
           V zimě, zvlášť když je taková jako 
letos, asi každý zatouží po teple, sluníč-
ku, ptačím zpěvu, vůni květů, případně po 
sněhobílé písčité pláži lemované palma-
mi a řádně prohřáté slané vodě. My jsme 
si s manželkou takový sen splnili, sbali-
li batohy a vypravili se do Afriky –  ne-
jen za všemi zmíněnými „letními“atribu-
ty, ale díky profesionální deformaci  pře-
devším za tropickou přírodou. Oprášili 
jsme před lety nabyté odborné vědomos-
ti, doplnili je studiem „africké“ literatu-
ry, v Ruzyni nastoupili do letadla a odle-
těli do keňského Nairobi. Zážitky z toho-
to čundru by vydaly na knihu, tak tedy 
alespoň pár postřehů.
           Po několika hodinách strávených 
v útrobách obřího „jumba“ společnosti 

KLM a dosti zdlouhavých vstupních for-
malitách stojíte konečně na africké půdě 
a před sebou máte dobrodružné měsíční 
putování třemi východoafrickými země-
mi – Keňou, Tanzanií a Ugandou. 
           Přesto, že Nairobi leží téměř na rov-
níku, cítíte se díky neustále povívajícímu 
mírnému větru celkem příjemně. Brito-
vé dobře věděli, proč si vybrali pro zdej-
ší sídlo koloniální správy  právě toto mís-
to. Jinak je keňská metropole v podstatě 
nudná a nezajímavá. Její páteř tvoří auty 
věčně ucpaná třída Yomo Kenyaty, bul-
vár podobný těm středoevropským, snad 
jen s tím rozdílem, že kromě luxusních 
butiků, nóbl hotelů, bankovních domů a 
honosných mnohapatro-
vých sídel nadnárodních 
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ZPRAVODAJ
OHROBECKÝ 

 Vážené spoluobčanky, vážení 
spoluobčané,
vítám vás u dalšího vydání Ohrobeckého 
zpravodaje. 
 V tomto čísle se mimo jiné může-
te dozvědět aktuální informace z obecního 
úřadu, informace o proběhlých i připra-
vovaných kulturních, společenských a dal-
ších akcích chystaných na nejbližší obdo-
bí.  V rámci představování členů obecního 
zastupitelstva představíme dalšího zastu-
pitele.
 Také se dozvíte rady na zahrádku 
a myslivecké sdružení připravilo článek o 
měsíci myslivosti a ochrany přírody.
Přinášíme také nové rubriky. 
 První z nich je rubrika věnova-
ná představování ohrobeckých  podnika-
telů, jak se jim v Ohrobci žije a podniká. 

Samozřejmě se jedná o dobrovolnou rub-
riku, proto budeme velmi rádi, pokud se 
nám podnikatelé, kteří chtějí představit 
sebe a své podnikání, přihlásí a připraví-
me společně článek do některého z dalších 
vydání časopisu.
 Další nová rubrika bude postup-
ně informovat o dění v sousedních obcích, 
bude představovat starosty obcí, abychom 
se dozvěděli co je u nich nového, co při-
pravují, apod. Jako prvního jsme vybra-
li starostu obce Dolní Břežany a předsedu 
Mikroregionu Dolnobřežansko ing. Věsla-
va Michalika, CSc.
 Přeji Vám příjemné čtení a těším 
se na připomínky a ohlasy.

PhDr. Pavel Makovský, MBA
předseda redakční rady 

JARNÍ ÚKLID OHROBCE
 I letos se naše obec zapojila do 
akce „Ukliďme svět“, která se každo-
ročně koná pod záštitou Českého sva-
zu ochránců přírody. Lidí, kterým není 
lhostejné prostředí ve kterém bydlí, rok 
od roku přibývá a tak se nás v sobotu 9.4. 
sešlo dost na to, abychom utvořili něko-
lik pracovních skupin. Společnými si-
lami jsme uklidili centrum obce a okolí 
hlavních silnic, stejně tak bylo vyčistě-
no i Ohrobecké údolí – posbíralo se při-
bližně 400 kg odpadu. Skupinka mami-
nek s dětmi pomohla v rámci této akce 
uklidit a vyhrabat károvské dětské hřiště. 
DEN ZEMĚ 2011
 Den Země jsme oslavili 30.4. 
tradičními Ekohrátkami konanými na 
károvském lesním hřišti. Připraven byl 
program na téma Vlaštovka. A tak jsme 
s vlaštovkou putovali do teplých krajin, 
stavěli hnízdo, lovili mouchy v letu, kr-
mili mláďata, houfovali se na drátech 
elektrického vedení a užili si i spousty 
dalších soutěží. Nakonec jsme naši vese-
lou akci ukončili u ohně opékáním buřtů. 
CYKLOZÁVOD  OKOLO 
OHROBCE
 Letos poprvé jsme uspořádali 
sportovní akci pro všechny věkové ka-
tegorie, cyklozávod oKOLOhrobce. Pro 
závodníky bylo připraveno několik tras: 
nejmenší závodníci na šlapadlech a od-
rážedlech závodili okolo rybníka, vět-
ší děti měly trasu o kus prodlouženou 
směrem na Libeř, kategorie starších dětí 
měla připravenou trasu okolo obecní-
ho úřadu směrem na Zvolskou homoli a 
nejdelší trasa přes Lhotu a Károv čeka-
la na dospěláky. Každý závodník dostal 
v cíli sladkou medaili a  vítězové jednot-
livých kategorií si navíc odnesli upomín-
kové poháry. Chtěli bychom moc podě-
kovat místním dobrovolným hasičům za 
zajištění bezpečného průjezdu závodní-
ků přes přechody u cukrárny a u obcho-
du. Dále děkujeme paní Šorfové za zajiš-
tění zdravotnické péče, která naštěstí ne-
byla potřeba. A velký dík patří i paní Sla-
víčkové za posekání hřiště a hlavně za 
poskytnutí nutného zázemí u hřiště.

J. Lípová

Z OHROBCE DO AFRIKY

OZ(Pokračování na str.:4)

Vlasta a Milan Pokorných
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 Neuvolněný 1. místostarosta 
obce má 37 let, je ženatý a má 2 děti. V 
Ohrobci trvale bydlí od roku 2004, vystu-
doval Univerzitu Karlovu. Zabývá se ma-
nažerským vzděláváním a působí v ob-
čanských sdruženích. Pro Ohrobec získal 
v loňském roce dotaci na vybudování dvou 
dětských hřišť.
Jaké máte hlavní úkoly v zastupitelstvu?
 Úkolů je více, ale za hlavní ob-
last, ve které mohu obci pomoci, považu-
ji vyhledávání vhodných dotačních zdrojů 
pro Ohrobec. Samozřejmostí jsou ostat-
ní úkoly vyplývající z funkce zastupitele a 
1. místostarosty obce. Dále jsem byl zvo-
len předsedou redakční rady Ohrobecké-
ho zpravodaje. 
Jaké dotační žádosti chystáte v nejbliž-
ší době?
 V současné době  připravuje-
me dotační žádosti například na rekon-
strukci čističky odpadních vod, vybudová-
ní mateřské školky, chodníků v části obce 
a rekonstrukce sportoviště, apod. Vlast-
ní termíny odevzdávání budou záležet jak 
na vypsaných termínech od poskytovate-
lů dotací, tak hlavně na přípravě obce na 
tyto akce (projekty, stavební a jiná povo-
lení, apod.). Právě na tomto v současné 
době intenzivně pracujeme.
Jaké Vás čekají v nejbližší době aktuální 
činnosti?
 Kromě rutinních úkolů se jedná 
o dva zřejmě nejdůležitější. Tím prvním 
je příprava materiálu pro zastupitelstvo o 
plánu rozvoje obce a také nás v zastupi-
telstvu čeká debata a bilancování činnosti 
celého zastupitelstva a jednotlivých zastu-
pitelů od loňského zvolení až do dnes. O 
výsledcích obou těchto, ale i dalších, úko-
lů budeme občany samozřejmě informo-
vat. 
Pokud budete mít jakoukoli otázku, rád 
zodpovím buď osobně, či na emailové ad-
rese: makovsky@ohrobec.cz.

Děkujeme za rozhovor, redakce

3 OTÁZKY PRO...

PhDr. Pavel Makovský, MBA

 Uteklo to jako voda a Čtyřlístek 
má za sebou první 3 měsíce fungování. 
Jsme opravdu rády, že i za takto krátkou 
dobu si už začaly ohrobecké děti, jejich 
rodiče i další nacházet cestu do našeho 
centra a pravidelně se tam týden co týden 
vracejí. Největší radost však máme z toho, 
že si tam děti našly své nové kamarády,  
se kterými se navštěvují i mimo Čtyřlís-
tek. Vždyť to byl jeden z hlavních pilířů 
našeho projektu. Pravidelně vyprodané 
jsou středeční hodiny zumby. V ostatních 
kroužcích a kurzech jsou ještě volná mís-
ta. Hezky se rozběhla klubíčkova hravá 
dopoledne a většině účastníků zabraných 
do společných her se se ani nechce odchá-
zet.
 Samozřejmě, že ne všechno jde 
tak, jak jsme si přály a plánovaly. Nej-
více nás mrzí skutečnost, že pro některé 
lidi jsme trnem v oku a ani vlastně neví-
me proč. Podobné zprávy nás však o to víc 
nutí snažit se připravovat nové a zajíma-
vější aktivity. Současně ale také ubírají to-
lik potřebné síly k zajištění plnohodnotné-
ho provozu centra vedle našich stávajících 
zaměstnání. Co nejdříve se také budeme 
snažit technicky dovybavit klubovnu, kde 
nám dosud chybí především počítač pro 
dětské i dospělé návštěvníky centra.
 Během dětského sportovního 
dne, na jehož organizaci společně s kul-
turním výborem obce spolupracoval i 
Čtyřlístek, byl v sobotu 4. června 
zahájen zápis na kroužky a kurzy 
pro nový školní rok. Noví zájemci se 
mohou hlásit průběžně na 733 761 419, 
více na www.centrumctyrlistek.com.
 Na sobotu 18. června  je připra-
ven pro všechny pohybumilovné lidi zum-
ba a latino maraton. Pohybu se budeme 
věnovat i během letních prázdnin. V týd-
nu od 4. do 10. července sice bude mít 
prázdniny i Čtyřlístek, ale již od 11. čer-
vence  budou opět probíhat hodiny zumby 
vždy ve středu podle stávajícího rozvrhu 

a vzhledem k velkému zájmu přidáváme 
ještě jednu hodinu zumby v pondělí. Zum-
bě bude pravidelně předcházet street dan-
ce pro děti, který byl dosud každý pátek. 
Po dohodě lektorek a účastníků některých 
dalších kurzů je možné ponechat na rozvr-
hu během prázdnin i další aktivity.
 O prázdninách nepřestane fun-
govat ani klubíčkovo hravé dopoledne. 
Novinkou je, že kromě předškolních dětí 
bude Čtyřlístek také otevřen celodenně i 
dětem školou povinným a školku navště-
vujícím. Pro všechny děti, které by si rády 
vyzkoušely tradiční táborové aktivity jako 
vázání uzlů, zpívání u táboráku, zkouše-
ní si morseovky a podobně, ale současně 
chtějí zůstat v blízkosti rodičů, jsme při-
pravili na prázdniny tři vesnické tábo-
ry. První se bude konat od 25. do 29. čer-
vence a jeho táborová hra se jmenuje Ces-
ta kolem světa. Jak už z názvu vyplývá, 
bude zaměřen na poznávání zvyků nejrůz-
nějších míst naší planety. Druhý turnus, od 
1. do 5. srpna, bude následovat hned dal-
ší týden a tentokrát bude ve znamení Pi-
rátů a ztraceného pokladu. I během toho-
to tábora si děti vyzkouší nejrůznější spor-
tovní, zábavné i vědomostní aktivity. A do 
třetice připravujeme ještě jeden turnus a 
to na konci prázdnin ve dnech 22. – 26. 
srpna, kdy se prostory Čtyřlístku promění 
v divadelní dílnu vedenou herečkou Jitkou 
Sedláčkovou během které si děti nazkouší 
menší představení, budou si moci osobně 
vyzkoušet různé divadelní profese a na zá-
věr nebude chybět ani předvedení všeho, 
co se děti během týdne naučily.
 Nápady a podněty na další prázd-
ninové aktivity stále přicházejí a tak ne-
přestávejte sledovat naše webové stránky 
na www.centrumctyrlistek.com.
 Přejeme všem krásné a pohodo-
vé léto a těšíme se na společná setkává-
ní ve čtyřlístku během prázdnin i v novém 
školním roce.

CO NOVÉHO VE ČTYŘLÍSTKU?

Vaše Kulturní centrum Čtyřlístek



Redakce velmi děkuje za všechny reakce a podněty k článku týkajícímu se záměru obce vyhotovit obecní znak. Tomuto tématu se bu-
deme obšírněji věnovat v dalším 
čísle Zpravodaje. Jako ochutnáv-
ku přinášíme některé návrhy, které 
k nám do redakce došly.
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V této rubrice budeme postupně předsta-
vovat starostky a starosty okolních obcí, 
abychom vám přiblížili, čím jejich obce 
žijí a co plánují.
Pro první díl našeho seriálu jsme si ne-
mohli vybrat nikoho jiného než starostu 
obce Dolní Břežany a předsedu Mikrore-
gionu Dolnobřežansko pana ing. Věslava 
Michalika, CSc.

Pane starosto, Dolní Břežany procházejí 
v posledních letech dynamickým rozvo-
jem, staví se, opravuje se, apod. Co Vám 
osobně dělá největší radost?
Co mně i kolegům udělalo největší radost, 
je změna centrální části Dolních Břežan, 
vybudování vodních ploch, parku apod. 
Část našich občanů byla skeptická, zda se 
s výstavbou náměstí podaří také realizovat 
slibovanou zeleň, vodní plochy a park. Ne-
věřili, že se opravdu záměr uskuteční a ne-
zůstane jen u bytové výstavby. Dělá mi vel-
kou radost, že je park hojně využíván ob-
čany obce.
Dále mne obecně těší, že jsme dokáza-
li usměrnit velmi dynamický rozvoj obce 
a dbáme na to, aby další výstavba v  byla 
v realizována s urbanistickým citem.

Co Dolní Břežany čeká za největší a nej-
důležitější projekty v letošním roce?
Samozřejmě je to projekt výstavby mezi-
národního vědeckého ústavu ELI. Kromě 
něj je to v letošním roce projekt regenera-
ce návsi ve Lhotě a úprava plochy za obec-
ním úřadem, kde dojde k přestavbě do po-
doby zámeckému nádvoří.

Pro občany Ohrobce je určitě velmi pří-
jemné, že v DB vznikl lékařský dům, Tesco 
a další služby.
Připravují se ještě i další služby?
Jako obec jsme vytvořili vhodnou nabíd-
ku komerčních ploch pro nejrůznější druhy 
služeb a postupně dochází k jejich naplňo-
vání. V poslední době byla otevřena mas-
na a obchod ovoce – zelenina. Nedomní-
vám se, že by obec měla další služby reali-
zovat ve vlastní režii. Výjimkou je základ-
ní umělecká škola, která se naplno rozje-
de od září.
V Dolních Břežanech bude vystavěn 
unikátní laser v rámci projektu ELI. 
Můžete nám tento projekt a jeho přínos 
nejen pro Českou republiku představit?
ELI je jediný mezinárodní vědecký ústav 

nejen v České republice, ale i v nových 
členských zemích EU. Je to špičkové za-
řízení, které nemá ve světě obdoby. Čes-
ká republika má velikou šanci získávat a 
být nositelem know-how  v oblasti lasero-
vé fyziky s širokou škálou aplikací. Jde na-
příklad o zobrazovací techniky v medicí-
ně, aplikace při léčbě nádorů, při studiu 
makromolekul či ve farmacii. ELI umožní 
také rozvoj nanotechnologií, především se 
jedná o vývoj elektronických součástek na 
zcela nových principech nebo přinese nové 
možnosti při zpracovávání vyhořelého ja-
derného paliva. 
V oblasti základního výzkumu jde přede-
vším o zkoumání samotné podstaty hmoty, 
vzniku vesmíru, fyziku plazmatu a některé 
teoretické aspekty jaderné fůze.
ELI bude zaměstnávat přibližně 300 pra-
covníků, nejen vědce, ale také technický a 
pomocný personál.
 A jak se Dolních Břežan a okolí dotkne 
výstavba laseru v následujícím období?
Určitě se Dolních Břežan a okolí dotkne. 
Pro občany bude nepříjemná doba výstav-
by z důvodu větší prašnosti, dopravy ma-
teriálu na stavbu, apod.
Demolice stávajícího areálu by měla za-
čít do konce letošního roku. V letech 2012-
2013 bude probíhat vlastní výstavba areá-
lu a v roce 2014 začne montáž technologií 
a samotného laseru.
Výstavbou ústavu ELI však obyvatelé zís-
kají místo zdevastovaného zemědělské-
ho areálu moderní budovy, upravené ko-
munikace a čistý, okolí nezatěžující provoz 
s rozsáhlými pracovními příležitostmi.

PŘEDSTAVUJEME STAROSTKY A STAROSTKY 
OKOLNÍCH OBCÍ

ing. Věslav Michalik, CSc.

obr. 1,2 a 3 
- Jan Ritzinger
obr. 4
- Šarlota Jakubcová

OBECNÍ ZNAK...
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koncerů je vrouben palmami. Centrum 
velkoměsta pak dotváří ještě řada vlád-
ních budov, ústředních úřadů, pár ob-
chodních domů mezi nimiž samozřej-
mě nechybí Baťa, muzeum a to je tak asi 
všechno. Pak už jen spousta obytných 
domů, baráčků a hektary slamů.
           Z Keni ještě pár kuriozit: pokud ne-
bydlíte v x-hvězdičkových hotelích nebo 

luxusních bungalovech , ale v nejběžněj-
ším ubytovacím zařízení, občas se neo-
sprchujete. Levné turistické hotýlky jsou 
zaměřeny především na indickou kliente-
lu, kromě sprchy tedy v koupelně najde-
te i nádobu s vodou a hrneček na polé-
vání. Sprcha ovšem obvykle nefunguje. 
V Nairobi si na ulici ani jinde na veřej-
nosti nezakouříte – leda tajně. Dokonce i 
v prvotřídní hotelové restauraci jsou hosté 
holdující této neřesti potupně vykázáni na 
zaplivaný dvorek. Pokud si chcete cigare-
ty koupit, hledejte je v obchoďáku v od-
dělení mobilních telefonů!
           Za zvířaty se samozřejmě jezdí 
do rezervací a národních parků, kterých je 
na východě Afriky několik desítek. I když 
je měsíc zdánlivě dlouhá doba, všechny 
zajímavé rozhodně nezvládnete, pokud 
ovšem nedisponujete kontem umožňu-
jícím pronájem letadla. Řada národních 
parků je totiž na mohovité návštěvníky 
zařízena a kromě luxusních lodží jsou zde 
i malá letiště. S těžkým srdcem jsme tedy 
vynechali ty keňské (Tsavo, Masai Mara, 
Nakuru …) a zamířili do Tanzanie.
           Cestou k tanzanské hranici nelze 
přehlédnout celé komplexy obřích sklení-
ků – tady pěstují Holanďané, pardon Ke-
ňané pro holandské firmy, gerbery, růže a 
další květiny, které se denně letecky do-
pravují přes květinovou burzu v Amster-

damu do celé Evropy.
           Kdo nebyl v Serengeti a nespustil se 
do obrovského  kráteru Ngoro Ngoro, ne-
viděl Tanzanii, tvrdí se v cestovních prů-
vodcích. Asi je to pravda. Obě zmíněné 
lokality opravdu za návštěvu stojí. To, co 
je k vidění na zdejších stepích nikde jinde 
nenajdete. Na rozlehlých serengetských 
pláních potkáváte desetitisíce pakoňů, ze-

ber, nejrůznějších antilop, stádečka slo-
nů…zvířata jsou zkrátka všude a v nesku-
tečných počtech. A Ngoro Ngoro? To je 
kapitola sama pro sebe. Dno kráteru měří 
přibližně 20 x 20 km , 600 m vysoké str-
mé stěny jsou často zahaleny mraky. Cí-
títe se tady jako v jiném světě a všech-
na africká zvířata máte jako na dlani. Vý-
jimkou jsou snad pouze žirafy které str-
mé svahy kráteru na svých dlouhých no-
hách nezdolají.  
           Bohužel, kromě téměř nekoneč-
ných zvířecích stád se po těchto unikát-
ních a  turisticky „profláknutých“ loka-
litách  pohybuje spousta terénních auto-
mobilů a upravených autobusů. Vjezd do 
rezervací je dost drahý a je povolen pou-
ze licencovaným dopravním firmám. Zá-
jem návštěvníků je ale obrovský, počet li-
cencí a tím i aut proto rok od roku ros-
te. Peníze zkrátka  hýbou světem a turis-
tické dolary jsou pro tanzanskou ekono-
miku darem z nebes. Zvířata jsou sice na 
auta zvyklá (vystupovat je přísně zakázá-
no), nicméně když je něčeho moc, je toho 
příliš. Už dnes se u akácie, na níž odpočí-
vá levhart po nočním lovu, sjede díky vy-
sílačkám řidičů, kteří se navzájem o svém 
pohybu  parkem informují, během deseti 
minut i třicet vozů. Co bude dál, kdo ví?
          Na pláních mimo chráněná území 
se musejí divoká zvířata dělit o potravu 

s masájskými stády krav, koz, ovcí a oslů. 
Protože suchá step kvalitní trávou zrovna 
neoplývá, není divu, že  majitelé dobyt-
ka tuto konkurenci neradi vidí a zejmé-
na na hranicích rezervací dochází čas od 
času ke sporům mezi nimi a správou par-
ků. Masájové jsou vůbec velmi specifické 
etnikum. Považují se za vyvolený národ a 
skrz prsty se dívají jak na své černé spolu-
občany, tak na turisty. Na ty ovšem jen do 
chvíle, než zašustí bankovkami. To potom 
jde veškerá hrdost stranou – ne nadarmo 
se říká, že peníze kazí charakter.
          Při putování Tanzanií by nikdo ne-
měl vynechat Olduwai, nehostinnou vy-
prahlou rokli uprostřed širé stepi. Tady 
nalezl britský antropolog Leakey pozů-
statky Zinjanthropa, chcete-li Australopi-
theka Boisei, jednoho z  možných před-
chůdců člověka. Ano, tady, ale možná 
v sousední Etiopii či Ugandě, zkrátka ve 
východní Africe leží kolébka lidstva!
          Uganda je na rozdíl od vyprahlé 
Tanzanie svěží. Hemingwayovy „Zelené 
pahorky Africké“ tu najdete všude, ať se 
obrátíte kamkoli. I když je tato země dle 
ekonomických měřítek jednou z nejchud-
ších, hlady alespoň na venkově rozhod-
ně nikdo nezemře. Příznivé horské vlhké 
klima a úrodná červená půda jsou záru-
kou bohaté sklizně banánů, batátů (slad-
kých brambor), zeleniny, manioku, kávy, 
kakaa, čaje…Také lidé jsou oproti sveře-
pým a zakaboněným Masájům přátelští a 
usměvaví. Samozřejmě mají také nemalé 
starosti. Obrovským problémem je AIDS, 
jsou tady oblasti zamořené mouchou tse-
tse (spavá nemoc), v pralesních příhranič-
ních lokalitách se čas od času objeví oh-
nisko smrtící eboly, po prudkých lijácích 
dochází k masivním sesuvům půdy, lec-
kde jsou potíže s nezávadnou pitnou vo-
dou, často nejde proud, pokud je ovšem 
daná oblast vůbec elektrifikovaná… Nic-
méně Uganďané jsou v pohodě.
           Zdejší přírodní rezervace jsou 
v porovnání s Keňou a Tanzánií  jiné, té-
měř „turistůprosté“, ale neméně zajíma-
vé. Lodní safari ve velké kánoi po kanále 
Kazinga nebo pod Murchisonovými vo-
dopády na Viktoriině Nilu mezi stovkami 
hrochů, krokodýlů, buvolů…jsou nezapo-
menutelným zážitkem. Stejně tak večery, 
noci i rána v kempech, kdy se po kolenou 
přicházeli rozdělit o vaši večeři bradavič-
natá prasata, pod nohama se vám pletly 
hbité šelmičky mangusty, usínali jste za 
hlasitého mlaskání pasoucích se buvolů  a 
snídali pod obrovskými fialově kvetoucí-
mi jakarandami ze všech stran obletová-
ni kovově lesklými medosavkami, afric-
kými kolibříky.

Z OHROBCE DO AFRIKY



 A je tu zase nová, ohrobecká, di-
vadelní sezona. Jaro přišlo rychle a před 
naším spolkem najednou stálo rozhodnu-
tí, co budeme letos hrát. Měl jsem v zá-
sobě čtyři víceméně nachystané scénáře 
a vlastně se jednalo o to, jak kdo ,,přezi-
moval“  a kdo tedy bude mít chuť se opět 
šprtat text a chodit na zkoušky. Bohužel 
- čas je naším nepřítelem, a tak je každý 
rok problém skloubit divadlo s rodinným 
a hlavně pracovním vytížením. Ono to-
tiž to naše herectví je hlavně zábava a re-
lax po všech těch životních a pracovních 
strastech. Proto se ani moc nehrneme hrát 
mnoho představení a ani nemáme ambice 
na festivalová soutěžení. Jsme ochotníci, 
ale k tomuto nejsme ochotni. Pro nás jsou 
(jak tvrdí naše drahé polovičky) nejdůle-
žitější zkoušky. Vlastní představení, ale 
bereme smrtelně vážně. Každý se samo-
zřejmě chce vytáhnout a podat co nejlepší 
výkon. 
   Vše musí být nachystáno doko-
nale. Za ty roky, co divadlo hrajeme, jsme 
laťku našeho vystoupení  nastavili hodně 
vysoko. Nesmí tedy chybět scénická hud-
ba, světelné i pyrotechnické efekty, per-
fektní dekorace a rekvizity. Nezapomíná-
me ani na zázemí pro diváky. Je nachys-
táno občerstvení, TOIky. Již dávno není 
naše divadelní představení jen o tom diva-

dle, ale je to již tradičně příležitost pro se-
tkání   s dávnými známými, které člověk 
viděl naposled….. no přece loni na diva-
dle.

  Hráli jsme několik let hry od 
,,Cimrmanů“. Mohli jste od nás vidět 
hry: Záskok, Dlouhý Široký a Krátkozra-
ký, Švestku, Dobytí severního pólu a na-
posledy Akt. Udělali jsme jen jednu vý-
jimku. Bylo to roku 2006 a pak loni, kdy 
jsme nastudovali ,,Tajemství hradu v Kar-
patech“ od Jiřího Brdečky. Určitě se ne-
chci Cimrmana vzdát a i letos jsem měl 
jednu hru nachystanou, ale jak jsem již 
řekl, je to i o tom, kdo je ochoten hrát. 
Na tom jsem tedy letos to rozhodnutí po-
stavil. Prostě jsem oslovil všechny herce 
a herečky, pak sečetl počet, srovnal s po-
čtem postav jednotlivých her a bylo roz-
hodnuto. Volba padla na hru z těch čtyř 
nejtěžší, a to na ,,Adéla ještě nevečeřela“. 

Opět od oblíbeného autora Jiřího Brdeč-
ky. Scénář (upravený podle filmové před-
lohy) jsem ale musel ještě třikrát přepiso-
vat, aby vše mělo hlavu a patu. Nejvíc za-
brat mi dalo obsazení ženských rolí, ne-
boť loni hrály herečky dvě a letos potře-
bujeme tři. Musel jsem hodně přemlou-
vat, ale nakonec jsem vybral ty nejlep-
ší. Dámy nezklamaly. Když jsem jim pře-
dal scénář, tak je ani tak nezajímalo, jak 
těžké budou jejich role, ale co si vezmou 
na sebe. Také pánských rolí je dost, a tak 
jsem musel některé postavy vymazat a je-
jich repliky dát do úst jiné figuře. Těm, 
kteří nemají z pracovních (či jiných) dů-
vodů čas na docházení na zkoušky, ale 
hrát chtějí, jsem nabídl roli bez textu. Ale 
vše již jede na plné obrátky, vyrábí a shá-
ní se rekvizity, nahrává se scénická hud-
ba, zajišťují se světla, zvuk a hlavně scé-
na.
 Takže se moji milí spoluobča-
né Ohrobce těšte a držte nám palce, ať to 
dobře dopadne. Přijďte se pobavit, přijď-
te se setkat s přáteli, přijďte si odpoči-
nout a chviličku se zastavit v tom našem 
uspěchaném světě. Přijďte 17. června ve 
20,30 hod. na hřiště před statek a opět 
uvidíte, co jste ještě nevidě-
li.
                         Jarda Strejc   

           Velmi smíšené pocity v člově-
ku vyvolá setkání s trpasličími Pygmeji, 
kteří živoří poblíž pralesních rezervací na 
západě Ugandy. Utekli sem před občan-
skou válkou ze sousedního Konga a výraz 
živoří je v jejich případě na místě. Pyg-
mejové jsou totiž na rozdíl od „pravých“ 
Uganďanů lovci, ne zemědělci, vypěsto-
vat dokáží snad pouze marihuanu, kterou 
také náruživě konzumují. Lovit v rezer-
vacích jim ugandské úřady pochopitelně 
zakázaly, takže jakž takž přežívají zejmé-
na díky milodarům od turistů, kteří sem 
občas zabloudí cestou za šimpanzy do 
nedaleké chráněné primátí džungle 

Kaniyo Pabidi.
           Na hranici s Kongem naše afric-
ké putování skončilo. Čekala nás už je-
nom cesta do ugandského hlavního měs-
ta Kampaly na letiště Entebe s krátkou 
zastávkou na rovníku (jedna noha na se-
verní, druhá na jižní polokouli) a něko-
lik dlouhých pohledů na Viktoriino jeze-
ro, „moře“ uprostřed černého kontinentu.
           Afrika je kouzelná, ještě v letadle na 
zpáteční cestě jsme se rozhodli, že se tam 
určitě co možná nejdříve vrátíme…                                                         

Vlasta a Milan Pokorných

OZ
Obec Ohrobec, V dolích 5, 252 45 Ohrobec, Tel./Fax: 257 760 338, E-mail: redakcnirada@ohrobec.cz, www.ohrobec.cz

HERECKÝ ROJ OHROBECKÝCH BUDITELŮ

 Jak jsem v minulém čísle slí-
bil, přináším další informace z obecních 
lesů.
 Práce v obecních lesích probí-
hají přesně podle hospodářského plánu a 
již dnes mohu s jistotou říci, že desetiletý 
plán je zdárně splněn se vším, co k němu 
patří.
 Nový lesní hospodářský plán se 
pomalu dává dohromady a bude zaruče-
ně hotov do podzimu r. 2011. Stále probí-
hají jednání o lanovce, která by umožni-

la vytahat dřevní hmotu z těžko dostup-
ných roklí ( jedná se především o aká-
ty). Pokud vše dobře dopadne, použije-
me lanovku v roce 2012. Protože se jed-
ná o velmi náročnou práci, která s sebou 
ponese vysoké náklady na vytěžení dře-
va, promítnou se tyto náklady do ceny 
prodávaného paliva.  Podle předběžné-
ho odhadu to vypadá, že 1 prm (prosto-
rový metr rovnaný) s dopravou bude stát 
asi 1.100,-Kč.
 Pokud vás při čtení těchto řád-

ků o lanovce a dražším palivu napadne 
samotěžba, tak bych chtěl říci jenom to-
lik: SAMOVÝROBA je moje celoživotní 
lesnické strašidlo.  Je především nároč-
ná na čas lesního hospodáře (vyznače-
ní těžby, průběžná kontrola, měření vytě-
žené hmoty…) a bohužel ji provází i ne-
spolehlivost a lidská závist. Samovýro-
ba rozhodně nenaplňuje sen o tom, že les 
bude čistý. Proto jsem zásadně PROTI. 
   

J. Šimák

INFORMACE Z OBECNÍCH LESŮ
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ČERVEN -MĚSÍC MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY

 
 Červen je měsícem myslivosti a 
ochrany přírody. Přestože si mnozí myslí, 
že myslivost je jen lov, opak je pravdou, 
protože lov je jen zlomkem činnosti mys-
livce. Podle zákona je myslivostí činnost 
spočívající v zajištění chovu volně žijí-
cí zvěře, její ochrany, případně záchrany 
v době nouze a teprve v poslední řadě sto-
jí lov jako prostředek k regulaci početních 
stavů zvěře, kdy uživatel honitby je ze zá-
kona povinen udržovat chov zvěře v roz-
mezí mezi tzv. minimálním a normova-
ným stavem zvěře. Tento stav určuje stát-
ní orgán správy myslivosti.
 Myslivci jsou dnes pod dvojím 
tlakem. Na jedné straně stojí část laické 
veřejnosti a některých ochránců přírody, 
kterým se nelíbí lov z podstaty. Na dru-
hé straně stojí vlastníci, případně uživa-
telé pozemků, zejména polních, kteří po-
ukazují na škody způsobené zvěří a tlačí 
na co největší odlov. Myslivci mají ze zá-
kona povinnost provádět lov podle uvede-
ných zásad, v případě, že dopustí překro-
čení normovaných stavů zvěře, jsou po-
vinni hradit přemnoženou zvěří způsobe-
né škody, zejména na polních plodinách. 
Myslivci se musí pohybovat v mezích zá-
kona a respektovat zejména oprávněné 
zájmy vlastníků a uživatelů pozemků a 
zvěř lovit. Loví se samozřejmě přednost-
ně zvěř slabá, nemocná, případně přestár-
lá, v mezních případech nadbytečná mlá-
ďata, která by neměla šanci přežít zimu. 
V poslední době se jedná zejména o lov 
zvýšeného počtu divokých prasat, která 
působí škody zemědělcům. Jestliže tento 
lov znemožní např. jezdci na koních nebo 
majitelé psů, nezbude, než společně se ze-
mědělci vymáhat zvýšené škody na plodi-
nách po nich.
 Pokud jde o vztah myslivců a ne-
myslivecké veřejnosti, vyskytuje se v pra-
xi celá řada situací. Většina spoluobča-
nů existenci myslivců chápe, část uzná-

vá i jejich potřebnost 
(na myslivce se dívá 
mj. jako na brigádní-
ky v zeleném, kteří po-
máhají zejména v lese 
nebo zemědělských 
podnicích, připravu-
jí krmivo pro zvěř). Na 
druhé straně zde reál-
ně existují lidé, kteří 
v myslivosti vidí přeži-
tek, odsuzují lov, někte-
ří neuznávají ani péči 
o zvěř. Na tento názor 
mají nárok, avšak ne-
mají právo bránit mys-
livcům v zákonném vý-

konu práva myslivosti. Třetí skupinu tvo-
ří návštěvníci přírody, zejména lesa, kte-
ří realizují jiné koníčky, ať už jde o turis-
tiku, procházky se psy, jízdu na kole, fo-
tografování a další. Zde občas dochází 
k různým kolizím, zejména v oblasti ven-
čení psů, případně jízdě na koni. Poslední 
skupinou jsou jedinci, kteří nerespektují 
nic a je jedno, jestli jde o oblast myslivos-
ti (ničení mysliveckých zařízení), obecní-
ho majetku (ničení zastávek, laviček), tu-
ristiky (poškozování turistického znače-
ní), provozu vozidel (jízdy po lese a v po-
lích). Proti nim budou v honitbě myslivci, 
zejména myslivecká stráž, ve spolupráci 
s dalšími orgány, a věříme, že i společně 
s dalšími občany, rázně zasahovat i v zá-
jmu ostatních slušných spoluobčanů (ne-
lze se např. nečinně dívat, jak šedesátiki-
lový nevychovaný pes napadne malého 
jezevčíka důchodkyni na vycházce).
 Na území Obce Dolní Břežany, 
Obce Ohrobec a části katastru Obce Zvo-
le působí Myslivecké sdružení Dolní Bře-
žany. Máme zájem na klidné koexistenci 
se všemi spoluobčany, je však třeba, aby 
se všichni (včetně nás myslivců) chova-
li v souladu s příslušnými právními před-
pisy. Myslivci mají povinnost na dodržo-
vání těchto předpisů dohlížet a případné 
přestupky oznamovat nebo řešit ve vlast-
ní kompetenci (myslivecká stráž). Podle 
zákona č. 449/2001 Sb. je povinen kaž-
dý, kdo vstupuje do přírody, počínat si 
tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo 
zraňování zvěře a k poškozování jejích 
životních podmínek. Podle tohoto záko-
na případně podle obecních vyhlášek, je 
zakázáno v honitbě volné pobíhání zvířat, 
včetně psů. Omezení platí i pro jízdu na 
koních a na kolech, zejména podle zákona 
o lesích. V části honitby se rozkládá pří-
rodní rezervace, kde platí další, přísnější 
omezení, mj. zákaz vstupu do lesa mimo 
značené cesty. Tato omezení je nutné ze 

strany všech respektovat, stejně tak jako 
musí respektovat myslivci daleko přísněj-
ší omezení vyplývající ze zákona o mysli-
vosti, zákona o ochraně přírody, zákona o 
zbraních, veterinárního zákona a dalších. 
 Pokud se týká zmíněných vol-
ně pobíhajících psů, věříme, že ve vět-
šině případů se jedná o neznalost maji-
telů těchto pejsků. Je logické, že všich-
ni nemohou znát všechny zákonné zása-
dy ochrany zvěře a případná nebezpečí. 
Není naším zájmem volně pobíhající psy 
likvidovat, ale spíše vysvětlovat hrozící 
nebezpečí pro zvěř. Nebezpečí totiž hrozí 
jednak zvěři, která např. v zimě, je-li pro-
hnána psem, zalehne, dostane zápal plic a 
téměř vždy uhyne. V loňském roce bylo 
psy strženo a uštváno 12 srn, 5 srnčat, 1 
muflon, 3 muflonky a 3 muflončata. Do-
šlo i k napadení srny na kraji obce, kdy 
na dva útočící německé ovčáky volali lidé 
policii. Nebezpečí však hrozí i psům, ne-
boť se zde vyskytla prašivina lišek, která 
je při jakémkoli kontaktu nejen s nemoc-
nou liškou, ale i její krví nebo slinou, pře-
nosná na psa a je neléčitelná. Další nebez-
pečí pro psy představují bachyně vodící 
selata, kdy bachyně při přiblížení psa zaú-
točí a pejska při obraně selat zlikviduje.
 V současné době hrozí nebezpe-
čí mláďatům, především srnčatům. Kro-
mě predátorů (lišek, prasat) přispívají 
k jejich úhynu i lidé, kteří v případě ná-
lezu „opuštěného“ srnčete je hladí nebo 
berou domů. Takové srnče však v žád-
ném případě není opuštěné, je jen odlože-
né do bezpečí srnou, která se pase opodál. 
V případě dotyku člověka a přenosu jeho 
pachu na srnče je srna opouští a srnčátko 
uhyne.
 Realizujme tedy všichni ve vzá-
jemné toleranci své koníčky, pojďme spo-
lečně přírodu chránit a chovat se v ní tak, 
aby zvěř měla klid, aby nebyly ničeny po-
rosty, vzácné rostliny, které se zde také 
vyskytují, a aby se nám zde v hezkém 
prostředí dobře žilo. Za myslivce může-
me slíbit, že budeme o zlepšování život-
ních podmínek pro zvěř dále pečovat a ve 
spolupráci s vlastníky a uživateli pozem-
ků, případně s ochranáři přírody se bu-
deme snažit o další zlepšování životního 
prostředí pro nás všechny.

Myslivecké sdružení Dolní Břežany

Svoz velkoobjemového odpadu se 
uskuteční 8. - 9. 7. 2011. 
Kontajnery budou připraveny na mís-
tech uvedených na vývěskách OÚ.



 Vážení přátelé, na začátku to-
hoto snažení byla myšlenka a velká vůle 
pomoci postiženým dětem i dospělým. 
Nabídli jsme možnost hiporehabilitace 
lidem, kteří to nejvíce potřebují - klien-
tům Jedličkova ústavu a neziskové orga-
nizace Modrý klíč. Vzápětí se naše na-
bídka rozšířila o kojence a batolata, kte-
rou využily rodiče, ať už předčasně na-
rozených nebo jiným způsobem handi-
capovaných. Další klienti, kteří našich 
služeb využívají, jsou z ústavu sociální 
péče pro mentálně postižené v Sulické 
ulici z Prahy 4-Krč. 
      Nadšení pro dobrou věc vystří-
dala starost o kvalifikovaný rozjezd. Vý-
běr koní - klidných, spolehlivých, vyrov-
naných a se správným chodem, oslove-
ní kvalifikované fyzioterapeutky a hipo-
rehabilitační sestry pro kvalitní léčbu a 
rozvoj pacienta a nalezení dobrovolníků 
bez nároku na odměnu za nezbytnou po-
moc při asistenci rehabilitace. Odměnou 
psychicky i fyzicky náročné práce je ra-

dost, že nejsme jen ti co jezdí na koních a 
znečišťují okolí, ale že jsme také dokáza-
li pomoci lidem, kterým alespoň trochu 
ulehčujeme jejich již tak těžší život. Celá 
tato práce je nekonečná, neboť se musí 
neustále vyvíjet a rozvíjet.
      Kůň pro hiporehabilitaci je bě-
hem několika málo let vyčerpán, v zim-
ním období jsou naši klienti vystaveni 
nepřízni počasí a pomůcky na rehabilita-
ci jsou brzo opotřebovány. Sehnat pomoc 
pro udržení kvalitní terapie je velice ná-
ročné a hledání sponzorů ještě těžší. 
    Pokud jsme Vás zaujali a ne-
chcete být lhostejní k potřebným a posti-
ženým, přijďte se na nás podívat 18. 6. 
2001 kdy bude v Ohrobci ,,Keltský den“ 
a kde chceme informovat a předvádět hi-
porehabilitaci. Případní sponzoři mají 
možnost si sponzorský dar uplatnit v da-
ňovém přiznání, protože JK Harfa je klub 
organizovaný pod ČSTV a na středisko 
hiporehabilitace existuje řádná registra-
ce. 

 Hiporehabilitace je provozová-
na v areálu jezdeckého klubu JK Harfa 
kde současně funguje i nadále jezdecký 
oddíl pro malé i velké jezdce. V oddíle 
se děti naučí péči o koně a základy jez-
dectví ( to vše pod školeným trenérem). 
Pro zdatnější jezdce je možnost účasti na 
různých hobby závodech a popř. i přípra-
va na složení zkoušky jezdecké licence.
Dvě členky tohoto oddílu letos získali 
nominaci na Mistrovství České republi-
ky v drezúře na pony. Na své si u nás při-
jdou i zahrádkáři. Nabízíme koňský hnůj, 
který si mohou dle libosti odvézt. Nevíte 
kam se starým pečivem, jablky či mrkví 
? Ve stáji jsou nádoby, kde můžete tvrdé 
pečivo odložit a tak potěšit koníky. Dále 
je zde možnost nabídky kvalitního ustá-
jení a výukových programů v ježdění pro 
děti a dospělé.
 
 Těšíme se na Vaši návštěvu a 
zájem.

PRO MILOVNÍKY ZAHRAD

Obec Ohrobec, V dolích 5, 252 45 Ohrobec, Tel./Fax: 257 760 338, E-mail: redakcnirada@ohrobec.cz, www.ohrobec.cz

Zdravím opět všechny milovníky zahrad 
a zahrádek. Už je tu červen, měsíc s nej-
delšími dny a plný nádherných kvetou-
cích rostlin. Vše je ještě svěží a je radost 
trávit venku co nejvíce času do večerních 
hodin. Většinu jarních prací máme za se-
bou a teď už zbývá jen dohlížet na zdra-
votní stav našich rostlin, tedy přihnojo-
vat, odstřihávat odkvetlé výhony, zalévat 
a také sklízet-pokud je co. 

 
 
 
 
 
 

     Nevím jak komu z vás, ale mně 
toho na zahradě mnoho nezbylo. Loňské 
kroupy tak poškodily kůru u drobného 
ovoce i u stromů, že měly problém obra-
zit. Dočetla jsem se, že pokud má strom 
(keř) poškozenou kůru na 1/3, je odsou-
zený k zániku. Bude sice žít, nebo spíš ži-
vořit, ale plodnosti se od něj již nedočká-
me. Stromky je lépe vyměnit, nebo hlubo-
ce zmladit, pokud to jde. Keře také zmla-
dit až k nepoškozeným místům a vytvořit 
novou korunu. Co nezničily loňské krou-
py a trochu se zmátořilo, to dorazil mráz 
ráno 4.5. Odnesly to nejen ořešáky, ale i 
ostatní ovocné stromy, stejně tak nezby-

lo nic z rybízu a angreštu. Maliny a os-
tružiny už většinou nepřežily zimu, stejně 
tak jako všechny moje 3 hlavy vinné révy. 
Mně navíc zmrzla i téměř veškerá sazba 
zeleniny i letniček a to pozor - VE SKLE-
NÍKU ! Mráz –5°C už je opravdu moc.To 
nepamatuji. Takže mám vystaráno. Snad 
kroupy nezničí jahody, saláty a hrášek, je-
diné, co mi ještě zbylo.
 Takže co v červnu? 
- odkvetlé jarní cibuloviny, které již začí-
nají zasychat je čas vyrýt, očistit a uložit 
na suché, větrané místo, kde zůstanou do 
září, kdy je znovu vysadíme. Já to větši-
nou nedělám, ale třeba tulipánům to vel-
mi prospívá.
- odstraňujeme včas a důsledně plevely, 
nenecháme je odkvést a vytvořit semena
- odkvetlým rododendronům a azalkám 
můžeme odstranit odkvetlá květenství, 
aby zbytečně netvořily semena. Význam 
to má u mladých rostlin, u starých to 
nemá velký efekt.
- po odkvětu zmlazujeme rododendro-
ny a azalky, zejména odspodu vyholené. 
Nebojíme se hlubšího řezu, přidáme půdu 
s kyselou reakcí, hnojivo na kyselomilné 
rostliny a zaléváme.
- opatrně okopáváme a přihnojujeme 
růže, odkvetlé květy odstřiháváme, čímž 
podpoříme další kvetení.
- růže ošetřujeme vhodnými fungici-
dy proti padlí a černé skvrnitosti, postřik 
opakujeme dle návodu.
- je vhodné přihnojit ovocné stromy. Ne-
máme-li u stromů zavlažovací trubky, je 

lepší aplikovat tekuté hnojivo postřikem 
přímo na list. U starších stromů se ke ko-
řenům hnojivo v zálivce téměř nedostane. 
U drobného ovoce můžeme hnojivem za-
lévat-koření mělce.
- pokud zaléváme keře a stromy v době 
sucha, pak raději méně často, ale vydat-
něji. K úspoře vláhy pomáhá nastýlka ko-
lem stromů (drť ze zahradní drtičky, pili-
ny, sláma, kůra nebo posekaná tráva).
- vylamujeme nebo odřezáváme vlky, kte-
ré se tvoří na horních stranách větví a vý-
honů, nebo na starším dřevě zmlazených 
stromů, zejména u přehoustlých korun.
- koncem června vyséváme letní salát, 
čínské zelí, pozdní mrkve, další kultury 
hrášku a fazolí.
- nezapomínáme rostliny kontrolovat, zda 
nejsou napadeny škůdci jak savými-žra-
vými nebo plísněmi a rzemi a včas zasáh-
neme vhodnými postřiky.
- a ještě připomínám. Chceme-li mít krás-
né balkónové (truhlíkové) rostliny a let-
ničky, musíme je vydatně hnojit. Ovšem 
hnojivem na květ s větším obsahem fosfo-
ru. Mnoho dusíku způsobí bujný růst, ale 
slabších a křehkých výhonů, které nám 
v našich podmínkách poláme vítr.

To je asi všechno, co mne napadá. Je čas 
posedět a těšit se ze své zahrádky, je také 
čas grilování. Přeji všem hodně pohody a 
dobrou chuť.

Jaroslava Šindelková

JK HARFA

M.Slavíčková
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OZ

Inzerovat v Ohrobeckém zpravodaji je velmi jednoduché a výhodné a navíc byl v dubnu tohoto roku schválen ceník inzerce 
v Ohrobeckém zpravodaji. Především se jednalo o doplnění bezplatné možnosti inzerce pro podnikatele, společnosti a další organi-
zaci se sídlem v Ohrobci. Kompletní ceník a podmínky inzerce jsou uvedeny níže.
Tištěná reklama ve zpravodaji – barva:
1cm2 = cca 5,60 Kč
Tedy pro typické rozměry:
1 strana (nelze u 1. strany zpravodaje)                                                   2.850,- Kč
½ strany – obdélník na ležato = 250 cm2                                                                           1.450,- Kč
1/3 strany = plocha ekvivalentní rozměru 170 cm2 (pruh na ležato/stojato – sloupek)       950,- Kč
¼ strany = plocha ekvivalentní rozměru 120 cm2                                                                     700,- Kč
1/9 strany pro podnikatele, společnosti či organizace (držitelé IČ) se sídlem v Ohrobci (předpokládaný počet bezplatných inzerá-
tů v jednom čísle je 6. Inzerce bude zveřejňována v pořadí jejího příjmu na adresu redakce. Součástí nabídky je grafické zpracová-
ní inzerce) zdarma.
Vkládaná reklama do zpravodaje (max. 1 x A4):
Dodaná (tedy jen vložení) – 1,8 – Kč/ks, tisk a vložení – opět 1,8 – Kč/ks za vložení
+ manipulace a náklady na tisk dle toho jaké je pokrytí a zda se jedná o barvu/ČB a jednostranně, či dvoustranně. 
- jednostranný tisk  0,30 Kč/ks, oboustranný tisk 0,60 Kč/ks 
Slevy a přirážky:
Na ČB provedení lze dát cca 30% slevu, pouze však u celostránkové reklamy formátu A4 na voženém listě.
Při opakované inzerci např. za tři uveřejnění po sobě lze dohodnout slevu. Inzerce na přední straně – (max. ½ A4) je s přirážkou 
25%. 
Podmínky: 
Inzerát nutno zaslat na redakcnirada@ohrobec.cz  a zaplatit hotově, nebo na účet obce do redakční uzávěrky. Vydavatel má právo 
neotisknout inzerát bez udání důvodu. V takovém případě má zadavatel nárok na vrácení plné ceny, kterou vydavateli zaplatil, avšak 
náklady na přípravu inzerátu atp. jsou neuznatelné. Při neobsazení druhé strany vkládané reklamy má vydavatel právo potisknout 
druhou stranu materiálem dle svého uvážení (text článků, leták kulturní akce atp.). Umístění inzerce záleží na vydavateli – je ome-
zeno technickými možnostmi.


