vod a není tedy instalová-
no žádné zařízení pro připojení odpadních 
vod. Není zde ani stálá obsluha. Po tech-
nologické stránce se ČOV potýká s mír-
ně zhoršenou schopností odstraňování du-
síku způsobenou nestabilní denitrifikací. 
Vzhledem k již poměrně velkému zatíže-
ní ČOV se dá předpokládat, že by nárazo-
vé přetížení takto „malé“ ČOV při návozu 
odpadní vody mělo negativní vliv na čis-
tící schopnost respektive na kvalitu odto-
ku…………
Z výše uvedených důvodu nedoporučujeme 
dovážení odpadních vod na ČOV Károv.
 Bohužel jsme se dozvěděli, že fir-
my, které vyváží fekálie, neprávem prohla-
šují, že obec má povinnost zajistit vývoz 

fekálii od soukromých majitelů. Jedná se o 
prokazatelnou lež těchto firem !!!
Upozorňujeme na zákon: 
č. 254/2001 Sb. O vodách a o změně někte-
rých zákonů (vodní zákon)
§ 38 ) odst. (6) Kdo akumuluje odpadní 
vody v bezodtokové jímce, je povinen za-
jišťovat jejich zneškodňování tak, aby ne-
byla ohrožena jakost povrchových nebo 
podzemních vod, a na výzvu vodoprávního 
úřadu nebo České inspekce životního pro-
středí prokázat jejich zneškodňování v sou-
ladu s tímto zákonem.
 Jako zástupce občanů nás mrzí, 
že nejsme schopni pomoci v této situaci 
občanům nepřipojeným na kanalizaci. Nic-
méně drtivá většina nemovitostí v obci má 
možnost na napojení na kanalizaci a tím 
může vyřešit vzniklou situaci.
 Pro více informací o možnosti 
napojení se na kanalizační řad nás prosím 
neváhejte kontaktovat.

VÝVOZ FEKÁLŮ

SETKÁNÍ SENIORŮ
 Dovolujeme si Vás pozvat na se-
tkání „SENIOR KLUBU“ tuto neděli 23. 
června, od 14:00 hodin v restauraci U Tro-
jánků.

ZAKONČENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU
V patek 28.6. pro školní děti slad-
ké překvapení v potravinách „U 
Slavíčků“ -vysvědčení sebou!!!


