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ÚVODNÍK
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
vítám vás u letního vydání obecního zpravo-
daje. V naší obci se stále něco děje. Posuďte 
sami. Za půl roku byla znovu otevřena re-
staurace U Trojánků, vznikla nová restaurace 
Beruška, začala se stavět nová třída mateřské 
školky a budeme tak moci přijímat děti již od 
tří let věku, začala přestavba bývalého obecní-
ho úřadu na třídy prvního stupně základní 
školy, přestěhoval se obecní úřad, doplnila se 
obecní technika.
Místostarostovi Otakarovi Janebovi se po-
dařilo díky výborným vztahům se Zvolí zajis-
tit pokračování činnosti Centra Čtyřlístek pod 
mateřskou školkou ve Zvoli.
Bylo dokončeno nasvícení přechodů pro 
chodce, namalování přechodů pro chodce 
a dalších prvků, které by měly zpomalit rych-
lost automobilové dopravy v obci.
Jsem rád, že se obec rozvíjí a žije. To by se 
nemohlo dít bez hodně práce. Bez práce ve-
dení obce, zastupitelů a pracovníků úřadu 
a také bez spolupráce s okolními obcemi. Zde 
bych chtěl především zmínit starostu Zvole 
Miroslava Stoklasu, se kterým je spoluprá-
ce na vysoké úrovni, stejně jako s paní ředi-
telkou základní školy a mateřské školy ve 
Zvoli Lucií Strejcovou. Na příkladu školy 
a školky je patrné, že když se chce, všechno jde.
Na práci pro obec je ovšem potřeba zdraví 
a čas. A zde se dostávám ke své osobě. Jak 
možná někteří víte, již nějakou dobu nemohu 
vykonávat ze zdravotních důvodů funkci 
starosty, jak bych si přál a zastupuje mne 
místostarosta pan Janeba a zastupuje mne 
více než dobře. Bohužel můj zdravotní stav, 
na kterém se podepsalo dlouhodobé pracovní 
přetížení, se lepší velmi pomalu a i nadále 
nejsem schopen vykonávat starostovské po-
vinnosti a proto jsem se rozhodl rezignovat 
na funkci starosty obce. Dále budu pomáhat 
obci v rámci svých možností, ale již ne jako 
starosta. Na funkci starosty jsem navrhl pana 
Janebu, neboť se osvědčil v době, kdy mne 
zastupoval, a jsem přesvědčen, že bude jako 
starosta přínosem pro Ohrobec a jeho občany. 
K tomu mu držím palce.
Dovolte mi jako už bývalému starostovi vám 
poděkovat za důvěru a hlavně poděkovat 
všem, kteří pro Ohrobec pracují a pomáhají 
mu. Velmi si vaší práce vážím.
Přeji všem krásné prožití a letních měsíců 
a hlavně si odpočiňte od 
pracovních a dalších stresů 
a vypětí, neboť zdraví 
máme jen jedno.

Pavel Makovský

www.ohrobec.cz

Základní škola na startu
Jak jsme informovali v minulém zpravodaji,  
v naší obci budou otevřeny třídy základní 
školy v bývalé budově obecního úřadu. Vý-
běrového řízení  na přestavbu objektu se 
zúčastnily čtyři fi rmy. Hlavními kritérii byla 
cena a délka realizace zakázky. Vybrána byla 
fi rma XEDOS s.r.o.  Podle smlouvy má na 

přestavbu 90 dnů. Do této lhůty se nezapo-
čítává fasáda budovy,  na kterou má dalších 
30 dnů. Práce započaly v pondělí  22. června.   
Předpokládané náklady na přestavbu činí  
7 252 640 korun a prvňáčci se zde začnou 
učit ještě letos.
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Přestavba objektu č.p.5 na základní a mateřskou školu
Obec Ohrobec, V dolích 5, 252 45 Ohrobec

Přestavba spodní části budovy obecního 
statku na další třídu mateřské školy zdárně 
pokračuje a práce by měly být dokončeny 
v srpnu 2015, aby ji na podzim mohli zaplnit 
další žáci . Na tuto akci podala obec Ohro-
bec prostřednictvím zřizovatele školky  
(příspěvková organizace ZŠ a MŠ Zvole) 

žádost o dotaci na Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy loni v srpnu. Do-
tace ve výši dva milióny korun byla při-
dělena.  Předpokládané náklady na vy-
budování druhé třídy školky přitom činí 
2 355 762 korun.

Přestavba mateřské školky
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a hlavně si odpočiňte od 
pracovních a dalších stresů 
a vypětí, neboť zdraví 
máme jen jedno.

Pavel Makovský
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Budoucí projekty

Žádosti obce o dotace
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Nové vedení naší obce se ještě před svým 
zvolením zavázalo k řadě projektů, které by 
měly přispět ke zlepšení života v Ohrobci. 
Avizovali jsme však, že uskutečnění zejména 
finančně náročnějších projektů je mj. pod-
míněno získáním dotace a hlavně zvýšením 
počtu trvale bydlících (a hlášených) obyva-
tel. V tomto směru nejsou výsledky nijak zá-
vratné, protože od voleb se k trvalému poby-
tu přihlásilo 19 spoluobčanů.
Ač je to s podivem, u dotací je situace lepší 
jak podrobněji ukazuje článek Žádosti obce 
o dotace.
V současné době máme zažádáno o dotace 
na následující projekty:
•  Rekonstrukce budovy bývalého obecního 

úřadu na základní školu s dotací 2,8 mil. Kč
•  Dostavba splaškové kanalizace s dotací  

1,6 mil. Kč 
• Rekonstrukce zvoničky s dotací 0,1 mil. Kč.

Na základě různých podnětů má obec další 
projekty. Některé jsou již staršího data  
a tak je budeme muset znovu posoudit. Z mi-
nulosti je zpracován projekt na výstavbu 
multifunkčního hřiště se zázemím (3,3 mil. 
Kč), výstavba chodníku ke Zvoli (5 mil. Kč), 
zvažována je rekonstrukce tenisového kurtu 
(0,1 mil. Kč), rekonstrukce ulice Károvská  
(11,1 mil. Kč), rekonstrukce čistírny od-
padních vod (cena je v jednání), výstavba fot-
balového hřiště, vyčištění rybníka, přestavba 
hasičské zbrojnice na multifunkční centrum 
nebo rekonstrukce a značení lesních cest.
Kromě přání občanů je však jakákoli větší 
investiční akce podmíněna finančním za-
jištěním. Ohrobec má roční příjmy asi 
11,5 mil. Kč, ze kterých musí zaplatit svůj 
provoz. Co zbude lze využít na investice. 
Částečným řešením jsou tedy zejména do-
tace, kde maximální úsilí vyvíjí především  

zastupitelka Monika Keřková a osvědčila se  
i  spolupráce s MAS Dolnobřežansko.
Zastupitelé se rozhodli zrevidovat v minu-
losti rozpracované projekty. Například uva-
žovat o výstavbě fotbalového hřiště, když na 
něj nemáme vhodný obecní pozemek, je asi 
utopie. Rovněž tak se dá pochybovat o mul-
tifunkčním kulturním centru. Rekonstrukce 
tenisového kurtu bez dotace taky asi nemá 
smysl. 
Ve spolupráci s občany bychom proto 
chtěli zjistit preference a stanovit priori-
ty, mezi které by měla patřit rekonstrukce 
komunikací, rekonstrukce ČOV, případně 
hřiště pro školu, které by mohli využívat  
i ostatní. Vítáme proto jakékoli smysluplné 
náměty.

Miroslav Červenka,
předseda finančního a dotačního výboru

Název projektu: Nová základní škola v obci Ohrobec

Popis:  Cílem projektu je vybudovat a zprovoznit novou základní školu v obci Ohrobec. Jedná se o rekonstrukci celé  
budovy č. p. 5 v majetku obce na prostory pro základní školu.

Náklady na stavební část: 7 252 640  Kč
Žádost o dotaci ve výši: 2 818 873 Kč
Spoluúčást investiční:  4 433 767 Kč
Název projektu: Dostavba splaškové kanalizace
Popis: Projekt řeší dostavbu posledního úseku splaškové kanalizace v Kárově, která započala v roce 2007.
Náklady: 1 947 568 Kč
Žádost o dotaci ve výši: 1 558 054 Kč
Spoluúčást investiční:     389 514 Kč
Název projektu:  Obnova zvoničky z roku 1868. Objekt je jednou z nejvýznamnějších a nejpůvabnějších dochovaných exteriérových 

památek v obci a je ve znaku obce Ohrobec. Stavba je na základě restaurátorského průzkumu vyhodnocena jako dílo 
nesporné 
historické a umělecké hodnoty.

Popis:  Cílem je restaurování památky a její zajištění proti vlivům způsobujícím urychlenou korozi povrchů.  Zvonička bude  
přesunuta asi o 6 metrů a osazena na nový betonový základ spolu se základovými schody, které jsou zapadlé v terénu.

Náklady: 271 400 Kč
Žádost o dotaci ve výši: 110 000 Kč
Spoluúčást: 161 400 Kč
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Jak to bude se školkou a školou

Nelze-li dítě v posledním roce před zahá-
jením povinné školní docházky přijmout do 
mateřské školy, je obec, v níž má dítě trvalý 
pobyt, povinna zajistit zařazení dítěte do 
jiné mateřské školy – tak praví školský zá-
kon. Jenže do jaké, když v okolí je všude 
přeplněno? Proto se před dvěma lety doho-
dl ohrobecký starosta se zvolským, že rozší-
ří zvolskou školku o detašované pracoviště 
v Ohrobci. Vše se podařilo v rekordním 
čase a mateřinka úspěšně funguje. Ale co 
se nestalo? Každým rokem se hlásí dětí víc 
a víc, takže kapacita nestačí. Starostové se 
zase dohodli a v Ohrobci se detašované 
pracoviště rozšiřuje. A tak se prokou-
sáváme vším, co toto rozhodnutí přineslo, 
a věříme, že na podzim otevřeme druhou 
třídu pro 22 zájemců. Jakmile budeme mít 
kolaudační souhlas a s ním i rozhodnutí 
o navýšení kapacity školky, vypíšeme doda-
tečný zápis.

Děti nebudou dojíždět
Avšak, co s ohrobeckými dětmi, které se 
chystají do 1. třídy? Rodiče by chtěli, aby 
jejich ratolesti pokračovaly ve vzdělání co 
nejblíže domova.
Už na konci loňského kalendářního roku 
jsme s panem starostou Makovským pro-
bírali možnost zřídit detašovanou školu 
v Ohrobci. Když už máme školku, proč ne 
školu. Dobře, tak vše připravíme, vybu-
dujeme a otevřeme paralelní první třídu 
k 1. září 2016. Jenže k zápisu na září 2015 
přišlo 47 adeptů na vzdělání ze Zvole 
i Ohrobce a ve škole je pouze 30 míst. 
A ředitel má ze zákona povinnost přijmout 

přednostně žáky s místem trvalého pobytu 
v příslušném školském obvodu, což je pro 
Zvoli právě jen Zvole.

Start možná ve Zvoli
Takže co? Stihneme vše o rok dříve? Zku-
síme. A tak všichni postupují rychle, rych-
le, celý tým ohrobeckého obecního úřadu 
se pustil do horečné práce. A výsledek? 
Mohu přijmout všechny, kdo se k nám hlá-
sí. Je samozřejmě možné, že se vše nestihne 
do začátku školního roku, ale získala jsem 
povolení na využití zvolské družiny, pokud 
bude mít stavba nebo správní řízení něja-
ké zpoždění.  Proto 1. září prvňáčky přiví-
táme buď v jejich nové škole, nebo zatím 
v krásných prostorách naší družiny, jejíž 
třídy jsou vedeny jako víceúčelové učebny.  
Řešení je to dlouhodobé, přestavbou totiž 
vzniknou 4 třídy, které postupně zaplníme.
Letošní ohrobečtí prvňáčci jsou průkopníky 
a jistě budeme muset řešit nějaké dětské 
nemoci, ale věřím, že rodiče ocení naši 
snahu a budou nám v léčení nápomocni. 
Zatím bude v budově probíhat pouze do-
polední vyučování, protože na tak málo 
dětí nemohu přijímat sílu do výdejny jídla 
ani žádat o zvýšení kapacity družiny. 
Po skončení vyučování odjedou děti i s paní 
učitelkou do Zvole, kde si je po obědě pře-
berou vychovatelky, aby se společně se 
zvolskými spolužáky mohli věnovat odpo-
činku nebo využít nabídky některého z na-
šich mnoha kroužků.

Lucie Strejcová,
ředitelka ZŠ a MŠ Zvole

Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
jak jste se dočetli na první straně tohoto 
Zpravodaje, ve vedení obce se změnil sta-
rosta, kterým jsem byl na zastupitelstvu 
24. 6. 2015 zvolen. Musím poděkovat všem 
zastupitelům za důvěru a věřím, že budeme 
pracovat jako tým.
Většina z vás mě zná, ostatním se v krátkosti 
představím. V Ohrobci žiji od roku 1998, od 
roku 1988 jsem však pracoval jako hlavní 
ekonom v zemědělském družstvu Zvole, 
takže naše obec mi je blízká už od této doby. 
V roce 1992 jsme transformací ZD Zvole za-
ložili ZDV Dolní Břežany, kde od založení 
vykonávám funkci předsedy představenstva.
V současné době připravujeme spojení 
s AGRO Jesenice. Po spojení bude moje 
pracovní vytížení menší a zbylý čas chci vě-
novat práci ve prospěch naší obce.
 Předem chci poděkovat pracovnicím úřadu 
paní Adamkovičové a Pavelkové za jejich 
pomoc, kterou budu potřebovat. Jsem si vě-
dom, že nenastupuji do rozjetého vlaku, ale 
do fi nišujícího rychlíku. Hlavním mým cílem 
bude naplnit myšlenky a projekty, které pro 
rozvoj Ohrobce vzešly hlavně od starosty 
pana Makovského, a že jich není málo.
V současné době je to prioritně přístavba 
druhé třídy MŠ a také přestavba bývalého 
obecního úřadu na základní školu. Od doby, 
co bydlím v Ohrobci, se o výstavbě MŠ pou-
ze mluvilo a v letošním roce budeme mít 
dvě třídy s kapacitou pro 45 dětí. Napadlo 
vás někdy, vážení občané, že by v Ohrob-
ci mohla fungovat i základní škola, že děti 
z Ohrobce nebudou už od svých šesti let 
muset jezdit do školy někam mimo? 
Další projekčně připravené akce budou zá-
viset na možnosti fi nancování, především 
pak na možnosti získat peníze z dotačních 
titulů. Tíží mne místní obchod, který bude 
zřejmě po určitou dobu uzavřen, za což se 
vám všem omlouvám a chci poděkovat za 
pochopení. Naším cílem je, aby v obchodě 
bylo možno zakoupit širší sortiment, než 
poslední dobou, aby se tam vrátili zákazníci, 
kteří obchod přestali využívat, a aby sloužil 
k vaší spokojenosti.
Poděkovat chci hasičům, kteří na akcích 
Čarodějnice a Dětský den Čtyřlístku ukáza-
li svoje schopnosti, ale chceme, aby jejich 
činnost ještě více přispěla k dění v Ohrob-
ci. Osobně si přeji, abychom museli řešit co 
nejméně nepříjemností a sporů, které nese 
běžný život.
Všem vám děkuji za podporu, pomoc 
a slibuji, že budu pokračovat v práci pana sta-
rosty Makovského, který nasadil laťku oprav-
du moc vysoko. 
Musím mu 
poděkovat zvlášť 
a hlavně mu přeji 
brzké uzdravení.   
 

Otakar Janeba 

du moc vysoko. 
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a hlavně mu přeji 
brzké uzdravení.   

Otakar Janeba 
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Znáte Jarovské údolí?

Něco málo přes dva kilometry dlouhé Ja-
rovské údolí patří odedávna k historii naší 
obce. Vede tudy cesta, po níž kdysi jezdi-
ly koňské povozy k železnici i do dalších 
míst, a před zavedením autobusové do-
pravy tudy denně mnozí místní šlapali k že-
lezniční zastávce na Jarově. Ohrobečtí si 
samozřejmě byli vědomi, jaký význam pro 
ně cesta Jarovským údolím má, a tak o ní 
pečovali. Dodnes jsou vidět kamenné pře-
pážky proti zanášení koryta ohrobeckého 
potoka v  bočních stržích anebo umně po-
skládané kamenné podezdívky zpevňující 
násep cesty.

Kvítí, hmyz i ptáci
Příroda v Jarovském údolí je na středočes-
ké poměry docela bohatá. Vlhký listnatý les 

s převahou habrů, javorů a jasanů dovoluje, 
aby se zde předvedlo barevné kvítí. Najde-
me tu mokrýše střídavolistého, žluté orseje, 
bílé i žluté sasanky a také drobné bělavé 
květy šťavele. Tak trochu zvláštní rostlinou 
je podbílek šupinatý, který není nikde pří-
liš hojný a zvláštní je proto, že parazituje 
na kořenech listnatých stromů, a mnoho 
dalších rostlin. Asi nejvýraznější bylinou 
Jarovského údolí je náprstník červený.
Prostředí lesa, vlhčí mikroklima a relativní 
odloučenost od zastavěné části okolních 
vesnic poskytuje vhodné životní podmínky 
mnoha živočichům. Pokud jde o hmyz, 
sídlí tam několik druhů dravých střevlíků, 
chrobáci, tesaříci a najde se i roháč obecný. 
V dolní části údolí mezi chatami v létě pole-
tují motýli, z nichž zaujmou třeba okroví 
perleťovci se stříbřitými skvrnami na rubu 
křídel. Lesní prostředí je vhodné pro řadu 
ptáků. Běžně se zde vyskytuje několik 
druhů sýkor, budníčci, brhlík lesní, pěn-
kavy, drozdi a při troše štěstí zahlédnete 
i střízlíka obecného. Z větších ptáků je to 
zejména sojka, strakapoud anebo datel 
černý. Není vzácností zde potkat i jestřába 
lesního. Asi největší ptačí zajímavostí je 
skorec vodní, který létá těsně nad hladinou 
potoka.

Mlok je chráněný
Ze savců jsou v údolí nejčastěji k vidění 
srnky, mufloni a zejména v posledních dvou 
desetiletích prasata divoká. Když do údolí 
zavítáte brzo ráno a budete mít hodně štěs-
tí, možná tu potkáte i lišku.
Nejvýznamnějším a současně i nejvzácnějším 
trvalým obyvatelem Jarovského údolí je 
bezesporu mlok skvrnitý. Je to zákonem 
chráněný druh, o němž je známo, že se vy-
skytuje jen v nepoškozeném a neznečistěném 

prostředí.  Mlok je svým vývojem vázán na 
vodu - mladí mloci (kterým se říká larvy) žijí 
v tůňkách na potoce a k životu pod vodou 
jsou uzpůsobeni mimo jiné tím, že mají žábry 
(ty jim během dospívání zmizí). Když se mlok 
namíchne, umí ze zvláštních žláz za hlavou 
vypustit jed, který může být nepříjemný i pro 
člověka, pokud se mu dostane například do 
očí. Nejlepší proto je mloka nechat na pokoji, 
ať si dál leze svou cestou.

Cyklostezka spíše uškodí
Do některých cyklistických map je dnes 
cesta Jarovským údolím zanesena jako 
navržená cyklostezka. Máloco by prospě-
lo Jarovskému údolí méně, než právě vy-
budování oficiální cyklostezky spojující 
cyklodálnici kolem Vltavy s cyklostezkou 
v Libni. Dnes údolím projíždějí zatím jen 
ojedinělí cyklisté a někteří po sobě zane-
chávají různé „artefakty“, nejčastěji kous-
ky cyklovýbavy  anebo tubičky od karbo-
hydrátů, které odhazují poté, co se posilnili. 
Zintenzivnění cyklistického provozu by do 
údolí kromě neklidu určitě přineslo ne-
pořádku více. A těžko si lze představit, že 
mlok uskakuje řítícímu se cykloborci anebo 
že řítící se cykloborec se vyhýbá mlokovi.

Jarovské údolí svým stálým obyvatelům 
poskytuje klid a vhodné prostředí pro 
život. I nám jako občasným návštěvníkům 
umožňuje vychutnávat si tamní klid a navíc 
se doslova za vlastním plotem setkávat 
s přírodou v rozsahu, který tu není úplně 
obvyklý. Važme si toho a pokusme se klid 
v Jarovském údolí zachovat jak pro jeho 
obyvatele, tak i pro nás samotné.

Luděk Křehlík
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Děti slavily 
svůj den
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Budoucí 
ironmani
V sobotu 25. května se uskutečnilo jarní 
kolo Ohrobeckého duatlonu. Závody 
proběhly netradičně na okruhu ulic Ke Lho-
tě a V Zahrádkách, kde byl klid dopravy  

a bezpečnost na křižovatkách zabezpečen 
ve spolupráci se Sdružením dobrovolných 
hasičů Ohrobec. Počasí nám přálo a sou-
těže se ve čtyřech kategoriích zúčastnilo 14 
dětí. Odměny od Cyklo EMAP z Písnice, 
občerstvení z Berušky a čokoládové medai-
le udělaly dětem velikou radost. Protože na 
kolech dorazili s dětmi i rodiče, připravíme 

na podzimní Ohrobecký duatlon (v sobotu 
19. září) trasu i pro dospělé.
 Duatlon je atletická disciplína, která se 
skládá z běžecké části, následované cyklis-
tickou částí a ukončena opět běžeckou částí 
-Wikipedie. 

Vladimír Škván

Obnovení akce u příležitosti Filipojakubské 
noci, kdy se pálením čarodějnic slaví pří-
chod jara,  se v Ohrobci vyplatilo. I letos 
jsme 30 dubna uspořádali pěkný podvečer 
pro děti a večer pro dospělé, program byl 
samozřejmě odlišný.  Počasí vyšlo a tak se 
děti zabavily soutěžemi, daly si pomalovat 
obličej a zaskákaly si na hradu.
Večer byl spíše pro dospělé, kteří občer-
stvením ukojili svůj hlad i žízeň, kdy vyu-
žili společného večera k příjemnému sou-
sedskému popovídání. Děkujeme panu 
Petru Jelínkovi, který poskytnul na akci 
sponzorský dar (jak finanční, tak materiální 
- odměny pro děti do soutěže). Připravený 
ohňostroj jsme kvůli stížnostem některých 
našich občanů zrušili. Můžeme říci, že to 
bylo dost muziky za vcelku málo peněz 
(akce přišla na 8000 korun) a těšíme se na 
další setkání našich obyvatel.

Jan Novotný

Dětský den je sice v kalendáři na začátku 
června, ale u nás jej děti slavily až v ne-
děli 14. června. Počasí jim přálo a zřejmě  
i proto jich přišla skoro stovka. Mohly vyu-
žít různé kratochvíle, například malování 
na obličej, které způsobilo, že jsme mohli 
vidět procházející se víly, princezny, ko-
čičky i piráty. Zaujala i výroba šperků, 
kdy malé slečny odcházely s vlastnoručně 
vyrobenými náušnicemi, prstýnky, přívěs-
ky. Jízda na koních přitahovala nejen klu-
ky.  Malování na sádru a zdobení perníč-
ků zaujalo všechny šikovné děti. Tombola 
dala malým návštěvníkům příležitost 
vyhrát spoustu krásných cen, které však 
dostávaly i za účast v soutěžích.

Hmyzí ekohrátky
První jarní akce pro děti se konala při pří-
ležitosti Dne Země na konci dubna. Na 
károvském hřišti byly připraveny soutěže 
z říše hmyzu. 
Na deseti stanovištích děti sledovaly mra-

venčí cestičku, hledaly blechy v kožichu, 
krmily žábu, barvily motýlí křídla a jako 
pavouci pletly sítě. Každý si odnesl za své 
snažení nějakou odměnu.
V podvečer jsme si ještě rozdělali ohýnek, 

opekli buřty a zazpívali pár písniček, než 
nás vyhnala bouřka domů. I tak to ale bylo 
fajn odpoledne. Těšíme se na příští setkání 
zase na jaře.

Vladimír Škván
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Na hříšníky taky dojde

Závodníci platí pokuty

Občas se lidé ptají čemu pomáhají kamery 
v naší obci. Není nad praktické příklady.
Nejspíš na ně nezapomene například ři-
dič stříbrného vozu Audi, kterému v úterý  
31. 3. 2015 kolem poledne spadl v ulici 
Zvolská z přívěsného vozíku špatně za-
jištěný náklad. Kamera ukázala, že se nijak 
neobtěžoval s opětovným naložením nyní 
už rozbitého nábytku, ani s odklizením jeho 
zbytků z pozemní komunikace. Bezpečnost 
ostatních řidičů mu byla zřejmě lhostejná. 
Naše obec musela uvedený nepořádek po 
neodpovědném řidiči uklidit na své ná-
klady, které samozřejmě bude vymáhat. 
Uvedené protiprávní jednání projedná pří-
slušný správní orgán, kde uvedenému řidiči 
hrozí sankce až 300 000 korun a úhrada ná-
kladů za úklid.
Připomeňme se, že zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, říká, že při 
znečištění silnice, které způsobí nebo 
může způsobit závady ve sjízdnosti nebo 
schůdnosti, musí ten, kdo znečištění způso-
bil, bez průtahů uvést tuto komunikaci do 
původního stavu, jinak je povinen vlastní-
kovi  komunikace uhradit náklady na její 
uvedení do původního stavu.
A když jsme u řidičů, 23. 5. 2015 v 19,30 
hodin bylo zjištěno zaparkované nákladní 
vozidlo v ulici Károvská,  které stálo na 
chodníku v místě, kde platí zákaz vjezdu 
pro vozidla nad 18 tun. Hlídka na místě 
uvedený přestupek vyřešila s řidičem blo-
kovou pokutou.

Dívám se do statistiky zákroků obecní po-
licie v naší obci a vidím, že nejčastěji řeší 
problémy s dopravou a mezi nimi vysoce 
převažuje rychlost. Ze zhruba padesátky 
záznamů od začátku roku jich na ni připadá 
asi 90 procent.
Nejraději řidiči podle záznamů policie 
závodí v Károvské ulici, a to jak v místě, 
kde je rychlost omezena na 40 km/hod, 
tak v místě, kde je povolena padesátka.   
Překročení rychlosti tam bývá největší.  
A samozřejmě se tam vybere i nejvíce 
peněz. Menší překročení rychlosti je za 500 
korun, ale převažují pokuty 1000 – 2000 ko-
run. Tak věřme, že tyto závodníky přestane 
těšit předávání svých těžce vydělaných 
peněz do policejní kasy.
Policie u nás řeší i jiné záležitosti. Tak třeba 

v květnu v 1,53 hodin uklidňovala soused-
ský spor – opilý soused slovně napadal sou-
sedku, lomcoval s plotem, provokoval psa  
a házel předměty na její pozemek. V květnu 
vyjížděla také k požáru travního porostu 
nebo k zajištění volně pobíhajícího psa, kde 
se prostřednictvím čipu snadno našel maji-
tel.
Na začátku června čtyřiapadesátiletý cyk-
lista ve Zvolské ulici neudržel rovnováhu 
a upadl. Hlídka na místě zjistila značnou 
podnapilost, ale muž odmítl dechovou 
zkoušku.  Je podezřelý ze spáchání dvou 
dopravních přestupků, které má na sta-
rosti příslušný správní orgán. Ve stejný 
den hlídka před půlnocí vyjížděla do ulice 
Šípková, odkud dostala oznámení o rušení 
nočního klidu. Věc vyřešila domluvou.
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Otík se přestěhoval do Ohrobce
Pro letošní rok jsme si pro vás připravili 
titul jeden z nejznámějších, a to divadelně 
upravený film Vesničko má středisková. 
Nápad na tento titul vzniknul u piva na za-
čátku roku, přesně na Tři krále. Sešlo se tam 
zlaté jádro divadla a rejža přednesl několik 
návrhů. Museli jsme brát v úvahu, kolik nás 
chce hrát, kolik asi seženeme hostujících 

herců a hlavně, jestli budeme schopni se 
to naučit. Na výběr byly samé pecky, např. 
Limonádový Joe, Světáci, Brouk v hlavě…. 
Hlasování ale bylo kupodivu jednoznačné, 
vyhrála Vesnička.  Asi i proto, že v ní je her-
ců nejvíc, a čím jich je víc, tím méně bude 
textu na jednotlivce (myslí si sklerotičtí herci).

Sehnat tolik herců (neherců) se jevilo jako 
první problém. 

Herci z místa i z daleka 
Potřebovali jsme jich šestnáct, z toho čtyři 
dámy. A kupodivu to ani nedalo moc pře-
mlouvání a hlavně dámy kývly vlastně 
okamžitě. Nejsou to žádné začátečnice  
a některé jste již na našich prknech viděli. 
Základ souboru je samozřejmě ze stálých 
členů a ostatní (hosté) jsou opět z našeho 
blízkého okruhu. To proto, aby se zachova-
la fajn atmosféra. Některé postavy jsou ale 
tak osobité, že jejich obsazení byl oříšek. 
Například Otíka jsme sehnali až v dalekých 
Košířích. Že se povedlo dát dohromady 
dobrou partu, se potvrdilo hned na první 
,,čtené“, kterou jsme celou prochechtali.
A teď k samotné hře. Největší snaha byla, 
aby v ní byly všechny ,,hlášky“, které znáte 
z filmu. Přenést jednotlivé scény z filmu na 
divadelní jeviště je hozená rukavice. Takže 
s lítostí oznamuji, že nemáme Drápalíka, ře-
ditele Dřevoplechu, bagristu Ferdu ani psa 
Karla von Bahnhofa. Tihle se nám prostě 
na podium nevešli. Trochu jsou i přeházené 
scény, aby divákům neutekla zápletka.

Kabina je největší herečka
Ale nebyl by to Ohrobecký spolek HROB, 
kdyby v představení nebyl nějaký bonbó-
nek. Hned v té hospodě se začalo s nápa-
dy, kterými bychom mohli hru okořenit  
a hlavně neošidit. První věc je modrá Praga 
V3S. Ve filmu je to skoro ústřední rekvizita. 
Zajímavé, že od začátku vůbec nikdo neu-
važoval, že tam snad nebude. Šlo jen o to, 
jak ji dostat na jeviště. No celou asi néé..., 
ale kabina by se snad vešla. Ano, je tam, 
pravá, nefalšovaná, modrá kabina Pragy 
V3S. Nechybí ani Štefan a jeho práškovací 
letadlo Čmelák.
Dalším bonbónkem je živá muzika na zá-
věrečné zábavě. I ta je ovšem hodně netra-
diční. Ještěže máme kamarády, kteří nám 
naše nápady pomohou realizovat.
 Tenhle kus se ukázal jako hodně náročný 
na přípravu. Na přesné načasování hudby, 
světel, přestavbu dekorací či nástupy her-
ců. A vše musí klapnout na první dobrou. 
Všichni zúčastnění tomu věnovali spoustu 
času a odvedli obrovský kus práce, aby se 
diváci dobře se bavili. Snad ještě podě-
kování všem sponzorům a obci Ohrobec, že 
jsou nám oporou v našem konání, a kteří 
velkou či menší měrou pomohli letošnímu 
kusu.

Jarda Strejc
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Budoucnost obchodu 
v obci

Včely a včelaři

Cestovatelé o Kambodži
Třetí cestovatelský večer nás zavedl do 
Kambodže a přilehlých států. Pan Citavý 
účastníky poutavě provedl těmito státy, 
které s přáteli projel na kole. Díky tomu 
nás mohl seznámit i s místy mimo klasické 
turistické trasy. Do těchto destinací jezdí 
spoustu let. Kambodžu si tak zamiloval, 
že založil cestovní kancelář a vozí klienty 

do této krásné země s nádhernou přírodou  
a kulturními památkami. Mimochodem,  
s Kambodžou nás spojuje  i osoba vládnou-
cího panovníka  - kambodžského krále 
Sihamonyho, který v 70. letech minulého 
století studoval v tehdejším Českoslo-
vensku. 

Radana Rolčíková

Zrušení knihovny
Kvůli přestěhování obecního úřadu do 
menších prostor a plánované přestavbě bu-
dovy na základní školu, byla obec nucena 
zrušit místní knihovnu. Knihy, kterých jsme 
měli v knihovně 1695,  jsme předali takto:  

Základní škola ve Zvoli  210  
Knihovna ve Vraném nad Vltavou  160
Alzheimer Průhonice centrum  81
Dům naděje Praha Záběhlice  975
Domov pro seniory se zdravotním 

postižením v Praze 4  172
Domov pro seniory v Krči  97
Jsme velmi rádi, že všechny knihy budou 
sloužit ke čtení dalším lidem, které tak 
mohou ještě dlouho pobavit i poučit.

Obec nyní řeší další osudy ohrobecké 
prodejny potravin. Její budova patří sou-
kromé osobě a je postavena na obecním 
pozemku. Smlouva o pronájmu pozemku 
pod obchodem a přilehlého parkoviště  pla-
tí do 30. 6. 2015. V současné době probíhá 
jednání mezi obcí Ohrobec a majitelkou 
budovy o jejím odkoupení. Chtěli bychom 

budovu po odkoupení nejprve zkolau-
dovat a pak pronajmout  novému nájemci 
s podmínkou, aby provozoval obchod  ke 
spokojenosti místních občanů. Protože se 
jednání poněkud vlečou, může se stát, že 
obchod bude od 1. 7. uzavřen do doby, než 
se ukončí jednání a vyřeší všechny náleži-
tosti nutné k řádnému provozu.

Jako obor lidské činnosti můžeme včelaření 
směle zařadit mezi nejstarší obory na zemi.
I v naší obci má tato činnost dlouholetou 
a bohatou tradici. V tomto roce naše or-
ganizace ve Zvoli oslaví sté výročí, kdy 

naši předci založili včelařský spolek, po-
volený CK  rakousko-uherskými úřady 
v lednu 1915. 
Řadíme se tedy mezi nejstarší včelařské 
spolky na území Čech.  Počty aktivních 

chovatelů - včelařů se bohužel neustále sni-
žují a naopak se zvyšuje jejich věk. 
Naši organizaci v letech 2010 - 2015 rozší-
řilo několik nových členů, kterých máme 
dvacet šest, a chováme celkem 212 včel-
stev na katastrálním území Zvole, Černíky, 
Březová, Oleško, Ohrobec, Károv, Vrané 
nad  Vltavou a Skochovice. V rojovém ob-
dobí se mohou proto na nemovitostech ob-
čanů těchto katastrů objevit zavěšené roje 
včel. Jsme připraveni podle možností tyto 
roje odchytit, zavoláte-li na obecní úřad, 
nebo se lze domluvit  přímo s nejbližším 
včelařem.
Že včely produkují med a další produk-
ty prospěšné našemu zdraví je všeobecně 
známo. Také se ví, že zejména český med 
je velmi kvalitní. Proto bychom v  prvé 
řadě měli konzumovat kvalitní medy přímo 
od českých včelařů, které známe, a nikoli 
tekoucí medy ze supermarketů, často po-
cházející ze zemí, kde si s kvalitou hlavu ne-
lámou. Méně se již lidé uvědomují, že včely  
jsou důležitými pomocníky při opylování 
zemědělských plodin, ovocných stromů  
a některých druhů zeleniny. Touto činností se 
podílejí na zvyšování výnosů těchto plodin.

Vladimír Kopal
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Nová 
jednotka 
hasičů

Obec Ohrobec jmenovala novým velitelem 
jednotky sdružení dobrovolných hasičů 
Jana Novotného, kterého schválilo krajské 
ředitelství Hasičského záchranného sboru. 
Původní jednotka bude odvolána a nový 
velitel navrhne nové složení jednotky. Věří-
me, že  jednotka se bude kromě své hlavní 
činnosti úspěšně účastnit soutěží.



červenec 2015

obec ohrobec, U rYbNÍkŮ II čp. 30,  252 45, TeL./FaX: 257 760 338 pište nám na e-mail: redakčnírada@ohrobec.cz

Sokolové vzpomínali

Josef ve víru tance
Teprve dvanáctiletý Josef Kuča miluje tanec 
a věnuje mu značnou část svého volného 
času. Od první třídy, tedy už šest let, tan-
cuje standardní tance (waltz, tango...), ale  
i latinskoamerické (samba, cha-cha….). 
Trénuje 3 - 4x týdně, pokaždé 1,5 až 2 
hodiny, o víkendu bývají soutěže pořádané 
Českým svazem tanečního sportu. Trénuje 
v Klubu amatérského tance na Zbraslavi. 
Josef si v červnu vytančil výkonnostní tří-
du C. V poslední době ještě ve třídě D 
stával vždy na stupních vítězů (samozřejmě  
i s partnerkou).
Se svou partnerkou Danielou Šerákovou 
pomýšlí na vyšší cíle. Chtěl by brzy postou-
pit do výkonnostní třídy B, kam má dobře 
našlápnuto. Příští rok pomýšlí na mistrov-

ství republiky. Pozdější ambice se vztahují k 
co nejlepšímu umístění v této soutěži.
Ptám se, co všechno mu tanec dává. Samo-
zřejmě uspokojení z pohybu, ale také z vý-
sledků v soutěži nebo z dobrého výkonu na 
předtančení na plese. Ale uvědomuje si, že 
tanec zlepšuje i fyzickou kondici.
Tanec je pravděpodobně nakažlivý. Ve 
stejném klubu úspěšně tančí totiž i jeho 
mladší sestra. Rodiče inspiroval k tomu, že 
se chystají do tanečních.
Na další aktivity už mu moc času nezbývá. 
Vcelku dobrý žák Josef navíc usiluje o co 
nejlepší prospěch, aby byl přijat na gym-
názium. Do volného času se tak vejde už 
jen občas kolo nebo brusle.

Další setkání bývalých fotbalistů a hokejis-
tů Sokola Zvole se uskutečnilo v prostorách 
sálu restaurace U Trojánků, kde v začát-
cích probíhala veřejná cvičení a akademie. 
Důvod byl prostý: Velké osobnosti Sokola 
uctily památku donedávna nejstaršího ži-
jícího člena Josefa Blechy (95 let) a oslavi-
ly narozeniny dalšího významného muže 
z Ohrobce Jana Malého. Ten musel při pří-
pitku (ve dvojroli zastupitele obce i majitele 
objektu ho přednesl Otakar Janeba, a skli-
dil potlesk) ukázat na prstech, kolik desítek 
let se dožívá. Při každém vztyčeném prstu 
zazněly ovace. Byla připomenuta životní 
jubilea i dalších zúčastněných: Jaroslavů 
Malířského, Pařízka a Hrubého, Jaromíra 
Zajíčka, Pavla Jasanského, Ladislava To-
mánka a Zdeňka Volánka. Pohodové vzpo-
mínání u nás se sportovcům ze  Zvole líbilo  
a tak přijali pozvání na setkání v příštím roce.
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Darebáci mezi námi

Čtyřlístek má nové sídlo Tři barvy 
patníků
Mnozí řidiči mají řidičský průkaz z doby, 
kdy některá pravidla ještě neplatila. 
Problémy proto působí např.  barevné roz-
lišení směrových sloupků (lidově patníků). 
Máme tři základní barvy těchto sloupků:
• Bílý (na pravé straně vozovky s červený-
mi odrazkami a vlevo v protisměru s bílými 
odrazkami) – ohraničuje pozemní komu-
nikace.
• Modrý – upozorňuje řidiče na místo kde 
hrozí nebezpečí náledí. Umísťuje se hlavně 
na mosty.
• Červený – používá se u výjezdů z účelové 
komunikace (tam kde je umístěný nedává 
řidič přednost zprava – takové místo se ne-
považuje za křižovatku).

 Jan Novotný

Všichni věříme tomu, že většina lidí je 
dobrých a koneckonců život nám dává 
za pravdu. Následující dva případy pro-
tiprávního jednání z poslední doby jsou 
však z jiného soudku.
Na jaře letošního roku srazili dva pacha-
telé březí bachyni v Břežanském údolí, 
přičemž ji naložili a odvezli, aby ji na 
klidnějším místě vyvrhli a získali tak maso. 
Moc si nepomohli - citujeme z rozsudku 
okresního soudu pro Prahu-západ: „poté, 
co srazili březí bachyni prasete divokého, 
která údajně na místě po nárazu uhynu-
la, tuto odcizili tak, že obžalovaný MN 
jí ještě podřízl krk, následně ji společně 
se spolujezdkyní MP naložili do vozidla  
a převezli do areálu…, kde ji obviněná MP 
vyvrhnula v úmyslu ponechat si maso… 
tedy společným jednáním si přisvojili cizí 
věc tím, že se jí zmocnili a způsobili tak na 
cizím majetku škodu nikoli nepatrnou… 

čímž spáchali přečin krádeže podle § 205 
odst. 1 písm. a) tr. zákoníku ve spolupacha-
telství podle § 23 tr. zákoníku a odsuzují 
se podle § 205 odst. 1 tr. zákoníku k trestu 
odnětí svobody v trvání 6 měsíců… podle § 
81 odst. 1 tr. zákoníku a § 82 odst. 1 tr. zá-
koníku se výkon trestu podmíněně odkládá 
na zkušební dobu v trvání 2 roků… jsou 
povinni nahradit škodu ve výši 17 700 Kč.“
Ve druhém případě vandal podřízl podpěru 
u krmného zařízení v lokalitě Ohrobec – U 
Planin a navíc podřezal mohutný akát, kte-
rý nechal napůl stát opřený o druhý strom, 
takže hrozí pád stromu na kolemjdoucí. Co 
ho k tomu vedlo, není zatím jasné. Protože 
pachatel je znám, kompletují se důkazy, 
které by obstály v řízení, protože kromě 
poškození majetku mysliveckého sdružení 
došlo i k poškození majetku obce. 

Myslivecké sdružení Dolní Břežany

Kulturní centrum Čtyřlístek najdete od 
22. června 2015 na nové adrese ve Zvoli  
v budově mateřské školy Zvole, Na Výslu-
ní 229. Vchod je z ulice Příčná. Klubíčko 
Čtyřlístek pro nejmenší funguje po celé 
prázdniny, starší děti se mohou těšit jako 
každé léto na dva vesnické tábory a v září 
začne zápis do kroužků na nový školní rok.  
Veškeré informace jsou průběžně aktua-
lizované na webových stránkách centra 
www.centrumctyrlistek.com.  
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Policie 
pomáhala 
se sojkou

Přestěhování úřadu

Smutné 
loutky

Údržba 
ohrobeckého 
potoka

Obecní úřad v květnu změnil své sídlo a 
přestěhoval se do nových prostor v ulici  
U Rybníků II čp. 30.  Tímto krokem se spoji-

ly obecní prostory technické čety a kancelá-
ří. Věříme, že díky bezbariérovému přístupu 
budou vaše návštěvy na úřadě příjemnější.

Naše obec vlastní pozoruhodnou sbírku po-
hádkových postav: loutky a k nim i kulisy. Jak 
tyto krásné loutky vznikaly bohužel nevíme, 
obec je získala darem od občanů z Károva, 
kde se kdysi hrávalo divadlo pro děti v bývalé 
hospodě na Kárově. 
Celkově máme 33 loutek od princezny, čerta 
... až po anděla, velkých asi 35 cm. V minulých
letech loutky využíval skautský oddíl ve Zvo-
li, který hrál loutkové divadlo pro mateřskou 
školu ve Zvoli. V naší obci byl v minulosti 
veden paní učitelkou Jitkou Kolářovou dra-
matický kroužek, který pořádal pro naše 
ohrobecké děti krásná loutková představení. 
Bohužel již delší dobu leží loutky smutně ve 
skladu bez využití. Byli bychom velmi rádi, 
aby dál sloužily a jako dřív působily radost 
dětem.
Pokud byste věděli o možném využití, prosím 
ozvěte se nám.

Udržovací práce na ohrobeckém potoce 
(odstranění nánosů, náletových dřevin  a se-
dimentů z průtočného profilu koryta toku)  
byly dokončeny. Obec Ohrobec jako vlast-
ník převzala upravené pozemky 31. března 
2015 poté,  co byly vyštěrkovány nejhorší 
úseky lesní cesty, zasažené udržovacími 
pracemi.

V neděli se jeden z našich občanů vrátil ze slu-
žební cesty domů a na zahradě našel zraněnou 
sojku. Postupně neúspěšně obvolal státní po-
licii a Ligu na ochranu zvířat v Praze 4 - Háje 
(vzdálenost do Ohrobce 15 km). Bohužel 
nebyli ochotní přijet do naší obce, doporučili 
volat do stejné instituce, avšak ve Středočes-
kém kraji ve Vlašimi (vzdálenost do Ohrobce 
65 km). Nakonec se obrátil na obecní policii 
Vestec, ta mu poskytla kontakt na Záchytnou 
stanice v Praze 4 - Modřany, která pracuje za-
darmo. Člověk z této organizace přijel asi za 20 
minut a sojku převzal. Velké díky patří Obecní 
policii Vestec a záchytné stanici v Modřanech.
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Vesnické tábory
Indiánský tábor u mločí zátoky
Chcete se naučit, jak se staví teepee? A co takhle vytesat vlastní totem, nebo 
uvázat uzel, který nikdo nerozváže? Především pak užít si dobré zábavy, 
dobrodružných her a zajímavých úkolů  a na konec hledání zlatého pokladu.
Ohrobecký vesnický tábor proběhne ve dnech 17. – 21. srpna 2015.
Výpravy se uskuteční každý den od 8,30 do 17,00 hodin.
Tábor je určen pro děti ve věku 6 – 12 let, ostatní děti po předchozí domluvě. 
Cena 2 290  Kč včetně obědů. 

Tábor Víly Zvonilky a skřítka Terínka
Přijďte s námi prožít dny plné dobrodružných her a zábavy.  Vydáme se  spolu 
do kouzelného světa plného milých víl a šikovných skřítků a pomocí talentu 
a dovednosti každé holčičky a kluka zkusíme najít zlatý klíč od tajemné truhly.
Tento tábor se uskuteční 13. – 17. července 2015
Výpravy se uskuteční každý den od 8,30 do 17,00 hodin.
Tábor je určen pro děti ve věku 6 – 12 let, ostatní děti po 
předchozí domluvě.
Cena 2 290 Kč včetně obědů.

Přihlášky a informace:
Kulturní centrum Čtyřlístek
Tel. 733 761 419
e-mail: centrumctyrlistek@gmail.com
www.centrumctyrlistek.com

UVT 
blesk A++

30 Mbps/10Mbps

    720,- za měsíc
Kč

UVT 
blesk A

10 Mbps/2Mbps

350,- 

Cena instalace 
u všech tarifů 1440,-

za měsíc
Kč

UVT 
blesk A++

za měsíc

UVT 
blesk A+

20 Mbps/5Mbps

     480,- za měsíc
Kč

Připojení k internetu 
ve vaší obci
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