
Vážení spoluobčané!
Dostává se vám do rukou 
čtvrté číslo Ohrobeckého 

zpravodaje v  letošním roce. Budu 
potěšen, když se vám bude líbit 
jeho nová grafi cká podoba, ale pře-
devším obsah. 

V  září proběhly v  České repub-
lice volby do zastupitelstev obcí. 
Děkuji všem, kteří přišli k volbám 
v Ohrobci a rozhodli o složení no-
vého zastupitelstva na další čtyři 
roky. Gratuluji všem zvoleným za-
stupitelům a  děkuji těm nezvole-
ným, že se chtějí nadále podílet na 
rozvoji Ohrobce stejně, jako další 
spoluobčané. Poděkování za odve-
denou práci patří také všem zastu-
pitelům, kteří se obci věnovali ve 
skončeném volebním období.

Pro nově zvolené zastupitelstvo 
začíná hodně práce, kterou jsme 
našim voličům slíbili udělat. Usta-
vující schůze zastupitelstva se ko-
nala 12. října 2022, konkrétní jeho 
složení najdete uvnitř vydání zpra-
vodaje. 

Upřímné poděkování za práci 
spojenou s  vydáváním Ohrobec-
kého zpravodaje patří panu Kaňo-
vi. Této činnosti se ujal vydáním 
zpravodaje s  číslem 3 osmého 
ročníku v  roce 2014. Díky němu 
se úroveň zpravodaje zvedla k do-
konalosti a  budeme se snažit ji 
udržet.

Činnost zastupitelstva se v sou-
časnosti soustředí hlavně na do-
končení projektu stavby druhého 
stupně základní školy. Ke zpoždě-
ní došlo změnou zadávacích pod-
mínek a  to z  důvodů charakteru 
a  typu stavby, aby vyhovovala vy-
psaným dotačním titulům.

 Pokračování na str. 2
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Veselé Vánoce! 
Těšíme se 
na setkání 
u vánočního 
stromu

V   prosinci jsme se pravidelně 
scházeli u  vánočního stro-
mu. Pak nám tuhle krásnou 

tradici překazil covid. Letos se k ní 
ale opět vrátíme. Setkáme se v nedě-
li 18. prosince v 16 hodin na hřišti 
před budovou obecního úřadu. 

Vánoční koledy si zazpíváme 
s Lucií a Jardou Strejcovými a jejich 
doprovodem. Ochutnáme klobás-
ky a  párečky z  grilu, zahřejeme se 
svařákem či čajem. Budeme se těšit, 
že přinesete ochutnat vaše vánoční 
cukroví.

Naši skauti Medvíďata nás letos 
potěší živým betlémem. Skauti bu-
dou také rozdávat Betlémské světlo, 
takže lucerničky s sebou, ať si plamí-
nek máte v čem odnést.

 OÚ OHROBEC
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N emění se ani zásady pro 
poskytování příspěvku na 
platbu odpadu. Podmínky 

zůstávají stejné, poplatník či plát-
ce musí mít v  obci Ohrobec trvalý 
pobyt, nebo je v  dané nemovitosti 
přihlášena minimálně jedna osoba 
k  trvalému pobytu. Poplatek musí 
být zaplacen včas do 31. ledna 2023 

a  ve správné výši. Platit je možné 
v  hotovosti v  pokladně obecního 
úřadu nebo bankovním převodem 
na 7322504/0600, variabilní symbol 
vám sdělí na podatelně telefonicky 
či emailem (pokud platíte opakova-
ně bankovním převodem a nemění-
te typ poplatku, variabilní symbol je 
vždy stejný).

Varianty svozu  
odpadu
•	 Typ A, rekreační 

6 lístků  720 Kč  
 (bez příspěvku)

•	 Typ B  
12 lístků  1 440 Kč  
 (příspěvek 640 Kč)

•	 Typ C 
18 lístků  2 160 Kč  
 (příspěvek 960 Kč)

•	 Typ D 
26 lístků nebo nálepka  
1x za 14 dní  3 120 Kč  
 (příspěvek 1 420 Kč)

•	 Typ E  
nálepka na vývoz každý  
týden – 120 litrů  6 240 Kč 
 (příspěvek 2 790 Kč)

•	 Typ F  
nálepka na vývoz každý týden 
– 240 litrů  12 480 Kč 
 (příspěvek 5 580 Kč)

•	 Typ G  
pro občany Ohrobeckého údolí, 
kteří mají na komunální odpad 
kontejner 1 100 litrů 1 845 Kč 
 (příspěvek 500 Kč)

Bioodpad, který je hrazen obci a je od-
vážen od nemovitosti v sezóně duben 
– listopad s frekvencí jednou za 14 dní, 
zůstává pro rok 2023 ve stejné výši, 
tedy 1 200 Kč za nádobu 240 litrů.

Veškeré informace o  odpadu, 
o  jednotlivých komoditách, které 
v  rámci obce třídíme, naleznete na 
webových stránkách obce, v  sekci 
odpady. OÚ OHROBEC

fotoeditorial

Tam, kde 
končí Károv

těšíme se na sníh! Až zase 
napadne, budou procház-

ky kolem Ohrobce jako z po-
hádky. Poznáváte výhled na 
zbraslavský lom ze skály v lese 
za samým koncem Károvské 
ulice?  FOTO: PETR HOLEČEK

Zaplaťte popelnici včas a dostanete příspěvek
Přichází další zdražování. Některá města a obce 
v Česku zvýší nebo nově zavedou poplatek 
za odvoz odpadu. Přesto, že svozová firma 
zvýšila Ohrobci ceny za odvoz a zpracování 
odpadu na příští rok v jednotlivých komoditách 
o 18–40%, zastupitelé odsouhlasili, že 
poplatky za odpad se měnit nebudou.

Pokračování ze str. 1

Další finančně náročná investice, 
kterou budeme provádět, je výstavba 
nové čističky odpadních vod Ohro-
bec. Pro její realizaci musí být nejdří-
ve schválena změna Územního plánu 
č. 2. Nová čistička bude posunuta níž 
do lesa na Ohrobecký potok, čistička 
na Kárově zůstane zachována.

Z běžných investic budeme pokra-
čovat s obnovou a povrchů komuni-
kací i přesto, že přetrvávají problémy 
s  nepochopením majitelů pozemků 
k  jejich darování, aby ulice mohly 
být opraveny kompletně v celé délce. 
V  příštím roce by měly být rekon-
struovány komunikace, které jsme 
měli v plánu dělat letos. Jejich rekon-
strukce ale bude záviset na získání 
dotace, na kterou jsme podali žádost.  

V  těchto dnech jsme získali roz-
hodnutí o přidělení dotace na zříze-
ní pietního místa, válečného hrobu 
na počest kapitána Alfreda, americ-
kého pilota, který byl nad naší obcí 
sestřelen 16. 4. 1945. Pietní místo 
budeme realizovat v příštím roce.

Aktuální číslo Ohrobeckého 
zpravodaje vychází v  adventním 
čase. Chci vám všem proto i  přes 
současné problémy popřát, abyste 
vánoční svátky strávili v co největší 
pohodě, v rodinném kruhu, s vaši-
mi nejbližšími.

Přeji vám hodně klidu a pohody 
a do nového roku hodně úspěchů, 
zdraví a štěstí.
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Podzim a  začátek zimy je ob-
dobí, kdy se v Ohrobci koná 
nejvíce tradičních akcí. Mož-

ná je to jen po prázdninové pauze 
takový šok: v září Ohrobecký duat-
lon, v  říjnu Drakiáda, v  listopadu 
Lampionový průvod a  Vázání ad-
ventních věnců, v prosinci Mikuláš 

a Setkání u vánočního stromu. Je to 
jedna akce za druhou a můžeme je 
organizovat jen díky podpoře obce, 
ohrobeckých dobrovolných hasičů, 
školy, školky a  družiny, JK Harfa, 
skautů a  spousty dobrovolníků 
z řad dospělých, mládeže i starších 
dětí. Všem těm patří velký dík za 
úspěšné akce v letošním roce.

Budeme moc rádi, když se zapojí 
další spoluobčané, třeba jen na po-
moc s určitou akcí, která se jim líbí. 
Je mnoho příležitostí jak se i  tak 
nenápadně přidat, například hned 
zanedlouho k  Setkání u  vánoční-
mu stromu přinést na ochutnávku 
vlastní cukroví. Budete vítáni.

O  našich akcích se můžete do-
zvědět hned z  několika zdrojů. 

Pozvánky na akce zveřejňujeme 
nejen na obecních nástěnkách, ale 
jsou rozesílány i zájemcům o dění 
v obci (registrace na mailové nebo 
SMS zprávy na obecním úřadě). 
Zároveň píšeme pozvánky i  na 
Facebook Ohrobecké akce.

Účast na letošních akcích byla 
úžasná a  nám, organizátorům, dělá 
ohromnou radost, když přijde hodně 
lidí. To se letos mnohokrát povedlo. 
Věřím, že i příští rok se budeme na 
obecních akcích vídat, protože je to 
vždy příležitost potkat se s kamará-
dy, se sousedy, s rodiči spolužáků na-
šich dětí.  A na společenský rozměr 
nelze u našich akcí zapomínat.

Valda Škván, Martina 
Hradecká, Kamila Hais

Ohrobec žije milými 
sousedskými akcemi

Duatlon, drakiáda, 
lampionový průvod 
a vázání adventních 
věnců. Díky partě 
oddaných a nadšených 
lidí má Ohrobec zábavu 
pro děti i dospělé. 
Zapojíte se i vy?

Vážení spoluobčané, pro le-
tošní volby do zastupitelstva 
obce byly postaveny 3 kandi-

dátky s dvěma volebními programy.
Společný volební program do 

obecních voleb mělo Sdružení ne-
závislých kandidátů – obec Ohrobec 
a  Nezávislí – pro Ohrobec, Károv, 
Ohrobecké údolí. Sdružení nezá-
vislých kandidátů za lepší Ohrobec 
a Károv šlo do voleb s vlastním vo-
lebním programem.

Vážení voliči, upřímně vám dě-
kuji za vaši účast ve volbách (60 %) 
a děkuji za to, jaké složení zastupitel-
stva jste zvolili. Čeká nás hodně prá-
ce, ke které jsme se zavázali, žijeme 
v  jedné obci a  musíme táhnout za 
jeden provaz, potom za námi budou 

vidět výsledky a já věřím, že všichni 
zastupitelé k tomu tak i přistoupí. 

Zastupitelstvo obce na svém za-
sedání 12.10.2022 zvolilo jak vedení 
obce tak i složení výborů:

starosta obce: Otakar Janeba

místostarosta obce:  
Jan Jeglík

finanční výbor:  
Alena Brotánková, M. Jech,  
L. Palas

kontrolní výbor:  
Petr Hlaveš, Monika Keřková,  
Jiří Votánek

 Otakar Janeba

Poděkování voličům iNZErCE

odvoz odpadních vod 
AUTODOPRAVA NOVÁK

602 504 174

Dvě stovky 
za psa

V   restauraci U Trojánků se koná 
další prodejní výstava obrazů. 

Tentokrát zde vystavuje zajímavé 
a   velmi hezké obrazy mladá česká 
malířka a ilustrátorka Eva Kupková.

Výstava začala 15. listopadu 
a  bude pokračovat až do 6. ledna 
2023. RED

Vánoční  
výstava 
obrazů

Poplatky za psy zůstávají ve stejné 
výši jako v  předchozích letech. 

Podle obecně závazné vyhlášky 
1/2019 o  místním poplatku ze psů 
je výše 200 Kč za jednoho i každého 
dalšího psa. Za psa, jehož držitelem 
je osoba starší 65 let, je výše poplat-
ku za prvního psa 100 Kč a za kaž-
dého dalšího psa 200 Kč.
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Cena vodného a  stočného bude 
v  roce 2023 významně ovliv-

něna všemi negativními hospo-
dářskými a geopolitickými faktory, 
které ovlivňují ekonomiku v  celé 
České republice. Zásobování pit-
nou vodou je velice komplexní 
činnost, na kterou bude mít dopad 
zvyšování cen napříč všemi odvět-
vími hospodářství. Nejedná se tedy 
pouze o bezprecedentní nárůst cen 
energií, ale také o  vysokou míru 
inflace v cenách pohonných hmot, 
chemikálií, veškerého materiálu 
a služeb.

•	 Cena vodného pro rok 2023 
činí 76,98 Kč/m3 , je zde 
nárůst o 7 Kč oproti loňskému 
roku.

•	 Cena stočného pro rok 2023 
činí 57,32 Kč/m3 , je zde ná-
růst o 11,36 Kč oproti loňské-
mu roku.
 OÚ OHROBEC

od srpna do konce roku 2022 
oslavili a  oslaví svá jubilea tito 

spoluobčané. Gratulujeme! Všem 
přejeme pevné zdraví, životní ener-
gii, hodně štěstí, radosti a lásky.

•	 Jan Doležal
•	 Marie Černá
•	 Eliška Adámková
•	 Vladimír Řezníček
•	 Josef Vítovec
•	 Erika Poláčková
•	 irena Jandová
•	 Jan Klak
•	 Petr Kverka
•	 Marta Nováková
•	 Jiří Pikous
•	 Milena Veselá
•	 Hana Ferencová
•	 Ladislav Doubek
•	 Stanislav Adámek
•	 Jaroslav Vedral
•	 Alexandr Zupka
•	 Zdeňka Svobodová
•	 Vladimír Zoula
•	 Libuše Peková
•	 Karel Bláha

Za vodu si 
v roce 2023 
připlatíme

Naši oslavenci

V   příštím roce je předpo-
klad zahájení první  etapy 
přivaděče vody, která řeší 

navýšení kapacity pitné vody pro 
obce: Březová-Oleško, Ohrobec, 
Okrouhlo, Vrané n/Vl., Zvole. 
Naší obce se týká stavba  vodoje-
mu Zvole. Ten pro nás bude hlav-
ně zárukou zajištění dostatečného 
množství potřebné vody. Na této 
akci se budeme spolupodílet for-
mou investičního příspěvku, pro 
příští rok počítáme s částkou 500 
tisíc korun.

Další velkou investicí je stav-
ba nové čističky odpadních vod. 
Poslední zasedání zastupitelstva 
schválilo podání žádosti na změnu 

územního plánu č. 2. V  průběhu 
příštího roku bude vypsáno výbě-
rové řízení na zpracování projek-
tové dokumentace, v  rozpočtu za 
tímto účelem byla schválena částka 
450 tisíc korun..

Pokračovat budeme rovněž 
s  opravami povrchů vozovek. 
V  rozpočtu počítáme s  částkou 
2  milióny korun. Rozsah oprav 
bude odvislý od získání dotace, 
o kterou jsme podali žádost.

Z  drobnějších investic budeme 
pokračovat s výměnou svítidel ve-
řejného osvětlení opět v  počtu 40 
až 50 kusů.

Na konci Károva, před otočkou 
autobusu, budeme zřizovat novou 

nástupní zastávku. I přesto, že bude 
umístěna na katastru naší obce, 
jako protilehlá stávající zastávce 
bude mít název Dolní Břežany – 
Zálepy.

Letos v  listopadu jsme dostali 
rozhodnutí o  potvrzení dotace na 
vybudování válečného pomníku 
kapitánu Carlovi Raymondu Alfre-
dovi, který zahynul v katastru naší 
obce 16. 4. 1945 po pádu letadla. 
Letadlo bylo zasaženo protiletadlo-
vou střelou a spadlo v nyní zastavě-
né oblasti ulice Oblouková.

V průběhu roku se určitě objeví 
další potřebné investice, o kterých 
vás budeme průběžně informovat.

 Otakar Janeba

Investiční akce 
připravované pro rok 2023
Plánované investiční záměry v příštím roce vychází z volebního 
programu, který jsme přijali pro toto volební období. Prioritou je 
stavba druhého stupně základní školy. Předpokládal jsem, že do konce 
letošního roku se podaří podat žádost o stavební povolení. Ke zdržení 
došlo se zpracováním projektu, který je před dokončením. Žádost 
o stavební povolení bude podána v průběhu měsíce ledna. V příštím 
roce bychom rádi stavbu druhého stupně ZŠ zahájili, ve finančním 
rozpočtu obce jsme pro tuto akci schválili částku 5 milionů korun.

PALEC PRO 
OHROBEC!

V   této nové rubrice před-
stavíme věci, které se 

v  Ohrobci povedly. Horní 
rybník má novou lávku a rov-
něž nově vybudovanou vý-
pusť. To už bylo potřeba, nyní 
se k ní dostaneme bezpečněji 
a také snáz.
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Deník generála Vicherka  
ukazuje pravdu o složité době

V  ohrobecké kronice jsme našli 
vlepenou tuto zajímavou fo-
tografii pojmenovanou Bla- 

ník nad Ohrobcem. Jde o  letoun 
s  identifikačním číslem OK-6202, 
které patřilo druhému prototypu 
legendárního kluzáku XL-13 Bla-
ník. Zalétán byl v červnu 1956 pilo-
tem Jiřím Bláhou, z této doby prav-
děpodobně i  fotografie pochází. 
Všimněte si ale podrobně domů na 
fotografii – poznáváte Károvskou 
ulici, tehdy ještě jako pouhou sil-
nici a také první domy na Kárově? 
Pomůžete nám záhadu fotografie 
rozluštit? Proč vznikla, kdy a  zda 
jde skutečně o  přelet Blaníku nad 
Károvem? Pište nám prosím na  
podatelna@ohrobec.cz.

Kroniky 
ožívají

Vážení sousedé,
ráda bych vám předsta-
vila knihu Generálův de-

ník o  mém dědečkovi generálovi 
Aloisovi Vicherkovi, kterou jsem 
v létě vydala spolu s mými rodiči. 

V pozůstalosti po něm jsme na-
lezli kromě spousty dokumentů 
také několik podrobných deníků, 
které si psal v době druhé světové 
války. 

A  protože jsme chtěli reagovat 
na knihu od jiného autora, která 
bohužel obsahuje mnoho nepravd, 
osobních názorů a  domněnek, 
rozhodli jsme se deníky zpracovat 
a knižně vydat. 

Po čtyřech letech mravenčí a ob-
čas detektivní práce vznikla tato 
autentická kniha, která přibližu-
je život legionáře, letce, vlastence 
a  demokrata a  zaznamenává jeho 
osudy zejména za druhé světové 
války a krátce po ní. Kniha v kon-
textu dějin přibližuje odjezd česko-
slovenských letců do Francie a ná-
sledně do Anglie na začátku války 
a zavede čtenáře do zákulisí exilové 
londýnské vlády. Dotýká se i  roků 
poválečných, které přinesly novou 
naději ale též mnoho zklamání 
a osobních křivd.

Letos uplynulo již 130 let od na-
rození mého dědečka, který sice 

nebyl občanem Ohrobce (narodil se 
v Petřvaldě), ale protože zde bydlím 
já, jeho vnučka, ráda bych vás tímto 
s knihou o jeho životě seznámila.

Kniha Generálův deník je do-
stupná v online i kamenných knih-
kupectvích. Doufám, že potěší čte-
náře, kteří chtějí poznat skutečnou 
atmosféru tehdejší doby a pravdivé 
osudy jejích účastníků.

Díky obrazovému materiálu i bo-
hatému poznámkovému aparátu 
uvádí deníkové zápisky do patřič-
ného kontextu a  přináší plastický 
obraz tehdejší složité doby. Knihu 
vydalo nakladatelství Machart.

 Petra Vovsová

Vraťte se zpátky 
v čase a vydejte se 
s námi do historie! 
Pročetli jsme staré 
kroniky a vytvořili 
podle nich unikátní 
stopovací hru. Hrajte 
na www.karov.cz!
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SBĚR PODZIMNÍCH PLODŮ
Stejně jako v loňském roce, tak i le-
tos jsme uspořádali soutěž ve sběru 
kaštanů, žaludů a  jiných pamlsků 
pro zvířátka. Tentokrát se však po-
dařilo domluvit spolupráci s mysliv-
ci z Ohrobce a Mnichovic. Všichni, 
kteří se do soutěže zapojili, zaslouží 
velké poděkování. Celkově bylo v le-
tošním roce dětmi nasbíráno neuvě-
řitelných 367 kg plodů (převážně 
kaštanů a žaludů). Mnichovičtí my-
slivci věnují prostřednictvím JUDr. 
Jana Zenkla (patriota „Ladova kra-
je“) pěti nejpilnějším sběračům po 
dvou celodenních permanentkách 
na lyžování ve skiareálu Šibeniční 
vrch v Mnichovicích.

•	 1. místo: Hoffman Jan
•	 2. místo: Vovsová Eliška
•	 3. místo: Vítová Nela
•	 4. místo: roháček Václav
•	 5. místo: Smolík Jakub

Ohrobečtí myslivci za odměnu 
udělají pro děti procházku po lese 
spojenou s  přednáškou o  zvířát-
kách. Věříme, že pro všechny, kteří 
se do této akce zapojili, je největší 
odměnou příjemný pocit z dobrého 
skutku!

MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH 
2022 – NORMALIZOVANÁ 
KAŽDODENNOST
Naše škola se zapojila do vzdělávací-
ho programu Jeden svět na školách, 
který realizuje Člověk v tísni.

15. listopadu jsme uspořádali 
besedu pro pátou a šestou třídu na 
téma Normalizace. Besedy se také 
zúčastnil pamětník pan Řezníček, 
za což mu velice děkujeme. Vyprá-
věl našim žákům své vzpomínky 
z této doby a komentoval pouštěné 
videoukázky.

Žáci si na konci besedy mohli 
prohlédnout dobovou literaturu, 
hračky, pionýrský průkaz a  jiné 
předměty, které paní učitelky při-
nesly ze svých soukromých sbírek. 

ROZSVÍCENÉ DÝNĚ 2022
V úterý 1. listopadu se konala už tra-
diční společenská akce pořádaná ško-
lou. Vzhledem k  velmi hojné účasti 
a  spokojeným výrazům dětí může-
me říct, že splnila svůj účel. Opět se 
podávala na ohni dělaná dýňová 
polévka, pekly se buřty a děti s rodi-
či vydlabávali dýně, které následně 
přihlásili do soutěže. V letošním roce 
bylo na soutěž o  nejkrásnější dýně 
přihlášeno neuvěřitelných 56 dýní, ze 
kterých porota vybrala tři nejzdařilej-
ší. A stejně jako tomu bylo v loňském 
roce, tak i letos se vyřezané dýně vy-
užily na lampionový průvod, který 
v sobotu 5. listopadu pořádala obec.

Autoři nejzdařilejších dýní:
•	 1. místo: Vaculík Matouš
•	 2. místo: Kašparová Kristýna
•	 3. místo: Hamer Kryštof

TÝDEN STROMŮ V DRUŽINĚ 
S KAMARÁDEM PAŘÍZKEM
V  závěru října se konal projekto-
vý týden ve školní družině. Kaž-
dý den měl jinou náplň. Pondělní 
odpoledne proběhlo v  přilehlém 
lese, kde se bádání točilo kolem 
Dubu, co žije v  lese, co slyšíme 
v  lese. Druhý den děti navštívily 
nedaleké kino v  Dolních Břeža-
nech a  shlédli krásný dokumen-
tární film Příběh lesa. Ve středu 
děti vyráběly s  Pařízkem. Jelikož 
byla příroda štědrá, dopřála dětem 
nejen krásné počasí, ale i  spoustu 
krásných listů, plodů a  barev na 
tvoření. Na čtvrteční den přinesl 
Pařízek různé jedlé plody stromů, 
ze kterých děti s pomocí paní vy-
chovatelek upekly mnoho výbor-
ných koláčků s  jablečnou náplní. 
Poslední den nachystal Pařízek 
společné sázení stromu. Konečně 
tak má naše Ohrobecká škola svůj 
vlastní strom! Vítej, Jablůňko a dě-
kujeme Pařízku!

Petr Pavelka, 
ředitel ZŠ a MŠ ohrobec

Základka se do nového školního 
roku vrhla čtyřmi skvělými akcemi
V současném školním 
roce naše základní 
škola a družina 
nelení. Pro děti jsme 
uspořádali různé 
akce, dovolte mi 
představit čtyři z nich.
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Obyvatele trápí 
divoká prasata
rozrývají půdu, ničí ploty, vyvracejí branky. 
Divoká prasata letos stále častěji ničí majetek lidí 
v Ohrobci. Stahují se do obce ale i kvůli samotným 
lidem. Prosíme, nevyhazujte zbytky z kuchyně 
a spadané ovoce do lesů a na komposty.

Každý všímavý občan Ohrob-
ce jistě zaznamenal zvýšený 
výskyt černé zvěře, protože 

prasata nezpůsobují škody pouze 
na polích a v lesích, ale také v těs-
né blízkosti domů a zahrad. „Večer 
slyšíme, jak se tady prasata perou, 
je to děsný řev. Někdy máme strach 
venčit psy,“ říká jedna z obyvatelek 
v Jarovské ulici na Kárově.

„Vnímám neznalost některých 
občanů, kteří i  přes zákaz zakládá-
ní černých skládek do lesa vyhazují 
posekanou trávu, prasata krmí 
jablky a  jinými zbytky, 
čímž je lákají ke svým 
n e m ov i t o s t e m . 
Všimli jsme si 
toho za Oblou-
kovou ulicí, 
v  Třešňovce, 
v  ulici K  Vra-
nému, V  Za-
hrádkách, podél 
Károvské, V  Bře-
zinách, v  Jarovské 
podél lesa a  tak dále. 
Prosím, zbytky patří do bio-
odpadu, ne do lesa,“ prosí starosta 
Ohrobce Otakar Janeba.

Přemnožení černé zvěře v Ohrob-
ci ale není způsobeno pouze spo-
luobčany, příčinu vidí vedení obce 
v  podmínkách možnosti a  schop-
nosti lovu. „Za posledních deset 
let mezi sebe myslivecké sdružení 
přijalo pouze dva členy. Dnes člen-
ská základna zestárla a  několik je-
dinců, kteří jsou schopni lovu, na 
to nestačí. Jsem bývalý předseda 
Zemědělského družstva Dolní Bře-
žany a pamatuji, že jsme v katastru 
družstva měli osm mysliveckých 
sdružení, každý rok jsme vzhledem 
ke škodám v porostech vyhodnoco-
vali počty odstřelených prasat. Mys-
livecké sdružení Dolní Břežany bylo 
každoročně v pozadí. Vím, že vzhle-
dem k podmínkám lovu to není ob-

jektivní hodnocení. Chápu, že nelze 
střílet na cestách, v intravilánu, tedy 
zastavěných plochách obce, dovedu 
se vžít i  do pozice myslivce, který 
prosedí celý večer na posedu, čeká, 
až mu vyleze nějaká zvěř, a  místo 
toho se objeví cyklisti nebo jezdci 
na koních. Podmínky odstřelu mají 
ztížené, ale musí tuto situaci řešit,“ 
myslí si Janeba.

Funkční členská základna lovu 
schopných myslivců je základ, 
jako to je v  jiných sdruženích. „Ve 

sdružení Dolní Břežany takové-
to členy napočítáte na 

prstech jedné ruky 
a  jsou i  tací, kteří 

by mohli lovit, ale 
nechtějí střílet 
například při 
sklizni řepky, 
kukuřice a  po-
dobně, protože 

to pro ně je ne-
etické. Je nutné si 

uvědomit, že divoká 
prasata nedělají ško-

dy jen v  porostech, ale i  na 
drobné zvěři, třeba bažanti a  zajíci 
z naší krajiny vymizeli,“ dodává sta-
rosta Ohrobce.

Současný neuspokojivý stav 
členské základny začalo myslivec-
ké sdružení řešit pomocí hostů, 
které je možné přizvat na naháň-
ky. Zatím proběhly jen dvě na-
háňky, jedna 19. listopadu, druhá 
3. prosince. Naháňky jsou jedinou 
cestou, jak výrazně snížit stavy 
černé zvěře, musí se ale podle ve-
dení Ohrobce dělat opakovaně a ne 
prosazovat názor, že se tím ruší 
jiná zvěř. „Jako starosta musím  
chránit obecní majetek a  píšu to 
i  za občany, kteří mě zastavují 
a  ptají se, co s  tím uděláme, že se 
bojí chodit do lesa. Myslivosti zdar, 
lovu černé zvěře zvlášť!“ uzavírá 
Otakar Janeba. RED
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Když je na konci léta divadelní 
festival mezi rybníky v Ohrob-
ci, můžete ho vidět s  kouzel-

nickou hůlkou v obležení dětí i do-
spělých. Nejenže umí čarovat, ale má 
skvělý humor a vůbec herecké schop-
nosti. Roman Štabrňák nyní účin-
kuje v  několika divadelních před- 
staveních, ale i ve filmu a v seriálech. 
Jak se kluk z  Kladna dostal do ká-
rovských luhů a hájů? 

Narodil ses v Kladně, ale zakotvil 
v Ohrobci, na Kárově. Jak se to 
přihodilo?
Když jsem začal studovat DAMU, 
tak se přestěhoval do Prahy. Pak 
jsem nastoupil do angažmá do di-
vadla ABC, kde byla vedoucí klu-
bu Eva Kocmanová, moje budoucí 
tchýně. Měla na Kárově chatu a žila 
tam se svými dcerami, z nichž jsem 
si posléze jednu vzal. Takže takhle já 
jsem se dostal na Károv.

Jak se ti tu žije?
To souvisí s první otázkou, protože 
já jsem v Ohrobci na Kárově zakot-
vil vlastně částečně. Stále to střídám 
s centrem Prahy, ale vracím se sem 
strašně rád, protože jsem rád v kon-
taktu s  přírodou a  rád chodím na 
procházky. Pořád něco dělám a  ty 
dny odpočinku potom, jak můžu, 
trávím na Kárově.

Co říkáš na to, jak se Károv mění?
Ano, tak každá změna přináší dob-
ré, každá změna přináší třeba i od-
lišné názory. Nicméně si myslím, 
že Károv se vyvíjí dobrým směrem. 
Bolavé téma je, že je Károv rozděle-
ný mezi Ohrobec a  Dolní Břežany, 
to by se asi mělo vyřešit. Nebo co si 
o tom myslí ostatní? 

Jak vzpomínáš na Károv před 
dvaceti lety?
Zažil jsem na něm různé herec-
ké mejdany. Protože Evička, moje 
tchýně, o které jsem mluvil, zvala na 
Károv vždycky spoustu herců a ko-
mediantů, tahle jsem to tam poznal 
poprvé.

Znáš okolí Ohrobce? Jaké trasy 
patří k tvým nejoblíbenějším 
výletům?
Okolí jsem poznal hlavně během 
covidové uzávěry, to jsme dost 
chodili, takže jsem objevil různá, 
mě do té doby skrytá, zákoutí. Nic-
méně chtěl jsem se už několikrát jít 
podívat na novou rozhlednu, která 
je ode mě skutečně na dohled, ale 
ještě se mi nepoštěstilo. Tak dou-
fám, že se mi to v nejbližších měsí-
cích povede. 

Vedle herectví se věnuješ 
i dabingu, ale i kouzlení. Co bys 
Károvu, potažmo Ohrobci ihned 
přičaroval?
No, to je otázka! Já se tomu vyhnu, 
řekl bych, šalamounsky. Občas se 
povede, že jako kouzelník jedu na 
akce, které jsou na zakázku. To zna-
mená, že si u mě někdo něco objed-
ná a já se mu to snažím splnit. Co by 
chtěli obyvatelé Ohrobce? Já se nad 
tím zamyslím. 

A kdybys mohl něco nechat 
zmizet, co by to odtud bylo?
Já myslím, že lidskou lhostejnost 
k  některým věcem. Třeba když se 
někteří dnes diví, že mají ve vodě 
nějaké bakterie. Jsou sice už napo-
jeni na tlakovou kanalizaci, ale dří-
ve nebyli, nevyváželi žumpu a pou-
štěli to rovnou do lesa. Tak proč se 
diví, když k tomu byli lhostejní.

Na Kárově dříve 
fungoval ochotnický 
soubor divadelníků, 
nestálo by za to 
obnovit tradici?
Možná stálo, ovšem 
já ten soubor bohužel 
neznám, neměl jsem 
to štěstí, abych ho vi-
děl. Moje vytížení na 
divadle je nicméně 
tak velké, že se obecně 
málokdy dostanu do divadla, není 
tudíž v mých silách cokoli zakládat 
nebo se do podobných projektů za-
pojovat. 

V jakých hrách tě nyní můžeme 
vidět? Kam bys ohrobečáky 
pozval?
Nejraději bych je pozval do mé 
domovské scény, kterou je Studio 
DVA divadlo na Václavském ná-
městí v  Praze, kde hrajeme spous-
tu titulů. Já osobně jich hraju asi 
osm, nebo devět. A pokud se chtějí 
zasmát, určitě bych je pozval na 

Brouka v  hlavě, což je 
klasická komedie, kdy 
se lidi řehtají tak, že 
kolikrát padá divadlo, 
nebo na představe-
ní hry Beckham. To 
je hra, kterou napsal 
Petr Zelenka, sám si 
jí zrežíroval v  hlavní 
roli s  Jardou Pleslem. 
To je taková řekněme 
tragikomedie ze živo-
ta. Pokud by dle názvu 

někdo čekal, že se tam řeší fotbal, 
tak není tomu tak. Fotbal se tam 
prioritně neřeší, ale i tak si myslím, 
že ta hra je skutečně pozoruhodná. 

Skvělé jsou i hry kmenového autora 
Studia DVA Patrika Hartla.

A co nějaká pohádka?
Ano, výborná jsou rodinná předsta-
vení jako muzikály Šíleně smutná 
princezna nebo Saxana. Tam se pro-
pojují kouzla a herectví nejen v mém 
případě, ale i v případě kolegů. Takže 
skutečně Saxana tam létá na koštěti, 
máme mluvící hlavu na nemocnič-
ním stolku a  spoustu dalších věcí. 
Jsou tam králíci, je tam slepice Luc-
ka! Ta je samozřejmě ochočená, hraje 
v několika divadlech v Praze a  je to 
i filmová hvězda. Je možné, že pokud 
jste ve filmu viděli nějakou slepici, tak 
to byla právě ona. Já s velkou nadsáz-
kou říkám, že to je nejpřirozenější he-
rečka našeho souboru. Takže cokoliv 
si vyberete, určitě vás rádi ve Studiu 
DVA přivítáme. Přijďte se podívat, 
jste srdečně zváni. A hlavně na konci 
rozhovoru bych vám popřál poklidné 
Vánoce, ideálně bez stresu a  hlavu 
vzhůru k  lepším zítřkům. Mějte se 
krásně, ať se daří. Petr Holeček

Roman Štabrňák: 
Co mám v Ohrobci 
vyčarovat?

„Bolavé téma 
je, že je Károv 

rozdělený mezi 
Ohrobec a Dolní 

Břežany, to 
by se asi mělo 

vyřešit. Nebo co 
si o tom myslí 

ostatní?“
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U ž v  pátek večer před festi-
valem se začala zvedat obří 
stanová plachta velikého ša-

pitó jako předzvěst toho, že přípra-
vy jsou v  plném proudu. V  sobotu 
ráno jsme postavili jeviště a  scénu, 
přijeli technici se zvukem a  světly. 
A  odpoledne se otevřely pomysl-
né brány areálu u  obecního úřadu. 
K  naší veliké radosti už na začátek 
festivalu přicházelo veliké množ-
ství malých diváků s  rodiči, a  tak 
se brzy zaplnilo malé hlediště před 
šapitó, kde celý festival odstartovalo 
kouzelnické představení Romana 
Štabrňáka. Pak už se vše přesunulo 
do velikého stanu, kde na děti čekalo 
divadlo Krapet a jejich Maxipes Fík. 
Hlediště bylo brzy plné a  nadšené 

děti nedokázaly u  přestavení sedět. 
Touha alespoň si na Fíka sáhnout 
byla nepřekonatelná. Dokonce jsme 
museli na chvilku představení pře-
rušit. Aplaus na konci byl obrovský. 
Pak opět nastoupil Roman Štabrňák 
tentokrát i  s výukou kouzelnických 
fíglů. Program pro děti zakončila 
nová roztomilá pohádka Jmenuji 
se orel od divadla Kampa. Jaké bylo 
překvapení, když se zjistilo, že Orel 
je jméno slepičky. 

Po tomto představení následovala 
delší přestávka na stavbu dekorace 
a  přestavbu techniky. Opět se uká-
zalo, jak už zkušení jsme v  tomto 
směru. Scénu večerního představení 
jsme měli postavenou za hodinu. 
Hostování u  nás v  Ohrobci přijali 

další známí herci: Roman Zach, Jan 
Dolanský, Linda Rybová, Jana Janě-
ková a Petr Lněnička. Přijeli s kome-
dií Jméno. Diváci se náramně bavili 
a  i na hercích bylo vidět, že se jim 
u nás dobře vystupuje. Zvláště když 
bylo opět plno, na pár diváků se do-
konce nedostalo místo k sezení.

 Atmosféra tohoto festivalu je totiž 
výjimečná. Je to událost nejen kul-
turní, ale hlavně společenská. Místo 
setkání přátel a známých, pro které je 
to krásná příležitost po čase se vidět, 
popovídat si. Své děti seznámit s tím, 
co je to divadlo. Už jen proto se vy-
platí takové akce pořádat a  věnovat 
přípravě sílu a čas. Takže za rok zase 
na shledanou na Ohrobeckém diva-
delním festivalu. Jarda Strejc

Atmosféra ohrobeckého divadelního 
festivalu je už výjimečná
Konec prázdnin si už 
nedokážeme představit 
bez Ohrobeckého 
divadelního festivalu.  
Zájemci se již před 
prázdninami zvědavě 
vyptávali, kdo ze 
známých herců do 
Ohrobce přijede, 
jaké pohádky uvidí 
děti. Šestý ročník 
vypukl 3. září. 
A velmi se povedl.
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G eocaching, tedy hledání 
schránek alias keší na zá-
kladě souřadnic funguje už 

dvaadvacet let. Systém hry vznikl 
v USA hned poté, co v květnu 2000 
prezident Bill Clinton zrušil umělou 
odchylku přidávanou do signálu 
GPS. Tím se zlepšila přesnost to-
hoto navigačního systému pro běž-
né uživatele, kteří neměli helmu na 
hlavě a nebyli zrovna součástí ame-
rické armády. O pět let později bylo 
v  Česku asi pět set skrýší. Na celé 
Zemi pak asi kolem dvou stovek ti-
síc. Dnes můžete na planetě objevit 

přes dva miliony ukrytých schránek. 
Češi hře propadli. Česká republika 
se řadí mezi země s  největším po-
čtem hledačů (geokačerů) v poměru 
k celkovému počtu obyvatel. 

Lámejte si hlavu
Ale v kostce. Smyslem geopátračky 
je najít většinou plastovou schrán-
ku, kterou majitel schoval a na inter-
netu pak zveřejnil její souřadnice. 
V boxu, který mnozí znají spíše od 
maminky, protože do něj dává zbyt-
ky nedělního oběda, je uložen deník 
pro záznamy o nálezcích. A mnoh-

dy také drobný dárek, který si může-
te, ale nemusíte vzít. Podmínkou je 
určitě nějakou drobnost na oplátku 
vložit. Tohle baví hlavně děti. Někte-
ré jsou na hledání keší tak natěšené, 
že nemůžou dospat sobotního rána.

Geocaching ale není jen o  dob-
rém GPS signálu v  mobilu nebo 
aplikacích, díky kterým můžete za-
čít hledat. Je to hlavně hra na Sher-
locka a  Watsona. Bystříte mozek. 
Lámete si hlavu. Vracíte se padesát-
krát na stejné místo. Počítáte sloupy 
elektrického vedení a  dosazujete 
čísla do zakódovaných souřadnic. 

To jsou totiž takzvané multikešky. 
Musíte doplňovat vzorec, který má 
neznámá čísla. Vždy na jiném místě 
zjistíte jedno číslo, musíte něco spo-
čítat, vyřešit rébus, cestovat přes půl 
republiky, abyste získali správnou 
souřadnici a  dostali se k  cílovému 
pokladu.

Poklady kolem Ohrobce
Zaregistrujte se na webu Geoca-
ching.com. Stáhněte si do mobilu 
aplikace ke hledání, na výběr je 
jich plno. A podívejte se na ukryté 
poklady kolem Ohrobce. V součas-
nosti jich je tu kolem patnácti. Jedna 
je ukryta přímo na návsi Ohrobce, 
další jsou ve Zvoli, jiné zase ve Lho-
tě. Nejzajímavější skrýše jsou však 
nad Ohrobeckým a  Károvským 
údolím a  na skalách nad Jarovem. 
Krásná místa jsou rovněž ve zvol-
ských lesích. Jen buďte opatrní, 
obzvláště s  dětmi, abyste namísto 
hledání pokladů nejeli spíše se zlo-
menou nohou do krčské nemocni-
ce. Plno keší se dá hledat i v  zimě, 
přečtěte si pozorně v  jejich popisu, 
zda je to vhodné. A pozor na Mudly, 
tak se říká těm, kteří nejsou do hry 
zasvěceni. Ať poklady nevyzradíte 
a oni je pak z nevědomosti třeba ne-
zničí. Petr Holeček

Stopařův průvodce po souřadnicích
Plazím se trním 
a natahuju ruku 
do díry v hromadě 
kamení. Fuj, něco 
slizkého. Au, teď mě 
kousla nějaká potvora. 
Á, tady jsi. Vytahuji 
plastový box. Našel 
jsem další! Poklad, 
u kterého je nejcennější 
samotné hledání. 
Zkuste to taky, v okolí 
Ohrobce je jich dost.
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1Proč v září vůbec nastala 
změna?
Dolnobřežansko bylo do sys-

tému Pražské integrované dopravy 
zapojeno v  roce 1998. Od té doby 
se koncept nezměnil, zato poptáv-
ka výrazně. Došlo k  rozmachu 
zástavby, dokonce i  v  původně re-
kreačních oblastech. Vědecká cen-
tra vyvolala nové přepravní směry. 
K tomu přišly četné stížnosti na pře-
plněné spoje, naproti tomu prázdné 
velkokapacitní autobusy jezdily do 
pozdní noci. Obce Dolnobřežanska 
se proto dohodly na společném po-
stupu a shromáždily své požadavky. 
Integrovaná doprava Středočeského 
kraje (IDSK) připravila kompromis-
ní řešení, splňující požadavky obcí 
v maximální možné míře.

2Proč bylo zrušeno přímé 
spojení Károva s metrem 
na Kačerově?

Právě transformace rekreačních ob-
lastí na oblasti rezidenční vedla k po-

třebě širší nabídky spojů. Odlehlé ob-
lasti nemají potenciál naplnit autobus, 
přesto ale zaslouží důstojný interval. 
Spojení mezi Prahou a Dolními Bře-
žany je kapacitně dostačující, navíc 
obratiště Kačerov další vozy nepojme. 
Proto odborníci z IDSK navrhli pro-
věřený koncept kapacitní páteřní lin-
ky, na niž navazují místní linky, které 
lze obsloužit menším vozidlem.

3Proslýchalo se, že linka 331 
pojede do Modřan. Proč na- 
konec jede na Opatov?

Jedna z  pracovních variant počíta-
la s  navázáním spojů ze Zálep na 
„krátké“ spoje linky 341. Organi-
zátoři dopravy ale nakonec upřed-
nostnili napojení na plánované spo-
je Opatov – Dolní Břežany. Linku 
od Vestce nelze v Břežanech vhodně 
ukončit, spoje Zálepy – Modřany 
by u  břežanského úřadu zmatečně 
zastavovaly dvakrát v obou směrech 
a ani nebyla vůle linku 341 v Praze 
rozdělovat do dvou.

4Garantované návaznosti 
nefungují, spoje jezdí poz-
dě nebo vůbec. Co s tím?

Nedostatek řidičů se nevyhnul ani 
Dolnobřežansku. Neodjetí spoje, 
nedodržení návaznosti nebo zavi-
něné zpoždění podléhají sankcím. 
Povinnost vyčkat bude nově i  ve 
vozovém jízdním řádu, aby nebylo 
pochyb. Dolní Břežany připravu-
jí omezení automobilové dopravy 
v  ulici 5. května, aby se přestupní 
uzel stal komfortnějším pro cestu-
jící. Stížnosti, které obdrží obecní 
úřad, předává organizátorům do-
pravy. Mimoto mohou občané po-
dávat stížnosti na adresu info@pid.
cz nebo prostřednictvím formuláře 
na webu PID. Kontaktovat dopravce 
nedoporučujeme, ten není partne-
rem ani cestujícího, ani obce.

5Často vidíme prázdné au-
tobusy. Není to plýtvání?
Prázdné autobusy ve špičkách 

jsou nevyhnutelné, musí se vrátit 
pro další cestující. Mimo špičky ne-
jsou spoje nikdy plně vytížené, ne-
jde kvůli tomu omezovat nabídku. 
Neplatí totiž, že škrt poloviny spojů 
uspoří polovinu peněz. Stálé nákla-
dy (odpisy, údržba, mzdy) jsou dané 
počtem vozů, a  ten určuje ranní 
špička. Ráno se neplýtvá, spoje jez-

dí plné. Využití vozu na další spoje 
jen zvyšuje efektivitu. Kalkulace 
příspěvků obcí není triviální. Pokud 
se omezí nabídka, klesnou i kalku-
lované tržby. A pokud klesne stan-
dard linky, klesne příspěvek kraje 
a za nižší rozsah obsluhy se zaplatí 
víc. Proto se Dolnobřežansko snaží 
optimalizovat parametry, aby za pe-
níze obcí získalo maximální užitnou 
hodnotu pro občany.

6Jaké změny přinese vy-
hodnocení dosavadního 
provozu?

Vyhodnocení provozu podle IDSK 
zatím není příliš vypovídající (mj. 
z  důvodu uzavírek), ale reaguje na 
podněty občanů. Průběžně se za-
vádí a  navyšují čekací doby všude, 
kde je to možné. K 11. prosinci 2022 
byly na lince 331 posunuty polohy 
ranních spojů ze Zálep, aby byla 
zlepšena přestupní vazba na linky 
333 a 341. S IDSK svazek obcí jedná 
i o zavedení trvalého provozu linky 
331 v celé trase. Požaduje důslednou 
návaznost v  Dolních Břežanech. 
Projednala se s  okolními obcemi 
změna obsluhy zastávek Inovační 
a Biocev, aby spoje jedoucí ráno do 
Prahy a odpoledne z Prahy do těch-
to zastávek nezajížděly, což ušetří 
10 minut na každé cestě. RED

Proč takové šachy s autobusy?
Množí se dotazy, proč došlo ke změně 
autobusových linek obsluhujících Ohrobec 
a Károv. Ve spolupráci s Dobrovolným 
sdružením obcí Dolnobřežansko jsme dali 
dohromady odpovědi na nejčastější témata.
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Za uvedené období bylo v obci 
zjištěno celkem 30 přestupků, 
z toho:

•	 2x překročení rychlosti v obci 
o více než 40 km/hod. – v obou 
případech oznámeno správní-
mu orgánu 

•	 1x překročení rychlosti v obci 
o více než 20 km/hod. – vyřeše-
no příkazem na místě (poku-
tou)

•	 17x překročení rychlosti v obci 
o méně než 20 km/hod. – 
vyřešeno příkazem na místě 
(pokutou)

•	 1x nerespektování svislé DZ 
Stůj, dej přednost v jízdě – 
vyřešeno příkazem na místě 
(pokutou)

•	 1x stání ve vjezdu – vyřešeno 
domluvou

•	 3x porušení Obecně závazné 
vyhlášky obce (pes) – vyřešeno 
domluvou

•	 4x přestupek dle zákona o od-
padech – 1x vyřešeno domlu-
vou a 3x stále ještě v řešení

•	 1x přestupek proti majetku – 
vyřešeno domluvou

Dále strážníci Obecní policie 
Vestec přijali oznámení starosty 
obce o  nálezu peněženky, přijali 
a prověřovali oznámení o odstave-
ném osobním automobilu ve vjez-
du na pozemek RD v  obci, přijali 
oznámení o  motorovém vozidle, 
tvořícím překážku silničního pro-
vozu, přijali a  prověřovali opako-
vané oznámení o  rušení nočního 
klidu, oznámení o  pohybu dvou 
osob zjevně bez domova po obci, 
oznámení o  poškození zastávky 
BUS v obci, oznámení o poškozené 
klice dveří u osobního automobilu, 
oznámení o pádu sloupu nadzem-
ního sdělovacího vedení na travna-
tý pás mimo komunikaci (viz. foto) 
– předáno PČR k  dalšímu šetření,  
oznámení o  nedovoleném pálení 

dřevní hmoty, oznámení o  kame-
nech uložených podél komuni-
kace, přijali oznámení o  tom, že 
v  lokalitě v  obci někdo ve večer-
ních a nočních hodinách zvoní na 
zvonky u  RD a  pravděpodobně se 
i pohybuje po zahradách těchto RD 
– dáno na vědomí PČR, oznáme-
ní o stání osobního automobilu ve 
vjezdu, oznámení o napadení a zra-
nění člověka psem a  prověřovali 
dotaz zaměstnavatele na jednoho 
z  jeho pracovníků, který již druhý 
den nenastoupil do práce.

Na základě žádosti OO PČR Jí-
lové u Prahy o součinnost strážníci 
prověřovali oznámení o  problé-
mu s  občanským soužitím mezi 
manželi, oznámení o osobě zjevně 
pod vlivem alkoholu, pohybující se 
po komunikaci v  obci, oznámení 
o problému s občanským soužitím 
v rodině, další oznámení o problé-
mu s  občanským soužitím, tento-

krát spočívající ve fyzickém na-
padání mezi osobami a  oznámení 
o psu na volno.

Společně s  HZS strážníci vyjíž-
děli do obce k požáru lesního po-
rostu.

Z deníku Obecní policie Vestec:
Dne 12. 07. 2022 v  dopoledních 
hodinách prováděla hlídka Obec-
ní policie Vestec v  obci Ohrobec 
měření rychlosti, při kterém byl 
zaznamenán v  čase 09:38 hodin 
osobní automobil, kterému byla 
laserovým měřičem rychlosti Tru-
CAM II naměřena rychlost 84 km/
hod. v úseku, kde je maximální po-
volená rychlost 40 km/hod.  Vozi-
dlo bylo strážníky zastaveno, jeho 
řidič byl poučen o  tom, že přestu-
pek nelze vyřešit na místě a  bude 
oznámen správnímu orgánu. Řidič 
tohoto vozidla po odečtu tolerance 
radaru ve výši 3 km/hod překro-

čil maximální povolenou rychlost 
v  daném úseku o  41 km/hod., za 
což mu ve správním řízení hrozí 
zákaz činnosti a pokuta.

Stejného přestupku se v  úseku, 
kde je maximální povolená rych-
lost 40 km/hod. dopustil dne 29. 
08. 2022 v  čase 09:28 hodin jiný 
řidič, který se řítil daným úsekem 
rychlostí 92 km/hod., a  který tak 
překročil maximální povolenou 
rychlost v  úseku (po odečtu tole-
rance radaru) dokonce o  49 km/
hod. Přestupek byl strážníky ozná-
men správnímu orgánu, hrozící po-
stih pro tohoto řidiče je stejný jako 
v předchozím případě. 

Dne 04. 08. 2022 v  čase 20:46 
hodin byla na tísňové lince Obecní 
policie Vestec přijata SMS zpráva 
o  výjezdu HZS k  požáru lesního 
porostu, oznamovatel uvedl, že vi-
děl z  lesa mezi Károvem a  Ohro-
beckým údolím stoupat černý dým. 
Strážníci neprodleně vyjeli prověřit 
oznámení, ve spolupráci s velitelem 
zásahu HZS propátrali daný úsek 
lesa, kde nebyly nalezeny známky 
požáru, jednotka HZS Jílové u Pra-
hy a jednotky SDH mezitím prově-
řily obec, kde v jedné ze zahrad ne-
zodpovědný majitel pálil túje. Celá 
událost zůstala v šetření HZS.

Dne 08. 09. 2022 v čase 17:00 ho-
din přijali strážníci Obecní policie 
Vestec oznámení na tísňové lince 
o pádu dřevěného sloupu sdělova-
cího nadzemního vedení na travna-
tý pás v obci mimo vozovku. Stráž-
níci neprodleně oznámení na místě 
prověřili, zjistili, že kromě škody na 
sloupu nadzemního vedení nedo-
šlo ke zranění osob ani k  žádným 
dalším škodám na majetku, místo 
označili a zabezpečili, celou událost 
zároveň oznámili starostovi obce. 
Po příjezdu hlídky OO PČR Jílové 
u Prahy byla celá událost strážníky 
předána PČR k dalšímu šetření.

str. Tomáš Heckr, strážník 
obecní policie Vestec

Co řešila obecní policie v Ohrobci
Hlídkující obecní policie Vestec v období od 1. června 2022 do 31. října 2022 řešila 
v obci Ohrobec nad rámec každodenní hlídkové činnosti celkem 70 událostí, z toho bylo 
13 událostí oznámeno na tísňovou linku Obecní policie Vestec (tel. č. 739 156 156). 
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