
ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
od vydání našeho posledního zpravodaje se  
u nás v Ohrobci událo tolik akcí, že cítím po-
vinnost vás o nich stručně informovat.
Únorové zasedání zastupitelstva schválilo 
poskytnutí grantů pro spolky a fyzické osoby 
v roce 2019. Schválilo také vyhlášení výbě-
rového řízení na stavbu chodníku včetně au-
tobusových zastávek v ulici Zvolská i stavbu 
obchodu, která bude následovat po dostavbě 
chodníku. Dále zastupitelstvo schválilo kupní 
smlouvu na pozemek v ulici V Zahrádkách  
a vyhlásilo záměry na pronájmy obecních po-
zemků, u nichž nájmy v letošním roce kon-
čí. Projednání a schválení nového jednacího 
řádu zastupitelstva a směrnice pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu bylo od-
loženo na další jednání zastupitelstva. Dále se 
zabývalo dopravním opatřením v obci a ne-
souladem v užívání obecních pozemků. 
S nákladem 4 997 986 Kč včetně DPH se 
podařilo úspěšně dokončit akci Intenzifikace 
čističky odpadních vod v Ohrobci. Z uvedené 
částky bylo uhrazeno 2 748 000 korun z do-
tace poskytnuté ministerstvem zemědělství. 
Od 21. února 2019 čistička běží ve zkušebním 
provozu, který potrvá 12 měsíců. Uvedenou 
modernizací se podařilo zvýšit kapacitu ze 
650 přepočtených obyvatel na 893.
Další dokončenou akcí je rozšíření ulice 
V Dolích, což přispěje ke zlepšení bezpečnosti 
dopravy hlavně v době dopravní špičky před 
zahájením vyučování. I přes toto rozšíření 
komunikace však prosím rodiče, aby své děti 
do školy vodili pěšky. Náklad na tuto úpravu 
představuje částku 542 000 korun.
Obě tyto akce probíhaly téměř v jednom 
místě. Jsem proto rád, že jsou dokončeny, pro-
tože se zlepší život občanů, kteří bydlí v této 
ulici.
Dne 16. února se konala valná hromada SDH 
(hasičů). Potěšilo mne, že byl přijat jeden 
nový člen a pět osob se přihlásilo na základní 
školení preventistů, které se bude konat 
v polovině dubna. Věřím, že naši hasiči se 
opět aktivně zapojí do přípravy a organiza-
ce pálení čarodějnic, které bude tradičně  
30. dubna 2019 mezi rybníky a kam vás všech-
ny srdečně zvu.
Posledního března proběhlo již tradiční jarní 
setkání seniorů. Dále nás 
v letošním roce čeká 
spousta kulturních akci, 
kde se – věřím – osobně 
potkáme. 
         
             Otakar Janeba,
                          starosta

www.ohrobec.cz

Zápis do školy a školky

Tělo tuž, zdraví služ 

Roste jako z vody a věřím, že do krásy a hlavně 
účelnosti. Píši samozřejmě o nové tělocvičně. 
My, kteří se staráme o všestranné vzdělání 
vašich dětí, se těšíme moc. Konečně se budeme 
moci pořádně rozmáchnout (obrazně i doslova) 
a plnit všechny cíle, které nám stanoví vzdě-
lávací program. 
Taková velká stavba však nemůže sloužit jen 
úzké skupině obyvatel. Proto vymýšlíme, jak 
zpřístupnit prostor veřejnosti. Předpokládáme, 
že dopoledne a odpoledne bude sloužit dětem. 
Večerní hodiny si budou moci pronajmout 
dospělí na základě smlouvy, ve které budou 
specifikovány podmínky. Zájemci ji budou 

projednávat a podepisovat s vedením školy. Pro 
řešení případných potíží bude na telefonu k dis-
pozici zaměstnankyně školy, která je buď hned 
vyřeší, nebo informuje ředitelku. Podobné zku-
šenosti máme již se zvolským gymnastickým 
sálem, který je zaplněn denně, a vše funguje ke 
všeobecné spokojenosti. 
Konečně nebudeme muset za sportem jezdit, 
stačí se jen překulit z kanape a ujít (uběhnout) 
pár metrů do centra obce. 
Tělo tuž, zdraví služ!

Lucie Strejcová,
ředitelka ZŠ a MŠ Zvole
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Řečeno s klasikem: čas oponou trhnul a my tu 
máme zápisy na další školní rok. 
Ten do školy už je za dveřmi. Na děti, kterým 
bude nejpozději 31. srpna 2019 šest let, se 
těšíme 10. dubna 2019 od 14. 00 do 18.00 hodin 
ve zvolské budově. Aby nedocházelo k zácpám 
před školními škamnami, bude 1. dubna 
vyvěšen v aktualitách na stránkách školy on-
line rezervační formulář, kde si můžou vzdělání 
chtiví prvňáčci rezervovat čas zápisu.
Zápis do školky se bude odehrávat ve zvolské 
budově mateřské školy (vedle pošty), a to 9. května  

2019 od 10.00 do 16.00 hod. Letos budeme 
poprvé moci přijmout úplně všechny zájemce, 
neboť od září pro vás otevřeme novou budovu 
školky. Budeme tak mít k dispozici 6 učeben, 
z toho čtyři ve Zvoli a dvě v Ohrobci. Věřím, že 
tím bude kapacita školky na dlouhá léta vyřešena. 
I zde si můžete rezervovat čas zápisu ve 
formuláři, který bude v aktualitách vyvěšen 
v polovině dubna.

Lucie Strejcová,
ředitelka ZŠ a MŠ Zvole
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Věřím, že chodník bude

Rekonstrukce ulic vyjde na miliony
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Myšlenka vybudovat v ulici Zvolská chodník 
pochází již z roku 2010, kdy byl také zadán 
první požadavek na vypracování projektové 
dokumentace. Účelem je zvýšit bezpečnost sil- 
ničního provozu a hlavně ochrana chodců.
První projektová dokumentace byla vypra-
cována v roce 2014, opravena byla v roce 2016  
a konečná verze pochází ze srpna roku 2017. Na 
základě této poslední projektové dokumenta-
ce byla podána žádost o územní rozhodnutí  
a stavební povolení. Územní rozhodnutí nabylo 
právní moci 26. dubna 2018, stavební povolení 
22. prosince 2018.
V říjnu loňského roku byla podána na Minis-
terstvo pro místní rozvoj – integrovaný regi-
onální operační program žádost o poskytnutí 
dotace s názvem Bezpečné napojení lokality – 
zastávky a chodník Zvolská. V listopadu nám 

bylo oznámeno, že žádost splnila podmínky 
věcného hodnocení a v prosinci, že postupuje 
do fáze závěrečného ověření způsobilosti s tím, 
že náš projekt byl doporučen k podpoře.
Dosud jsme Rozhodnutí o poskytnutí podpory 
neobdrželi, ale mělo by být vydáno v nejbližších 
dnech. Celková podpora činí 95 % z celkových 
způsobilých výdajů, tj. částka 4 749 332,38 
korun, náklady nad ni budou financovány jako 
spoluúčast z rozpočtu obce.
Už je vypsáno výběrové řízení na dodavatele 
stavby s předpokladem, že bude zahájena na za-
čátku června a doba stavby by měla činit maxi-
málně 5 měsíců.
Nyní už věřím tomu, že chodník v ulici Zvolská 
se nám v letošním roce podaří vybudovat.

Otakar Janeba

V rozpočtu pro letošní rok 2019 zastupitelstvo 
v kapitole silnice schválilo částku 2,7 milionu 
korun, z toho 1,8 milionu připadá na investice. 
Uvedené částky jsou dostatečné, abychom stav 
ulic zase trochu vylepšili.
Problém ale je, že v některých ulicích nový po-
vrch nesmíme vybudovat.  Opakovaně upozor-
ňujeme na skutečnost, že obec nesmí udržovat 
a opravovat cesty, když pozemek není v jejím 
vlastnictví. Při této příležitosti proto děkujeme 
těm vlastníkům pozemků pod komunikacemi, 
kteří je obci darovali.
V současné době jsme vlastníky pozemků 

v jednotlivých ulicích písemně oslovili a požá-
dali je, aby tyto pozemky obci darovali, A že 
jich není málo: Na Širokém III je to 6 pozem-
ků, v Jabloňové ulici 13 pozemků, ve Višňové 
8 pozemků, K lesíčku 8 pozemků, 8 pozemků 
je rovněž v ulici Šeříkova a takto mohu pokra-
čovat dál. Situaci ještě komplikuje skutečnost, 
že někteří vlastníci zemřeli a pozemky nepro-
šly dědickým řízení. Museli jsme proto požá-
dat o obnovení dědického řízení, čímž se vše 
značně prodlužuje.
V letošním roce chceme dokončit zpevněný povrch 
v ulici Jarovská a postupně budeme pokračovat 

v ulicích, ve kterých se podaří pozemky získat.
Za velké plus považuji získání pozemku paní 
Rychlovské v ulici V zahrádkách. Sice tady 
zůstává ještě dalších 9 pozemků ve vlastnictví 
různých občanů, ale s několika z nich jsme již 
jednali a darování těchto pozemků přislíbili, 
ve dvou případech se nám podařilo dokon-
čit dědické řízení, jedno ještě není ukončeno  
a ostatní vlastníci byli rovněž písemně osloveni. 
 Na rekonstrukci této ulice necháme zpracovat 
projekt s tím, že ji provedeme v příštím roce.

Otakar Janeba

V období leden – červen oslavili a oslaví 
svá jubilea níže uvedení spoluobčané:

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

Informace OÚ Ohrobec

26. 1. Josef Paukert
27. 1. Jana Botková
29. 1.  Marie Šlampová
2. 2. Jaroslava Žáčková
7. 2. Jiřina Moučková
12. 2. Richard Bareš
23. 2. Josef Šanda
28. 2. Jiří Rára
2. 3. Oldřich Fialka
12. 3. Božena Slabová
26. 3. Stanislav Svoboda
30. 3. Eduard Karkan
31. 3. Jaroslav Klofát
1. 4. Květuše Bartíková
2. 4. Barbora Vrbová
5. 4. Jan Murla
6. 4. Jaroslav Sviták
7. 4. Anna Černá
14. 4. Jiří Dvořák
21. 4. Pavla Hlavatá
11. 5. Alexander Mažár
18. 5. Ludmila Tamchynová
21. 5. Zdeněk Cihelka
23. 5. Josef Kouba
29. 5. Milena Krůčková
31. 5. Jiří Vostárek
18. 6. Jana Petráková
30. 6. František Vítek 

Naši OslaVeNci



Pokročil čas, pokročila i stavba tělocvičny. 
Musím však přiznat, že jsem se mýlil. 
V posledním zpravodaji jsem měl článek 
k tomuto tématu s titulkem Tělocvična bude 
v květnu. Bohužel tomu tak nebude, termín 
otevření se mírně posouvá, a to zejména 
z důvodu přerušení výstavby v loňském roce 
v listopadu (podrobně jsem popsal důvody 
v minulém čísle a tak je nechci opakovat), a také 

vlivem nepříznivého počasí v zimních měsících. 
Podstatné ale je, že na začátku školního roku 
tělocvična bude plně funkční.
V současné době jsou dokončeny vnější omítky, 
kompletní rozvody slabo i silnoproudu a začínají 
vnitřní omítky i pokládání střešní krytiny. 
Budou se osazovat výplně oken, dokončí se 
vnitřní příčky a pokračuje se na zdravotechnice.
Dodavatel nyní zvětšil počet pracovníků na této 

stavbě, protože je i v jeho zájmu tělocvičnu 
dokončit maximálně do konce června letošního 
roku. Do konce února bylo profinancováno 
32,45 % rozpočtu, tj. částka 3 753 719 korun.
Jsem přesvědčen, že v příštím čísle našeho 
zpravodaje už budeme dokumentovat slavnostní 
otevření této tělocvičny.     

Otakar Janeba

Je to až neuvěřitelné, ale naše/vaše divadlo slaví 
letos svou sedmnáctou sezónu. Ano, čas běží a 
my stárneme, ale s naším divadlem to jde trochu 
snadněji. To výročí není kulaté, ale proč ho opět 
řádně neoslavit. Slavit bychom mohli každý rok. 
A jak? No přeci divadlem a pořádným mejdanem. 
Náš divadelní soubor se za poslední roky 
stabilizoval a tak nás uvidíte přibližně ve stejném 
složení. A jakou hru byste si přáli? No ano, letos 
hrajeme na přání. Trošičku jsem sondoval, jak na 
tom vy, naši milí diváci jste. Jaká hra se vám líbila a 
jakou jste třeba neviděli a teď toho litujete. Z tohoto 
hlasování vyšla vítězně jedna z nejkrásnějších, ale 
také nejnáročnějších her, kterou jsme kdy hráli, a 
to kus Vesničko má středisková. 

Už je to tak, letos si tedy dáme naposledy 
opakování divadelních představení. Bylo nám 
také trochu líto naší krásně modré kabiny od 
Pragy V3S, kterou máme stále schovanou. Než 
nám úplně zrezne, ať si holka ještě zahraje. 
Konec konců se i herci k tomuto záměru 
připojili, a tak je vlastně vše v pořádku a dáváme 
se pomaloučku do zkoušení. Že to nebude 
jednoduché, jsem věděl od začátku. Potvrdilo 
se to na první čtené, kdy se někteří herci marně 
rozvzpomínali na starý text. Do obnovené 
premiéry je ale daleko, a tak se všichni můžete 
opět těšit na nevšední zážitek.
Ještě jednu poznámku k této hře bych měl. Zatím 
jsem nevypátral, kdo z divadelních souborů, ať 

už amatérských nebo profesionálních, si na tuto 
hru troufnul. Až letos se k nám přidal amatérský 
soubor až z daleké Orlové a tento kousek také 
již zkouší. Moc mě těší, že se tak děje podle 
našeho zpracování.
Takže přátelé, letos opět uvidíte jedinečné 
představení, na které vás srdečně zvu. Užijete 
si kupu legrace, dáte si klobásku a pivko, 
no prostě uděláte si s námi moc fajn večer.  
A důležité na konec, ta sláva se koná v sobotu 
22. 6. od 20 hodin opět na ohrobeckém hřišti. 
Tak doražte v hojném počtu, ať to nemusíme 
znovu opakovat.

Jarda Strejc

duben 2019

Tělocvična se posouvá, bohužel

Otík se vrací na naši náves mezi rybníky

V  neděli 9. června se uskuteční vítání našich 
ohrobeckých občánků. Budou přivítány děti, 
které se narodily  od 1. září 2017 do 30. dubna 
2019 a mají v obci  trvalý pobyt od narození.
Slavnostní přivítání se uskuteční 9. června v 10 
hodin v sále restaurace U Trojánků.  Pozvánky 
obdrží rodiče dítěte včas poštou.
Součástí akce bude krátký kulturní program. 
Na konec budou mít účastníci možnost dát se 
vyfotit.  Fotky budou k vyzvednutí asi do 14 
dnů na obecním úřadě.
Ze statistiky uvádíme, že v roce 2017 se 
narodilo v obci 15 dětí, v roce 2018 to bylo 11 
dětí a v letošním roce do 31. března zatím 5 dětí. 

Informace OÚ Ohrobec 

Vítání 
občánků 

Naši OslaVeNci
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Tříděné odpady v roce 2019

Velkoobjemový odpad
Odpad, který se nevejde do popelnice: matrace, 
nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší 
odpady.
Nebude se odebírat železný šrot, stavební ma-
teriály, pneumatiky, větve, tráva a nebezpečné 
odpady (televize, lednice, barvy, baterie, oleje 
a podobné).

Termíny
15. – 16. 3. 2019 (již proběhlo)
14. – 15. 6. 2019
 4. -  5. 10. 2019
Kontejnery na vývoz velkoobjemového odpadu 
jsou přistaveny vždy od pátku asi od 12 hod do 
soboty zhruba do 12 hod na tato místa:
1)  křižovatka K Vranému – Průběžná  

(u kontejnerů) 
2) ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)  
3) ulice U Rybníku II (u hasičské zbrojnice)
4) křižovatka Károvská – Na Širokém I
5)  ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)
6) křižovatka Meruňková – Jarovská
7)  pro obyvatele Ohrobeckého údolí je vždy 

přistavena multikára v sobotu daného termí-
nu vývozu před čp. 59 od 8,30 – 9,30 hodin.

Nebezpečný odpad
Budou se odebírat tyto odpady: olověné aku-
mulátory, oleje, lednice, odmašťovací pří-
pravky, televizory, lepidla, zářivky, kyseli-
ny, staré léky, barvy, nádoby od barev, suché 
články, rozpouštědla, monočlánky, vývojky  
a ustalovače, olejové filtry, případně jiné.
Žádný jiný odpad než zde uvedený nebude 
převzat. (např. stavební materiály, pneumatiky, 
eternit, asfaltová lepenka nebo asfalt v sudech).

Termíny
30. 3. 2019 (již proběhlo)
19. 10. 2019 ve  12,00 hod ulice k Lesíčku  
u restaurace (Károv)   
ve 12,30 hod u pekárny v Ohrobci (ul. Károvská)

Pro obyvatele Ohrobeckého údolí je vždy při-
stavena multikára v daný termín svozu před čp. 
59 od 10,00 do 10,30 hodin.
Vůz bude v obci parkovat na vyhrazených za-
stávkách, kde jeho školená posádka naloží  
a připraví k bezpečné přepravě odpady přine-
sené občany obce. Nakládka vždy 20 minut.

Bioodpad 
Kontejnery na bioodpad v rámci poplatku za 
odpad,  v období duben – říjen pro letošní rok 
budou umístěny na těchto stanovištích: 
Károv – u čističky odpadních vod v ulici Lipová 
Ohrobec – u bývalého obchodu U Slavíčků 
v ulici K Vranému .

Sezónní svoz duben – listopad – nádoby 120 l 
a 240 l (hradí jednotlivci podle zájmu a výběru 
přímo u společností):
Pražské služby - sváží vždy v sudém týdnu 
v sobotu.
F.C.C. sváží vždy v lichém týdnu v pátek.

Drobná elektrozařízení, baterie, akumulá-
tory, svítidla a osvětlovací zařízení (žárovky, 
zářivky), cartridge, tonery
Lze odkládat do sběrných nádob umístěných 
v budově obecního úřadu.

Papír, plasty včetně PET lahví, sklo
Kontejnery pro tyto tříděné složky jsou umístě-
ny v obci na stanovištích:
v ulici K Vranému (u bývalého obchodu)
u křižovatky Průběžná – K Vranému
v ulici V Zahrádkách
v ulici Lhotecká
v ulici Oblouková ( u čp. 215)
v ulici Oblouková ( u čp. 236)
v ulici Na Širokém III
v ulici Meruňková
v ulici K Lesíčku
v Ohrobeckém údolí
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Čistota 
v obci
Žijeme na vesnici, kterou bychom všichni měli 
chtít krásnou, ale úplně to tak není. Opakovaně 
je znečišťováno veřejné prostranství zejména 
koňskými či psími výkaly, občas i domácí drů-
beží. Toto chování lze však považovat za pře-
stupek. Podle zákona o přestupcích č. 200/1990 
Sb., §47 odst. 1 písm. d) se takového přestupku 
dopustí každý, kdo znečistí veřejné prostran-
ství (týká se i znečistění veřejného prostran-
ství vlastním psem, jiným domácím či hospo-
dářským zvířetem apod.). Za porušení tohoto 
ustanovení může být udělena pokuta až 20 000 
korun.
Obdobným problémem je zakládání černých 
skládek. Mnozí občané si myslí, že vy-
hazováním biologicky rozložitelného odpadu 
volně do lesa mu neublíží, opak je ale pravdou. 
Tímto chováním ke svým zahradám a obydlím 
lákají divoká prasata, protože ta si v hromadách 
hledají pochoutky a všichni se pak diví, proč 
jsou rozryty kraje lesa a zelené pásy cesty zej-
ména za domy v Obloukové ulici. 
Obecní úřad společně s členy mysliveckého sdru-
žení oplotili okraj lesa, aby se zamezilo zakládání 
černých skládek. I přesto jsou místa, kde někteří 
občané ukládají další odpad do lesa. Jsme na za-
čátku vegetačního období, začne sekání trávníků 
apod., proto upozorňuji, že se této problematice 
budeme zvlášť věnovat. Pokud bude přestupek 
předán přestupkové komisi, ve správním řízení 
lze uložit pokutu až 50 000 korun.
Na závěr  chci poděkovat některým občanům, 
rybářům, pánům Šafránkovi, Žáčkovi staršímu 
i mladšímu, Kramerovi staršímu i mladšímu, 
Červenému a Milerovi, kteří iniciativně v sobotu 
2. března zorganizovali brigádu. Uklidili okolí 
spodního rybníka, kde nasbírali 26 pytlů růz-
ného odpadu, čímž toto prostranství jak se říká, 
prokouklo.

Otakar Janeba

Popisek k foto, podle toho, kterou použijete
Neznalost či úmysl? Elektro se vyváží s nebezpečným odpadem.
Neznalost či úmysl? Pneumatiky do velkoobjemového odpadu nepatří.

Neznalost či úmysl? Pneumatiky do velkoobjemového odpadu nepatří.



Kůrovci postupují vítězně i našimi lesy

Granty na veřejně prospěšné aktivity

duben 2019

Možná jste si všimli při procházkách v ohro-
beckých lesích uschlých smrků s opadanou kůrou. 
S velkou pravděpodobností to má na svědomí je-
den z brouků, kterého spolu s dalšími dřevokaz-
nými brouky zjednodušeně nazýváme kůrovci.
Obec Ohrobec má celkem 84,72 ha ploch 
obecních lesů. Lesy jsou smíšené, smrk je  za-
stoupen maximálně 10 %. Původně jsme tu měli 
lesy ve složení dub, buk, habr, lípa, borovice. 
Asi před 80 – 100 lety se začaly vysazovat  
i smrky, kde se nejrychleji vydělávají peníze. 
Podíl napadených stromů nevíme. Smrky jsou 
totiž vysázené vždy s ostatními stromy, nikde 
nemáme větší plochu čistě smrkového lesa. 
Nejvíce napadené místo v Ohrobci bylo za ulicí 
K Vranému (pod polem za zvolským hřištěm).
Léčba spočívá v pokácení napadených stromů – 
ty poměrně rychle uschnou, což zároveň říká, že 
kůrovci z nich již vylétli. Současně se pokácejí 
i ještě zelené stromy v blízkém okolí, které jsou 
již napadené taky. Kůrovec totiž rychle přelé-
tává na sousední stromy. Budoucnost smrků je 
podle Filipa Tobolky, lesního hospodáře naší 
obce taková, že se všechny pokácejí. Podle něj 
je to nezvratitelný proces. 
Nyní na jaře není možné rozpoznat napadené 

stromy. Až v letních měsících jsou viditelné 
piliny a cestičky na spadlé kůře nebo přímo na 
stromě, což značí, že se kůrovec prokousává  
ven. Vlastníky lesa, popřípadě napadeného stro-
mu na zahradě žádáme, aby kontaktovali obecní 
úřad, a ten je spojí s lesním hospodářem, který 
poradí jak postupovat. 
Stromy, které se u nás vysazují, jsou ve složení 
dub, buk, lípa, javor, habr, bříza. Výhodou na-
šich smíšených lesů je, že nedojde k celoplošné 
devastaci, protože škůdci se obvykle zaměří na 
jeden druh. 
Problém s usycháním lesů a jejich napadením 
dřevokazným hmyzem má rozměr kalamity  
a netýká se jen smrků. Loni se například v ČR 
vytěžilo výrazně přes  10 mil. m3 kůrovcového 
dřeva, ale v lesích ho zůstalo ještě až 20 mil. 
kubíků. Letos je podle všeho situace ještě o dost 
horší. 
Není to jen problém naší země, kde je pořád 
dost jednodruhových porostů. Sucho a teplo po-
sledních let nahrává hmyzím škůdcům, houbám 
a bakteriím a stojí za masovým vymíráním lesů 
také na Sibiři, v Austrálii nebo třeba na západě 
Severní Ameriky. Tam se rozmnožil dřevokaz-
ný hmyz natolik, že zničil miliony hektarů lesa 

– tolik, že se je ani nikdo nepokouší odklízet. 
Mnozí entomologové mají za to, že to bude  
pokračovat do té doby, dokud brouci všechno 
nesežerou nebo dokud nepřijdou tvrdé zimy  
a neskončí sucho.
 Co se tedy dá vůbec dělat? Přijít na kloub gene-
tice jednotlivých stromů, které kalamitu nejen 
přežily, ale dokonce prosperují, zatímco skoro 
všichni příslušníci stejného druhu podlehli. To 
je ale pomalá, trpělivá práce, jejíž výsledek 
bude vidět tak za dvě generace.

Informace OÚ Ohrobec

Kůrovci jsou drobní brouci (1 až 9 mm), vál-
covitého nebo oválného tvaru těla, hnědě až 
černě zbarvení. Je jich mnoho druhů, poško-
zují snad všechny druhy stromů. V naší zemi 
patří v lesním hospodářství k nejznámějším 
škůdcům lýkožrout smrkový. Larvy kůrovce 
dokážou vydržet pod kůrou svých hostitelů dost 
silný mráz, protože si produkují vlastní glykol, 
jakousi obdobu fridexu. Uzavírají velmi pevná 
účelová spojení s jinými organismy, například 
si pěstují houby. Jejich sporami naočkují stromy  
a houby pak oslabují organismus stromů.

Zastupitelstvo obce již od roku 2011 poskytuje každý rok dotace na veřejně prospěšné aktivity  - především sociální, sportovní, 
kulturní a společenské. Přihlásit se mohou např. organizace, jednotlivci, občanská sdružení z obce i okolí. Celkem se takto 
poskytuje každoročně 60 000 korun, jeden projekt může získat 2000 – 20 000 korun.

Žadatel Název projektu Dotace v Kč

Občanské sdružení Karabina Karabina pro děti a mládež 3 000

Strejc Jaroslav Divadelní představení ochotnického souboru HROB 20 000

Junák skauti - Medvíďata Nákup táborového vybavení 10 000

SK Zvole Podpora činnosti SK Zvole a pořádání sportovních akcí pro veřejnost 3000

Sokol Zvole Podpora činnosti mládeže ve sportovním oddíle Sokol Zvole 5 000

Strouhal Vladimír Sportovní činnost v Ohrobci 12 000

Hradecká Martina Tradiční lidové ruční práce 7 000



OhRObecKý zpRavOdaj

Čtyřlístek je zase zpátky doma

Příměstské letní tábory, dotované pro děti 1. stupně  
základní školy

strana 6-7    www.ohrobec.cz

Ano, je to tak. Kulturní centrum Čtyřlístek je zpát-
ky v Ohrobci, kde působilo od března 2011. Jeho 
činnost měla pozvednout komunitní život  a po-
moci v občanské vybavenosti naší obce. Na jeho 
volnočasových aktivitách se spřátelilo mnoho ob-
čanů v obci. Děti školou povinné, které v té době 
dojížděly do škol v okolních obcích a do Prahy, 
ve Čtyřlístku při vzdělávacích a sportovních ak-
tivitách poznaly své vrstevníky a mohly s nimi na 
příměstských táborech trávit volný čas.  
Čtyřlístek se velkou měrou soustředil na nej-
menší obyvatele naší obce. Stal se pro mnohé 
občánky prvním místem v navazování so-
ciálních kontaktů a ukázal obci, která se po 
mnoho let bránila založení vlastní školky, že ne-
musí mít obavy z marnosti tohoto počinu. Byl to 
Čtyřlístek, který první přišel s cílem dosáhnout, 
aby naše vesnice nebyla jen noclehárnou, ale 
plnohodnotnou obcí s vlastním společenským 
životem. Nebyla to sice v začátcích vůbec 
jednoduchá práce a náš dobrý úmysl a nadšení 
narazil na mnohé překážky a nedůvěru, ale stá-
lo to za to. Je velké zadostiučinění vidět, jak se 
spolu přátelí rodiny, které se u nás potkaly, jak 

kamarádství dětí, které se seznámily v naší ško-
ličce, pokračuje ve starším věku, jak se jejich 
maminky scházejí a pokračují v dalších komu-
nitních a společenských aktivitách. 
Říká se, že jméno každého z nás svým způ-
sobem ovlivňuje celý náš život. Vypadá to, že 
to platí i pro Čtyřlístek, který vlastně žije na 
čtyřletky. Čtyřlístek začínal v Ohrobci, kde 
čtyři roky úspěšně působil. Kvůli rekonstrukci 
prostor na další třídu mateřské školky se pře-
stěhoval v roce 2015 do sousední Zvole. Tak 
pomohl další obci při nedostatku míst v obecní 
školce a začal suplovat i jesličky, které nejsou 
široko  daleko. Kroužky, mimoškolní aktivity 
i velice oblíbené příměstské tábory pokračují  
i ve Zvoli, kde jsme nyní již opět čtvrtým rokem.  
Díky dotaci od ministerstva práce a sociálních 
věcí financované z Evropského sociálního 
fondu se nám začátkem tohoto školního roku 
podařilo zahájit ve spolupráci se základní ško-
lou  ve Zvoli provoz školního klubu. Doplňuje 
činnost školní družiny, která má bohužel nedo-
statečnou kapacitu pro žáky čtvrtých a pátých 
tříd, zajišťuje přesuny dětí na kroužky po blíz-

kém okolí a pomáhá především rodičům dětí ze 
školy v Ohrobci se dostat na kroužky ve Zvoli. 
Třešničkou na dortu je  skutečnost, že školní 
klub je pro děti zdarma a organizuje jarní a let-
ní příměstské tábory. Děti prvního stupně platí 
dotovanou cenu.
Ministerstvo práce a sociálních věcí z Evrop-
ského sociálního fondu - operační program 
zaměstnanost podpořilo činnost Čtyřlístku  
i pro děti předškolního věku. Dětskou skupinu 
Čtyřlístek ve Zvoli, kam chodí i děti z Ohrobce, 
navštěvují od jednoho roku věku až do povinné 
školní docházky.
A že jsme opět v Ohrobci? Ano, jsme tu… 
v únoru jsme otevřely novou dětskou skupinu 
čtyřlístek  určenou pro děti od jednoho roku 
věku do povinné školní docházky. Třídu v této 
školce jsme na návrh jedné ohrobecké maminky 
pojmenovaly Sedmikráska. Tak uvidíme, co 
nám tento název přinese. 

Helena Abra Jakubcová,
KC Čtyřlístek

Madagaskar
Termín: 1. – 4. 7. 2019
Král Jelimán pro vaše děti pořádá 
velkou narozeninovou párty  plnou 
trsání, hudby, zábavy, exotických 
zvířat a bláznivých soutěží! A to vše 
již v prvních prázdninových dnech.

Dotovaná cena: 1190 korun 

Úžasňákovi 
Termín: 22. – 26. 7. 2019
Touží vaše děti stát se superhrdi-
ny a zachránit město v ohrožení?  
U nás mají příležitost. Úžasní 
Úžasňákovi je budou provázet 
úžasným prázdninovým týdnem  
a pomohou jim odhalit největšího 
padoucha století – Syndroma.   

Dotovaná cena: 1490 korun

Sportovní tábor zaměřený na tenis
Termíny: 8. – 12. 7., 29. 7. – 2. 8., 
5. – 9. 8., 26. - 30. 8. 2019
Děti čeká týden plný pohybu, spor-
tovních her a zábavy. Pod vedením 
profesionálních trenérů si osvo-
jí základy tenisu, koordinace, ale 
i jiných míčových her a dozví se 
mnoho zajímavostí ze světa sportu. 

Dotovaná cena: 1790 korunVíce na tel: 733 761 419



Policie nekompromisně proti hříšníkům
duben 2019

Obecní policie Vestec vykonává svoji činnost 
na území obce Ohrobec od roku 2013  hodinu 
denně v nepravidelných časech.  V ostatních 
hodinách pro občany této obce drží nepřetržitou 
pohotovostní službu. 
Za druhé pololetí loňského roku evidujeme 
celkem 226 událostí, z nichž 25 jich bylo přija-
to prostřednictvím tísňové linky.  Zjištěno bylo 
celkem 12 přestupků.  Ve dvou případech šlo  
o podezření ze spáchání trestného činu, které si 
převzala Policie ČR k dořešení. Většinou byl pře-
stupek projednán na místě formou příkazu (dříve 
bloková pokuta).   V uvedeném období nedošlo na 
území obce Ohrobec k žádné mimořádné události. 
Například hlídka přijala stížnost na řidiče ná-
kladních vozidel, kteří nedodržují  v ulici Ká-
rovská  platný zákaz vjezdu pro motorová vozi-
dla nad 18 tun.  Na místě hlídka zastavila řidiče 
nákladního vozidla bez povolení k vjezdu do 
uvedené lokality a uložila mu pokutu.
Jindy zase hlídka od zaměstnankyně restaura-
ce Beruška převzala psa, který volně pobíhal  
v okolí a po zjištění jej předala majiteli. 
Policejní hlídku si přivolal také majitel domu, 
který spatřil na části svého oploceného po-
zemku dvě neznámé osoby. Ty však hlídka na 
místě nenašla a věc oznámila Policii ČR.

V říjnu požádal operační důstojník Policie ČR  
o spolupráci po oznámení  pokusu o vloupání do 
rodinného domku, kdy pachatele vyrušila maji-
telka nacházející se v domě na mateřské dovo-
lené. Pachatelem  měla být žena, s blond vla-
sy staženými do culíku, na hlavě s kšiltovkou,  
oblečená do tmavého oblečení, věk mezi 30 
a 35 roky. Naše hlídka pátráním nedaleko od 
místa nalezla automobil Škoda Octavia, černé 
barvy, které i přes špatný stav komunikace jelo 
zvýšenou rychlostí a na místě řidiče seděla žena 
odpovídající popisu.  Vozidlo hlídka zastavila. 
Při kontrole bylo zjištěno, že řidička má pozi-
tivní test na ampfetaminy a metampfetaminy,  
a že byla v minulosti řešena za sériové vloupání 
do rodinných domků. Věc si na místě převzali 
zástupci Policie ČR pro podezření ze spáchání 
trestného činu.
V poslední době se také na obecní policii obrací 
čím dál více lidí, kteří posílají náměty, stížnosti, 
ale i třeba fotografie špatně zaparkovaných 
aut, a žádají o řešení. Chápeme, že situace 
není jednoduchá. Problemy s parkováním ve 
vilových čtvrtích vznikají nejen následkem úz-
kých komunikací, ale i kvůli většímu počtu sto-
jících vozidel, než je místo schopno pojmout ať 
již proto, že tam sídlí firma nebo se staví nový 

dům.  Naši strážníci při kontrolní činnosti samo-
zřejmě sledují i průjezdnost jednotlivých ulic  
a přístupnost nástupních ploch pro hasiče.  
V případě, že  není zachována zákonem daná 
šíře průjezdu, mohou  věc vyřešit na místě 
v lepším případě domluvou nebo pokutou až 
do výše 2000 korun, v horším případě, když 
bude vozidlo představovat překážku silničního 
provozu a bránit např. průjezdu popelářského 
vozu, mohou nařídit odtah vozidla. 
S příchodem jarního počasí bych také rád upo-
zornil na přetrvávající problém v komunální 
ochraně životního prostředí.  Ať už jsou černé 
skládky na veřejném prostranství nebo na sou-
kromém pozemku, představují riziko pro život-
ní prostředí a v některých případech i pro lidské 
zdraví. Přestože za nelegální uložení odpadu 
hrozí pokuta až 50 000 Kč, u právnických osob 
je to až čtyřikrát vyšší, některé hříšníky tato 
hrozba zřejmě vůbec neodrazuje. Z tohoto dů-
vodu také hlídky pravidelně kontrolují vytipo-
vaná a problematická místa, a v případě zjištění 
porušení povinností spojených s nakládání s od-
pady, budou strážníci nekompromisní. 

str. Zdeněk Vočka,
vrchní strážník

AUTODOPRAVA NOVÁK 
odvoz odpadních vod

tel.: 602 504 174 

Přijmeme 
řidiče 

skupiny C 
i brigádně 

HLEDÁME

KUCHAŘE 

ČÍŠNÍKY

A POMOCNÉ SÍLY
Chcete vědět víc: 

Neváhejte se 
ozvat!

Tel.: 728 850 197

RESTAURACE 
U TROJÁNKŮ



Rok a půl se náš oddíl Ohrobecká medvíďata sklá-
dá ze šestky vlčat a dvou šestek světlušek. Tedy 
ne, že by dětí bylo přesně 18. To jen skauti říka-
jí menším partám ve skautském oddíle družiny  
a u mladších školních dětí, tedy vlčat a světlušek, 
právě šestky. Ve skutečnosti je nyní kluků 8 a ho-
lek 11. Scházíme se každou středu u klubovny na 

otočce autobusu na Kárově. V letním čase všichni 
společně, v zimním čase nejprve na hodinku jen 
kluci, pak si půl hodiny hrajeme společné hry 
s holkami v lese za klubovnou a nakonec necháme 
klubovnu, kam bychom se všichni nevešli, zase na 
hodinku jen holkám. 
A co jiného jsme za poslední rok zažili? Bylo 

toho opravdu hodně. Právě před rokem jsme vy-
razili poprvé společně přespat do klubovny naše-
ho mateřského skautského střediska ve Vraném 
nad Vltavou. Zahráli jsme si spoustu her, uvařili 
si společně polévku i buřtguláš a připravili po-
mazánky na snídani. Večer jsme oslavili půl roku 
oddílu starších dětí (dříve se oddíl skládal z před-
školáků, po skautsku benjamínků) při svíčkovém 
obřadu. 
V dubnu jsme vyjeli s vranskými světluškami a vl-
čaty na jednodenní výpravu do Vlčí rokle. Cestou 
jsme se krom jiného učili vařit na ohni a ošetřovat 
raněné.
V květnu jsme se zúčastnili obvodního kola ce-
lostátních závodů vlčat a světlušek. V pozvánce 
stálo: S cestovní kanceláří ŘichNic vyrazíme na 
CCKS (celodenní cestu kolem světa). Protože se 
vyjíždí již v 7:00 z Řevnic a na nikoho se neče-
ká, pojedeme na sraz s předstihem a přespíme ve 
stanech na místě. Svět je veliký, návrat nejistý. 
Kdo se ve světě neztratí, přijede pln zážitků na 
Zbraslav v sobotu pozdě večer.
V červnu měli kluci svoji první poradní skálu, 
kde se rozhodovalo, která vlčata budou oficiálně 
přijata do Ohrobecké smečky. Druhý den se kluci 
přidali ke světluškám a společně strávili noc pod 
plachtami v Brdských lesích.
V červenci jsme měli první týdenní tábor se 
spaním v tee-pee u Malivského rybníka v jižních 
Čechách. Zúčastnilo se 12 odvážných kluků a ho-
lek, mnozí poprvé přespávali nejen v tee-pee, ale 
i bez blízkosti někoho z rodiny. V rámci táborové 
hry jsme plnili úkoly od postaviček z pohádek 
Václava Čtvrtka.
V září jsme pomohli uspořádat na Kárově ori-
entační duatlon, v říjnu jsme vyrazili na celý 
víkend do chalupy starých řemesel ve Vidimi 
na Kokořínsku. Vyzkoušeli jsme si pečení chle-
ba v peci a bramborových placek na kamnech, 
stloukání másla i stáčení provázku. Cestou domů 
jsme navštívili muzeum kočárků v Mělníku nebo 
Mělnické podzemí. Také jsme  vykonali skautskou 
čestnou stráž  u pomníku na rozcestí a při sázení 
lípy před obecním úřadem a rozdávali příchozím 
trikolóry v rámci oslav 100 let vzniku českoslo-
venské republiky.
V listopadu jsme navštívili výstavu o Keltech 
v Národním muzeu a zahráli si spolu s 231 dětmi 
z celého skautského okresu Praha - západ velkou 
terénní hru nazvanou Válečný kód. V prosinci 
jsme upekli cukroví a rozdávali je spolu s Betlém-
ským světlem pod obecním vánočním stromkem. 
S Vranskými skauty jsme připravili ve Vraném 
nad Vltavou tradiční deskohraní mezi Vánoci  
a Silvestrem, nazvané Vánoce bez televize. 
V lednu jsme se už podruhé zúčastnili velkého ve-
černího šifrovacího a orientačního závodu Praha 
plná strašidel. 
V březnu jsme navštívili Planetárium a vypravili 
jsme se za skauty do Dobříše, kde jsme přespali 
v jejich klubovně. 
V dubnu spolu s Vranskými na hradišti na  Závisti 
odhalíme tajemství starých Keltů. V květnu si 
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procvičíme znalosti ze závodů vlčat a světlušek na 
oddílovém klání v lese za klubovnou a půjdeme 
si popovídat se včelařem o včeličkách a medu. 
V červnu opět vlčata vyrazí na poradní skálu  
a spolu se světluškami pak přespí v Brdských le-
sích. V červenci pojedeme stejně jako vloni na tý-
den na tábor, tentokrát si budeme hrát asi na rytíře 
a dvorní dámy, které se ucházejí o čest doprovodit 
Karla IV. na jeho cestě za Blankou z Valois. A od 
září nám pravděpodobně přibydou znovu ben-
jamínci, tedy předškolní děti, i když trochu starší 
než dříve – chceme znovu otevřít skautskou pří-
pravku pro předškoláky a prvňáky.

Kdo by chtěl vědět, jak vypadají naše akce očima 
dětí, může otevřít náš web, který slouží zároveň 
jako oddílová kronika.
V průběhu roku se nám rozrostlo i vedení oddí-
lu – přibyly dvě nové vedoucí, Veronika a Ane-
ta. Jen chlapů ke klukům se nám stále nedostává,  
a že by si Ohrobecká smečka svého Akélu oprav-
du zasloužila. Současné vedoucí na podzim všech-
ny úspěšně absolvovaly třívíkendový zdravotní 
kurz a složily či obnovily způsobilost být zdravot-
níkem zotavovacích akcí podle příslušné minis-
terské vyhlášky. V průběhu příštího roku je celá, 
tedy již pětičlenná, oddílová rada přihlášena na 
čtyřvíkendový skautský vzdělávací kurz konaný 

podle akreditace Ministerstva školství mládeže  
a tělovýchovy, kde si další část vedení doplní čeka-
telské a vůdcovské zkoušky, opravňující k samo-
statnému vedení táborů a zotavovacích akcí.
Na závěr se sluší poděkovat těm, kteří nám pomá-
hají. Jenže jejich seznam  by byl nejspíš tak dlouhý 
jako předchozí text. Proto řekneme jen prosté  
a upřímné děkujeme všem, kdo nám jakkoli pomá-
háte a jmenovitě uvedeme jen skautskou prababič-
ku Mášu, která nám vyprávěla jak se skautovalo 
před 50 lety.

Šárka Jechová
www.ohrobeckamedvidata.cz

PřehleD aKcÍ 
30. 4.  Čarodějnice
Na obvyklém místě mezi rybníky se můžete těšit na čarodějnické soutěže, občerstvení, hudbu, oheň... a mnoho dalšího. Začátek v 17 hodin. 

25. 5. Duatlon
Cyklo běžecký závod pro děti všech věkových kategorií. S sebou si přivezte kola, helmy a soutěžní náladu. Čas a místo bude upřesněno.

duben 2019

Nedodržování pravidel pro parkování

V naší obci se poslední dobou značně rozšířilo 
parkování aut na veřejném prostranství (v uli-
cích). Povinností každého majitele auta je par-
kovat na vlastním pozemku. V územním plánu 
máme totiž uvedeno: U obytné zástavby musí 
být na pozemku stavby zajištěna minimálně 
dvě odstavná stání na jeden byt, pro návštěvy je 
přípustné parkování na veřejném prostranství.  
Proto parkování na ulicích přičítám pohod-
lí a nezodpovědnosti řidičů. To však následně 
omezuje jak jízdu dalších vozidel, tak brzdí prá-
ce, které se tam vykonávají.  V zákonu O provo-
zu na pozemních komunikacích č. 361/2000 
Sb., § 25 odst. 3) se uvádí „při stání musí zůstat 
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 
3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí 
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 
nejméně 3 m pro oba jízdní pruhy.
Uvedu několik problematických případů z ne-
dávného období: 
*  V listopadu loňského roku přišli na obecní 

úřad majitelé auta z ulice Na Konci, že jim 
při svozu domovního odpadu popelářské auto 
odřelo jejich vůz parkující na ulici; 

*  V prosinci byla obecní policii zaslána stížnost 
občana Ohrobce na soustavné porušování  
zákazu stání v ulici Průběžná a přilehlých uli-
cích; 

*  Osádka svozového auta si pravidelně v pátek 
ráno chodí stěžovat na průjezdnost, přesněji 
neprůjezdnost ulice Břízová;

*  V neděli 3. února při sněhové nadílce pra-
covník obecního úřadu nacouval do zapar-
kovaného auta v křižovatce ulic Břízová a Na 
Širokém I.;

*  parkování aut podél chodníků omezuje veš-
kerý jejich úklid (zametání, odklízení sněhu 
apod)., což pracovníkům čety značně ztěžuje 
jejich práci;

a takto bych mohl pokračovat dál.
Hledali jsme proto řešení dopravním omezením. 
Za řešení nepovažujeme umístit do každé ulice 

několik značek zakazujících stání. Posuzovali 
jsme i variantu vymezené lokality opatřit zónou 
zákazu stání, proti které byli jak někteří zastupi-
telé, tak přítomní občané.
Zatím proto pouze doporučuji každému majite-
li auta, které parkuje na ulici, aby se nad svým 
jednáním zamyslel, dodržoval zákon a práci 
ostatním neztěžoval. Obecní policie už nebude 
pouze za stěrače dávat lístečky s upozorněním 
na špatné parkování, ale za překážku silničního 
provozu, kterou špatně parkující auto je, bude 
přímo ukládat pokutu, která může být až do 
výše 2000 korun.
Zastupitelstvo nedospělo ke konečnému řešení, 
protože je to velký zásah, který se v zásadě ne-
bude líbit. Nicméně pokračující problémy s par-
kováním nakonec k nějakému omezení nejspíš 
povede.  

Otakar Janeba

Pokračování ze str. 8

Co myslíte, projede tudy popelářský vůz? A co kdyby tudy potřebovali projet hasiči? A co kdyby zrovna k vám?



Sice právě začíná jaro, ale my pracujeme na 
konci srpna. Připravujeme už čtvrtý ročník 
Ohrobeckého divadelního festivalu. Už teď 
je nutné zajistit všechny divadelní soubory, 
o které stojíme a které stojí o nás. Tím, že 
je to již čtvrtý ročník, a začíná už být v pod-
vědomí principálů, produkčních i ředitelů 
divadel, je jednání s nimi trošku snadnější. 
Opět samozřejmě chceme přilákat kvalitní 
profesionální divadla. 
Laťku máme nasazenou dost vysoko, a to nás 
zavazuje nachystat a sestavit program tak, 
abyste vy, naši milí diváci, byli spokojeni 
aspoň tak jako vloni. Postavíme stejně velké 
divadelní šapitó, aby se do něho vešlo hodně 
diváků a hlavně scény jednotlivých předsta-
vení. Kostru festivalu bychom i pro tento rok 
zachovali stejnou, tedy odpolední představení 
pro děti a s přibývající hodinou by byla před-
stavení určena starším dětem až po dospělé 
diváky. Po zkušenostech z loňska chceme 
zkrátit přestávku mezi odpoledním a večerním 
představením, aby se atmosféra festivalu zby-
tečně nedrobila. Přestávky mezi jednotlivými 
představeními vyplní kejklíři, klauni, dětské 
workshopy a nebude samozřejmě chybět ani 
občerstvení. Jak je vidět, čeká nás pořadatele 
hodně práce. Zapálení pro věc nám ale nechy-
bí a zatím vše běží jak po másle.
Pro letošní festival je vybrán krásný ter-
mín, a to 31. srpna, tedy poslední sobota  
o prázdninách. Zahájení bude ve 14 hodin  
a pak bude festival, určitě zdárně, pokra-
čovat až do pozdních večerních hodin. Přijď-
te se tedy všichni na závěr prázdnin pobavit 
do Ohrobce mezi rybníky do našeho diva-
delního šapitó.

Jarda Strejc

Šapitó pro konec školních prázdnin

Švehlova alej a kámen
Málokdo si z auta při jízdě na Károv všimne, 
že těsně před ním, v zeleném pásu u pole, 
stojí pamětní kámen. Je na něm špatně či-
telný nápis ALEJ  DR. ANT. ŠVEHLY  1935.  
Víte, jaká historie se k tomuto pamětnímu 
kameni váže?  Dr. Antonín Švehla byl čes-
koslovenský státník a spolutvůrce Ústavy 
ČSR 1920. V roce 1919 se stal předsedou 
České strany agrární, kterým byl až do smr-
ti v roce 1933. S jeho jménem je spojen 
rozmach celého zemědělství, kde se sna-
žil, aby politika strany byla přijatelná jak 
pro velkostatkáře, tak pro malé zemědělce.  
Byl také předsedou celkem tří českoslo-
venských vlád.
Místní statkáři se rozhodli na počest A. Švehly 
zřídit  v roce 1935 pamětní kámen a nazvat 
zelený pruh podél pole Alej Dr. Švehly.
Od pamětníka z naší obce  jsme se dozvě-

děli, že v roce 1948, při změně režimu, 
dostali mládežníci v obci Ohrobec pokyn od 
okresního výboru svazu mládeže, aby zničili 
nápis na pamětním kameni. K rukám si vzali 
kladiva a majzlíky. Naštěstí se jim  to úplně 
nepodařilo. A tak i v dnešní době je původní 
nápis sice těžko, ale přesto čitelný. 
Pro zajímavost - zahrada dijonského kampu-
su francouzské vysoké školy Sciences 
Po nese od roku 2005 název Zahrada agrární-
ků Antonína Švehly (1873-1933).  K příleži-
tosti 100 let od založení Československé 
republiky  mu byl 28. října  2018 in memori-
am propůjčen Řád bílého lva.
Obec by ráda tento pamětní kámen v le-
tošním roce zrenovovala a upravila i jeho 
okolí.  Historii je dobré si připomínat. 
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