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Školní děti soutěžily,
zvířata se radují

Výzva

V polovině října naše škola vyhlásila soutěž se
záměrem nasbírat co nejvíce kaštanů, žaludů,
bukvic, jablek a mrkve pro zvířata v Zooparku
Zájezd. Soutěžilo se v tom, která třída nasbírá

nejvíc. Vzhledem k uzavření školy v době nouzového stavu sbíraly děti individuálně a 12. listopadu byla soutěž ukončena a vyhodnocena.
1. místo získala 4. třída, která nasbírala celkem
53 kg plodů.
2. místo získala 1. třída, která nasbírala celkem
27 kg plodů
3. místo získala 5. třída, která nasbírala celkem
21 kg plodů.
Vítězným třídám gratulujeme, děti dostaly
sladké odměny a vítězná 4. třída se na jaře pojede za zvířaty podívat. Zvláštní poděkování
také patří tatínkovi Káji Vonky, který nasbírané
plody vyzvedl a doručil do Zooparku Zájezd.
Viděl radost provozovatelů této zoologické zahrady z doručených plodů, které přišly zvláště
vhod v době, kdy areál musí být z nařízení vlády
uzavřen.
Petr Pavelka,
zástupce ředitele ZŠ a MŠ Ohrobec

Milí spoluobčané z ulic V Zahrádkách,
Šumavská, Jabloňová, Višňová a K lesíčku, máme možnost v příštím roce získat
dotaci na rekonstrukci těchto místních
komunikací, jednoduše řečeno na asfaltový povrch. Týká se to však pouze komunikací, které jsou na pozemcích vlastněných 100% obcí, jenže to pro uvedené
ulice neplatí. Žádáme proto vlastníky

uvedených pozemků, aby je bezplatně
převedli na obec; obyvatele, kteří již tak
učinili, prosíme, aby to vysvětlili sousedům. Zastupitelé i zaměstnanci obce udělají vše, abychom této dotace maximálně
využili, ale podmínka je jasná – příslušné
pozemky musí vlastnit obec.
(Podrobněji v v článku Investiční akce připravované na příští rok na str. 8)

Divadlo jsme nakonec
stihli až na třetí pokus
Každým rokem vždy na jaře a na podzim
navštěvujeme společně některé pražské divadlo. V letošním roce jsme měli lístky na 16.
března do divadla U hasičů na představení s
názvem Bosé nohy v parku. Zájem byl jako
vždy velký a lístky byly vyprodány velmi brzy.
Jenže … kvůli infekčnímu onemocnění Covid19 divadlo muselo přesunout původní termín
na 19. května. Ani tento termín však nemohl
být využit a naše představení bylo přesunuto
na podzim 6. října.
Na potřetí se vše povedlo a divadlo své představení odehrálo. Pandemie však způsobila, že

autobus z Ohrobce ani samotné divadlo nebylo
zcela zaplněné.
Komedie, která skloubila jemný humor s myšlenkou, jak je důležité procházet se bosýma
nohama v parku, když chceme s tím druhým
projít celým životem, byla báječná. Mladému páru A. Linhartové a R. Máchovi výborně
sekundovali V. Freimanová s R. Hrušínským.
Věříme, že příští rok budeme moci opět nějaké
divadelní představení navštívit.
Informace OÚ Ohrobec
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
letos způsobil virus Sars CoV-2 pandemii
s následky, které si drtivá většina populace (pokud vůbec někdo) neuměla představit a ani ve
snu si ji připustit. Samozřejmě ji pocítila i naše
obec a naši občané. Musím a současně chci
vám všem poděkovat za disciplínu a dodržování vyhlášených opatření a doporučení, čímž
jste určitě přispěli ke skutečnosti, že nakažených osob máme minimálně.
Od posledního vydání zpravodaje se konala
čtyři veřejná zasedání zastupitelstva. Řešili
jsme běžný chod obce, ale hlavně kroky k zahájení připravených investičních akcí do konce
letošního roku.
Co se nám v letošním roce podařilo: je
to například stavba obchodu, která vyšla
celkem na 4 223 5000 korun. Máme hotovou
projektovou dokumentaci na připravované
akce (požární zbrojnice, přístavba školy a ještě
projekt pro chodník U Rybníků II), za kterou
jsme zaplatili 200 000 korun, zhruba stejně
stálo doplnění a výměna kamerového systému.
Autobusové čekárny v ulici Zvolská vyšly přibližně na 50 000, přesun a restaurování křížku
u nového obchodu si vyžádalo přibližně trojnásobek. Za opravu komunikací jsme utratili asi
1,5 mil. korun a do konce roku bychom měli
stihnout ještě odbahnění horního rybníka s nákladem 1 423 000 korun.
Prvního září jsme zahájili školní rok, kdy škola
i školka je řízena naší příspěvkovou organizací. Chceme, aby výuka byla stejně kvalitní jako
dosud a žáci i rodiče byli spokojeni. Hledáme
nejlepší cestu jak vyřešit chybějící druhý stupeň naší školy.
Vítání narozených dětí v naší obci jsme bohužel nemohli uspořádat ze známých důvodů.
Přivítání našich nových občánků, narozených
od 10. června 2019 se proto uskuteční v příštím roce. Doufáme, že situace to už konečně
dovolí.
Vánoce se blíží a Betlémské světlo skauti určitě přivezou. Budeme se snažit, v rámci aktuální
situace, přivítat vánoce jak jen to půjde. Aktuální informace vám včas sdělíme.
Na závěr vám přeji krásné
vánoční svátky, do dalších let
hodně zdraví a energie .
Otakar Janeba,
starosta
www.ohrobec.cz
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Budování školy musí pokračovat

Asi všichni víte, že se začátkem školního roku
jsme prostřednictvím zřízené příspěvkové organizace převzali řízení Základní školy a Mateřské školy naším obecním úřadem. Základní
škola má jen 1. – 5. třídu a v minulém školním
roce z ní vyšli první páťáci. Proto jsem se na
jaře začal starat, ve které škole naši první páťáci budou přijati do šestých tříd. Základní škola Vrané nad Vltavou je odmítla z kapacitních
důvodů, stejně tak v Dolních Břežanech. Navštívil jsem i několik základních škol na Praze
4 a situace byla obdobná. Přijetí si řešili sami
rodiče a děti umisťovali do různých škol, podle možnosti dopravy apod. To narušilo školní
kolektiv, který v naší škole se tvořil pět let.
Vzhledem k tíživé kapacitní situaci základních
škol II. stupně, která v rámci Dolnobřežanska
zasahuje Ohrobec, Zvoli, Březovou, Okrouh-

lo a Zlatníky, jsme v zastupitelstvu dospěli k
rozhodnutí vybudovat u nás II. stupeň základní
školy. Ke stejnému rozhodnutí dospěli ve Zlatníkách, Vrané nad Vltavou řeší kapacity školy
půdní vestavbou, která ji rozšíří o dvě třídy,
Zvole plánuje postavit novou školu s první až
devátou třídou pro 675 žáků.
Zastupitelstvo naší obce se rozhoduje, jakou jít
cestou s ohledem na existující I. stupeň školy, náklady a rychlost výstavby. Součástí nové
školy by měla být i kuchyně s možností stravování pro místní občany. Velkou cenu má také
udržení kolektivu žáků do 15 let, což samozřejmě vylepšuje vztahy v obci.
Nyní se posuzuje, která ze tří variant bude nejvhodnější. Každá má své pro a proti.
Varianta A využívá prostoru pod požární
zbrojnicí. Protože jsou stanoveny povinné

vzdálenosti od existujících objektů, zasahuje
do tenisového kurtu, který by proto musel být
zrušen.
Předpokládaný investiční náklad této varianty
činí 35 mil. korun bez DPH.
Varianta B umísťuje školu do prostoru u dnešní
školy a tělocvičny v jižní části vpravo podél
svahu na sáňkování (zůstane zachován) s přístupem z ulice K Vranému. V průběhu výstavby školy by bylo reálné začít řešit i přemístění
čističky odpadních vod níž do lesa.
Předpokládaný investiční náklad pro školu je
38. mil. korun bez DPH.
Varianta C uvažuje výstavbu školy v rozsahu
první až devátá třída na místě dnešního obecního úřadu a zázemí pro pracovní četu. Toto řešení by vyžadovalo demolici budovy obecního
úřadu a před jeho přestěhováním do nynější
školy by musely být provedeny její úpravy.
A také je třeba nové zázemí pro pracovní četu.
Rovněž by se muselo řešit, kde bude během
výstavby fungovat obecní úřad.
Předpokládaný investiční náklad na stavbu
školy činí 65 mil. korun bez DPH + 2 mil. na
demolici obecního úřadu.
Školu bychom chtěli postavit v letech 2021 –
2023. Znamená to v příštím roce zajistit projektovou dokumentaci včetně stavebního řízení
a taky dotaci na stavbu. Zahájena by měla být
v roce 2022. Zastupitelstvo bude o definitivní
variantě rozhodovat velmi rychle, protože tato
akce souvisí i se zamýšlenou úpravou tenisového kurtu a přístavbou současné základní školy.
Otakar Janeba

Vody bude dostatek na dalších 15 let

V minulém čísle jsem vás informoval o zahájení prací na přivaděči vody z Libně pro obce
Březová, Ohrobec, Okrouhlo, Vrané nad Vl-

tavou a Zvole. A dnes chci napsat, že akci se
podařilo dokončit.
Nový přivaděč se skládá ze tří dílčích staveb:
• Zvýšení dimenze přívodního potrubí z Posázavského vodovodu ze 150 na 300 mm do
rozdělovací šachty U závory v Libni.

• Stavební a technologické rekonstrukce rozdělovací šachty.
• Obchvat Libně novým přivaděčem o průměru 200 mm ze šachty U závory do šachty
U Zvole.
První etapa přivaděče je dokončena a zkolaudována. Kapacita přiváděné vody z Posázavského vodovodu je dostačující pro všechny
vyjmenované obce výhledově asi na 15 let. Náklady na tuto část přivaděče v celkové částce
5 mil. korun hradil Posázavský vodovod.
Rovněž druhá etapa, která řeší rozdělovací
šachtu, je dokončena, osazena je nová technologie a je zkolaudována. Tato šachta řeší přítok vody od Posázavského vodovodu, kterou
rozděluje do tří samostatných odtoků, a to pro
Libeř, Libeň a zbývající obce Březovou, Ohrobec, Okrouhlo, Vrané nad Vltavou a Zvoli. Náklad na uvedenou šachtu představuje
2,9 mil. korun a uhradila jej Libeř.
Třetí etapa byla financována na základě Smlouvy o sdružení finančních prostředků výše jmenovanými obcemi celkovou částkou 8 737 800

korun, z toho podíl naší obce činí 1 434 940
korun. I tato etapa je dokončena a zkolaudována. Obchvat bude zprovozněn na počátku
ledna (ještě probíhají ověřovací zkoušky),
a tím bude celé dílo plně funkční.
V současné době se uzavírají dohody o provozování vodovodního řadu – aby jej provozoval jeden subjekt. Bude to mít na starosti obec
Zvole prostřednictvím svého provozovatele,
kterým je 1. SčV. Zvole podle počtu obyvatel
vlastní 27,98 procenta vodovodního řadu, Ohrobec 16,77 procenta.
Následovat bude zvýšení dodávané vody od
Posázavského vodovodu v množství dostatečném pro další rozvoj naší obce, a tím
možnost uzavírat nové smluvy na pořízení
vodovodních přípojek na dalších 15 let. Jsem
rád, že přivaděč je hotový a věřím, že už nebudeme muset odmítat napojení na veřejný
vodovod z kapacitních důvodů, což někteří
z vás poznali sami.
Otakar Janeba
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Mareček podal pero a polechtal bránice

Vážení diváci a příznivci divadelního spolku
HROB, bohužel, s lítostí v srdcích, se musíme pro letošní sezónu rozloučit. Jak jste
asi zaregistrovali, povedlo se nám sehrát v
letošním roce jen jedno představení. A ani
podzimní derniéra se z důvodu koronaviru konat nemohla. I když jsme čekali až do poslední
chvíle s nadějí, že se snad Covid-19 zalekne
našich dezinfekcí a roušek a zmizí neznámo
kam. Nestalo se. Ale nezoufejme. Jestli bude
v lednu či v únoru nějaký volný termín a jestli
už nebude hrozit nákaza, určitě se představíme
v nějakém kamenném divadle, a to nejspíš na
Dobešce jako loni.
Takže pěkně popořádku. Dlouho jsem přemýšlel, čím novým bychom vás překvapili.
Dokonce jsem měl již dva scénáře napsané
a třetí rozepsaný. Není žádným tajemstvím, že
jeden z těch scénářů byla úprava filmu Někdo
to rád horké, který je plný krásných humorných
a gangsterských scén a také jedné velmi lechtivé, na kterou se případní představitelé hlavních
rolí velmi těšili. Snad jsem je nezklamal, když
nakonec padla volba na komedii Marečku, podejte mi pero.
Filmový scénář je z pera pánů Svěráka
a Smoljaka a ti jsou nám hodně blízcí. Vždyť
jsme s jejich Cimrmanovskými jednoaktovkami před sedmnácti lety začínali. Zkoušet jsme
začali po příkladu školní výuky na internetu
on-line. Za moc to nestálo, a tak jsem byl rád,
když nám jeden ze členů souboru poskytl obývací pokoj, kde jsme se alespoň reálně viděli
a slyšeli. Když se koronavirově trochu uvolnilo, mohli jsme vyrazit na červnové divadelní
soustředění, které je nutnou a nedílnou součástí
přípravy. Zde jsme mohli poprvé zkoušet před
kulisami a vyšperkovat jednotlivé scény. V této
hře je totiž několik hlášek, kterých si možná ve
filmu ani nevšimnete, ale byl jsem přesvědčen,

že v podání našich herců budou právě tou třešničkou na dortu. To se také po prvních přehrávkách potvrdilo.
Všichni se krásně popasovali se svými rolemi
a bylo mi už jasné, že jsme vsadili na hru, která
našemu souboru bude parádně sedět. Také bylo
zřejmé, že premiéru budeme muset odložit až
na září. Tedy místo reprízy v Dolních Břežanech budeme mít premiéru v Ohrobci. Břežanští byli sice trochu smutní, ale pro nás nebylo
co řešit. Premiéra musí být na domácím hřišti,
a tak se Mareček hrál v sobotu 5. září.
Týden před představením, jsme ještě vše doladili u zahrádkářů v Černíkách, kde jsme si
mohli postavit celou scénu a dokonce si i uvařit
kávu. Jejich prostoru jsme využili již po několikáté a za to jim moc a moc děkujeme.
V den D už vše běželo jak na drátkách. Stavba jeviště a celé scény, dovezení a rozmístění
lavic, umístění TOI TOI. Po obědě dorazila
firma Yventech se světly a zvukem, odpoledne
i stánek s pivkem a občerstvením z Březové.
Před šestou už bylo vše nachystané, protože
dobře víme, že v Ohrobci chodí diváci už od
šesti hodin. Naše divadelní představení není
totiž jen kulturním zážitkem, ale také, a to
hlavně, společenskou událostí. Proto si spousta lidí přišla dávno před „oponou“ popovídat
s kamarády, se sousedy a také zabrat poslední
místa k sezení. Ta se začala zaplňovat velmi
rychle a s tím ze mě spadla obava, že by snad
kvůli covidu přišlo málo diváků. Že to byly
obavy liché, se ukázalo záhy. Lavice byly zaplněny hodinu před začátkem. To ale nemohlo rozhodit naše skalní fanoušky, kteří si jako
vždy přinesli vlastní křesílka a židličky do ,,postranních lóží“.
Na koho nezbyla místa k sezení, musel stát,
a takových diváků bylo letos opravdu hodně.
Diváky jsme tu nepočítali, ale když sečteme, že

na lavice se vešlo asi 450 osob, k tomu domácí křesílkáři, pak asi stovka stojících…. Prostě
přišlo diváků nepočítaně. Přičítáme to i tomu,
že se vlastně žádná jiná akce v našem okolí ze
známých důvodů nekonala. Pro každého jsme
měli přichystán tradiční dárek u vchodu, a to
pytlíček se švestičkami z naší zahrádky.
O vlastní hře jste si jistě udělali obrázek sami.
Zmínil bych se jen o tom, že bylo určitě na
každém z nás vidět, že nás to baví, že někteří z nás by si nezadali s profesionály, že jsme
scénu zvládli vymyslet a postavit velmi dobře
a že si dokážeme perné chvíle na jevišti zkrášlit
leckterým vtípkem a improvizací. Velmi poveselit umí i takový malý připínáček na židli Hujera jako vzpomínka na naše školní lumpárny.
Vždy je náročné vše sladit s technikou, tedy se
světly a zvukem. Nemáme totiž možnost tyto
věci zkoušet dopředu, a tak je pro toto představení velmi důležité mít super techniky i vybavení. Opět se mi potvrdilo, že se vyplatí si
takovou firmu najmout, protože vše klaplo na
první dobrou.
No a tak mi na závěr dovolte, abych začal
děkovat. Nejprve obci za podporu jak finanční, tak i logistickou. Děkuji všem herečkám
a hercům, technikům, nápovědě, že předvedli
úžasný výkon a že vydrží stále poslouchat moje
výmysly a přání. Jmenovitě bych rád poděkoval Petru Prokopovi za plakáty a propagaci,
Jardovi Sýkorovi za billboardy a trička, Pepovi Šindelářovi za TOI TOI, Jirkovi Saskovi za
technickou přípravu a Rendovi Kuchárovi za
švestky. Díky děvčatům ze souboru za dobroty
přinesené do zákulisí. No a vám všem divákům
děkuji za úžasnou atmosféru, kterou jste vytvořili, a že vás baví se s námi bavit.
Jarda Strejc
H.R.O.B.
www.ohrobec.cz
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Hráz je úzká a proto je
doprava nebezpečná

Průjezd naší obcí je obtížný zejména pro kamiony, nákladní auta, autobusy, ale často i pro
osobní automobily. Je to kvůli šíři vozovky
na hrázi rybníka z doby, kdy nikdo současnou
dopravu neuvažoval. Situaci ještě zhoršují navazující zatáčky jak směrem k Dolním Břežanům, tak ke Zvoli. Silnice proto vůbec parametry neodpovídá současným předpisům.
Ideální by byl obchvat obce, který už byl uvažován v územním plánu obce a byl veden od
Lhotecké křižovatky až za Zvoli. Takové řešení je – jenom možná – hudba velmi vzdálené
budoucnosti a proto hledáme jak průjezdnost
zlepšit. Jde o státní komunikaci ve vlastnictví Krajské správy údržby silnic a celou záležitost jsme proto začali řešit v roce 2016
s jejich součinností. Dohodlo se, že obec zajistí
projektovou dokumentaci včetně stavebního

povolení a tato správa stavbu zaplatí. Zadali
jsme zpracovat studii proveditelnosti a zahájili
jednání na stavebním úřadě.
Studie obsahuje dvě varianty:
1. Rozšíření komunikace na úkor chodníku,
který je pomocí konzolové konstrukce přemístěn nad vodní plochu rybníka. Vozovka širší
o 1,65 m umožní míjení osobního vozidla
s nákladním či s autobusem, ale ne dvou nákladních vozidel, popř. autobusů.
2. Vybudování železobetonové opěrné zdí na
druhé straně hráze, což dovolí rozšířit komunikaci v kritickém bodě o 3,6 m. A míjet se tam
pak mohou i dva autobusy.
Uvedené varianty ale nejsou konečné, v rámci
projektu budeme hledat další řešení.
K podání žádosti o stavební povolení je třeba
souhlasu všech vlastníků pozemků dotčených
stavbou. Narazili jsme na majitele sousedních
pozemků - rybníku, který v té době vlastnilo
15 osob, z toho 7 již nežilo – zemřeli někdy ve
20 – 30. letech minulého století. U těch jsme
požádali o dodatečná dědická řízení, protože
ta původní neřešila rybník či pozemky pod
komunikací. Pak pozemek buď připadne dědicům, s nimiž jednáme o darování, nebo Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových,
který takový pozemek musí nějakou dobu mít
ve svém majetku a pak je teprve možné žádat
o darování.

Další problém jsou vztahy mezi vlastníky.
Rybník je nutné odbahnit a opravit i rozšířit
hráz, která v havarijním stavu protéká. Odhad nákladů odbahnění činí asi 4,5 mil. korun, oprava a rozšíření hráze vyžaduje dalších
2,8 miliónu. Aby investorem mohl být obecní
úřad a mohl získat dotaci, musí rybník 100%
vlastnit. Podaří se nám přesvědčit vlastníky (je
jich 11), aby obci podíly darovali? Nebo budeme všichni čekat, až opravdu dojde k nejhoršímu a hráz se třeba protrhne? Čekání však vlastníky nezbavuje odpovědnosti za svůj majetek
a za vzniklé škody.
Budeme proto s vlastníky jednat, ale hlavně
připravovat projekt pro stavební povolení. Projekt musí obsahovat ověření existujících inženýrských sítí, inženýrsko-geologický průzkum
tělesa hráze, dendrologický průzkum a hydrogeologické údaje povrchových vod. Mimo
projekt bude muset být řešena výstavba nových inženýrských sítí, projekt na odbahnění
rybníka, inženýrsko-geologický průzkum dna
rybníka, doměření rybníka a jeho dna a další.
Zpracovatel studie požaduje za projekt 1,3 mil
korun. Na začátku roku vypíšeme výběrové řízení, aby projekt včetně rozpočtu byl v příštím
roce komplexně zpracován. Bude následovat
hledání možné dotace a příprava k realizaci díla.
Otakar Janeba

Nohejbalové vítězství
Naši
oslavenci
V období od listopadu do konce prosince
2020 oslavili a oslaví svá jubilea níže
uvedení spoluobčané:

I když to na jaře tak nevypadalo, ani letos jsme
nezaháleli. Jezdili jsme reprezentovat Ohrobec,
kde se dalo, a z jednoho turnaje jsme si dokonce
přivezli za první místo hodnotné výhry v podobě sudu plzeňského piva a šunkové kýty.
V Ohrobci jsme letos uspořádali nakonec tři
turnaje, počasí nám pokaždé přálo a účast byla
vždy k naší plné spokojenosti. Letos již sedmý
ročník Kulí memoriálu byl naplánován na 22.
srpna a dorazilo 16 týmů. Rozděleny byly do
čtyř skupin podle výkonnostních parametrů tak,
aby si opravdu všichni dobře zahráli.
Finále vyšlo na pátou hodinu odpolední. Celou
dobu hrozilo, že bychom mohli přijít o náš pustrana 4-5

tovní pohár. Podle obecných pravidel se totiž
pohár stává majetkem družstva, které vyhraje
3x po sobě. Po lítém boji náš tým Ohrobec A
ve složení Hatle, Dvořák, Kramer stanul poprvé
v historii pořádání turnaje na stupni vítězů.
Děkuji všem, kteří pomáhali s organizací, údržbou hřišť či občerstvením, a hlavně všem, kteří
dorazili.
Bohužel současná doba není sportům nakloněna, a tak jen doufáme, že se již brzy otevřou tělocvičny a budeme moci začít opět trénovat na
příští rok.
Vladimír Strouhal

Eleonora Škodová
Stanislava Moravcová
Alexandr Zupka
Libuše Peková
Jiří Sedlmajer
Oldřich Řehák
Všem našim oslavencům přejeme pevné
zdraví, životní energii a hodně štěstí,
radosti a lásky.
Informace OÚ Ohrobec
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Od historie po současnost obchodu

Ve středu 14. října se konečně znovu otevřel
v naší obci na starém místě nový obchod, který
byl uzavřen od roku 2015. Připomeňme si ve
stručnosti jeho dlouhou historii.
V roce 1997 bylo vydáno stavební povolení
na dřevěnou prodejnu smíšeného zboží. O rok
později byl vydán kolaudační výměr, kterým se
schvalovalo užívání prodejny smíšeného zboží
jako dočasné stavby do roku 2007. V obou dokumentech bylo použito formulace, doslova:
dřevěná prodejna smíšeného zboží – dočasná
stavba do roku 2007. (Do 2007 byla také uzavřena nájemní smlouva o nájmu pozemku pod
budovou obchodu, který patří obci. Pak se prodlužovala pravidelně až do 30. června 2016.)
V dalším roce byl obchod otevřen.

Majitelka však obchod provozovala i po vypršení dočasného kolaudačního rozhodnutí, o řádnou
kolaudaci však nepožádala. Až na podzim 2014
ji vyzval stavební úřad k předložení příslušných
dokladů k řádné kolaudaci. To neučinila, a tím
se z obchodu stala černá (nepovolená) stavba.
Proto byl 1. července 2015 obchod uzavřen
a stavební úřad před koncem roku nařídil
odstranění stavby. Obec měla zájem na co
nejrychlejším opětovném otevření obchodu
a s majitelkou jednala o odkoupení. Proběhlo
nekonečné licitování o ceně, kterou majitelka
průběžně zvyšovala, což trvalo celý rok 2016.
Teprve v září 2017, když majitelka pochopila,
že obec odstraní obchod jako černou stavbu
a bude požadovat úhradu nákladů, se jednání

zlomila a majitelka budovu obci darovala.
Zvažovalo se, zda nevyhovující stavbu zrekonstruovat či zda postavit novou zděnou budovu.
Zastupitelstvo zvolilo variantu stavby nového
obchodu.
Nový obchod má 84 metrů čtverečních prodejní plochy. Vyšel na 4 223 500 korun včetně
DPH a byl postaven za pouhých 122 dnů. Předtím však dvakrát selhala vybraná stavební firma. Vítěz prvního výběrového řízení neustále
zvyšoval cenu, Nakonec postavil základovou
desku a obec smlouvu vypověděla. Vítěz druhého tendru nepodepsal smlouvu, protože požadoval vyšší cenu, než s jakou vyhrál. Povedla
se až třetí společnost, tedy vítěz třetího výběrového řízení. Obec s 1446 přihlášených obyvatel
a 300 chat tak má konečně opět prodejnu potravin.
Obchod provozuje společnost LUX SOLIS
CZ, zastoupená jednatelem Quy Nghi Nguyen - podobný obchod již provozuje v Jílovém
u Prahy, kde jednatel také bydlí. Mezi podmínkami pro výběr nájemce byl požadavek
dodržet nabízený sortiment tak, aby obsahoval minimálně 80 procent potravin, zbytek má
tvořit základní drogistické zboží. Obecní úřad
klade důraz především na sortiment a otevírací
dobu ochodu, proto nájemné nebylo hlavním
kritériem.
Nájemce ve výběrovém řízení uvedl, že bude
prodávat také regionální potraviny – např. davelské uzeniny, říčanské pečivo, libeřské lahůdky
a jak se může každý přesvědčit, v nabídce je má.
Pro úplnost, otevírací doba je od 7 do 21 hodin,
v sobotu a v neděli od 8 do 20 hodin. Samozřejmě v současném nouzovém stavu podle nařízení.
Informace OÚ Ohrobec

Které dýně se líbily

Ve školní družině jsme dlabávali dýně a pak je
nesli v lampiónovém průvodu. To bohužel letos
nebylo možné. Proto škola uspořádala soutěž
Rozsvícené dýně. Děti měly s rodiči vydlabat
dýni, vystavit ji na předzahrádce, na plotě, na
balkóně, což potěšilo i okolojdoucí, a její fotografii poslat do školy. Ta pak uspořádala jejich
výstavu – vylepila fotografie na okna školy v
přízemí a zároveň na stránkách školy byla vy-

tvořena fotogalerie. Naši žáci pak anonymně
vybrali ty, které je oslovily nejvíce.
První místo (23,6 % hlasů) získal Aron Ondřej,
druhé (19,1 % hlasů)sourozenci Kristián a Klaudie Radevovi a třetí (7,9 % hlasů) se umístila
Leontýna Mikysková.
Petr Pavelka,
zástupce ředitele ZŠ a MŠ Ohrobec

Volby do zastupitelstva
Letošní volby do Zastupitelstva Středočeského
kraje, které se konaly 2. a 3. října, se lišily od
všech předchozích. Voliči měli roušky, členky
volební komise i rukavice. Při vstupu do budovy úřadu byla u vchodu dezinfekce a pro
případ, že některý volič neměl roušku, byly i ty
k dispozici.
Z 1038 voličů jich přišlo volit 553. Z celkového
počtu 16 zaregistrovaných kandidátních listin
(politické strany, politické hnutí, koalice) u nás
v obci obdržely hlasy zástupci 14 kandidátních
listin, podrobné výsledky jsou v tabulce.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

33

ANO 2011

68

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

219

Komunistická strana Čech a Moravy

15

Svoboda a př. demokracie (SPD)

14

Občanská demokratická aliance

3

Česká pirátská strana

72

Trikolóra hnutí občanů

15

Občanská demokratická strana

93

Svobodní

2

Česká strana sociálně demokratická

13

ROZUMNÍ - Petr Hannig

1

Spojenci - TOP 09, Hlas, Zelení

29
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ohrobecký zpravodaj

Hasičům chybí značná část výstroje a výbavy

Kvůli důsledkům pandemie jsme museli odložit nejen některé plány na rozvoj, ale i část
obvyklé činnosti, mezi nimi i hasičský ples.
Dotaci 5000 korun, kterou na tuto akci poskytla obec, jsme již vrátili. V první vlně pandemie jsme obci pomáhali s distribucí roušek a
dezinfekce. V druhé vlně jsme nabídli pomoc
například s rozvozem věcí seniorům, ale dosud
nás tím obec nepověřila.
Vylepšování naší jednotky postupuje pomalu.
Zkontrolovali a zrevidovali jsme své vybavení.
Z větších akcí jsme naplánovali také zkoušku
čerpadla a související zkoušku tlaku hadic,
které bohužel neproběhly podle našich potřeb.
Horní rybník (obecní) byl vypuštěný, a tak
jsme zkoušeli čerpadlo na dolním, který byl
skoro prázdný. Zkouška však musela být ukon-

čena dřív, než byla dokončena, protože přiběhl
jeden z občanů a rozlítil se, že v rybníce jsou
ryby a my jim bereme vodu, které je málo. Došlo k ostřejší výměně názorů a nakonec jsme
zkoušku raději ukončili.
Při této akci se rovněž ukázalo, že je třeba
maximálně využít zkušenosti déle sloužících
členů a věnovat úsilí také praktickému zácviku
těch služebně mladších.
Mnohé ostré akce proběhly naopak úspěšně.
Několikrát jsme zasahovali v rámci likvidace
útočného hmyzu. Na všechny požadavky občanů ohledně jejich ohrožení sršni jsme reagovali. A tak jsme měli čtyři výjezdy. Například
v ulici V Úvozu se sršni usídlili v nevyužívané
ptačí budce, kterou jsme museli demontovat ze
stromu i s celým sršním hnízdem a plástvemi.

Psi na volno na veřejné
prostranství nesmějí

V obci Ohrobec máme 302 přihlášených psů.
Bohužel je jejich majitelé často nechávají volně
pobíhat mimo svůj pozemek. Kromě toho, že
je to zakázané, ohrožují přitom jiné psy či zvěř
v lese, ale také děti či jiné obyvatele. Letos
jsme měli v obci velmi smutnou událost, kdy
majitel venčil svého psa na vodítku, volně
pobíhající pes ho napadl a bohužel pes na vodítku útok nepřežil. Přestupková komise nyní
strana 6-7

řeší případ, který se několikrát opakoval, kdy
venčený pes na vodítku byl napaden volně
pobíhajícím psem, kterého venčila majitelka,
ale neodvolala ho. Myslivci neustále popisují
nové případy, kdy volně pobíhající psi napadají zajíce či srnky.
Další problém je ponechávání exkrementů na
veřejném prostranství. Pořád je dost sobeckých
majitelů, kteří po svých psech neuklidí, ač je to
jejich povinnost. Po obci je umístěných 30 košů
s držáky na pytlíky na psí exkrementy, týdně
se koše vysypávají a pytlíky doplňují. Těchto
pytlíků se ročně spotřebuje v průměru 16 000
a jeden stojí korunu.
Připomeňme si proto některá pravidla. Pro
pohyb psů mimo zahradu jsou obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015 stanovena pravidla.
Podle nich:
• Na veřejném prostranství v zastavěných částech obce je možný pohyb psů pouze na vodítku.
• Na veřejných prostranstvích v zastavěných
částech obce se zakazuje výcvik psů.
• Chovatelé a vlastníci psů jsou povinni neprodleně odstranit exkrementy způsobené psem
na veřejném prostranství.
Pro úplnost ještě doplňme, že zákony o mys-

Na tyto zásahy se již stáváme odborníky, takže
neváhejte a kontaktujte nás, pokud se budete cítit ohroženi třeba sršním nebo vosím hnízdem.
Problém máme s nedostatkem prostředků. Náklady na veškerou potřebnou výstroj a výbavu,
jako je například oblečení, spreje na hmyz
nebo ochranné pomůcky, jdou pouze z našich
kapes. Máme pro celou jednotku troje hasičské
boty a pár ochranných obleků PS II, což jsou ve
skutečnosti takové lepší montérky. Již koncem
minulého roku jsme žádali obec o prostředky
na nákup kombinéz, bot, rukavic a dalšího nezbytného vybavení v celkové výši asi 37 tisíc
korun – pro představu, na příklad průměrné
hasičské boty stojí kolem 8 tisíc korun. Bohužel naší žádosti nebylo vyhověno ani zčásti,
takže stále vše hradíme z vlastních zdrojů. Stojí přitom za zmínku, že obec je povinna buď
mít zásahovou jednotku vlastní, nebo uzavřít
smlouvu s jinou zásahovou jednotkou, což není
zadarmo. Na druhou stranu se nám obec snažila vyjít vstříc s požadavkem na nákup vozu
Lada Niva, který prodávali hasiči z Průhonic
za cenu 30 001 Kč. Bohužel nás ve výběrovém
řízení někdo přeplatil.
Bez větší podpory z obce a také bez větší aktivity členů bude postup k lepším hasičským
zítřkům i nadále pomalý.
Vladimír Strouhal,
SDH Ohrobec

livosti a o lesích zakazují volné pobíhání psů
v honitbě v extravilánu obce, tedy v lese, na
poli, na cestách, loukách.
Obecní policie průběžně kontroluje dodržování této vyhlášky a zatím postupuje mírně. Od
začátku roku byly řešeny:
• 2x přestupek volného pobíhání psa, což skončilo domluvou.
• 1x oznámení na tísňovou linku, kdy volně
pobíhajícího psa odchytil oznamovatel. Pes
byl nakonec předán oznamovatelem majiteli.
• 1x oznámení na tísňovou linku o volně pobíhajícím psu. Byl odchycen a umístěn do kotce obecního úřadu. Po rozeslání informace si
pro psa přijel obratem majitel.
Těchto případů je stále víc. Kromě oznámení
na policii si občané na ně stěžují i na obecním
úřadu. Cítí se volně pobíhajícími psy ohroženi
a nelíbí se jim ani kličkovat mezi exkrementy.
Proto policie dostala instrukci žádný podobný
přestupek nepřehlížet. Obecní policie za něj
může udělit pokutu až 10 000 korun. V případě, že porušení obecně závazné vyhlášky řeší
přestupková komise, lze za to uložit pokutu až
100 000 korun.
Informace OÚ Ohrobec
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Rekonstrukce a přesun křížku

Před opravou.

Na podzim letošního roku byl přesunut a zrekonstruován litinový kříž na žulovém podstavci, který nyní stojí u obchodu smíšeného zboží
v ulici K Vranému. Pověřen tímto úkolem byl
akademický sochař a restaurátor Jan Vích;
podobnými aktivitami se zabývá asi 40 let a výčet památek, na jejichž restaurování se podílel,
by byl delší, než tento článek.
Litinový kříž na žulovém podstavci pochází z
2. poloviny 19. století. Samotný litinový kříž
byl v minulosti odcizen. Není zapsán jako kulturní památka.

Po opravě.

V popisu objektu restaurátor před zahájením
prací uvedl: Architektura podstavce kříže, vytvořená z několika žulových článků, se skládá
z dvojitého mírně profilovaného hranolového
podstavce. Má masivní podnoží ze dvou dílů
schodových, vrcholová část podstavce, mírně
zaoblená, byla původně osazena litinovým
křížem, při zahájení rekonstrukce již jen fragmentem spodní části. Kovaný plot kolem se nedochoval. Nápisy na podstavci křížku nebyly. Je
možné, že původně byla na podstavci upevněna
deska s nápisem nebo malba.

Vzhledem k tomu, že byl kříž těžko dosažitelný
ze silnice a nad ním vedly dráty elektrického
vedení, byl na celé rekonstrukci nejnáročnější
transfer, přesunutí kříže asi o 10 metrů. Restaurátor použil speciální rudlík, který má právě pro
složité přesuny památek. Rudlík je dvoukolový
a uveze až 700 kilo. Na přesunu se podíleli 4
lidé. Nejtěžší je podesta, která se skládá ze
dvou dílů. Jeden díl je stejně těžký jako celý
zbylý podstavec.
Spodní část podesty, která byla v zemi, byla
hodně poškozena. Při restaurování byla doplněna umělou žulou.
Podstavec křížku byl včetně schodů spolu se
základovou podestou osazen na nový betonový
základ. Nejprve proběhlo důkladné a zároveň
šetrné ošetření očištění od depozitů, nečistot
a především značných vrstev vegetace. Odlomený fragment kříže, osazený na klenutém vrcholu podstavce byl sejmut a na podstavec byla
po povrchových úpravách osazena obnovená
replika litinového kříže, nejbližšího původnímu
rozměru a typu. Vzhledem k sychravému počasí těchto měsíců bude až na jaře příštího roku
ještě provedena hydrofobizace (impregnace),
která odpuzuje déšť, ale rovněž odvádí vnitřní
vlhkost, která přichází ze země.
Celkové náklady na přesun a restaurování vyšly
obec na 155 720 korun. Ohrobci se podařilo
z Ministerstva zemědělství, z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků,
získat dotaci na tuto akci ve výši 76 475 korun.
Křížek je dílo nesporně historické a umělecké
hodnoty, je jednou z dochovaných památek
v obci. Pro všechny z nás má hodnotu nejen
duchovní, ale zcela jistě i kulturní.
Informace OÚ Ohrobec

Narkoman zjišťěn za volantem

Obecní policie Vestec v období od poloviny července do poloviny listopadu řešila v Ohrobci nad
rámec každodenní hlídkové činnosti celkem 53
událostí, z toho 15 jich bylo oznámeno na naši
tísňovou linku. Za uvedené období bylo v obci
3x prověřováno podezření ze spáchání trestního
činu – poškozování cizí věci, pokus o vloupání do
jedné z provozoven a v posledním případě strážníci prověřovali čtyřkolku ukrytou v obci. Zároveň
bylo v obci zjištěno a strážníky řešeno celkem 24
přestupků, z toho opětovně 11 v dopravě – ať už
je to překročení nejvyšší povolené rychlosti, řízení
po požití alkoholu telefonování za volantem, nerespektování dopravní značky zákaz vjezdu atd.

V uvedeném období strážníci při hlídkové činnosti opakovaně přijali a prověřovali oznámení
starosty obce o nedovoleném odložení odpadu
mimo vyhrazená místa, dále opakované oznámení o založení nedovolené skládky v obci, oznámení o skupince mladistvých, kteří se v obci
dopouštějí schválností, další oznámení pracovníků firmy svážející v obci odpad o neprůjezdné
komunikaci, o nálezu uhynulé srny a o usmrcení
srnčete neznámým psem.
Při hlídkové činnosti v obci strážníci řešili např.
i nedovolené a neohlášené pálení dřevní hmoty
a opakovaně kontrolovali motorová vozidla s
nesprávným způsobem jízdy. V neposlední řadě

kontrolují strážníci dodržování povinného nošení roušek a s tím související zákaz shromažďování či zákaz vycházení v nočních hodinách.
Z deníku Obecní policie Vestec
V červenci si při hlídkové činnosti strážníci
všimli motorového vozidla, o němž věděli, že je
vlastní a provozuje osoba, která měla v minulosti
udělen zákaz řízení motorových vozidel za pozitivní test na jiné návykové látky. Tuto osobu
zkontrolovali a provedli test na alkohol s negativním výsledkem a poté na jiné návykové látky,
který prokázal přítomnost cannabisu. Případ na
místě převzala hlídka Policie ČR.
V říjnu byla na tísňovou linku Obecní policie
Vestec přijata žádost o prověření dopravní nehody při výjezdu z Ohrobce na Dolní Břežany
– mělo jít o automobil na střeše. Strážníci na
místě zjistili, že automobil při předjíždění sjel
částečně mimo komunikaci, přičemž se převrátil
na střechu. Řidič s dítětem, oba bez zjevných
zranění, v době příjezdu hlídky byli už mimo vozidlo, ale komunikace byla neprůjezdná. Byl vyžádán výjezd vozidla záchranné služby, dorazily
i složky Integrovaného záchranného systému.
strážník Tomáš Heckr,
Obecní policie Vestec, tísňová linka 739 156 156
www.ohrobec.cz

ohrobecký zpravodaj

Investiční akce připravované na příští rok

Na prosincovém veřejném zasedání zastupitelstva obce je na programu i schválení rozpočtu
na rok 2021. Vzhledem k situaci s koronavirem
neznáme výši příjmů pro příští rok od státu do
rozpočtu obcí. Stále se hovoří o krácení tohoto
příspěvku, až o 30 % z úrovně příjmů v roce
2019, což by značně omezilo investice.
O to složitější je rozhodovat jaké investice pro rok 2021 do rozpočtu zařadit. Ano,
máme slušnou finanční rezervu z minulých
let, ale chybou by určitě bylo, kdybychom ji
v příštím roce vyčerpali celou, protože nikdo
neumí odhadnout vývoj ekonomiky a tedy
ani možností investovat v dalších letech.
Do rozpočtu zařazujeme všechny projekčně
připravené akce, kde je možno žádat o dotaci, s tím, že poskytnutí dotace bude limitujícím prvkem uskutečnění akce. Nyní
k nejdůležitějším akcím.
Chodník v ulici U Rybníků II – stavba je připravena včetně stavebního povolení, celkový
rozpočet činí 2 mil. korun, z toho uznatelné náklady 1,6 mil korun. Dotace by měla činit 95
% z uznatelných nákladů a budeme o ni žádat
prostřednictvím MAS (Místní akční skupina)
Dolnobřežansko z titulu bezpečnost dopravy.
Máme 90% naději tuto dotaci získat.
Přístavba základní školy – je pro ni zpracován
projekt a podána žádost o stavební povolení.
Jde o rozšíření školy o jednu třídu pro IT výuku
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a sborovnu, bez zvýšení kapacity žáků. Rozpočet obnáší 1,85 mil. a celkové náklady 2,2
mil korun. Do rozdílu nákladů a rozpočtu patří
cena za administraci žádosti o dotaci, výběrové
řízení, technický dozor stavby.
O příspěvek budeme žádat Ministerstvo pro
místní rozvoj, výše dotace je 80 procent. Akci
musíme zařadit mezi priority.
Rekonstrukce povrchu hřišť před obecním úřadem – pro tuto akci máme připravený projekt včetně rozpočtu. Vzhledem k tomu,
že jde pouze o obnovu povrchu existujících
hřišť, projekt nepodléhá stavebnímu řízení,
ale pouze ohlášení. Jde o výměnu současného
povrchu tenisového kurtu, ale s odvodněním,
výstavbu dvou tréninkových zdí a nové oplocení. Nohejbalové hřiště chceme přebudovat
na multifunkční, kde bude možné hrát volejbal,
nohejbal, házenou, košíkovou na umělém povrchu s oplocením ze severní a jižní strany. Žádat
o dotaci budeme Ministerstvo pro místní rozvoj. Dotace se poskytuje ve výši 80 %, celkový
rozpočet činí 4,5 mil. Kč, z toho uznatelné náklady 4,25 mil. korun.
Výsadba dřevin mimo les – akce se týká výsadby celkem 57 listnatých stromů podél cesty
k Památníku svobody k Libni. Celkový náklad
představuje 250 tisíc s předpokládanou dotací 167 tisíc korun. O dotaci jsme již požádali
Středočeský kraj v rámci výzvy Ministerstva

životního prostředí: Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny – Adaptace nelesních
ekosystémů na změnu klimatu. Čekáme na
schválení dotace, výsadba bude možná po jejím
přiznání.
Nákup nového traktoru – ten náš má už 22
let, což se projevuje na provozních nákladech
a ve stále častějším výskytu poruch. V příštím
roce proto počítáme s nákupem nového asi za
500 tisíc korun. Případná dotace by činila 50 %,
ale pořízení nového traktoru musíme řešit i v
případě, že dotace nebude z jakéhokoli důvodu
dosažitelná.
Rekonstrukce povrchů místních komunikací
– pro příští rok vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj dotační titul, ze kterého může každá
obec požádat o příspěvek 80 % uznatelných
nákladů v maximální výši 10 mil. korun právě na uvedenou činnost. Pro podání žádosti je
nutné předložit kompletní projektovou dokumentaci, rozpočet a pasport komunikací. Do
pasportu místních komunikaci lze ale zařadit
pouze komunikace na pozemcích, které vlastní
100% jen obec.
Jsem rozhodnut využít této příležitosti v maximální možné míře, je to opravdu šance na lepší
komunikace v Ohrobci. Musíme si však poradit
s pozemky pod komunikacemi, které nejsou
ve vlastnictví obce, a je jich hodně. Povrch
nyní plánujeme rekonstruovat v těchto ulicích:
V Zahrádkách, (část komunikace je ve vlastnictví obce + 7 pozemků ve vlastnictví soukromých
osob), ulice Šumavská (obec + 1 soukromý vlastník), Jabloňová (obec + 10 soukromých vlastníků), Višňová (obec + 3 soukromí vlastníci),
K lesíčku (obec + 9 soukromých vlastníků).
Další roky budeme hledat další možnosti dotace
a pokračovat v rekonstrukcích dalších komunikací. Všechny vlastníky oslovíme, aby
pozemky pod komunikací darovali obci. Mezi
priority řadím i rekonstrukci povrchu ulice Károvská. Při konzultaci však poskytovatel dotace
odmítl tuto ulici do žádosti zařadit, protože její
povrch není v havarijním stavu, což by vedlo
k odmítnutí celé dotace a tyto zakázky nelze
dělit.
Požární zbrojnice – na její přístavbu a stavební úpravy jsme v letošním roce získali stavební
povolení a jsme připraveni po vypsání dotačního titulu podat žádost o dotaci. Podle dosavadních zkušeností napoprvé asi neuspějeme
a pak budeme hledat dotační tituly na tuto akci
dále. Akce proběhne až po přiznání dotace, což
v příštím roce nejspíš nebude.
Mimo uvedené akce budeme v příštím roce
připravovat projektovou dokumentaci na stavbu II. stupně základní školy tak, aby výstavba
byla připravena pro rok 2022. Dále chceme mít
projekt na obnovu lesní cesty propojující Ohrobec s Jarovem a projekt na rekonstrukci a rozšíření komunikace na hrázi rybníka.
Akcí není málo, ale obecních prostředků ano.
Proto jsou podmíněny získáním dotace, což
ovlivní i termín jejich uskutečnění.
Otakar Janeba

