Srdečně Vás zveme ve středu 30. 4. 2014 od 15
hodin až do pozdních večerních hodin na oslavu „Čarodějnic v Ohrobci“ a na bohatý kulturní program, který mj. nabídne spoustu zábavy a soutěží pro všechny
věkové kategorie.
Představí se různé spolky v rámci
naší obce např.: naši divadelníci ze
spol. HROB, JK Harfa, hasiči,
rybáři, Medvíďata,
kynologické cvičiště Ohrobec a
i obecní policie představí svou
techniku.

Součástí programu bude také vyhlášení a ocenění nejhezčích masek (proto si je
již nyní můžete chystat) a to ve dvou kategoriích: děti a dospělí.
K příjemnému setkání bude hrát živá hudba. Během celého odpoledne a večera
bude možno zakoupit občerstvení, buřty k opečení na ohni.
Večer bude zapálena hranice a celý program zakončí diskotéka.
Hlavní akce budou probíhat u stájí JK Harfy a další soutěže pro děti budou i
mezi rybníky a u horního rybníku.
Těšíme se, že se této akce pod záštitou obce zúčastníte a letošní čarodějnice oslavíte v Ohrobci a využijete příležitost k seznámení se v rámci obce.

SETKÁTÍ S OBČANY NAD AKTUÁLNÍMI TÉMATY
Jak jsme slíbili koncem roku
2013, pořádáme od letošního roku pravidelná setkání s občany, kteří mají zájem
se dozvědět více informací o chodu obce,
o provedených a připravovaných akcích,
o aktuálních problémech, které nás všechny pálí, a diskutovat o nich.
Termíny setkání a hlavní téma
diskuzí jsou zasílána maily a sms zprávami a jsou rovněž na webových stránkách
obce a na vývěskách po obci.
Do uzávěrky tohoto vydání (konec března) se konala dvě setkání a obě
byla zajímavou a podnětnou diskusí.
První setkání mělo za cíl informovat o hlavních plánech na rok 2014, o
výsledcích roku 2013. Rok 2013 skončil
díky dobrému hospodaření obce, úsporám a získaným dotacím, grantům, apod.
v přebytku cca 6 milionů Kč, což je při
rozpočtu obce ve výši 11milionů Kč výborný výsledek, který nám mj. umožňuje připravovat další investice pro zlepšení života v obci (například opatření pro
zklidnění dopravy na hlavních ulicích,
přípravu oprav asfaltových ulic, asfaltování nájezdů ze štěrkových ulic na asfaltové, příprava další třídy mateřské školy,
opravu první části Károvské, chodníku na
Zvolské, napojení na cyklostezku na Libeň, atd.)
Občané byli informováni o stavu
aktivit pro snížení ceny vodného, připravovaných kulturních akcích na letošní rok
a dalších aktivitách, které obec připravuje.
Došlo také na podněty od účastníků setkání. Z dotazů vybíráme:
Česká pošta – dosílání Ohrobeckého
údolí
Obec zaslala dopis na generálního ředitele s žádostí o změnu pošty,
tzn. dosílání pro Ohrobecké údolí z pošty
Vrané nad Vltavou.
Naučná stezka na Kárově – výměna
cedulí
Obec ve spolupráci s myslivci
připraví návrh textu na tabule, které budou informovat o zásadách chování v lese
apod.
Druhé setkání proběhlo v únoru. Hlavním tématem byla „bezpečnost
v obci“.
Velitel obecní policie Vestec (
http://www.opvestec.cz/) p. Z. Vočka seznámil přítomné s jejich aktivitami, s tím,
že v obci bude umístěn statistický radar a
následně bude operativně měřena rychlost
radarem.
Policie bude nově zajišťovat i

tísňová tlačítka pro důchodce, pro osoby tělesně nepohyblivé, či s horší pohyblivostí, apod. Nyní jsou v testovacím režimu. Jakmile budou otestovány, budeme
informovat občany o možnostech zapojení se do této velmi přínosné služby.
Naši obec má na starosti okrskář
p. str. Jan Müller  . Pokud budete mít jakýkoli problém, námět, připomínku, prosím, kontaktujte přímo jeho (viz článek o
práci okrskáře). Tísňová linka na obecní
policii zůstává 739 156 156.
Dále bude obecní policie Vestec nabízet i možnost napojení objektů na
pult centralizované ochrany.
Po obci je rozmístěno několik
fotopastí, kamery pro zvýšení bezpečnosti, jako prevence proti trestné činnosti,
vandalismu.
Obec podala trestní oznámení na
pachatele posprejovaných zastávek a dalších ploch v obci.
Přestupkové komisi byl předán případ vandalismem zničených rozřezaných matrací chránících děti a mládež před zraněním při sjíždění kopce před
obecním úřadem. Tam pachatelé také rozbili sklenice a sklo mohlo způsobit vážná zranění sáňkujících. Tím ohrozili zdraví dětí a i majetek obce. Místo, aby obec
a pracovní četa pracovala na zlepšování
obce, tak opravuje vandaly zničené části
obce, což stojí nemalé peníze a čas.
Proto starosta znovu vyzval občany, pokud vidí podobné jednání, aby
rovnou volali obecní policii (telefony
výše), nebo záležitost nafotili (i na mobilní telefon) a poslali vše na výše uvedený
email policie, či na obec. Bez účinné součinnosti občanů s policií, nemůžeme efektivně tyto a podobné excesy řešit.
Obec nechala vypracovat odborníky dopravně inženýrský posudek, jehož
cílem je realizace dopravních opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti provozu,
dodržování maximální rychlosti a dopravnímu zklidnění na hlavních komunikacích v obci (Břežanská, Zvolská, Károvská). Na základě dohody zastupitelů byl
zadán prováděcí projekt na tyto úpravy a
následně bude projednán s Policií ČR, dopravním odborem atd. a po jeho schválení
představen občanům na jednom z dalších
setkání,. Z dotazů vybíráme:
Myslivci upozorňují ne neukázněnost
majitelů psů v lese, kdy nechají psy
volně pobíhat po lese.
Starosta informoval přítomné
o připravované obecně závazné vyhláš-

ce o místním poplatku za psa, kdy bude
poplatek zvýšen, avšak držiteli psa, který prokáže označení psa mikročipem, bude poskytnuta procentuální sleva. Změna se připravuje z toho důvodu, že se stále více rozšiřuje volné pobíhání psů, kdy
obec nebo obecní policie odchytává psy a
umísťuje je do kotce na obecním statku.
Náklady na tento odchyt jsou nemalé. Při
odchytu profesionální firmou se výše pohybuje kolem 15.000,- Kč.
V obci i z obce chybí cyklotrasy
V rámci možností (šíře stávajících komunikací, vlastnictví pozemků)
jsou připravené projekty na možné propojení s okolními cyklostezkami. V řešení je
propojení cyklostezky směrem k Libři a
dále směrem na Zvoli.

KC ČTYŘLÍSTEK
vás zve:

ZÁPIS DO TENISOVÉ ŠKOLY
ČTYŘLÍSTEK
Přijímáme děti od 5. Let. Začátek během dubna (podle počasí). Výuka bude probíhat na tenisovém kurtu
v Ohrobci.
VELIKONOČNÍ ZDOBENÍ
V sobotu 12. 4. 2014 od 15:00
do 17:00 hod.
VESNICKÝ TENISOVÝ TÁBOR
Od 14. – 18.7.2014. Pro všechny
kluky a holky od šesti let. Cena: 2.900,Kč (včetně obědů a nápojů). Denně od
8:30 – 17:00 h.
BARBIE TÁBOR
Od 4. – 8.8.2014. Tábor je určen
především pro holčičky ve věku 6 – 11
let. Cena: 1.990,- Kč (včetně obědů a nápojů. Denně od 8:30 – 17:00 h.
Veškeré informace jsou na www.centrumctyrlístek.com. Kulturní centrum
Čtyřlístek: U Rybníků II/6, Ohrobec, tel:
733 761 419.
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