
ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
Od posledního vydání zpravodaje se konala tři 
veřejná zastupitelstva. Dubnové mj. schválilo 
smlouvu s vítězem výběrového řízení na stavbu 
chodníku v ulici Zvolská. Další zasedání v květnu 
projednalo schválení smluv na divadelní festival, 
nájmy obecních pozemků, vyhlášení výběrového 
řízení na stavbu obchodu, vypracování projektu na 
rekonstrukci hasičské zbrojnice a realizaci klima-
tizace v mateřské a základní škole. Na posledním 
červnovém zastupitelstvu rezignoval na funkci za-
stupitele pan Roman Hrabě, kterého nahradil pan 
Vladimír Strouhal. Panu Hraběti děkuji za práci, 
kterou v minulém volebním období jako místosta-
rosta a nyní jako zastupitel pro obec vykonal. 
Zastupitelstvo dále mj. schválilo účetní uzávěrku 
i závěrečný účet obce za rok 2018 a smlouvu  
s vítězem výběrového řízení na stavbu obchodu.
Pracovníci čety se v této době zaměřili hlavně na 
sekání a údržbu zeleně, trvale uklízejí nepořádek 
po nezodpovědných občanech kolem kontejne-
rů a dále likvidují stromy napadené kůrovcem. 
Kvůli obchodu byla v místě stavby pokácena 
překážející jedle. V současné době se věnují 
drobným opravám a přípravě školy a školky na 
zahájení nového školního roku.
Začátkem června v restauraci U Trojánků 
proběhlo vítání 23 nových občánků do naší obce, 
což dotvrzuje oprávněnost zřízení školky, školy  
a nyní i tělocvičny u nás v Ohrobci.
Byla provedena oprava Károvské ulice a bude-
me pokračovat s dalšími zpevněnými povrchy  
v ulicích na Kárově, na pozemcích, které vlastní 
obec. Občanům, kteří v letošním roce pozemky v 
ulicích obci darovali, patří mé poděkování, další 
občané ještě budou osloveni.
O stavbě tělocvičny, chodníku v ulici Zvolská  
a obchodu informuji podrobněji v samostatných 
článcích.
Co mne ale mrzí je skutečnost, že s největší prav-
děpodobností nevybudujeme cyklostezku Ohro-
bec – Libeň - Dolní Břežany. Poprvé o ní jednalo 
zastupitelstvo již v prosinci 2013, znovu v roce 
2014 a 2015. Na zastupitelstvu loni v březnu 
bylo schváleno výběrové řízení na zpracování 
projektu. Projekt byl předán ke schvalovacímu 
řízení, odbor územního plánování v Černošicích 
ke stavbě vydal kladné vyjádření a byla podána 
žádost o stavební povolení. Proti němu podalo 
podnět několik vlastníků pozemků z důvodu, že 
stavba jim znemožní přístup na jejich pozemky. 
Pokud s vlastníky pozemků nenajdeme vzájem-
né pochopení, stavební řízení bude zastaveno. 
Na cyklostezky jsou poskytovány dotace ve výši  
85 % a právě toho jsme chtěli využít.
Vážení spoluobčané, na závěr vám přeji pěkný 
zbytek léta a dovolených a dětem 
příjemně prožitý konec prázdnin 
a úplně na závěr vás všechny 
zvu na 4. ročník 
Ohrobeckého divadelního 
festivalu, který se bude 
konat 31. srpna.        

Otakar Janeba,
starosta

www.ohrobec.cz

Tělocvična zahajuje

Ohrobecký 
divadelní festival

Od 14 do 1830 hodin představení pro děti a další dětský program
Od 20 hodin představení pro dospělé
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Zastupitelstvo obce Ohrobec 
vás  srdečně zve na slavnostní otevření 
tělocvičny, které se koná v sobotu 14. září 
od 10 do 11 hodin.
Adresa: V Dolích  600, Ohrobec
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Zveme vás na Ohrobecký divadelní festival, 
který se koná 31. srpna mezi rybníky

Zveme vás na Ohrobecký divadelní festival, 
který se koná 31. srpna mezi rybníky

(Více na straně 4-5)

(Více na str. 3 a ve vloženém letáku)



OhRObecKý zpRavOdaj

Nepořádku i potíží s odpady přibylo

Vyšla kniha o historii našeho regionu

strana 2-3    www.ohrobec.cz

První co mne napadlo při psaní tohoto článku, 
byly výroky ve známém českém filmu Postři-
žiny: musíte se víc snažit pane správče...hlavně 
musí být pořádek. O pořádek se musíme víc 
snažit i v Ohrobci, kde bohužel přibývá ne-
pořádku.
Je dobře, že se učíme odpady třídit, ale musí-
me se věnovat i jejich odhazování. Není možné 
přijet autem ke kontejnerům, rozměrné krabi-
ce, které zaplní celý obsah kontejneru, nacpat 
dovnitř, takže se vyváží sice plný, ale ve sku-
tečnosti poloprázdný kontejner, případně nechat 
odpad vedle kontejneru a odjet; totéž platí pro 
plasty. Obecní četa má dva pracovníky, kteří mají 
dost jiné práce, než aby soustavně jezdili ko-
lem kontejnerů a po nezodpovědných občanech 
uklízeli poházené papíry a plasty. Svozová firma 
pohozené papíry či plasty sebere, ale obci tento 
úklid účtuje, což je vyhazování peněz. 
Obec na vyvážení odpadů v minulém roce do-
platila 100 000 korun, což bylo více než před-
loni. Náklady zvýšil svoz bioodpadu a pak 
úklid okolo kontejnerů, kdy nám popeláři za 
úklid jednoho stanoviště účtují jakoby vyvezli 
o kontejner navíc. Letos jsme také již zvyšova-

li počet vývozů odpadu z Ohrobeckého údolí, 
přidávali jsme kontejner na papír. V každé fak-
tuře hradíme průměrně vývoz tří 3 kontejnerů 
navíc za úklid kolem nich a nyní jsme zažádali  
o zvýšení frekvence svozu papíru pro letní mě-
síce na 2x týdně.
Řešení není v kratší frekvenci odvozu kontejne-
rů ani ve zvýšení jejich počtu, ale v přístupu 
každého z nás. Krabice je třeba rozebrat, pří-
padně sešlapat a pak teprve vložit do kontejne-
ru. Děláte to tak? A co říkáte těm, kteří to ne-
dělají? 
Už jsem uvedl, že v letošním roce se zvýšila 
frekvence odvozu tříděného papíru a v Ohro-
beckém údolí jsou nyní místo popelnic objem-
nější kontejnery. Proto se pro příští rok musejí 
poplatky za odpad zvýšit. Rozhodně však není 
správné, aby na neodpovědné občany doplá-
celi všichni. K nejproblémovějším stáním (Na 
širokém III), bude umístěna kamera, abychom 
zjistili, kdo tyto kontejnery plní, zda jsou to 
pouze naši občané, nebo cizí, případně firmy.
V této souvislosti musím zmínit ještě svoz 
domovního odpadu, který se u nás provádí 
pravidelně v pátek. Osádku auta i nás na úřadě 

trápí průjezdnost či spíše neprůjezdnost někte-
rých ulic, které jsou úzké. S tím nic neudělá-
me, ale ještě situaci komplikujeme nevhodným 
parkováním aut a dále zelení, která z pozemků 
zasahuje často do poloviny ulic. Jedná se o ulice 
Libeňská, Břízová, Ořechová, Šípková a další. 
Popeláři nejsou povinni po ulicích tahat po-
pelnice, protože k nim nemají příjezd, ani nejsou 
povinni objíždět ulice a k popelnicím couvat. 
Každý pátek mnoho občanů nemá kvůli tomu 
vyvezené popelnice a potom podrážděně volají 
na úřad s otázkou proč. Protože sobecká neod-
povědnost mnohých občanů, starajících se jen 
o své podhodlí, znemožní příjezd popelářského 
vozu. Žijeme na vesnici a měli bychom dbát na 
slušné chování a dobré sousedské vztahy. Ale 
k nim patří i to, že sousedovi řeknete, že kvůli 
němu k vám nedojeli popeláři.
Při kontrole vývozu dále bylo zjištěno, že něko-
lik popelnic bylo bez známek, případně bez líst-
ků, na některých popelnicích byla v igelitovém 
pytlíku dvacetikoruna. Tyto popelnice samo-
zřejmě vyváženy nebudou.  

Otakar Janeba

Na jednání starostů Dobrovolného svazku 
obcí Dolnobřežansko vznikl nápad: Připravme 
a vydejme knihu, která by na základě histo-
rických pramenů popsala život v tomto regi-
onu v minulosti. Dolnobřežansko sice dnes 
leží na jižní hranici Prahy, dlouhá staletí ale 
bylo vzdálenějším pražským venkovem. Od 
počátku 18. století bylo toto panství jednou z 
domén pražského arcibiskupství. Vznik domi-
nia o téměř 30 vesnicích byl dlouhodobý, za-
hrnoval spojování i rozdělování statků. Maji-
telé vesnic se rychle střídali, majetky se dělily 
mezi více vrchností. Proto mohly být i v malé 
vsi dvě tvrze s vlastními poplužními dvory. 
Kde objekty stály? A co běžné obyvatelstvo? 

Jak mohly vesnice v 16. století vypadat a jak 
se měnily? 
Na takové i jiné otázky hledala odpověď při-
zvaná Veronika Stachurová Kucrová, muzejní 
kurátorka a historička, která se specializuje na 
dějiny raného novověku. Výsledkem je pu-
blikace Dolnobřežansko: pohled do krajiny  
16. - 19. století. Autorka se dlouhodobě věnuje 
dějinám zdejšího regionu. Mimo jiné napsa-
la knihy Libeř v raném novověku a Zmizelé 
Čechy - Posázaví. Vede vzdělávací programy 
zaměřené na pravěkou historii, archeologii  
a keltskou kulturu v regionálním informačním 
centru v Dolních Břežanech.

Informace OÚ Ohrobec

VERONIKA STACHUROVÁ KUCROVÁ

Dolnobřežansko: 
pohled do krajiny 16.–19. � oletí
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Knihu je možné získat za 198 korun 

na našem obecním úřadě.



Letos se již počtvrté sejdeme s divadelními 
společnostmi na hřišti mezi rybníky, abychom se 
pobavili na Ohrobeckém divadelním festivalu. 
Dnes již mohu říci, že je vše nachystáno. Máme 
pro vás připravené známé i méně známé herecké 
tváře, které se představí už tradičně ve velikém 
stanu šapitó. 
Základní kostra programu festivalu zůstává 
stejná, ale změní se vyplnění přestávek 
mezi jednotlivými představeními. Ty, krom 
pravidelných dílniček vyplní kejklířské  
a klaunské vystoupení Sylvy van Loon. 
A jaké soubory k nám letos přijedou? Jako 
první se představí divadlo Já to sem Víti 
Marčíka s Eliščinými pohádkami. Pak uvidíte 
nám již z loňska známé Studio za2 s Velkým 
dobrodružstvím malého brouka. Odpolední část 
festivalu zakončí divadlo Kampa hrou Honza 
a lesní skřítek. Všechno to jsou hry pro malé  
i velké plné humoru a písniček. 

Hledání divadelních souborů na večerní 
představení bylo daleko složitější. Letos 
probíhalo jako na houpačce. Již na začátku 
dubna jsem měl příslib hry O lásce od divadla 
Studio Dva s paní Krausovou a panem Rodenem. 
Bohužel se ukázalo, že pan Roden je smluvně 
vázán na velký f ilmový projekt, který se tady 
natáčí, a tak nemůže zaručit dodržení termínu 
našeho festivalu. 
Nemohli jsme riskovat, že týden před festivalem 
nám oznámí, že představení ruší, a proto jsem 
oslovil další divadlo, jež mělo zájem u nás hrát 
už vloni, totiž Divadlo Pod Palmovkou. Vše 
bylo předjednáno a vypadalo krásně. Ale opět 
se po měsíci ukázalo, že jeden z herců má stejný 
problém - smlouvu s f ilmovou produkcí. Na 
poslední chvíli se podařilo sehnat Divadlo Verze 
s hrou Tři verze života s Lindou Rybovou, Janou 
Janěkovou ml., Igorem Chmelou a Davidem 
Prachařem. Naštěstí je v českém divadelním 

světě z čeho vybírat. Všechna naše divadla, 
myslím, mají svou kvalitu.
Takže je vše připraveno? Divadla, herci, 
technika, workshopy, občerstvení, stan, TOIky? 
Za mě ano, i když práce nás pořadatelů bude ještě 
hodně, hlavně v den festivalu. Tam se bude hodit 
každá dobrovolná ruka, která by se přiložila k 
dílu. Proto budeme rádi za každou pomoc. Budou 
se stavět stany pro dílničky, bude třeba roznosit 
lavičky do hlediště, postavit z praktikáblů jeviště 
i s látkovými výkryty a pozadím atd., atd. Prostě 
je to ho ještě dost a dost.
Ale všichni se i tou přípravou bavíme, i když 
někdy trochu drhne. Tak se přijďte pobavit  
s námi 31. srpna mezi rybníky a užijte si i se 
svými dětmi poslední sobotu prázdnin. Určitě se 
bude na co se dívat a že bude fajn atmosféra? Tak 
to bude záležet také trochu i na vás.

Jarda Strejc

Obecní policie Vestec v prvním letošním pololetí 
řešila v Ohrobci nad rámec každodenní hlídkové 
činnosti celkem 72 událostí, z toho 14 jich bylo 
oznámeno na naši tísňovou linku 
Za uvedené období bylo v obci zjištěno 
celkem 25 přestupků. V dopravě jde nejvíce  
o překročení nejvyšší povolené rychlosti v 
obci, a to bohužel i o více než 20 km v hodině, 
dále hojné nerespektování dopravní značky 
zákaz vjezdu vozidel s hmotností vyšší než 18 t  
v ulici Károvská, zastavení a stání na chodníku, 
nesprávné předjíždění, řízení motorového vozidla 
bez platného oprávnění atd.
Namátkou dále strážníci Obecní policie Vestec 
řešili přestupky proti majetku a zejména 
porušování Obecně závazné vyhlášky obce, 
obvykle v souvislosti se zvířaty. Na základě 
oznámení občanů strážníci nalezli v lese  
v Ohrobeckém údolí poraněného muf lona, který 

musel být následně přivolaným myslivcem kvůli 
zlomené přední noze a dalším zraněním na místě 
utracen.
Na žádost oddělení Policie ČR Jílové u Prahy 
vyjížděli do obce naši strážníci ve třech 
případech, kdy například prověřovali oznámení  
o možném únosu dítěte. Na žádost obce  strážníci 
řešili problémy způsobené uvízlým autobusem  
a nákladním automobilem v ulici Zvolská, 
kde následně usměrňovali provoz do doby 
zprůjezdnění komunikace. V neposlední řadě 
strážníci umisťovali a servisovali fotopasti.
A jeden výjezd popíšu podrobněji: 17. března ve 
dvě hodiny ráno vyjela naše hlídka na základě 
žádosti o součinnost od hasičského záchranného 
sboru k hrozivě vypadající dopravní nehodě   
v ulici K Vranému. Osobní automobil se třemi 
osobami z neznámých příčin zajel do slepé části 
této ulice a následně sjel ze srázu a skončil mezi 

stromy pod komunikací. K dopravní nehodě 
byly přivolány všechny složky Integrovaného 
záchranného systému. Na místo se postupně 
sjelo několik policejních hlídek, vůz hasičské 
záchranné služby a vůz zdravotnické záchranné 
služby. Naštěstí se vše obešlo bez zranění, ale 
ukázalo se, že řidič se notně posilnil alkoholem. 
Havarované silně poškozené osobní vozidlo 
vyzvednul z lesa autojeřáb. Opilý řidič zde 
zaměstnal všechny složky integrovaného 
záchranného systému na více než dvě hodiny. Za 
volant si  delší dobu nesedne – alkohol za volant 
nepatří!

Tomáš Heckr,
strážník Obecní policie Vestec 

Obecní policie Vestec (tel. 739 156 156).
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Festival má Tři verze života

Policie se nenudí



O stavbě tělocvičně jsem už napsal mnoho člán-
ků, zejména v období kolem voleb, proto se už 
o ní nebudu příliš rozepisovat. Toto je doufám 
předposlední článek, protože ještě v příštím 
zpravodaji bychom chtěli čtenářům přiblížit 
slavnostní otevření, dnes už mohu napsat naší 
nové tělocvičny.
Potkávám se s rodiči malých dětí, kteří jsou 
rádi, že u nás v Ohrobci máme školku, školu  
a oceňují i to, že se podařilo postavit tělocvičnu, 
která bude sloužit zejména pro děti, naši příští 
generaci. „Děkujeme, že se to nakonec povedlo“ 
nám přišla říct maminka prvňáčka, který se těší  
v září do školy. Skutečností je, že výstavba tě-
locvičny nás stála mnoho úsilí a energie, nebo 
– jak by asi řekl bývalý francouzský prezident 
generál Charles de Gaulle „potu a slz“, a v du-
chu si říkám díky Bohu, všem svatým, kolegům  
i dalším, že se nám ji konečně podařilo úspěšně 
dokončit.
Už v roce 2015, kdy jsme v naší škole za-
hajovali první školní rok, jsme věděli, že musí 
následovat stavba tělocvičny pro výuky tělesné 

výchovy a také dalších sportovních aktivit. Tě-
locvična proto byla zařazena mezi priority naší 
obce a začleněna do Strategického plánu roz-
voje obce pro roky 2018 - 2023. 
Po dobu čtyř let pro tělesnou výchovu sloužila 
jedna volná třída naší základní školy. Nyní již 
prvňáci z roku 2015 došli do třídy páté. Třídy 
naplnily a děti by neměly kde cvičit. Potřebují 
důstojnější a především dobře fungující spor-
tovní zázemí, ve kterém budou moci rozvíjet 
svoje pohybové nadání. 
Tělocvičnu jsme od počátku chápali jako více-
účelové zařízení, které bude možno využívat  
i pro volnočasové cvičení. V minulosti se stavěly 
sokolovny a mnoho jich stále plní svoje poslání. 
Jsem na sto procent přesvědčen, že takové vyu-
žití po dlouhá léta bude plnit i naše tělocvična.
Stavba tělocvičny byla schválena zastupitel-
stvem v roce 2016. Následovalo zpracování 
projektu a v průběhu roku 2017 vyřizování 
stavebního povolení, které jsme obdrželi 13. 
března 2018. Proti vydanému stavebnímu po-
volení se odvolali někteří občané, stavební úřad 
v Jesenici odvolání postoupil k přezkoumání 
Krajskému úřadu Středočeského kraje, který 
odvolání vyhodnotil jako nepřípustné a rozhodl 
o jeho zamítnutí. 
Výběrové řízení na dodavatele stavby se konalo 
v červnu a červenci 2018. Vítěznou firmou se 
stala akciová společnost ABP Holding s cenou 
9 558 837 korun bez DPH s dobou realizace 
270 dní. Dobu stavby se bohužel nepodařila 
dodržet, podle původního harmonogramu měla 
být stavba dokončena do konce května letošní-
ho roku. Z důvodu zpochybnění průběhu výbě-
rového řízení a také platnosti Smlouvy o dílo  
s ABP Holdingem byla výstavba 23. října 2018 
zastavena. Podle právního posouzení dvou ad-
vokátních kanceláří výběrové řízení proběh-
lo v souladu se zákonem. Zastupitelstvo obce 
poté 15. listopadu 2018 projednalo a schválilo 
smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení 
ABP Holding (ve stejném znění původně pode-
psané smlouvy) a 16. listopadu dodavatel zahá-
jil pokračování stavby. Dodavateli přerušením 
stavby vznikly značné škody, protože měl podle 
harmonogramu stavby smluvně zajištěn ma-
teriál a pracovníky. Dodávky materiálu zrušil, 
jelikož nebylo jasné zda, případně kdy se bude 
pokračovat. Po opětovném zahájení musel ma-
teriál zejména zdicí objednávat znovu, často za 
vyšší ceny a dodávky navíc vázly.  
Práce se posunuly do nepříznivého počasí. Čekalo 
se neplánovaně na vazbu a krytinu a stavba zů-
stala přes zimu nezakrytá a otevřená, i když pod-
le původního harmonogramu měla být do zimy 
kompletně uzavřena, což by se podařilo, kdyby…. 
Stavba tak byla dokončena až k 1. srpnu 2019, 
prodloužení termínu způsobilo zejména přeru-
šení výstavby a také vícepráce, jejichž potřeba se 
ukázala až v průběhu výstavby a které obec poža-
dovala. Termín Závěrečné kontrolní prohlídky 
(kolaudace) je stanoven na 20. srpna 2019.
Znovu podotýkám, že jsem rád, že už to je za 
námi a tělocvična od 2. září bude plně využívá-
na, a - což je podstatné - nejen jako tělocvična, 
ale i jako družina pro školní děti. Tím se uvolní 

OhRObecKý zpRavOdaj

Sejdeme se 14. září v tělocvičně
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jedna třídy ve škole a v Ohrobci budeme mít 
kompletní nižší stupeň základní školy. 
Skutečností je, že tuto stavbu jsme postavili bez 
dotace, jen z rozpočtu obce. Pro získání dotace 
jsme dělali maximum a vyvinuli hodně úsilí, ale 
žádný dotační program na stavbu nové tělocvič-
ny vypsán nebyl. Od vzniku myšlenky postavit 
tělocvičnu jsme s vynaložením nákladů ve výši 
13 mil. Kč počítali a takovou částku jsme vy-
členili v rozpočtu pro rok 2018. Stavba byla 
financována bez úvěru, obec jsme nezadlužili.
Na závěr cítím potřebu se omluvit všem, ob-
čanům z ulice V Dolích. Souběžně ve vel-
mi krátké době zde probíhala rekonstrukce  
a modernizace čističky, rozšíření ulice a stavba 
tělocvičny, takže si užili stavebního ruchu dost 
a dost. Všem vám děkuji za trpělivost, i když ne 
vždy jsme se shodli. Je však nutné si uvědomit 
zásadní skutečnost: při počtu obyvatel před de-
seti lety v naší obci školka či škola opodstatnění 
neměla, dnes už je má a velké.  
A úplně na závěr, vás zvu v sobotu dne 14. září 
2019 v 10 hodin na slavností otevření naší nové 
tělocvičny, abyste se mohli sami přesvědčit, že 
tuto stavbu můžeme hodnotit jako zdařilou. 

Otakar Janeba

Sportující děti i dospělí

srpen 2019

Tak se to konečně podařilo. Naše obec má nejen 
mateřskou školku a základní školu, ale teď už 
i tělocvičnu. Taková stavba si musí své místo 
zasloužit, a proto bude otevřena nejen školním 
dětem, pro něž byla zřízena především, ale i 
vám dospělým, kteří jste se o její dostavbu vý-
znamnou měrou zasloužili. 
Proč vymýšlet vymyšlené. Škola navázala 
spolupráci s organizací Vigvam, jež nabízí v 
propracovaném systému kurzy pro děti i dospě-
lé. Odkazy a informace o časech i cenách na-
jdete jednak v aktualitách na stránkách školy 
www. zszvole.cz a jednak na stránkách www.
vigvam-db.cz. V pravém horním rohu roz-
kliknete kolonku REZERVAČNÍ SYSTÉM, 
vyberete nabídku kurzů a na horní liště kliknete 
na OHROBEC 2019 – 20 i. POL. Takto vám 

nabízíme pro děti kurzy parkuru, házenou, jógu, 
karate, sportovní hry, v jednání je cheerleaders 
jako velmi atraktivní sport. 
Pro dospělé má Vigvam zatím jógu. 
Nicméně tělocvičnu zaplní i jiné kurzy. 

Dětem dále nabízíme:
fotbal v pondělí, v úterý a v pátek asi od 17 do 
19 hodin., kam se můžete hlásit na adrese  
h. andronikova@email.cz, 
f lorbal ve středu od 15 do 17,  
wertheim.d@seznam.cz
orientační běh ve středu od 17 do 18,30,  
informace najdete na http://ob.skzvole.cz

Pro dospělé pak připravujeme: 
jóga, úterý 19 – 20 (viz přehled Vigvam)

nohejbal, středa 19 – 22, informace  
pan Strouhal, strouhal@qwe.cz 
volejbal, čtvrtek 19 – 20,30, informace  
paní Vařenková, eva.varenkova@seznam.cz

Má-li někdo chuť poskytnout svůj čas ve 
prospěch druhých a vést další kurz pro dospělé, 
nechť se obrátí na paní Vařenkovou, která má 
na starosti obsazenost tělocvičny (kontakt výše
Jak vidíte, tělocvična si své místo na slunci 
rozhodně zaslouží. Ještě není v provozu a již je 
téměř zaplněna. 
Těšíme se na sportuchtivé spoluobčany a věří-
me, že se při smysluplně tráveném čase budeme 
rádi potkávat.

Lucie Strejcová,
ředitelka školy

V období červenec – září oslavili 
a oslaví svá jubilea níže uvedení 
spoluobčané:

 8. 7. Marie Loužilová
 10. 7. Jaroslav Stibůrek
 11. 7. Mária Svobodová
 16. 7. František Kolář
 21. 7. Josef Kočí
 31. 7. Alena Šantrůčková
 6. 8. Alena Palánová
 17. 8. Vladimír Řezníček
 17. 8. Josef Vítovec
 19. 8. Pavel Pošusta

 25. 8. Ivanka Šreilová
 2. 9. Eva Sedlmajerová
 3. 9. Arnošt Jakubek
 7. 9. Jan Šeda
 8. 9. Marie Kýhosová
 15. 9. Ludvík Vobejda
 18. 9. Karel Kurz
 20. 9. Jana Zapotilová 

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

Informace OÚ Ohrobec

Naši  
OSlaVeNci

AUTODOPRAVA NOVÁK 
odvoz odpadních vod

tel.: 602 504 174 



OhRObecKý zpRavOdaj

chodník ve Zvolské zdárně slouží

Zásobování vodou a likvidace splašků
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Po osmi letech od prvních úvah a po pěti le-
tech od zahájení přípravných prací se podařilo 
v Ohrobci dokončit další investiční akci. Jsem 
přesvědčen, že jste již všichni zjistili, že tolik 
potřebný a z hlediska bezpečnosti silničního 
provozu nezbytný chodník v ulici Zvolská se stal 
skutečností a slouží chodcům.
Výběrové řízení na jeho stavbu vyhrála 
společnost HES stavební s částkou 4 037 266 
korun včetně daně z přidané hodnoty DPH. Vy-
soutěžená částka se nakonec zvýšila o 176 831 
korun, takže celková hodnota díla činí 4 214 097 
korun. Na tuto akci jsme od Ministerstva pro 
místní rozvoj získali dotaci, která uhradí 95 % 
vynaložených nákladů, obec se na nákladech po-
dílí jen pěti procenty.
Společnost HES převzala staveniště letos 13. 
května a hotovou stavbu předala 8. července, kdy 
rovněž proběhlo kolaudační řízení. S radostí si 
dovolím konstatovat, že průběh stavby byl rych-
lý, práce byla provedena kvalitně, v rámci do-
pravního omezení nedošlo k nehodě, což mnozí 
z vás s uspokojením kvitovali, i když se vyskytli 
i kritici.
Dovolím si vrátit se o pár let zpět. První myš-
lenka postavit chodník v ulici Zvolská včetně vy-

budování autobusových zastávek se objevila už 
v roce 2011, ve kterém bylo provedeno geode-
tické zaměření této ulice a požádáno o zhotovení 
projektu na tento chodník.
První projekt byl vypracován v roce 2014, v roce 
2016 byla podána žádost o dotaci na projekt 
Stavba chodníku v ulici Zvolská do Integrované-
ho regionálního operačního programu a bylo za-
hájeno stavební řízení.
Vzhledem k požadavkům některých občanů a 
k nesouhlasu několika majitelů přilehlých po-
zemků se stavbou chodníku se nepodařilo získat 
územní rozhodnutí se stavebním povolením. Pro-
to byla žádost o dotaci zrušena. Následovalo nové 
projednávání s účastníky stavby, v roce 2017 
zastupitelstvo schválilo úpravu projektu tak, že 
chodník bude vybudován, až k proluce vznikají-
cí lokality Nad potokem a před křižovatkou ulic 
Zvolská a Průběžná budou vybudovány dvě au-
tobusové zastávky. 
Na základě dalších jednání v září 2017 zastupite-
lé schválili další úpravu projektu tak, že chodník 
bude postaven v celé délce, ale v místě před loka-
litou Nad potokem bude zúžen ze 2 m na šíři 1,50 
metru.
Na základě tohoto projektu bylo požádáno  

o územní rozhodnutí o umístění stavby, kte-
ré bylo schváleno v březnu 2018 a současně  
o stavební povolení, které bylo vydáno v listopa-
du 2018.
V září 2018 zastupitelé schválili podání žádosti 
o dotaci na stavbu chodníku na Ministerstvo pro 
místní rozvoj a na základě příslibu této dotace 
v únoru letošního roku bylo zastupiteli schváleno 
výběrového řízení na zhotovitele.
V dubnu zastupitelstvo schválilo rozhodnutí 
hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky 
veřejné zakázky a rovněž smlouvu o dílo se 
společností HES stavební. Po podpisu smlouvy 
stavba chodníku v ulici Zvolská s názvem Bez-
pečné napojení lokality – zastávka a chodník 
Zvolská již dostala rychlý spád.
Jsem opravdu rád, že stavba tohoto asi 380 metrů 
dlouhého chodníku byla úspěšně dokončena. Pro 
občany z lokality ulice K Vranému a dalších byd-
lících směrem ke Zvoli, zejména těch starších, 
přinese výrazné usnadnění života vybudování 
nových autobusových zastávek a všem, kteří se 
po této ulici pohybují pěšky, zvýšil jejich bez-
pečnost. 

Otakar Janeba

Možná se to nezdá, ale je to stejné místo před stavbou chodníku a zastávek a po ní.

Obyvatelé naší obce získávají vodu jednak  
z vlastních zdrojů a jednak z vodovodní sítě, 
která ji přivádí z přehrady Švihov na řece Že-
livce. Provozovatel vodovodní sítě (1. SčV) 
nám sdělil, že v minulém roce činil podíl ne-
fakturované vody v naší obci více než 20 %  
z celkových dodávek. Způsobuje to jednak únik 
vody v síti, ale také její černý odběr. Provozova-
tel provádí průběžně opatření ke snížení odběru 
nefakturované vody. Omezuje zejména únik 
v rozvodné síti, ale také zjišťuje a odstraňuje 
černé odběry. Podíl nefakturované vody se proti 
minulým obdobím snižuje.
Podle sousedských rozhovorů se v naší obci 
průběžně objevuje snížená kvalita vody z vlast-
ních zdrojů, kde jsou obsaženy mimo jiné nadli-
mitní koliformní bakterie (Colilert 18). Labora-
torní zkoušky vody z vlastních zdrojů je možné 
provádět v akreditovaných laboratořích a je na 
každém majiteli studny nebo vrtu, aby si je za-

jistil. Obec však nemá jejich výsledky ani za ně 
neodpovídá. Vodu z vodovodního řadu kont-
roluje jeho provozovatetel a kvalita odpovídá 
požadavkům.
Některé objekty jsou napojeny na oba zdroje. 
V takovém případě je velmi důležité, aby byly 
rozvody vody z obecních zdrojů a soukromých 
zdrojů úplně odděleny a nemohlo dojít k propo-
jení a znečištění.
Likvidace splaškových vod je v obci řešena 
prostřednictvím stokové sítě do dvou čističek 
odpadních vod. Jedna je proti škole a druhá 
v ulici Lipová na Kárově. V centrální ob-
lasti obce je stoková síť převážně gravitační 
(samospádem) a vede zejména do čističky pro-
ti škole, která byla nedávno rekonstruována. 
Ostatní stoková síť je tlaková, kdy má každý na-
pojený objekt svou šachtu s tlakovým čerpadlem  
a regulací, kterou si každý sám udržuje. Připo-
jení na stokovou síť je podmíněno smlouvou  

s provozovatelem (1.SčV) a je jedno zda zdrojem 
je voda ze studny (vrtu), nebo rozvodné sítě.
V obci jsou ještě u některých objektů samo-
statné čističky anebo jen jímky. V takových pří-
padech je na každém majiteli nemovitosti, aby 
si zajistit likvidaci splaškových vod a v případě 
výzvy musí doložit způsob likvidace v souladu 
s platnými právními normami.
Postupně se u těchto budov kontroluje, zda se 
splašky nevypouštějí do terénu a nepoškozují 
tak životního prostředí. Bylo by však dobré, aby 
na to dohlédli i občané.
Zastupitelé usilují, aby se likvidace splaškových 
vod prováděla prostřednictvím stokové sítě.  
V souvislosti s tímto rozvojem musíme  
v předstihu zajišťovat a plánovat rezervu kapa-
cit obecních čistíren v souladu se schváleným 
územním plánem.

Jiří Ovčáček



akce v obci
srpen 2019

Od minulého vydání Ohrobeckého zpravodaje 
se v naší obci uskutečnila řada akcí. Dokazují, 
že společné aktivity v obci mají své místo, pro-
tože utužují společný život. 

Procházka v lese
Vycházka proběhla v jednom dubnovém so-
botním dopoledni. Jejím tématem byly stromy, 
aktuální informace o kůrovci a boji proti němu, 
zvěř i hmyz v ohrobeckém lese a hospodaření 
v lese. Sešlo se nás bohužel málo, ale Filip 
Tobolka, ohrobecký lesní hospodář, který má 
naše lesy na starosti již desátý rok, nám řekl 
spoustu informací. Například nám ukázal, 
kde u nás roste mezi smrky, borovicemi a 
akáty také několik poměrně vzácných jilmů. 
Vzácný je tento strom proto, že jilmy byly kon-
cem dvacátých let minulého století napadeny  
v celé ČR houbovým onemocněním – grafio-
zou, a ta jejich porosty zdecimovala natolik, 
že se během dvaceti let z jilmů stala ohrožená  
a vzácná dřevina.

Čarodějnice 
Tradiční čarodějnice u nás v obci vždy zahrnují 
nejen pořádný oheň s figurou nad ním, ale také 
soutěže pro děti, zábavu na hřišti, hudbu, ob-
čerstvení a májku, kterou postavili ohrobečtí 
hasiči k hornímu rybníku. Děti si zasoutěžily, 
malování na obličej využily téměř všechny, ob-
líbené stříkání z hasičské hadice na cíl nebylo 
vynecháno, opékaly se buřty, hrála živá hudba 
a nakonec byla zapálena hranice. Podle hojné 
účasti asi 200 osob lze říci, že se akce podařila. 

Duatlon
Sportovní klání dětí, běh a jízda na kole, všech 
věkových skupin se v naší obci koná vždy na 
jaře a na podzim. Trasy letošního jarního duat-
lonu vedly okolo hřiště na Zálepech. Zúčastnilo 
se 20 soutěživých dětí.

Senioři
Jarní setkání seniorů proběhlo v restauraci  
U Trojánků na konci března. Při příjemné hud-
bě si přítomní popovídali, zatančili a strávili tak 
společné odpoledne. 

Cesta do divadla
Na jaře, jak už to bývá zvykem, obec pořáda-
la výlet zájezdovým autobusem do divadla. 
Tentokrát se jelo do divadla Na Fidlovačce na 
muzikálovou komedii s názvem Jeptišky. Smáli 
jsme se nejen v divadle, ale ještě i cestou domů. 

Vítání občánků. 
Nedávno jsme přivítali naše občánky, kteří se 
narodili od 1. září 2017 do 31. března 2019. 
A bylo jich celkem 23. Našli se mezi nimi 
také sourozenci, u kterých je věkový rozdíl 
1,5 roku a další maminka vítaného chlapeč-
ka měla těsně před porodem. Jsme rádi, že se  
v obci miminkům daří. Na akci zazpívaly děti 
ze základní školy ze Zvole a Ohrobce. Rodiče 
se podepsali do Knihy zápisů o uvítání do živo-
ta, maminky obdržely květinu, děti pamětní list 
a dárky. Pak se k práci dostala profesionální 
fotografka, aby se tito občánci mohli třeba po-
dívat, jak sami vypadali, až budou na vítání ob-
čánků se svými dětmi. 

Informace OÚ Ohrobec

Kroužek  
tradičních  
ručních 
prací
V ohrobecké základní škole již druhým rokem 
funguje kroužek tradičních ručních prací. Jde  
o háčkování, pletení, klasické vyšívání, kříž-
kové vyšívání, šití .... i do paličkování se dokon-
ce děti s nadšením pouštějí. Kroužek vede paní 
Martina Hradecká, obyvatelka naší obce. Je to 
maminka dvou holčiček a kluka a navíc chová 
psa.
Do kroužku zatím chodí dívky ve věku 6 – 10 
let, ale mohou přijít i starší. Nadšených žaček, 
které mají zájem, přibývá a tak by v kroužku 
potřebovali a rádi přivítali další šikovnou tetič-
ku, maminku, babičku, která by mohla vypo-
máhat. Najde-li se taková, ať se ozve obecnímu 
úřadu. Září přivede nové prvňačky a tak se kaž-
dá šikovná ruka hodí. 
Kroužek se schází vždy každý čtvrtek od 15 do 
16,30 h hodin ve škole v Ohrobci. Je zdarma.

Informace OÚ Ohrobec



A jak se psalo v letošním jarním zpravodaji, 
tak se i stalo. Celé jaro jsme pilně trénovali  
a Otík se vrátil 22. června do Ohrobce spolu 
s 22 účinkujícími – herci, kulisáky, nápově-
dou v představení divadelního spolku HROB 
s názvem Vesničko má středisková.  Jako 
vždy nás herce, a podle vašich reakcí, i vás 
diváky, celý večer náramně bavil a všichni 
jsme si životní kotrmelce Otíka a jeho blíz-
kých užili. Prostě škoda slov, koukněte na  
fotky.
Pokud jste nemohli do Ohrobce, máte ještě 
možnost vidět tuto hru 6. září v Dolních 
Břežanech.

Jarda Strejc

Otík byl mezi námi

Mám doufám dobrou zprávu a jsem moc 
rád, že po mnoha článcích v našem zpravo-
daji mohu s jistotou napsat, že obchod u nás  
v Ohrobci konečně bude. 
První článek k situaci okolo obchodu jsem 
psal v roce 2015, kdy paní Slavíčkové kon-
čil pronájem pozemku, který patří obci,  
a na kterém stál její nezkolaudovaný obchod. 

S paní Slavíčkovou jsme rok řešili variantu 
odkoupení tohoto obchodu. Vzhledem k jejím 
představám o ceně jsme se nedohodli. Proto na 
tuto stavbu vydal Stavební úřad v Jesenici v 
roce 2016 výměr na její odstranění. Projednání 
a předání tohoto výměru paní Slavíčková neu-
stále oddalovala - bylo zřejmé, že obchod ne-
odstraní. 
Proto do celé záležitosti vstoupila obec s tím, že 
obchod bude odstraněn. Abychom však mohli 
s touto stavbou cokoli dělat, museli jsme ji mít 
ve vlastnictví. Až v polovině září 2017, více 
jak dva roky od uzavření obchodu (1. 7. 2015), 
byl obchod převeden do majetku obce a vznik-
la otázka jak pokračovat. Jednou variantou 
bylo odstranění existující stavby a vybudování 
nového obchodu, což by bylo časově i finančně 
náročnější, ale nová budova by zase splňovala 
veškeré současné předpisy – hygienické, pro-
tipožární, energetické – a dá se předpokládat, 
že by bez problémů sloužila několik desítek let. 
Druhá varianta spočívala v opravě existující bu-

dovy – znamenalo by to vyměnit střešní krytinu  
i opláštění, zateplit ji, provést nové veškeré 
vnitřní rozvody aj., což by bylo rychlejší, fi-
nančně méně náročnější, ale zůstala by nám 
stará budova. 
Zvítězila první varianta, požádali jsme 
o zpracování projektu s požadavkem na 
zvětšení prodejní plochy na 60 m². Projekt 

byl zpracován loni v lednu a po schválení  
a získání stanovisek všech dotčených or-
gánů v červenci 2018 byla podána žádost  
o stavební povolení, které bylo vydáno  
v září.
Rozpočet na stavbu obchodu představoval 
částku 2 834 861 korun včetně DPH, možnost 
čerpání dotace na investice tohoto druhu se 
nenaskytla. Proto obchod budeme financovat z 
rozpočtu obce. 
Protože obchod umístěním narážel na stav-
bu chodníku, dostal chodník přednost. Po 
jeho dokončení navázala výstavba obchodu. 
Po dokončení stavby nás čeká další projekt,  
o kterém jsem již psal, tj. přesun a restaurování 
křížku za obchodem.
Výběrové řízení na stavbu obchodu zastupi-
telstvo schválilo na svém zasedání v květnu. 
Do soutěže se přihlásilo sedm firem. Na  
červnovém zasedání zastupitelstvo schválilo 
smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení, 
kterým se stala společnost PP-servis Plzeň. 

Dne 15. července byla s dodavatelem podepsá-
na smlouva, podle které cena díla představuje  
2 541 116 korun, což je 89,6 % z navrhované-
ho rozpočtu. Termín dokončení stavby včetně 
řádného předání a převzetí je stanoven na 140 
dnů, takže, vážení občané, letos před Vánoci 
může být, a já jsem pevně přesvědčen, že bude, 
obchod u nás v Ohrobci zase otevřen.

Rozhodnutí zda stavět obchod nebo ne po 
celou dobu provázely různé pochybnosti, 
zda se uživí, kdo v něm bude prodávat, že se 
všude na vesnicích obchody zavírají atd. Já 
jsem ale od začátku přesvědčen, že obchod 
do Ohrobce patří a mám radost z toho, že se 
ho podařilo prosadit. Hodně občanů se mě 
často ptá, kdy obchod bude stát a nyní mohu 
odpovídat, že letos. Naše obec s 1301 při-
hlášených obyvatel v 529 domech, k tomu je  
v našem katastru 314 chat, není malá. Kupní 
síla tady bude podobná jako je ve všech 
okolních obcích.
Protože otevření obchodu se stává rychle se 
blížící skutečností, ptám se v první řadě míst-
ních obyvatel, zda by někdo neměl zájem tento 
obchod provozovat. Spolehlivá, slušná a zna-
lá obsluha bude zárukou úspěšnosti prodeje. 
Ozvěte se na obecním úřadě.

Otakar Janeba

Obchod v Ohrobci konečně bude


