
Obec Ohrobec  

Ročník 4 .  č ís lo  4  

 
Vyšlo  6 .  12 .  2010  
 
 
ZDARMA 
 -  neprodejné  

OHROBECKÝ  ZPRAVODAJ  

 

 

Krátká sdělení 
 

 Připomínáme občanům, 

ţe v lednu 2011 jsou splatné po-

platky za psy a odpad. Zároveň 

upozorňujeme, ţe lístečky z let 

minulých (na jednotlivý svoz)  lze  

pouţít nejpozději  do konce února 

2011.  Pro pouţití v dalších měsí-

cích je třeba nechat  staré lístečky 

orazit na OÚ.  

*** 

 Na základě zaslaných 

seznamů odběratelů  z 1SčV Veo-

lia jsme zjistili, ţe někteří z Vás 

nemají dosud v pořádku fakturaci 

za vodné a stočné.  Ověřte si  pro-

sím, ţe máte správně vyúčtované 

vodné a stočné za všechna minulá 

období. V opačném případě dochá-

zí ke vzniku vysokého nedoplatku. 

Pro případ potřeby uvádíme opako-

vaně tel. spojení na Veolii:  

241 003 420.  

 

Kácení stromů 
  

 Poslední dobou je čím 

dál častějším jevem kácení vzrost-

lých zdravých   stromů na parce-

lách – většinou proto, aby na pod-

zim nevznikal nepořádek  nebo 

proto, ţe se rozmáhá zahradní 

architektura nového typu – tzv. 

okrasné zahrady. 

 Chtěli bychom upozornit 

všechny občany, kteří mají v plánu  

vzrostlé stromy kácet (stromy, 

které mají ve výšce 130cm nad 

zemí obvod kmene větší neţ 

80cm), aby si opatřili posudek 

krajináře  nebo firmy s patřičným 

oprávnění k této činnosti. Bez nále-

ţitého posudku nebude povolení 

k pokácení stromu vystaveno. Na 

vyţádání vystaví obec povolení 

k pokácení pouze starého, pro-

schlého, nemocného nebo silně 

nakloněného stromu. Zároveň 

s kaţdým povolením vzniká povin-

nost náhradní výsadby  (stromků 

nejméně 1,20m výšky) na vlastním 

pozemku nebo po dohodě na ve-

řejném prostranství. 

Důvodem výše uvedeného 

postupu je snaha zachovat v obci 

vzrostlé stromy.  

  

 

 

 

ROZSVÍCENÍ  VÁNOČNÍHO  STROMU 
 

Zveme všechny občany k přátelskému setkání při příleţitosti rozsvícení vá-

nočního stromu a stavění betléma před obecním úřadem dne 12.12.2010 

v 16 hodin 

 Všechny okolní vesničky i města uţ mají svůj vánoční strom a betlém a tak jsme se 

rozhodli napravit  naše zpoţdění a uspořádali jsme – asi historicky první – stavění betléma 

a rozsvícení  vánočního stromu. 

  Zveme všechny občany k sousedskému setkání, děti mohou pomáhat se stavěním 

postaviček a  zdobením jesliček.  Předesíláme, ţe betlém bude opravdu hezký, chlév a jeslič-

ky vyrábí pan  truhlář Hatle   a máte se opravdu na co těšit!  Bylo by ale moc hezké, kdyby Ti 

z Vás, kdo se rozhodnou přijít, přinesli  třeba jednu libovolnou ozdobu na vánoční strom - 

vyrobenou, nalezenou, slámovou, pozlátkovou,  vzhledem k výšce stromku radši větší.   Stro-

meček bude pestřejší , veselejší  a taky Váš.  Při stavění betléma si společně dáme čaj, grog, 

svařák (uvaříme na místě), cukroví vítáno „přespolní“. Zazpíváme si, popovídáme a půjdeme 

procházkou domů. Doufáme, ţe tak oţivíme alespoň jednu hezkou tradici a ţe díky Vám 

všem bude příští rok při rozsvěcení stromu daleko bohatší program. 

  Místo pro strom jsme zvolili před úřadem proto, ţe se tu kříţí cesty na Jarov, 

K Vranému, na Károv,  projde tu  spoustu lidí na autobus a zpět a v zimě i hodně výletníků. A 

taky proto, ţe bude strom i betlém „na očích“  hodných sousedů. 

 Pro rozhořčené jedince, kteří povaţují strom za přepych a mrhání penězi vzkazuje-

me, ţe jsme naopak moc rádi, ţe se najdou v Ohrobci spoluobčané, kteří nelitují  svého vol-

ného času ani peněz a na stavbě se s chutí podílí. A taky jsme moc rádi, ţe takových občanů 

je nepoměrně víc, neţ těch rozčilených. Je snadné všechno kritizovat, ale těţké cokoliv 

uskutečnit. Proto jsme vděčni za kaţdou aktivitu, která  ţivot v naší obci zpříjemní. Vţdycky 

všechno bývalo o lidech a vţdycky všechno o lidech bude…… 
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Společně do nového volební-

ho období 

 

 Od 16.10.2010 má 

naše obec nově zvolené 

zastupitelstvo. Ráda 

bych poděkovala všem 

voličům,  kteří k volbám 

přišli a sama za sebe 

děkuji všem těm, kteří podpořili moji 

kandidátku a projevili  nám tak pod-

poru a zároveň vyjádřili důvěru ve 

správu obce pro další volební období 

pod mým vedením. 

 V minulém volebním období jsme 

některé z plánovaných záměrů stihli 

dokončit, některé naopak dokončit 

nestihli a jsou i takové, které zůstaly 

ve fázi příprav. To byl jeden z hlav-

ních důvodů, pro které jsem znovu 

kandidovala. 

 Mým přáním je rozvíjet obec v 

oblasti občanské vybavenosti, zajistit 

modernizaci zastaralé infrastruktury, 

udrţet dobrou dopravní dostupnost 

(četnost spojů PID) ale také podporo-

vat jakékoliv občanské aktivity v 

oblasti kultury, sportu i jiných pro-

spěšných činností.  Společně se nám 

uţ nějaký ten „pokrok“ podařil a já 

věřím, ţe občanů, kterým osud obce 

není lhostejný, bude stále přibývat a 

za následující čtyři roky se nám pove-

de vyšplhat zase o kousek výš. 

 Myslím, ţe teď je ta pravá chvíle 

poděkovat Vám  všem, kteří jste po 

celé minulé období projevovali  opa-

kovaně zájem o dění v obci, pomáha-

li organizovat různé  kulturní  akce a i 

těm, kteří se akcí účastnili jako ná-

vštěvníci - bez nich by nadšení orga-

nizátorů brzy vyprchalo.  

 Děkuji  všem, kdo pravidelně 

hlásí třeba jen závady na veřejném 

osvětlení, upozorňují na vandalství, 

porušování dopravního značení a 

mnohé další běţné nedostatky. Vá-

ţím si všech, kdo  neváhali pouţít 

vlastní finanční prostředky ve pro-

spěch obce či  pomáhají obci v přípa-

dě potřeby odbornou radou nebo 

svou zkušeností. 

 Všem Vám, které jsem výše jme-

novala, a i všem ostatním občanům 

naší obce bych ráda popřála hezký 

závěr letošního roku, klidné a hezké 

vánoce a radost, pohodu a štěstí v 

novém roce.  

 

Michaela Zázvorková  

PhDr. Pavel Makovský, MBA                                                                            

1.místostarosta 

makovsky@ligschool.com 

  

Hlavní oblasti působnosti: 

Strategie – kompletace návrhů na rozvoj 

obce, návrh priorit a postupu 

Fondy EU – hledání dotačních příleţitostí 

z EU pro obec 

Dotace – hledání dalších dotačních příleţi-

tostí v rámci ČR 

Investice  a územní rozvoj – koordinace a 

příprava  investic 

Komunikace s vybranými ministerstvy, kra-

jem, atd. 

Časopis – redakční rada 

Ostatní podle dohody 

  

Projekty:  

Zmapování dotačních moţností z EU pro 

obec 

Termín: 31.12.2010 a následně pravidelná 

aktualizace  

Zmapování dalších moţností získávat peníze 

z ČR (především kraj a ministerstva) 

Termín: 28. 2.2011 a následně pravidelná 

aktualizace 

Strategie – kompletace návrhů na rozvoj 

obce, návrh priorit a postupu 

Termín: 30.1.2011 a následně pravidelná 

aktualizace 

    

 

 

Jiří Votánek 

2. místostarosta                                                                                                                 

wotas@seznam.cz      

 

záleţitosti spojené s technickou správou 

obce                                      tel. 603 438 276  

Celoroční údrţba cest a chodníků (zimní 

údrţba, opravy) 

Údrţba veřejné zeleně  

Úklid v obci (zastávky, kontejnery, apod.) 

Správu majetku obce(strojový park, budovy, 

VO), zajišťování  odstranění poruch  

Lesní hospodářství 

Řízení pracovní čety 

Pravidelná kontrola stavu dětských hřišť 

  

Projekty: 

Inventura technického vybavení obce a jeho 

stavu s návrhem na další postup pro volební 

období 2010-2014  

Termín pro projednání zastupitelstvem: 

14.12.2010 

Prověření připravenosti na zimní údrţbu v 

obci 

Termín pro projednání zastupitelstvem: 

14.12.2010 

Návrh řešení údrţby v obci na období 2011 

– 2014 

Termín pro projednání zastupitelstvem: ko-

nec ledna 2011 

 Návrh řešení problematiky lesního hospo-

dářství  

Termín pro projednání na zastupitelstvu: 

březen 2011 

Seznámení s novým zastupitelstvem obce 
 

Od  16.10.2010 má naše  obec  nově zvolené zastupitelstvo ve sloţení: 

mailto:makovsky@ligschool.com


Ohrobecký zpravodaj  Strana 3  

 

 

Rekonstrukce staré čističky 

Termín: podle moţností a termínů do-

tačních programů 

Odpovídá: Pavel Makovský 

  

Dostavba chodníků podél frekventova-

ných ulic Károvská a Zvolská.   

Termín: po vyřešení vlastnických práv, 

předpoklad  2011-2012 

Odpovídá: Michaela Zázvorková 

  

 

Zřízení mateřské školy v obci 

Termín návrhu řešení: únor 2011 

Odpovídá: Jiří Votánek 

 

  

 

Vybudování nové autobusové zastávky 

v ul. Zvolská a rekonstrukce stáva-

jících.  

Termín: po vyřešení vlastnických práv, 

předpoklad 2011 

Odpovídá: Michaela Zázvorková 

 

Smysluplné vyuţití obecního statku 

Termín návrhu řešení: březen 2011 

Odpovídá: Pavel Makovský 

 

Dokončení zbývajících úseků vodovo-

du a kanalizace.  

Termín: podle moţností a termínů do-

tačních programů 

Odpovídá: Pavel Makovský 

   

 

Rekonstrukce přečerpávacích stanic 

kalů 

Termín: podle moţností a termínů do-

tačních programů 

Odpovídá: Pavel Makovský 

  

Získávání financí na další opravy a 

výstavbu místních komunikací 

Termín: podle moţností a termínů do-

tačních programů 

Odpovídá: Pavel Makovský 

  

Hledání cest ke sníţení vodného a 

stočného 

Termín průzkumu stavu  a první 

návrhy : březen 2011 

Odpovídá: Michal Machata 

 

První letošní sníh v Ohrobci 

 

 Na konci listopadu napadl první letošní sníh a v Ohrobci jako kaţdoročně nastala „kalamita u rybníka“. Počet ani 

obsah telefonátů,  které dorazily na úřad, nebudeme zveřejňovat. Chtěli bychom naopak poděkovat všem občanům a řidi-

čům, kteří po celou dobu sněţení  jezdili opatrně, s náleţitou zimní výbavou, s rozvahou a trpělivostí a vţdycky uvaţovali 

rozumně.  Nejsme jedinou vesnicí ve Středočeském kraji a  nemůţeme doufat, ţe právě u nás bude několikrát  denně pro-

jíţdět vůz s radlicí  a sypačem SÚS Kladno a silnice bude holá a suchá. Na katastru naší obce se nesmí solit, proto vţdyc-

ky, kdyţ je nejhůř , sypeme na hrázi a v zatáčkách svůj „obecní štěrk“.  

V době silného chumelení to bohuţel nepomáhá, protoţe kamínky 

hned zapadají  novým sněhem.  Musíme si všichni uvědomit, ţe hlavní 

silnice leţí trochu nešťastně v dolíku na hrázi rybníka mezi dvěma 

„esíčky“.  Směrem na Prahu je navíc obklopená z obou stran vysokou 

zdí a  těţko to jde změnit. Kdysi to bývala jen hliněná cesta a dodnes 

se v parametrech (mimo povrchu) nezměnila. Jen provoz mnohonásob-

ně narostl. Pokud nedojde ke změně a nebude povoleno solení úseku, 

těţko bude sjízdnost v případě sněhového přívalu výrazně lepší. Zima je 

teprve na začátku, a tak všichni určitě víme, ţe podobné „kalamity“  

musíme očekávat znovu. Tentokrát bylo sněţení tak intenzivní, ţe 

nejen Ohrobec (jak nám bylo opakovaně donekonečna vyčítáno), ale  

téměř celá republika , včetně hlavního města Prahy,  a podle zpráv do-

konce i velká část Evropy, měla s cestováním velké potíţe. Vázla nejen 

silniční doprava ale i ţelezniční a letecká.  

 Pro Ohrobec  prohrnuje v případě hustého sněţení  asfaltové 

komunikace uvnitř obce  smluvní firma. Naši dva pracovníci uklízí vedlejší silnice, cesty  a chodníky.  Ale samozřejmě při 

silném a dlouhotrvajícím sněţení  dochází k problémům ve sjízdnosti, není v silách obce ani dodavatelské firmy  uklidit 

všechny cesty i chodníky najednou a udrţet je trvale nezasněţené. 

 Děkujeme našim hasičům, jmenovitě p.Šafránkovi a Povondrovi, za pomoc v pondělí 29.11. při řízení kyvadlové 

dopravy ulicí Úvoz během odklízení havarovaného autobusu v zatáčce U Trojánků.   

 Na závěr bychom chtěli poprosit  všechny slušné a chápavé občany, aby i přes zákon, který jim tuto povinnost uţ 

neukládá, si „zametli před svým prahem“ i vrátky a to doslova a  pomohli stejně jako loni zvládnout případnou nepřízeň 

počasí. Velmi si jejich pomoci váţíme. 

 Pro Vaši informaci opakovaně uvádíme, ţe hlavní silnice přes Ohrobec patří pod Správu a údrţbu  silnic Kladno a 

ţe pokud si chcete postěţovat „od srdce“, je nejlépe zavolat právě tam:  cestmistr p. Pročka   tel. 602  855 643. Ale v pří-

padě tak silného chumelení, jaké jsme zaţili tentokrát,  je to víceméně zbytečné . 

Priority programu zastupitelstva  

 

Na prvním veřejném zastupitelstvu obce jsme mimo jiné slíbili občanům zveřejnění priorit  programu na následují-

cí období včetně  jmen odpovědných osob a termínů jednotlivých kroků. Mezi hlavní priority zastupitelstva patří 

především: 
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Jak jsme vezli Praţský orloj a Karlův most do Číny 

 

 Tak jak začít? Snad tím, ţe naše firma byla oslovena vítězem tendru na stavbu ,,Praţského stánku“ na celosvěto-

vou výstavu EXPO 2010 v čínské Šanghaji, zda bychom pro dekoraci stánku nevytvořili makety Karlova 

mostu a Praţského orloje. Šlo skutečně o makety. Karlův most měl na délku 21 metrů a bylo na něm pouze 

šest soch vysokých 170cm. Orloj byl pak vysoký 7 metrů, figury apoštolů byly veliké 40cm a opravdu se 

pohybovaly. Jediné zadání z praţského magistrátu pak znělo, ţe se má vše co nejvíce přiblíţit originálu. 

Následovalo několik exkurzí na tyto praţské památky. Stovky fotek a nákresů nám  slouţily jako podklady 

pro vlastní práci. Sochy pak naši sochaři ,,vysochali“ z polystyrenu, který jsme zakašírovali umělým pískov-

cem. Základní konstrukce mostu i orloje byla z trámů a dřevoštěpkových desek. Imitaci kamenného pláště 

jsme vyráběli z laminovacích pryskyřic, které pak byly zpatinovány do poţadovaných barev.  Oříšek byl 

v tom, ţe jsme museli vše vyrobit zde (myšleno v Čechách), ale rozkládací. Museli jsme si tedy pronajmout 

velikou halu, kde se musel celý Karlův most postavit, zkompletovat, všechny části označit a zase rozebrat.  

Potom se celá dekorace naloţila na kontejnery a lodí dva měsíce plula do Číny.  Dluţno dodat, ţe se 

i Ohrobec podílel na dílčí výrobě. Obec nám pronajala volný prostor v obecním statku, kde bylo teplo a moh-

ly se zde barevně patinovat kamenné stěny Karlova mostu.   

   Ale všichni jsme se nejvíc těšili, aţ pojedeme na montáţ do Šanghaje, do města, které má 15 milionů obyvatel a 

které leţí na pobřeţí ,,ţlutého moře“.   Ţe je Čína velká země, věděl uţ Marco Polo ve 13. století, kdyţ psal o „divných vě-

cech vlastí navýchodslunečných“ ve své knize Milion. Ale jak je velká, zjistíte, aţ kdyţ přes ni letíte. Vţdyť jen vzdálenost 

mezi pobřeţními městy Pekingem a Šanghají měří skoro 1100 km, coţ je jako z Čech na 

jih Francie.  

Zaujal mě zaráţející rozdíl mezi starou a novou Šanghají. Středověké památky tu nena-

jdete. Stará Šanghaj jsou úzké jednopatrové polorozbořené barabizny, kde mají mnozí 

v přízemí krámek a v patře jednu místnost. Mnohokrát jsme viděli, ţe je krámek otevřen, 

dokud se majiteli nechce spát. Pak zatáhne roletu a ulehne přímo pod pultem. Dveře ale 

kolikrát nechávají otevřené. Prý se nekrade (tělesné tresty za krádeţe jsou zřejmě dost 

velikým strašákem).   

 

 Vedle polorozpadlých domečků jsou tu však obrovské luxusní hotely a nejmodernější výškové budo-

vy. Jeli jsme do Číny pracovat, ale trochu času jsme přeci jen ušetřili, abychom se zde porozhlédli. Samozřej-

mě jsme si neodpustili návštěvu televizní věţe zvané Perla Orientu, které se pro její  tři skleněné koule pře-

zdívá  špíz. A pocit, kdy vstoupíte na prosklenou podlahu budovy Shanghai World Financial Center ve výšce 

492 m a celé město vám tak leţí u nohou, je k nezapomenutí.  I tato stavba má přezdív-

ku. Říká se jí otvírák na pivo- díky obdélníkovému otvoru, který je zde kvůli zmírnění tla-

ku větru. Je totiţ třetí nejvyšší stavbou světa.  

Dalším Šanghajským nej…je Maglev. Vysokorychlostní pozemní dráha spojující stanici 

na mezinárodním letišti s vnitřní aglomerací. Stal se nejrychlejším traťovým vozidlem na světě podle 

jízdního řádu. Dosáhl rychlosti  501 km/h, nejvyšší ze všech komerčně provozovaných drah. My jsme 

jeli „pouze“ 301 km/hod. Cestovali jsme totiţ mimo dopravní špičku. 

 Doprava je vůbec kapitola sama pro sebe. Platí tu jen jedno pravidlo. Vyhrává ten, 

kdo je rychlejší. Na přechodu ţádná přednost, a kdyţ máte zelenou, ještě není vyhráno. 

Můţe vás porazit auto, které odbočuje. Auta běţně odbočují do vedlejší ulice 

z nejvzdálenějšího pruhu. Do toho všeho bojujete o místo na chodníku i s cyklisty a mope-

disty. Ti jezdí všude a svoje ţivobytí si vozí s sebou.  

 Kdyţ ke kolům, rikšám, motorkám a osobákům přidáme mamutí náklaďáky Dong 

Feng, všechno to zamícháme neznalostí pravidel, zahustíme jejich ignorací a přikořeníme 

všudypřítomnými chodci, nastane dopravní chaos.  
 Zkrátka vyjít na ulici chce velkou odvahu a slibuje to nezapomenutelné záţitky. Je ale zajímavé, ţe jsme neviděli 

ani jednu nehodu. Vyvodili jsme z toho, ţe nemít ţádná pravidla vás vede k větší ostraţitosti. Jestliţe pravidla máte, spolé-

háte se na ně, a kdyţ je někdo poruší, je malér.             

 A jak se tady jí? Podlehli jsme přesvědčení, ţe kdyţ jsme očkovaní, nemůţe se nám nic stát, a proto jsme jedli 

vše. Nejvíce jsme si pochutnali právě u pouličních prodavačů. Ti smaží různé nudle s mletým masem i zeleninou a grilují 
cokoli na špejli. Maso (některé jsme identifikovali, jiné ne), zeleninu, brambory, párky, 

ryby, houby, které vypadají jako malilinkaté špičky, jedlou trávu, bambusové výhonky, 

ananas a mnoho dalších věcí, o kterých nevíme, co jsou. Sypou na to koření, které 

neznáme. Fantasticky to voní a je to děsně dobré. Jedna špejle stojí 1yuan, coţ jsou 

necelé 3 koruny. Například kuře před přípravou rozsekají na malé kousky i s kostmi. 

Pak ho smaţí, dusí nebo vaří. Kdyţ k tomu připočteme, ţe pivo se dá koupit za 3 yua-

ny.  

 Tak jsme si ţili docela dobře. Dokonce jsme zvládli místo příboru tyčky. 

V jednom bufetu, se dokonce seběhla kupa lidí a okukovali, jestli si nevypíchneme 

oko. 
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 Na trhu se prodává nejen spousta zeleniny, ale v plastových káďkách se po sobě plazí úhoři, ryby mnohého dru-

hu, v síťovce na zemi se snaţí uprchnout ţáby. Všechno je ţivé, jen škeble uţ asi zahynuly. Uzená a pečená drůbeţ i ostat-

ní ptáci i s hlavami a zobáky. Prý je to velká lahůdka.  

 Nejsilnějším záţitkem jsou však Číňané sami. Jsou hluční, plivou kolem sebe, 

odhazují okolo sebe odpadky. Za nimi stojí další armáda Číňanů s košťaty a ti po nich 

zametají. Zametají všechno. I bláto. Další sorta jsou hlídači, policajti, či vojáci. Nevěděli 

jsme, kam je zařadit, ale hlavně, ţe měli uniformy. Kdo ji má, je důleţitá osoba. Všichni 

se pořád někam tlačí. Jsou schopní vás porazit, dát někomu přednost neexistuje. Na 

druhou stranu jsou milí, ochotní a také velmi dětinští a zvědaví.  

 Málokdo umí anglicky, nedosti však na tom. On totiţ málokdo umí i latinku. Tak-

ţe dostat se z místa A do místa B byl mnohokrát nadlidský úkol, i kdyţ jsme měli na pa-

pírku napsané jeho jméno. To jsme se jednou odváţili jet taxíkem (jsou levnější neţ met-

ro), ale šofér latinku váţně neuměl a dokonce se nás ptal na cestu.. Pak nás,ale místní upozornili, ţe taxikáři jsou označe-

ni hvězdičkami jako hotely. Jedna hvězda – neznám cestu, neumím latinku, pět hvězdiček – znám město a umím anglicky 

pozdravit. 

 Je to úplně jiný svět a jsem rád, ţe jsem ho poznal i z té nekomerční a neturistické stránky. Přidávám trochu foto-

grafií na dokreslení představ o naší práci a o ţivotě ve velkém městě, které se jmenuje  ,,Šanghaj“ a které nejvíce vystihu-

je snahu Číňanů být nejvyspělejším národem světa. A kdyţ se nad tím, co jsem tam viděl zamyslím, tak se jim to daří. 

 Jarda Strejc 

 

 

PROGRAM NEJBLIŢŠÍCH KULTURNÍCH AKCÍ    
 

12. prosince v 16:00 – Rozsvícení vánočního stromu – Krátké spole-

čenské setkání při příleţitosti rozsvícení vánočního stromu před obec-

ním úřadem. Kdo bude chtít, můţe přinést vlastní ozdobu. 

 

23. prosince v 18:00 – Betlémské světlo – Tradiční akce při které 

Skauti rozdávají světlo z Betléma. Před obecním úřadem, s sebou 

svíčku či lampičku.  

 

29. ledna v 16:00 – Divadélko pro děti – v obecním statku. 

 

5. března v 16:00 – Masopustní karneval pro děti– v obecním statku. 

 

9. dubna dopoledne – Úklid Ohrobce – vymeteme zimní smetí. 

 

30. dubna odpoledne – Ekohrátky – den Země v Ohrobci plný soutěţí 

na károvském hřišti. 

 

14. května – KolOhrobce – Orientační závod pro malé I velké cyklisty. 

 

4. června odpoledne – Dětský sportovní den – na hřišti mezi rybníky 

 

Klub deskových her – kaţdou druhou sobotu v měsíci od 20:00 v re-

stauraci Aristokrat: 11.12., 8.1., 12. 2., 12.3., 9.4.,   

Strašidelný Ohrobec 

 

V sobotu 6. listopadu se i přes nepřízeň poča-

sí sešlo téměř 50 lidí na hřišti. Všichni jsme 

se těšili na lampiónový průvod obcí. Nejprve 

nás čekalo téměř 20ti minutové vystoupení 

tanečníků s ohněm ze skupiny FIRELOVERS. 

Všichni jsme měli oči navrch hlavy, kdyţ z 

jejich loučí začaly sršet jiskry. Po představení 

jsme se vydali s lampióny potemnělou obcí 

po svíčkách aţ do pekárny Beruška. Zde bylo 

pro všechny účastníky připravené malé ob-

čerstvení, při kterém se pěkně povídalo, neţ 

jsme se vydali domů. 

 

Drakiáda 

 

V neděli 3. října se za účasti asi 30ti draků a 

příznivého větru uskutečnila tradiční Drakiá-

da. Letos se vítr přidal na naši stranu a tak 

stačilo vypustit 

draka a dobře dr-

ţet provázek. Ti, 

kterým se to zdálo 

málo, si přinesli 

řiditelné draky či 

Kite. 

Ţádný drak nám 

neuletěl, tak jsme 

večer odcházeli 

sice vyfoukaní, ale 

spokojení. 

V. Škván 

Ohrobecký zpravodaj  
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Pro milovníky zahrad  

 

Dovoluji si Vám všem, zejména však milovníkům zahrad a zahrádek, nabízet pravidelně pár rad, či spíše připomenutí toho, na 

co v daném období nezapomenout. Snad se Vám alespoň něco z toho bude hodit. 
 

Na co nezapomenout v prosinci : 

- pokud ještě nemrzne, je třeba zalévat stálezelené rostliny. Mladé rostliny je také vhodné zastiňovat proti zimnímu slunci, které 

je vysušuje. Rostliny přes zimu většinou nezmrznou, ale uschnou. 

- menší stálezelené dřeviny (včetně mladších jehličnanů) je vhodné ovázat motouzem, ale příliš neutahovat, aby je nerozlomily 

velké vrstvy sněhu. Při vydatném sněţení je vhodné sníh z dřevin setřást dokud je ještě sypký (např. hráběmi zespodu ťukat do 

větví a kmínků). Zmrzlý, těţký sníh by mohl větve polámat. 

- posbíráme mumifikované plody na stromech. Jsou zdrojem různých chorob a škůdců. 

- odstraníme staré lepové pásy, které jiţ nelepí, z kmenů stromů a ty  ošetříme novými pásy, nebo lépe natřeme lepovým 

přípravkem Chemstop. Zabráníme tím nalezení škůdců (zejména píďalek) na stromy. Tento lep mohu doporučit celoročně i proti 

mravencům. Podstatně se tím omezí rozšíření mšic, které mravenci roznáší na stromy. 

- nezapomínáme na přikrmování ptáků, zejména při velkých mrazech a sněhu. U nás nejčastěji přiletí sýkorky a vrabci. Nejraději 

mají slunečnicová semena a také potřebují tuk, nejlépe lůj. Lojové koule lze koupit, nebo vyrobit doma. Naprosto nevhodné 

je pečivo, chléb i jiné zbytky z kuchyně! Pro kosáky můţete pod stříšku, keř či strom pohodit 

rozkrojené jablko. 

- od 10.12. můţeme ostříhat větvičky zlatice (zlatý déšť) a nechat je rozkvést v místnosti. 

Určitě rozkvetou asi za 3 týdny, pokud je celé vloţíte na 12 hodin do teplé vody (udrţujte 

teplotu 35-40°C). Potom ve váze krásně rozkvetou právě na vánoce. Čím tepleji je v místnosti, 

tím dřív. Větvičky třešní a trnek (barborky) potřebují o týden víc. Voda ve váze musí mít 

pokojovou teplotu a je třeba ji často měnit. 

- pokud se rozhodnete pro ţivý vánoční stromeček v květináči a chcete jej potom vysadit ven 

(jinak celá akce postrádá smysl), dodrţujte základní pravidla. Stromek musíme na vysokou 

teplotu v místnosti dlouho připravovat postupným přemisťováním do stále teplejšího prostředí 

(min. 3 týdny na rozdíl teplot 5 – 22°C). Čím větší teplo, tím více zálivky. Po týdnu v teple jej 

zase postupně vracíme do chladu. Nejlépe je ponechat stromek aţ do výsadby v teplotě těsně 

nad nulou a jakmile to počasí dovolí, vysadit ven. Jinak je nutné jej dobře zabezpečit proti promrznutí květináče a vysušování 

sluncem. (Např. obalit bublinkovou folií, jutou, netkanou textilií apod.) 

Přeji všem krásné provoněné vánoce.                                                                                                            Jaroslava Šindelková 
 

 A ještě prosba. Často se setkávám s tím, ţe lidé „v dobrém úmyslu“ nosí na okraj lesa zbytky pečiva, chléb apod. Je to 

naprosto nevhodné. Srnky pečivo neţerou, snad jen divočáci, které si tímto přilákáme aţ do blízkosti domů a psi, kterým je 

těţké tuto ukořistěnou potravu sebrat. Navíc pečivo navlhá, plesniví a je přímo nebezpečné. Našla jsem jej loni i v lesních 

krmítkách pro ptáky. Za mrazu je pro ně téměř nestravitelné, ptáci trpí ţízní a hynou. 

 Srnkám více prospějete ovocem, zeleninou a různými plody (kaštany, ţaludy, hlohyně..) a ptákům zrním. 

Děkuji. 

Ročník 4 .  č ís lo  4  

A je uklizeno !!! 
 

 Máme podzim a všichni se snaţíme uklidit naše zahrady na zimu. Ještě naposledy posekáme, 

ořeţeme větve a vyhrabeme listí. Zima můţe přijít. 

 A kam s tím vším, co jsme nahrabali…..?  No přece do lesa. TAM JE JEŠTĚ MÍSTA! Třeba ulice 

Oblouková, nebo ulice K Vranému, které sousedí s lesem. Zde můţete najít věci nevídané. Hromady listí 

„z dovozu“, ořezané větve, celé keříky i s kořenovým balem, hlínu z výkopu na bazén, suť, plastové i skle-

něné lahve a mnoho, mnoho jiného!  Výstiţný slogan: „Předělávám zahradu či dům – proč platit kontej-

ner? Mám les!“ K  pousmání je počínání občanů, kteří sice mají vlastní kompost, ale pravidelně ho 

(nezkompostovaný) uklízejí do lesa. Také je dobré vzít si na podzimní úklidové práce děti (nejmenovaní 

občané z ulice V Sedlištích). Včas se naučí, kam kolečko vyvézt! Kam jinam,  neţ do lesa! 

 No a potom jsou zde ještě Ti, kteří mají  OPRAVDOVÝ  kompost, nebo si poctivě platí BIO popelni-

ci. Těm moc děkujeme, ţe myslí nejen na tu svou zahrádku, ale ţe chtějí mít krásné a čisté i své okolí. 

       Monika Hrubá, zastupitelka 

P.S.  

A  stále dokola – pochopíte vy všichni, kdo soustavně vozíte odpad ze svých zahrad a domů do lesa, ţe to není v pořádku a ţe 

to není běţné?  Nebo je k Vašemu procitnutí třeba najmout brigádníky, kteří Váš odpad nahází zpátky na Vaše zahrady ? Opravdu 

si přejete, abychom pořizovali fotografie a posílali je na přestupkové řízení, kde Vám budou ukládány pokuty?  Počkáme si na jaro 

– „Jaro je moudřejší podzima“ 
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Vánoční setkání  senior 

klubu 

 

 V neděli 28.11.2010 se 

uskutečnilo odpolední posezení se 

seniory za poslechu příjemné 

hudby v restauraci u Trojánků. 

Předseda kulturní komise, Vladimír 

Škván, přítomným představil nové 

sloţení kulturní komise a plán akcí 

na následující období a zároveň je 

pozval na další předvánoční akce: 

rozsvícení vánočního stromku, 

které bude 12.12.2010 v 16 hodin 

před úřadem a na Betlémské 

světlo 23.12.2010 v 18 hodin, 

také před úřadem v Ohrobci.  

Setkání probíhalo v příjemné 

atmosféře a jiţ teď se všichni 

těšíme na další milá setkání. 

A.Peroutová 

 Rozhodli jsme se zaloţit novou rubriku „Píšete nám“ , kde bychom rádi otiskli 

úryvky dopisů nebo mailů, které přichází na obecní úřad a které jsou něčím neobvyk-

lé. Zároveň přidáváme náš komentář  a budeme rádi, kdyţ kdokoliv z Vás přispěje 

svým názorem 

Vázání adventních věnců 

 

 V sobotu 27.11. proběhlo 

na statku jiţ tradiční vázání advent-

ních věnců. Kaţdý si z připraveného 

materiálu vyrobil věnec podle svého 

vlastního vkusu – sešlo se spousta 

šikovných rukou, takţe bylo na co 

koukat. Pro děti bylo připravené 

vyrábění vánočního stromečku a 

většina z nich se zapojila a pomá-

hala i své mamince se zdobením 

věnce. Příjemné odpoledne prová-

zely koledy a díky sněhové nadílce 

byla vánoční atmosféra dokonalá. 

Uţ teď se těšíme za rok na další 

„Zdobení“.  

J.Lípová 

 

 

  

………………..Včera jsem se dozvěděl, ţe si chystáte postavit před obecním úřadem Vánoční stro-

mek aby jste si měli kam dát odměny za svoji  vynikající práci. Nevěřil jsem tomu a jel jsem se tam 

podívat. Skutečně je to tak. Uţ je vykopaná díra a pokácený strom leţí opodál. Pro mě za mě si 

tam postavte třeba opičí klec ale zdůvodněte prosím, proč strom nebude na návsi, tedy někde 

kde by potěšil více lidí a dětí neţ pouze znuděné úředníky. Obecních pozemků kolem rybníka je 

dost. 

A dále chci vědět kolik ta celá akce stojí Tedy přesně práce dělníků na výkopu, pořezání a odvoz 

stromu, práce s postavením a ozdobením a kolik budou stát ozdoby a provoz tedy el. spotřeba. 

Jistě máte rozpočet, takţe nebude problém to zveřejnit.  

 

……………….Obec koupila v roce 2008 osvětlení na strom u pekárny – je v pomyslném středu 

obce, a tak svítí všem. Tento strom  je bohuţel  velmi blízko křiţovatky - v místě, kde není moţné 

postavit  betlém či pořádat nějakou předvánoční akci pro děti.  Proto 

jsme letos vysadili vedle dětského hřiště před úřadem jedlič-

ku.  Protoţe ale máme náš nový malý stromek nechat  rok přivázaný 

ke kůlům, dostali  jsme na zdobení stromek jiný - sice uříznutý, ale 

výrazně mohutnější. Tento stromek bude stát nedaleko malého. Díru 

na něj  vykopali pracovníci obce a  vztyčili ho naši hasiči. Osvětlen 

bude řetězem LED se spotřebou 13W , ozdoby donesou děti na slav-

nostní rozsvícení. Stromek bude svítit od 12.12.2010  do  6.1.2011. 

Náklady na tuto akci jsou 3 213,- Kč, pokud budeme počítat 

s ţivotností LED osvětlení 10 let, pak náklady na osvětlení  jednoho 

vánoční období budou cca 300 Kč. 

 Budeme moc rádi, kdyţ se tak všímavý občan, jako jste vy, zapojí do činnosti obce. Při 

zastupitelstvu pracují komise, které vítají ochotné, aktivní lidi pro spolupráci.  Spolupracovat mů-

ţete i jako občan, který zde nemá trvalé bydliště. Finance obec ale získává dle počtu trvale hláše-

ných osob, proto bychom uvítali, kdybyste se zde (kde opravdu bydlíte)  přihlásil k trvalému poby-

tu. 

Těšíme se na spolupráci s Vámi. 

Proč nechci být OHROBEČÁKEM 

Mam tuto malou enklávu Čech moc rád. Vyrostl 

jsem tady v rekreační chatě a nyní ve zralém 

věku tady bydlím ale pouze jako netrvale bydlící. 

Důvod je jediný a to změna dokladů běhání po 

úřadech a placení poplatků, to znamená: 

Dojít pro nový průkaz totoţnosti. 

    Dodat foto a zaplatit. 

    Vyzvednout si doklad totoţnosti. 

Vyměnit řidičský průkaz. 

    Dodat foto a zaplatit. 

    Vyzvednout řidičský průkaz. 

Nahlásit změnu bydliště a to osobně: 

     VZP 

     PSSZ 

     Finanční úřad v místě podnikání 

     Finanční úřad v místě majetku nemovitostí 

     Změnu ţivnostenských listů 

     Smlouvy na účty v bankách 

     Katastrální úřad 

     Změny adresy u lékařů 

     Technické průkazy na vozidla 

Změnit smlouvy pro různé sluţby, příkladně: 

      ČEZ 

       Voda a odpad 

       UPC 

       Televize 

       Rozhlas 

       Mobil 

       Obchodní soud 

Toto je jen krátký výpis toho co Vás váţení obča-

né čeká budete-li se chtít stát Ohrobečáky. Jistě 

by jste přišli i na další instituce na které jsem 

zapomněl. V kaţdém případě Vás to bude stát 

spoustu času a peněz, šikanování a buzerace ze 

strany státního aparátu. Opravdu děkuji, ale 

nechci se stát Ohrobečákem ani obyvatelem jiné 

části naši  krásné země.  

Váš Vladimír Strouhal 
vladimír.strouhal@volny.cz 

Komentář:  

Pokud by takto uvaţovali všichni, kdo zde ţijí, nebylo-by nejen na vánoční světla, ale ani na veřejné 

osvětlení, prohrnování sněhu, opravy cest, stavbu chodníků, kanalizace, vodovodu ani na provoz auto-

busů PID….     

PS 

Jsem téměř na sto procent přesvědčen, ţe tento příspěvek nezveřejníte. Zvaţte ale, řeknete-li A měli 

by jste také říci lidem B. Tedy výhody a nevýhody. Jste koneckonců volení zastupitelé. 

Ohrobecký zpravodaj  

mailto:vladimír.strouhal@volny.cz
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Kouzelné koláčky 

vánoční povídka 

 

 Byl zamračený podzimní den a v autobusu č. 333 si ke mně přisedla jakási babička. 

Byla milá, usměvavá, pravá pohádková. Podělila se se mnou o vzpomínky ze svého dětství a 

mládí a půvabně vyprávěla  o vánocích a vánočních  zvycích, které se kdysi poctivě a 

s láskou  dodrţovaly  a ctily.  Neţ jsem v Ohrobci vystupovala, slíbila, ţe mi pošle recept na 

kouzelné vánoční koláčky. Druhý den pípnul telefon a mně dorazila SMS vonící Vánocemi. 

Stálo tam napsáno:  

„Linecké koláčky“: 

300g hladké mouky, 200g dobrého změklého másla, 75g cukru, 75g 

loupaných mletých mandlí,   nechat půl hodiny v chladu uleţet. 

A  dál nic, ţádné kouzlo……. 

 Odepsala jsem ţe děkuji, vyzkouším a napíšu jak chutnaly. 

Přišel prosinec a já vzpomněla na recept hodné babičky. Venku mrzlo, 

ţe by psa nevyhnal a tak jsem uvařila čajík a hurá na koláčky. Těsto 

se povedlo, s láskou jsem ho vyválela, vykrájela (trochu se drobilo – 

máslo bylo asi jiné, neţ kdysi), upekla a nechala vychladnout. Hned 

večer jsem namazala marmeládou – jahodovou, protoţe mi připadalo 

méně  sladké a schovala do komůrky. Ráno jsem vstala, uvařila kávu  

a šla s talířkem pro koláčky, abychom ochutnali, jestli správně měk-

nou. 

 A světe div se – cukrovíčko aţ na pár kousků bylo pryč. Dočista zmi-

zelo!   A já okamţitě pochopila, ţe nejen koláčky ale  i babička  byly opravdu kouzelné !!!  

 Babiččino číslo z mého telefonu zmizelo a tak píšu, jak jsem slíbila: „Babičko  měla jste 

pravdu, koláčky jsou  kouzelné!“ 

Kristýna 

 

Krátká sdělení 
 

 

Posvícenská taneční zá-

bava  

 

Dne 27.11.2010 pořádali 

místní hasiči v restauraci  U 

Trojánků posvícenskou taneční 

zábavu. Marně jsme se snaţili 

získat od účastníků jakoukoliv 

informaci o průběhu tancovač-

ky. Oslovení hasiči se buď jen 

tiše usmívali, nebo tvrdili, ţe 

není co psát. Ţádná fotografie 

se prý nedochovala. Pokud 

správně uvaţujeme – 

všechno bylo tak,  jak má 

být .  

 

 

Pranostiky  

 

Kdyţ stromy kvetou v listo-

padu podruhé, tak potom levná 

zima jistě nebude. 

Barbora na ledu, Vánoce 

na blátě. 

Mrazy, které v prosinci brzy 

opadnou, znamenají zimu mír-

nou. 

Kdyţ mráz na prvního pro-

since, vyschne nejedna studni-

ce. 

Na Vánoce mnoho hvězdi-

ček, Širočkovi slepice ponesou 

mnoho vajíček. 

Kdyţ v prosinci mrzne a 

sněţí, úrodný rok nato běţí. 

Hustý koţich zaječí - zima 

bývá největší. 

 

P.S. aţ potkáte zajíce, mrkněte 

na koţich.. 
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A jako už tradičně, něco z minulosti. Tentokrát ukázkou z kroniky nezačínáme, ale nao-

pak končíme : 

Vánoce zůstanou vánocemi  - stejně, jako cítili kouzlo štědrého večera  naši rodiče i 
prarodiče, tak je dnes cítíme i my a naše děti. Jen bažant za oknem  a čuník v chlívku 
se dočkali zaslouženého klidu, pro ty už to neplatí..... 

  

"Všem krásné vánoce a šťastný a úspěšný 
nový rok 2011" 


