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ÚVODNÍK
SETKÁNÍ A DISKUSE OBČANŮ - TÉMA: NÁVRH KONCEPČNÍHO ŘEŠENÍ ŠPATNÉHO STAVU KOMUNIKACÍ
V OBCI
V minulém vydání zpravodaje jsme slíbili, že v letošním roce uspřádáme několik setkání s občany Ohrobce
nad aktuálními tématy trápící nás všechny.
První setkání se uskuteční
v měsíci květnu až červnu. Konkrétní
návrh řešení k diskusi s občany bude připraven v květnu-červnu letošního roku
a bude zahrnovat jak finanční možnosti obce, zohlednění trvale bydlících občanů v dané oblasti, tak zhodnocení stavu především podloží komunikací zpracovaného občanem obce p. Jechem (za
což velmi děkujeme) apod.
O konkrétním termínu budeme
včas informovat.

DOBRÁ ZPRÁVA – OBEC
UŠETŘÍ PŘES 17 % ZA PLATBY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Vážené spoluobčanky, vážení
spoluobčané, dovolte mi vás přivítat u dalšího vydání obecního zpravodaje.
V předešlém vydání jsem informoval, že bychom chtěli upořádat diskusní
setkání nad aktuálními tématy trápící občany obce. Slovo samozřejmě plníme a první setkání se uskuteční v květnu - červnu a
tématem bude návrh řešení špatného stavu
komunikací v obci.
V únoru se stala také podle mého
názoru historická událost, kterou bylo otevření mateřské školky. Jsem rád, že se
školka povedla, což jste mohli sami posoudit, pokud jste se zúčastnili dne otevřených
dveří. Také jsem velmi rád, že do školky
bylo byly přijaty všechny děti z Ohrobce,
které byly u zápisu a to jak nyní od února, tak od září. O potřebnosti školky svědčí i to, že drtivá kapacita školky byla naplněna dětmi z naší obce. Ještě jednou chci
poděkovat všem, kteří se na přípravě škol-

ky podíleli a občanům, kteří nás podpořili jak materiálně, tak finančně. V následujícím období se budou dokončovat některé detaily, jako zahrada apod. Ještě jednou děkuji všem z pomoc s touto důležitou
akcí. Je opravdu krásné vidět spokojeně si
hrající děti v obecní školce, v tomto krásném prostředí a pomoci tak i jejich rodičům, aby nemuseli hledat volné místa jinde a měli své děti přímo v obci. Dalším důležitým aspektem je, že se děti od mala seznámí mezi sebou, budou rozvíjet své přátelství a žít společným a společenským životem v Ohrobci.
Zpravodaj dále ve svém vydání
přináší jak aktuální informace z obce, tak
například ze zájezdu občanů do divadla
Kalich.
Přeji všem krásné velikonoce
Pavel Makovský
starosta obce

SLAVNOSTÍ OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY
(článek na straně 4)

Chtěli bychom poděkovat Petře  Pavelkové z obecního úřadu za to, že
se jí podařilo najít cestu k úspoře více
než  17% za cenu elektřiny, kterou platí obec díky vyjednání lepších cen. Výše
úspory je přes 26 tisíc Kč za rok.

PROHLÍDKA KOMÍNŮ
Vzhledem k ustanovení zákona
č. 91 z roku 2011 o komínech, uspořádá  SDH Ohrobec ve spolupráci s kominickou firmou akci.  „Odborná prohlídka komínu“ potvrzením podle vyhlášky.
Zájemci se mohou přihlásit na
OÚ nebo tel. č. 723 505 826 do 30. dubna.
Cena se bude řídit množstvím
poskytnutých služeb. 300 – 500,- Kč
(vystavení potvrzení, vymetání komínu
a dalších služeb).Čím větší zájem bude,
tím se cena sníží.
Vladimír Řezníček, za SDH Ohrobec
Obec Ohrobec, V dolích 5, 252 45 Ohrobec, Tel./Fax: 257 760 338, E-mail: redakcnirada@ohrobec.cz, www.ohrobec.cz

INFORMACE Z OBCE
AKTUÁLNÍ INFORMACE O OTEVŘENÍ SJEZDU Z OBCHVATU U
DOLNÍCH BŘEŽAN
Dle dostupných informací vydal Magistrál hl.m. Prahy souhlas s otevřením sjezdu v Dolních Břežanech, ale městská část Písnice se odvolala proti rozhodnutí. Odvolacím orgánem je Ministerstvo
pro místní rozvoj, které řeší toto odvolání.
(Zdroj informací - týdeník 5+2)
VÝPADEK VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V BŘEZNU
V tomto měsíci jsme bohužel řešili častější výpadky veřejného osvětlení v některých částech obce. Vzhledem ke
stáří celého veřejného osvětlení jsou její
opravy častější a tím i náročnější. Nalezení závady proto tentokrát trvalo delší dobu,
omlouváme se  a děkujeme za pochopení.
ZASTUPITELSTVO OBCE ODMÍTLO DOTACI NA ZATEPLENÍ ÚŘADU
V minulém roce se podařilo získat dotaci na zateplení budovy obecního úřadu. Nicméně dofinancování projektu z obecního rozpočtu by bylo přes cca
700 tisíc Kč. Proto zastupitelstvo obce odmítlo přijetí dotace z důvodu naléhavějším
potřeb obce (opravy komunikací v obci,
apod.)

ÚDRŽBA STROMŮ V OBCI

Obec Ohrobec zažádala o znalecké vyjádření Ing. Luboše Fendrycha, znalce se specializací na hodnocení stavu a návrhu technologie ošetření a kácení stromů,
na stav stromů v naší obci.
Na základě tohoto vyjádření
byl pokácen v době vegetačního klidu tj.
do 31.3. smrk ztepilý (výška cca 25m) u
domu v ulici Zvolská čp. 23. Výňatek ze
znaleckého vyjádření:  Podmínky pro rozvinutí kořenového systému jsou nedostatečné, smrk roste na hraně svahu nad potokem vzdáleným cca 4m, oba domy jsou
vzdálené 9m, těsně u kmene vede cesta.
Před několika lety se odlomil vrchol koruny, nyní je zahuštěný, zdvojený, hrozí opět
jeho zlom, navíc se čím dál výše zvyšuje
riziko vývratu mohutného smrku.
Úpravy dalších stromů v obci budou provedeny podle doporučení Ing, Fendrycha  v době vegetačního klidu tj. od 1.
října do 31. března. U některých bude proveden redukční řez formou snížení koruny nebo krácení vykloněných větví, některé se musí z důvodu špatného stavu stromu
a bezpečnostních důvodů pokácet.  
Samozřejmě bude provedena ná-

hradní výsadba. Ve středu obce bylo doporučeno vysazovat tyto stromy: Olše lepkavá, Vrba bílá, Hlošina úzkolistá (česká oliva).  Místo smrku byla doporučena Douglaska nebo Borovice lesní.  
Obec bude v dalších etapách postupovat stejných způsobem.  Po vypracování znaleckého vyjádření se budou upravovat na základě doporučení odborníka
stromy v celé obci.

OBECNÍ POLICIE – ZMĚNA
Z důvodu, že od 1.6.2013 zahajuje činnost nová obecní policie ve Vestci (dnes je ve Vestci detašované pracoviště
městské policie Černošice), bude od stejného data služby pro Ohrobec vykonávat
nová obecní policie ve Vestci za stejných
finančních podmínek pro obec a s lepším
vybavením . Spojení na novou obecní policii zůstanou stejná.
ROZMÍSTĚNÍ FOTOPASTÍ PO
OBCI
Jak jsme již několikráte informovali, přistoupili jsme z důvodu prevence
vandalismu v obci k dalšímu rozšíření fotopastí  po obci. Fotopasti jsou a dále budou rozmisťovány v problematických částech obce, kde dochází nejvíce k vandalismu a nedodržování předpisů, jako jsou například černé skládky v lese, místa v okolí autobusových stanic a další místa. Fotopasti provozuje a data z nich vyhodnocuje
obecní policie a odhalené viníky také řeší.

ELEKTRONICKÁ AUKCE PRO OBČANY OHROBCE
Na základě podnětu místních
občanů, kterým děkujeme, se obec chystá ve spolupráci s partnerskou společností - odborníkem pro elektronizaci veřejných zakázek vyhlásit elektronickou aukci za účelem snížení elektřiny
pro
jednotlivé
domácnosti.
Čím více lidí se do projektu zapojí, tím nižší cena se vysoutěží. Domácnosti jsou oproti městu nebo firmám ve vztahu k velkým společnostem velmi slabé a proto platí dodavatelům energií mnohem vyšší částky.
Co může přinést „e-aukce“ pro jednotlivé občany?
- JEDINEČNÁ MOŽNOST vytvoře-

ní  předpokladu pro DOSAŽENÍ NIŽŠÍCH CEN
- ZMĚNA DODAVATELE JEN V
PŘÍPADĚ NIŽŠÍ CENY
- 100% ADMINISTRATIVNÍ SERVIS
- DOMÁCNOSTI NEHRADÍ ŽÁDNÉ
POPLATKY
Velkým příkladem pro naši obec
je město Říčany, kdy se podařilo celkové
snížení po provedení elektronické aukce o
více jak 12%.
O konkrétních krocích Vás budeme včas podrobně informovat na webových stránkách obce, obecních vývěskách
i formou hromadných emailů/sms.
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ZVÝŠENÍ DOPRAVY V OBCI VZHLEDEM K UZAVÍRCE SILNICE DO VRANÉHO NAD VLTAVOU
V posledních týdnech došlo
v naší obci k velkému nárůstu dopravy
z důvodu uzavírky silnice ze Zbraslavi do
Vraného nad Vltavou.
Proto přinášíme několik souhrnných informací o situaci z odboru dopravy,
tak i vyjádření paní starostky z Vraného.
Uzavírka sil. III/1043 v úseku Vrané nad
Vltavou - chatová osada Jarov byla povolena MěÚ Černošice, odborem dopravy
dne 31.1.2013 pod č.j. MUCE-4471/2013
OD-Ko , současně bylo vydáno stanovení
přechodné úpravy provozu na komunikaci
sil. III/1043 a ostatních dotčených komunikacích. Rozhodnutí o uzavírce bylo vydáno z důvodů havarijního stavu skalního
masivu nad sil. III/1043.
Uzavírka byla povolena od
1.2.2013, kdy bylo instalováno dopravní značení , v tomto místě - na začátku a
konci uzavřeného úseku bylo osazeno
svislé dopravní značení „B1“ - zákaz vjezdu všech vozidel a „B20“ - zákaz vstupu
chodců a zábrany „Z2“ pro označení uzavírky.
Za osazené dopravní značení , to
znamená do vnitřku uzavřeného úseku, navezl správce komunikace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje kamení, aby bylo skutečně zabráněno fyzické možnosti vjetí vozidel do úseku ohroženého možným sesuvem skály. Toto opatření je z důvodů případné nekázně řidičů nerespektujících dopravní značení a znemožnění vjezdu do míst, kde je ohrožena bezpečnost silničního provozu .
Kamení je navezeno v uzavřeném
úseku, do kterého není povolen vjezd ani
vstup a je po dobu uzavírky místem stavby.
Uzavírka sil. III/1043 je vydána pro veškerou dopravu, to znamená , že

platí i pro vozidla integrovaného záchranného systému. Dne 31.1.2013 byla řádně
nahlášena na Územní středisko záchranné
služby Středoč. kraje , Hasičský záchranný sbor Středočeské kraje a do Národního
dopravního informačního centra - centrální evidence uzavírek. V případě této uzavírky - havarijního stavu skalního masivu,
nelze z důvodů možného ohrožení bezpečnosti povolit vjezd ani vozidlům IZS.
Zdroj - MěÚ Černošice, odbor dopravy, pí.
Kohoutová
• Informace o uzavírce silnice IV
– výňatek z webových stránek obce Vrané
nad Vltavou – vyjádření starostky M. Filipové
„Jsem bohužel posel špatných
zpráv. Pan Růžička (soudní znalec) byl s
námi pod skálou. K této aktualitě přikládám fotku, na které je puklina, která je i
laickým okem dobře viditelná. Je to přesně nad místem, kde je sjezd k řece od Jarova, kudy jsme chtěli směřovat objížďku
po navigaci. Pan Růžička logicky řekl, že
objížďka nepřichází vůbec v úvahu a shodli jsme se na tom i my tři přítomní zastupitelé. Ptala jsem se, zda by tato skála „přeskočila“ svodidla, pokud by se sesunula. Odpověděl zněla - nepřeskočila, smetla by svodidla a vše by skončilo v řece.
Na vaše dotazy, proč nejde odstranit tento kus skály a zprovoznit komunikaci rovnou odpovídám (ptala jsem se na to samé).
Skála je v havarijním stavu, kde stačí jen
velmi málo, aby se to sesulo. K odtěžení
musí dojít na místě – viz foto a na cca dvou
dalších místech. Zároveň je na celé skále,
a to po celé délce, mnoho menších míst,
kde sice nejsou v extrémní hrozbě havárie, ale hrozí zde také kdykoli sesuv, kte-

rý je neslučitelný s provozem na komunikaci. Nahoře by se utrhl sice menší kousek,
ale nabalovalo by to na sebe další a další
a dole by to bylo už smrtelně nebezpečné.
V době, kdy jsme procházeli pod Homolí
bylo na silnici už několik menších kamínků a pan Růžička říkal, že skála jasně dává
najevo, že pracuje. Všichni víme, že šutry se tam válejí běžně, ale teď jsou mimořádně „vhodné“ podmínky pro jejich další padání. Tudy tedy rozhodně nebudeme
jezdit do té doby, než se skála zasanuje.
Dnes tu byli i zástupci firmy, která osazuje skály čidly, které signalizují sesuv. Geolog Ing. Štábl a geolog nabízející
čidla se trochu rozchází v tom, zda lze použít pro naši skálu či nikoli. Pokud připustím možnost, že skálu – viz obrázek osadím čidlem, tam ale nevyřeším problém
menších cca 40 míst různě po skále. Čidla
se osazují na kusy od 5 m3 a výše. Takže
ani tato cesta nepřichází v úvahu. Ing. Štábl
dále říkal, že tím jak by se čidla přivrtávala ke skále by mohl být odstartován vlastní sesuv a instalace by byla velmi riziková.
Soudní znalec řekl, že dokud nebude sanován celý masiv jako celek, nelze povolit
bezpečný provoz po komunikaci.“
Silnice Vrané – Zvole – Ohrobec
– Dolní Břežany je zařazena v plánu zimní údržby SÚS Kladno zařazena do třetího pořadí.   Díky uzavírce pod Homolí ji
přeřadili do druhého pořadí, tzn. rychlejší
úklid sněhu apod. než dosud.
Předpoklad zahájení sanačních
prací je v červnu/červenci letošního roku
po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.
Doufejme, že sanace proběhne co
nejrychleji, aby se provoz v Ohrobci snížil.

INFORMACE O VÝSAZENÍ
STROMŮ V ČÁSTI LESA V ULICI
V DOLÍCH
Osázení novými stromky vykácené části lesa pod ulicí V Dolích by mělo
být provedeno do konce měsíce března.
Práce jsou závislé na počasí. Výsadba proběhne pod vedení lesního správce pana Šimáka.
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SLAVNOSTÍ OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY
V pondělí 14. ledna 2013 se konal v průběhu odpoledne den otevřených
dveří, aby se mohli všichni občané Ohrobce na vlastní přesvědčit jak se povedlo rekonstruovat půdní prostory obecního statku. Jak se tento prostor změnil a může
sloužit tolik potřebnému účelu mateřské
školky se přišlo přesvědčit mnoho obyvatel. Kromě toho se mohli přesvědčit o proměně celého areálu statku, o uklizení a vyklizení většiny dvora, apod.
Otevření školky by se nepodařilo
bez mnoha osob, kterým ještě jednou děkuji. Je to Vaše zásluha a rodiče i děti ji jistě ocení.
Vlastní provoz mateřské školky byl zahájen od února 2013. Školka má kapacitu 25
dětí a byly přijaty všechny ohrobecké děti,
které byly u zápisu (jak od února, tak od
září).
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CESTA ZA KULTUROU SE PODAŘILA,
ANEB OBČANÉ OHROBCE NAVŠTÍVILI DIVADLO KALICH
V pondělí 11.března se uskutečnil zájezd organizovaný obcí a zastupitelem obce Jiřím Votánkem do divadla Kalich na hudební retrokomedii Zločin v Posázavském Pacifiku. Jet s obcí za kulturou
využilo téměř padesát spoluobčanů a nezbývá než poděkovat za organizaci zájezdu i za vybrané představení, které se podařilo a obecenstvo se dobře bavilo  a odměnilo interprety dlouhým aplausem.

Kdo nám hrál a zpíval?
Luiza - Petra Nakládalová, Willy - Vojtěch Havelka, Tim - Petr Halíček, Ema,
Mary, Dita, Lory - Jaroslava Kretschmerová, Klepač - Bohumil Klepl, Dědeček, Průvodčí - Petr Bucháček, Old Banjo, Číšník
- Miroslav Babuský, Kovář, Topič, Topičová, Kapitán - Martin Zbrožek, Muzikant,
Ingriš - Jakub Šafr
Představení připravila osvědčená autorská dvojice režisér Ondřej Havelka a scénárista Martin Vačkář, která spolu vytvořila řadu úspěšných inscenací (mj. Má férová Josefína, Muži v ofsajdu, Saturnin) se ve své nové hudební retrokomedii zabývá módním fenoménem třicátých let – světem trampingu. Jde o střet svobodymilovných trampů
s pražskou smetánkou. Zatímco zlatá mládež se potácí ve stinných údolích továrnického života, smetánku slíznou milovníci posázavských roklí. Nebo naopak...?
Komedie Zločin v Posázavském Pacifiku
je společnou inscenací Divadla Kalich a
Městského divadla Mladá Boleslav.
3 otázky pro Ondřeje Havelku
Autorem námětu vaší nové hry je Martin Vačkář. Musel vás o zvoleném tématu zlatých časů českého trampingu dlouze přesvědčovat, nebo máte k trampingu
sám vztah?

Bylo to trochu jinak. Jednou jsme
se vraceli z jedné reprízy naší inscenace
Mužů v offsidu v mladoboleslavském divadle velmi potěšeni, jak to představení
pořád hezky šlape, a takto načechráni jsme
si říkali, že bychom na to měli nějak navázat. A protože jsme se opět chtěli vrátit
k naší milované první republice, přemýšleli jsme, který žánr populární hudby té
doby by měl tentokrát dominovat. Třeba v
„Mužích“ to
byl žižkovský pouliční
folklór a pokleslé operetky, v Saturninovi taneční swing.
Tehdy jsem
dostal nápad,
že bychom
mohli zkusit žánr, který
jsem dosud
příliš neprobádal, to jest
české trampské a kovbojské písně dvacátých a třicátých let. Tak jsme začali hledat námět, ale
moc se toho nedělo. Po nějakém čase jsme
to s Martinem Vačkářem zase probírali a
já jsem plácnul: „Co kdyby se to jmenovalo Zločin v Posázavském Pacifiku, to by
mohlo táhnout, zkus k tomu vymyslet nějaký děj.“ A stalo se. Čili hudební žánr určil téma, já osobně jsem k trampingu velmi
zdrženlivý. Klepat kosu ve spacáku a ještě
k tomu jej sdílet s mravenci, to není nic pro
mě.
Jak jste postupoval při výběru písniček
do představení?
Nejdřív vyslovím asi dosti drsné doznání, ale já vlastně české country
a takový ten současný trampský folk vůbec nemám rád. Nicméně prvorepublikové
trampské a kovbojské písničky jsou jiné,
krásně naivní, dobový kolorit textů je půvabný, hudebně jsou často ovlivněné swingem. Hudební dramaturgie je moje oblíbená činnost. Hledám takové věci, které,
ačkoli byly napsány pro jiné příležitosti,
mohly by svými tématy zapadnout do našeho příběhu, rozvíjet jednotlivé situace
nebo přinášet nějakou metaforu. Zdůrazňuji, že vše jsou původní dobové skladby.
Opět mně velmi pomohl sběratel pan Gabriel Gössel, který shromáždil snad vše, co
bylo u nás mezi válkami vydáno na gramofonových deskách. Opět jsem u něj vysle-

chl veliké množství původních nahrávek
různých trampských paret a znovu se ubezpečil o tom, co platí ve všech žánrech populární hudby jakékoli doby – pouze možná deset procent produkce jsou písně kvalitní, napadnuté, zbytek je balast. Ale ještě zpátky k Pacifiku – od začátku jsem věděl, že tam budou dva zásadní kousky, které miluju: Jedu nocí se svým koněm sám
Jiřího Traxlera a Jednou snad se všechno
změní Emana Fialy.
Jak byste přiblížil tvůrčí proces při autorské spolupráci s Martinem Vačkářem?
Tentokrát je Martin autorem základního syžetu, takže mi na začátku přinesl jakousi bodovou kostru příběhu a tři
úvodní obrazy, které ovšem byly tak rozměrné, že by vydaly na půl představení.
Tak jsme se začali scházet, syžet zjednodušovali, zdivadelňovali, pak Martin psal a
já mu to upravoval, někdy jen lehce, někdy
zásadně. Ale stejně nejvíc práce na celkovém tvaru jsme udělali při společných setkáních. Koncem roku byla hotová první
verze, ale byla pořád strašlivě dlouhá. Tak
jsme se do toho během vánočních prázdnin pořádně obuli a začátkem roku vznikla verze č. 2, s kterou jsme de facto vstoupili do zkoušení. Ovšem během zkoušek se
text opět proměňuje, krátíme, přepisujeme.
Martinovy dialogy mám hrozně rád, ale divadlo je především akce.
Zdroj: www.divadlokalich.cz
Příští divadelní představení je
plánováno na podzim letošního roku. Rádi
bychom uskutečnili návštěvu jedné z
pěti scén Národního divadla. Přesný
termín bude včas vyhlášen jako obvykle.
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Z REDAKČNÍ POŠTY
Dne 28.12.2012 přišlo emailem upozornění, ze kterého vybíráme:
……obracím se na Vás přesně den poté,
co jsem v těsné blízkosti cesty z Jarova do
Ohrobce spatřil dvě vyvržené kompletní
trávicí soustavy divočáků (viz foto).
Požádali jsme proto o odpověď myslivce,
kterou předáváme:
Dobrý den pane starosto,
děkujeme za upozornění týkající se vývrhů
spárkaté zvěře,
nalezené dne 25. 12 .2012 v jarovském
údolí. Podle mysliveckých zásad a tradic
se o vánočních svátcích neloví a tato tradice je všemi členy mysliveckého
sdružení striktně dodržována. Je však skutečností, že právě v této lokalitě jsme
v minulosti nalezli vývrhy prokazatelně
upytlačené zvěře. Na nezákonnou činnost
se zaměříme a budeme vděčni za každou
informaci, kterou nám úřad i spoluobčané
poskytnou.
S pozdravem   Myslivosti a lovu zdar
předseda MS Dolní Břežany
Vojtěch Suda
Prosba z obecního úřadu:
Prosíme, pokud byste byli svědky nějaké obdobné události, pytlačení, apod., informujte co nejrychleji obecní policii, která může bát na místě během krátké doby,
popř. zkuste událost vyfotit (na mobilní telefon, apod.) a pošlete ji. Zajistíme vyšetření.

TERMÍNY SVOZŮ
NEBEZPEČNÉHO,
VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU a BIOODPADU Bioodpad: 5. - 7.4.2013 (další termín bude upřesněn na podzim)
Kontejnery na bioodpad budou
v obci  5. - 7. 4. 2013 na těchto místech:
1.křižovatka K Vranému – Průběžná (u
kontejnerů)
2.ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)
3.ulice U rybníků II u  hasičské zbrojnice
4.křižovatka  Károvská – Na Širokém I
5. ulice K Lesíčku u zahrádkářů
6.křižovatka  Meruňková – Jarovská.
Pravidelný svoz bioodpadu společností
Pražské služby začne v sobotu  6. 4. 2013.
Bioodpad bude vyvážen každou sudou sobotu (poslední  svoz bude 30.11.)
Další plánované svozy v roce 2013 jsou:
Velkoobjemový odpad: 21. - 22. 6.; 4. 5.10. (jeden svoz nad rámec plánovaných
svozů se spol. A.S.A bude   upřesněn během roku)
Nebezpečný odpad: 19.10.

PROSBA O OKLEŠTĚNÍ
STROMŮ A JINÝCH
POROSTŮ
Prosíme majitele pozemků, kterým přesahuje zeleň na veřejné prostranství nebo zasahuje do vedení nebo sloupů
veřejného osvětlení, aby provedli prořez
této zeleně z důvodu bezpečnosti a souladu s příslušnými normami.

DOBŘÍ LIDÉ JEŠTĚ ŽIJÍ
Zima se pomalu loučí a zdá se, že
brzké jarní květy nám dají zapomenout na
mráz a hromady sněhu a ledu na silnicích
a chodnících. A právě nyní je ten správný
čas poděkovat všem, kteří nečekali, až pracovní četa uklidí chodníky, ale sami se této
práce ujali před svými domy a zahradami.
Byl jsem velmi rád, když jsem při
svých procházkách obcí viděl, že někteří lidé berou úklid veřejného prostranství
jako samozřejmost a nečekají na úklid od
obce, který přišel po úklidu komunikací.
Vím, že obec nemůže nic takového lidem nařídit a proto si tím více cením
lidí, kteří i takto pomáhají spoluobčanům a
obci a děkuji jim.
Pavel Makovský, starosta obce
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TŘÍDĚNÍ ODPADU KROK PO KROKU

Protože se na nás obrací spoluobčané s dotazy jak je to se tříděným odpadem, co patří do kterého kontejneru a kde
jsou po obci rozmístěné, vracíme se po nějaké době opět k tomu tématu.

Žlutý kontejner na plasty

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET
láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny či
novodurové trubky
  
Do kontejnerů na plast patří i nápojové kartony. Sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru
řádně sešlápnout.
Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony
silně znečištěné zbytky potravin.

V obci jsou rozmístěny kontejnery na
PLAST + TETRAPAK ; SKLO a PAPÍR
na následujících místech:
Oblouková čp. 215
Oblouková čp. 236
K Vranému x Průběžná
K Vranému u obchodu
Břežanská x V Zahrádkách
Lhotecká - U Čisteckých
Meruňková x Šeříková
K Lesíčku u restaurace
Károvská x Na Širokém I  
Ohrobecké údolí
Jsou-li kontejnery plné, prosíme využijte dalších kontejnerů v obci, případně vyčkejte odvozu, který probíhá pravidelně : plast + tetrapak - každé pondělí
a pátek, papír - každé pondělí, sklo - úterý  1x za 4 týdny.
Odložení jakéhokoliv odpadu (i
tříděného) mimo kontejnery je považováno za založení černé skládky a pokutováno.

Modrý kontejner na papír

Základní obecné informace o třídění
odpadu
Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadu odděleně od ostatních.
Znamená to, že jednotlivé materiální druhy
odpadu se od sebe navzájem rozdělují, aby
mohly být následně recyklovány a následně znovu využity. Důvodem pro třídění odpadů je právě možnost jejich dalšího využití a tedy šetření přírodních zdrojů.
Třídění v domácnostech
Pro třídění odpadů je důležitá jeho včasnost – nutné je třídit odpad
již v domácnostech, protože smíšený odpad nejde již dále roztřídit a tedy zpracovat. Každý z nás ročně vyprodukuju okolo 250 kg odpadu. Pokud se ale rozhodneme pro jeho třídění, můžeme tak k recyklaci poslat více než 1/3 tohoto množství. Za
rok se vám tak může podařit vytřídit okolo
30 kg papíru, 25 kg plastů nebo 15 kg skla.
Co vše tedy můžeme třídit? Mezi základní tříděné odpady patří papír, sklo, plasty
nebo tetrapaky, které můžeme umisťovat
do barevných kontejnerů.
Co do jednotlivých kontejnerů patří a
co nikoliv:

Hodit sem můžeme například
časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím
umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí
ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se
během zpracování samy oddělí.
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze
už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru
na papír, ale do popelnice
Zelený kontejner na sklo
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové
sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není
nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,
zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované
sklo patří zpět do obchodu.

KONTEJNER NA TEXTIL
Na parkovišti u pekárny Beruška
je nově umístěn kontejner na textil.
Co patří do sběrného kontejneru:
Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový
textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy,
ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách,
dále také spárované (svázané) nositelné
boty.
Co nepatří do sběrného kontejneru: Do sběrného kontejneru nepatří znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan,
koberce, tašky, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.

POZVÁNKY NA AKCE
27. dubna 2013 (sobota), 16:00
- Ekohrátky, na Károvském hřišti
1. května 2013 (středa), 8:00
- Vítání ptačího zpěvu - ornitologická vycházka do okolí obce. Sraz před OÚ, doba
trvání cca 2-3 hodiny.
1. červnový víkend (sobota nebo neděle),  - Dětský den, na hřišti mezi rybníkama
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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 organizaci 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
1/2 strany - obdélník na ležato
-250 cm2 - 1.450,- Kč
1/3 strany
- plocha ekvivalentní rozměru 170 cm2
(pruh na ležato/stojato – sloupek) - 950,- Kč
1/4 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 inzerátů v jednom
čísle je 6. Inzerce bude zveřejňována v pořadí
jejího příjmu na adresu redakce. Součástí nabídky je grafické zpracování inzerce) zdarma.

Pomohu Vám s prodejem, koupí nebo
pronájmem Vaší nemovitosti v této oblast
KÁROV, ZÁLEPY
OHROBEC
Pomohu Vám s prodejem, koupí nebo pronájmem
Vaší nemovitosti v této oblasti: LHOTA

Pomohu Vám s prodejem, koupí nebo
Protože
v této lokalitě již 10 let žiji a velmi dob
pronájmem
nemovitosti
v této oblasti:
KÁROV,Vaší
ZÁLEPY,
OHROBEC,
LHOTA
znám, mohu svým klientům nabídnout veškeré
KÁROV, ZÁLEPY
informace o bydlení, službách, sportovním a
Protože v této lokalitě již 10 let žiji a velmi dobře ji
OHROBEC
kulturním
znám, mohu svým klientům nabídnout
veškerévyžití,
infor- a být jim neustále nablízku.
LHOTA
mace o bydlení, službách, sportovním a kulturním vyProtože
v této
10 let žiji a velmi dobře ji
žití, a být
jimlokalitě
neustálejiž
nablízku.
znám, mohu svým klientům nabídnout veškeré
informace o bydlení, službách, sportovním a
kulturním vyžití, a být jim neustále nablízku.
Petra Kverková
608 33 66 37
petra.kverkova@re-max.cz

Petra Kverková

Prodej měkkého palivového dřeva

6 0 8 max.cz
33 66 37

max.cz

petra.kverkova@re -

- nařezaná prkna, délka 30 - 45 cm,
šířka cca10 cm.
Cena za 1m3 sypaný 600,-Kč.
Objednávky na tel. 728 229 065.

Petra Kverk

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

608 33 66

petra.kverkova@

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 omezeno technickými možnostmi.
Těšíme se na Vaši inzerci, Redakce
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