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Omlazená technika

Milé sousedky a milí sousedé,
jak jsme již avizovali, dobrá fi nanční situa-
ce nám dovoluje další projekty přispívající 
k lepšímu žití v obci.
Právě probíhá výběrové řízení na fi rmu, kte-
rá bude rekonstruovat část obecního statku 
na druhou třídu mateřské školky, kterou 
bychom chtěli otevřít v průběhu podzimu 
2015. Celková kapacita mateřské školky 
se tak zvýší na 47 dětí, což umožní přijímat 
i mladší děti než nyní. 
Protože před dvěma lety nebyla v obci ani 
jedna třída školky, je to obrovský krok do-
předu a pomoc rodinám s dětmi. Je to i vý-
znamný krok k tomu, aby obec začala ještě 
více žít. Děti se budou znát, stejně jako ro-
diče a prarodiče. Vzniknou přátelství na celý 
život. Život v obci nebude tak anonymní, 
jako když rodiče vozí děti do školek po 
okolních obcích.
Dále fi nišují práce na přestavbě obecní uby-
tovny na obecní úřad a bude tak dotvořeno 
i přirozené centrum obce mezi rybníky.
Aby toho nebylo málo, z budovy současné-
ho obecního úřadu vznikne první stupeň zá-
kladní školy. Usilujeme, aby základní škola 
v Ohrobci mohla přijímat žáky do první tří-
dy již od školního roku 2015/2016 i za cenu, 
že první měsíce bude řešena provizorně 
v prostorách základní školy ve Zvoli. 
Proto vyzývám rodiče budoucích prvňáčků, 
kteří nebyli na zápise do Základní školy ve 
Zvoli a mají zájem, aby jejich dítě chodilo 
do první třídy v Ohrobci, aby se přihlásili na 
obecním úřadě v Ohrobci. Zprostředkujeme 
jim „dodatečný“ zápis.
Naplňuje mne radostí, že po dlouhých letech 
Ohrobec bude mít vyřešenou kapacitu ma-
teřské školky, ale i prvního stupně základní 
školy. A vznik základní školy dokazuje, že 
stále platí rčení: „když se chce, všechno jde“. 
Samozřejmě, že by to nešlo bez vstřícného 
přístupu ředitelky základní školy a mateřské 
školky ve Zvoli, Lucie Strejcové, starosty 
Zvole Miroslava Stoklasy a dalších a dalších. 
Všem moc děkuji. 
Vznik druhé třídy mateřské školky a zá-
kladní školy bohužel nese to, že nebude 
volný obecní prostor, který by mohlo vyu-
žívat Centrum Čtyřlístek, jež si bude hle-
dat místo pro svou další činnost. Pokud
byste o nějakém věděli, prosím, dejte nám 
vědět.
O práci na dalších 
a dalších úkolech
až příště.

Přeji vám hezké jaro

S přáním krásného dne
Pavel Makovský,
starosta

www.ohrobec.cz

V roce 2013 obec otevřela v budově 
obecního statku mateřskou školu, na jejíž 
zřízení jsme vynaložili přibližně 6,6 mil ko-
run. Od počátku ji využívá 25 dětí ve věku 
3 – 6 let. Život však brzy ukázal, že taková 
kapacita je pro naši obec nedostačující 
a zájem rodičů umístit děti do naší školky 
stále výrazně převyšuje její možnosti. 
Proto se obec rozhodla zrekonstruovat 
přízemí budovy obecního statku na další 

třídu mateřské školy.  Obec dala zpra-
covat projekt a v současné době probíhá 
výběrové řízení na zhotovitele. Náklady na 
vybudování budou činit asi 2,3 mil korun 
a budou hrazeny z obecního rozpočtu.  
Věříme, že druhou třídu mateřské školy 
pro dalších 22 ohrobeckých dětí otevřeme 
ještě v letošním roce. Současně budeme 
muset přijmout další učitelku.

Pracovní četa naší obce doposud používala 
ke své činnosti dvě vozidla (Multicar a VW 
Transporter). Bohužel obě mají své nejlepší 
časy (například multikára je z roku 1989) 
již za sebou a bylo by nutné vynaložit dosti 
veliké fi nanční prostředky na jejich udržení 
v provozuschopném stavu.
Proto se vedení obce rozhodlo tuto tech-
niku prodat a zakoupit novější. Do pořízení 
nových strojů by však bylo nutné investovat 
nesmyslně vysoký obnos (nový víceúčelový 
automobil Multicar 30 stojí okolo 2 milionů 
- bez příslušenství!).

Proto jsme od počátku uvažovali o ojetých 
vozech. Po delším hledání se nám podařilo 
zakoupit dva automobily Multicar 26, kte-
ré jsou po repasi ve výborném technickém 
stavu. Jeden přišel včetně radlice na sníh na 
495 000 a druhý na 550 000 korun. Věříme, že 
tato novější vozidla budou všem dobře slou-
žit.
Přijďte se podívat na představení obecní 
techniky, které se bude konat v průběhu Pá-
lení čarodějnic 30. dubna 2015 mezi rybníky. 

Jan Novotný

Další třída mateřské školky
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O práci na dalších 
a dalších úkolech

Přeji vám hezké jaro

S přáním krásného dne
Pavel Makovský,

ohrobecký zpravodaj

obec ohrobec, v doLÍch 5, 252 45, TeL./FaX: 257 760 338 pište nám na e-mail: redakčnírada@ohrobec.cz

Třídění kovů a biodpad
Novela zákona o odpadech, schválená 
v loňském roce Sněmovnou, ukládá obcím 
novou povinnost: zajistit svým obyvatelům 
možnost třídit bioodpad rostlinného půvo-
du a kovy. Bezplatný odběr kovů formálně 
řeší nařízení starosty obce č. 2/2014  (viz 
web obce). Trvale bydlící občané obce 
Ohrobec mohou bezplatně odevzdávat 
kovy na obecní dvůr (ulice U Rybníků II, 
vjezd mezi čísly popisnými 6 a 30) v termí-
nech  7. 2., 4. 4., 6. 6., 1. 8., 3. 10. a  5. 12. 
vždy v sobotu od 10 do 12 hodin. Případně 

je možné si dohodnout s pracovníky tech-
nické čety na telefonním čísle 736 621 923 
jiný termín. Odebírají se kovy - např. prač-
ky, bojlery, kovové obaly.
Pro biologický odpad má obec systém již 
několik let. Každoročně se organizuje 
svoz bioodpadu, a to minimálně 3x do 
roka. Přesné termíny pro rok 2015 dosud 
nejsou stanoveny a budou včas oznámeny. 
Kontejnery stojí na stejných místech jako 
při svozu velkoobjemového odpadu.
Kromě toho mají občané možnost si 

objednat sezónní svoz bioodpadu or-
ganizovaný společností Pražské služby, če-
hož dosud využívají majitelé 120 nemovito-
tí. Plastové nádoby na kolečkách o obsahu 
120 nebo 240 litrů pronajímá uvedená 
společnost. Sezónní svoz začíná v dubnu 
a končí v listopadu. Vyváží se 1x za 14 dní. 
Za sezónní svoz  nádoby  o obsahu 120 lit-
rů zájemce zaplatí 600 korun,  za obsah 240 
l poplatek činí  960 korun.

Termíny svozu odpadu

UVT 
blesk A++

30 Mbps/10Mbps

    720,- za měsíc
Kč

UVT 
blesk A

10 Mbps/2Mbps

350,- 

Cena instalace 
u všech tarifů 1440,-

za měsíc
Kč

UVT 
blesk A++

za měsíc

UVT 
blesk A+

20 Mbps/5Mbps

     480,- za měsíc
Kč

Připojení k internetu 
ve vaší obci
INFOLINKA 840 100 406                       internet.uvt.cz

TELEFON

INTERNET

TELEVIZE

UVT/MF A6barva.indd   1 3/6/14   1:37 PM

Velkoobjemový odpad: 13. – 14. 3., 19. – 20. 
6. a 2. – 3. 10. 2015
Kontejnery jsou vždy přistavoványv pátek 
v čase od 12 do 15 hodin. Odváženy jsou v so-
botu po 12 hodině.
 Přistavují se na tato místa:
1)  křižovatka  K Vranému – Průběžná 

(u kontejnerů) 
2) ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)    
3)  ulice U Rybníku II (u hasičské 

zbrojnice)
4)  křižovatka  Károvská – Na Širokém I 

(u kontejnerů)   
5) ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)
6) křižovatka  Meruňková – Jarovská
7)  pro obyvatele  Ohrobeckého údolí je 

přistavována multikára před dům č. 59 
v sobotu daného termínu od 8,30 do 
9 hodin.

Odebírá se o odpad, který se nevejde do po-
pelnice: matrace, nábytek, hadry, koberce a 
jiné podobné větší odpady. Neodebírá se že-
lezný šrot, stavební materiály, pneumatiky, 
větve, tráva a nebezpečné odpady (televize, 
lednice, barvy, baterie, oleje a podobně).
V případě nutnosti budou naplánovány 
ještě další svozy velkoobjemového odpadu. 
Přesné termíny doplněných svozů budou 
včas oznámeny. 

Nebezpečný odpad:  28. 3.,  17. 10.
Vůz bude v obci parkovat na vyhrazených za-

stávkách, kde jeho školená posádka odebere 
a naloží odpady přinesené občany obce. Bude 
to ve  12.00  hod v ulici K Lesíčku u restaurace 
(Károv) - nakládka  20 minut a ve   12.30 hod 
u pekárny Beruška v Ohrobci (ul. Károvská) 
- nakládka  20 minut. Budou se odebírat 
olověné akumulátory, oleje, lednice,  
odmašťovací přípravky, televizory, lepidla, 
zářivky, kyseliny, staré léky, barvy a nádo-
by od barev, suché články, rozpouštědla, 
monočlánky, vývojky a ustalovače, olejové 
fi ltry. Jiný odpad než zde uvedený nebude 
převzat (např. stavební materiály, pneuma-
tiky, eternit, asfaltová lepenka nebo asfalt 
v sudech).



ohrobecký zpravodaj

Posezení nad kronikami

Obědy ano, lékař ne
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V únoru se u nás setkali zájemci o kro-
niky. Nejprve jsme si připomněli nejstarší 
české kroniky (Kosmova, Zbraslavská, 
Dalimilova atd.) a pak už jsme se vě-
novali kronikám Ohrobce a diskutovali 
o důležitých událostech v historii naší obce 
a různých zajímavostech. 
Z posezení, kterého se zúčastnili minulý 
i současný kronikář, vyplynul nedostatek 
podkladů. Prosíme proto všechny spoluob-
čany, kteří vědí o zajímavém současném 
dění v obci, aby o tom podali zprávu na 
obecní úřad. Zrovna tak přivítáme, jestli 
jste v minulosti zažili zajímavé události, 
které byste chtěli doplnit do obecní kro-
niky. V obou případech stačí podat zprávu 
a kronikář se s vámi spojí.

Zajímají nás rovněž vzpomínky těch, kte-
ří zažili utrpení druhé světové války, nebo 
je znají z vyprávění. Zároveň vyzýváme 
všechny spoluobčany se zájmem o historii 
či žurnalistiku, kteří mají zájem pořizovat 
záznamy výpovědí pamětníků, ať se rovněž 
přihlásí na obecní úřad.
Chceme zorganizovat výstavu pohlednic 
a fotografi í Ohrobce: máte-li doma staré 
pohlednice nebo fotografi e Ohrobce, bu-
deme vděčni za jejich laskavé zapůjčení.
Rádi bychom také vytvořili sbírku fi l-
mových záznamů o Ohrobci. Víte-li, 
kdy se Ohrobec objevil na obrazovce 
televize, nebo máte-li vlastní fi lmový 
materiál o naší obci, ozvěte se.

Radana Rolčíková

V minulém čísle zpravodaje jsme nabídli 
našim občanům novou službu, zatím zku-
šebně  – rozvoz obědů do domu.  Současně 
jsme zjišťovali jak velký je zájem o pří-
padné zřízení ordinace praktického lékaře. 
Pokud jde o obědy, přihlásilo se 23 osob.  
Obědy se objednávají vždy na týden do-

předu.  Není povinnost objednat oběd kaž-
dý den.  Platí  se jednou týdně.  Cena  je 
62 korun za oběd. Tuto službu obec dotuje. 
Proto se zájemci musí přihlásit na obecním 
úřadě osobně, telefonicky na číslech  
257 760 338, 736 621 921 nebo emailem na 
podatelna@ohrobec.cz. 

Poté bude zájemce kontaktován zástup-
cem fi rmy.
Naproti tomu zájem  o praktického lékaře 
je příliš malý. Projevilo jej pouze 19 osob.  
Za takových okolností není možné ordina-
ci zřídit.

*KC Čtyřlístek bude grant poskytnut v případě, že bude pokračovat ve své činnosti v obci i po 30. 6. 2015

Granty na rok 2015
Naše obec již tradičně vyhlásila granty na 
podporu různých projektů zaměřených 
na veřejně prospěšné aktivity - především 
sociální, sportovní, kulturní a společenské 

- v obci Ohrobec, či aktivity dotýkající se 
obce Ohrobec a jejích trvale hlášených 
obyvatel. Žádat o grant mohli jednotliv-
ci, občanská sdružení, okolní obce apod. 

Celkem bude mezi žadatele rozděleno 
60 000 korun. Zastupitelé 11. března po-
soudili žádosti a rozhodli o přidělení gran-
tů jednotlivým žadatelům.

březen 2015

obec ohrobec, v doLÍch 5, 252 45, TeL./FaX: 257 760 338 pište nám na e-mail: redakčnírada@ohrobec.cz

H.R.O.B nezemřel, těšte se

Konec divadelní sezóny 2014 je již dávno 
za námi, rampouchy, lyže, batohy, hromady 
sněhu jsou uklizeny a můžeme celou sezó-
nu, jak říká klasik ,,…zhodnotit, poděkovat 
a tak.“
Vloni jsme se po roce vrátili k autorovi vše-
obecně známému, k největšímu Čechovi 
všech dob, totiž k Járu Cimrmanovi. Hráli 

jsme jeho hru Dobytí severního pólu, ke 
které jsme se také po letech vrátili. Uvedli 
jsme ji už v roce 2007. 

Celkem 1200 diváků
To se ještě hrálo v původních prostorách na 
kurtu pod pergolou. Tehdy vidělo premié-
ru asi 250 lidí. Letos byla návštěva přes 500 
diváků. Z diváků vůbec máme největší ra-
dost. Už předloňský rok ukazoval, že si jich 

na naše kusy najde cestu poměrně velký 
počet. Pravidelně hrajeme tři představení, 
a to premiéru v Ohrobci, reprízu v Dolních 
Břežanech a derniéru v Pyšelích. Po součtu 
diváků ze všech tří scén se i letos dostává-
me k číslu vyššímu než 1000, konkrétně 
k jednomu tisíci dvěma stům diváků. A 
tady je první poděkování. Ano, patří všem 
divákům, kteří se přišli s námi pobavit, za-
smát se a nechat za hlavou starosti všedních 
dní.

Pomoc ze všech stran
Další dík jde za všemi, kteří nám přispěli ať 
už fi nanční částkou, nebo nezištnou pomo-
cí. Mám v této chvíli na mysli hlavně obec 
Ohrobec a její grant, či zapůjčení světel 
a zvuku od fi rmy ProMoPro za příznivou 
cenu. Velmi těší přispění i bývalých herců ze 
souboru jako je Pepa Šindelář, Jarda Dřevo 
a Jirka Votánek. Dále pak našim synům 
za pomoc při stavbě dekorace a asistence 
v průběhu představení. Každý svou měrou 
možností nás podpořil a má velký přínos ke 
zdaru hlavně ohrobeckého představení. 
No a dostávám se k současným hercům. 
Každý je něčím platný. Jistě jste si všimli, 
že je již tradicí, že žádná hra nezůstane jen 
v rovině ,,zahrát divadlo a jít domů.“ Pro 
potěšení a dobrou náladu diváků vznikají 
na zkouškách ,,doprovodné akce“. Loni to 
byly pověstné kachny, letos míče proti tru-
domyslnosti. O tyto nápady a jejich realiza-
ci se stará Jarda Sýkora, grafi ckou realizaci 
celé sezóny pak na sebe bere neúnavný Petr 
Prokop. Neocenitelnou službu v oblasti ná-

padů na zdokonalení celé atmosféry okolo, 
ale i při vyšperkovávání hereckých replik, 
na sebe bere Petr Širočka. Renda Kuchár 
zas perfektně zvládal pozici zachránce 
všech rekvizit po představení, tj ,,rekvizitá-
ře“. No a Albín Adamkovič přispěl mimo 
jiné dodáním občerstvení, perfektním to-
čením piva a svou technikou přeplněnou 
dodávkou, kterou zajišťoval hladký průběh 
stavebních prací. Nepostradatelný je zvuk. 

O ten se již několik let stará Jirka Saska 
a zvlášť loni měl pořádnou honičku při pre-
miéře, kdy se na poslední chvíli upravovaly 
záznamy pro vystoupení operních pěvců. 
No a taky nápověda Míša Řezníková, ke 
které se letos zvlášť při derniéře obracely 
zoufalé pohledy sklerotiků. Velmi příjem-
né zjištění je pak v angažování uměleckých 
hostů. Zdá se, že ohrobecké divadlo má 
slušný zvuk, a tak pro režijní záměr není vů-
bec problém sehnat patřičné profesionály.
Bylo to prostě povedené, včetně dotočné 
v Pyšelích. Pak už zbylo jen zamknout ku-
lisy a rekvizity do skladu a spadla opona.  
No a co letos? Tak to opět bude záležet na 
tom, kolik herců bude mít chuť hrát. Určitě 
to ale bude stát za to, neboť nápady pořád 
máme. Zahrajeme něco pro pobavení vás 
diváků, přátel a kamarádů, abyste se v tom 
uspěchaném světě měli možnost na chvilku 
zastavit a prožít společně příjemný večer. 
A jestli se povede režijní záměr tak, jak 
bych si přál, bude to letos pěkná pecka.
•••
Tak se těšte naši milí příznivci a při premiéře 
koncem června na shledanou.

Jarda Strejc

15. 3. – Setkání seniorů. Od 14 hodin v re-
stauraci u Černého Kozla.
23. 3. – Cesty ke zdraví. Jak uzdravit sám 
sebe úpravou životního stylu se zamě-
řením na žlučník. Od 18 hodin v restauraci 
Beruška. Přednáší a pořádá PhDr. Radana 
Rolčíková.
15. 4. – Divadelní představení Soukro-
mý skandál. Divadlo Studio Dva. Od-
jezd společně zájezdovým autobusem. 
Lístky lze objednat na OÚ Ohrobec. 
Začátek v 19  hodin.
20. 4.  – Cesty ke zdraví. Od 18 hodin v re-
stauraci Beruška. Přednáší a pořádá PhDr. 
Radana Rolčíková.
25. 4. – Ekohrátky. Tradiční hry pro děti 
při příležitosti dne Země, na károvském 
hřišti. Od 16 do 18 hodin. 
30. 4. Pálení čarodějnic. Hřiště mezi 
rybníky. Skákací hrad, soutěže pro děti, 
opékání buřtů. Z bezpečnostních důvodů 
vstup bez psů. Začátek v 17 hodin.
Duben – Botanická vycházka do Jarovské-
ho údolí. Datum a hodina budou upřesněny. 
18. 5.  –  Cesty ke zdraví. Od 18 hodin 
v restauraci Beruška. Přednáší a pořádá 
PhDr. Radana Rolčíková.
23. 5. – Ohrobecký duatlon. Sportovní 
klání pro děti do 15 let, místo bude upřesně-
no. Od 15 hodin.

PŘEHLED AKCÍ

Nově otevřená nekuřácká restaurace Beruška 
Vás zve k příjemnému posezení 
v domácím prostředí s příjemnou obsluhou 
a dětským koutkem.

Tel.: 602 524 277         www.beruska.cz

Žadatel Projekt Požadováno  Kč Přiděleno Kč

Jaroslav Strejc – zástupce divadelní spol. HROB Divadelní představení 20 000 19 000

ZKO 760 Dog friends OHROBEC Zakoupení sekačky na trávu 14 990 7 000
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Posezení nad kronikami

Obědy ano, lékař ne

strana 2-3    www.ohrobec.cz

V únoru se u nás setkali zájemci o kro-
niky. Nejprve jsme si připomněli nejstarší 
české kroniky (Kosmova, Zbraslavská, 
Dalimilova atd.) a pak už jsme se vě-
novali kronikám Ohrobce a diskutovali 
o důležitých událostech v historii naší obce 
a různých zajímavostech. 
Z posezení, kterého se zúčastnili minulý 
i současný kronikář, vyplynul nedostatek 
podkladů. Prosíme proto všechny spoluob-
čany, kteří vědí o zajímavém současném 
dění v obci, aby o tom podali zprávu na 
obecní úřad. Zrovna tak přivítáme, jestli 
jste v minulosti zažili zajímavé události, 
které byste chtěli doplnit do obecní kro-
niky. V obou případech stačí podat zprávu 
a kronikář se s vámi spojí.

Zajímají nás rovněž vzpomínky těch, kte-
ří zažili utrpení druhé světové války, nebo 
je znají z vyprávění. Zároveň vyzýváme 
všechny spoluobčany se zájmem o historii 
či žurnalistiku, kteří mají zájem pořizovat 
záznamy výpovědí pamětníků, ať se rovněž 
přihlásí na obecní úřad.
Chceme zorganizovat výstavu pohlednic 
a fotografi í Ohrobce: máte-li doma staré 
pohlednice nebo fotografi e Ohrobce, bu-
deme vděčni za jejich laskavé zapůjčení.
Rádi bychom také vytvořili sbírku fi l-
mových záznamů o Ohrobci. Víte-li, 
kdy se Ohrobec objevil na obrazovce 
televize, nebo máte-li vlastní fi lmový 
materiál o naší obci, ozvěte se.

Radana Rolčíková

V minulém čísle zpravodaje jsme nabídli 
našim občanům novou službu, zatím zku-
šebně  – rozvoz obědů do domu.  Současně 
jsme zjišťovali jak velký je zájem o pří-
padné zřízení ordinace praktického lékaře. 
Pokud jde o obědy, přihlásilo se 23 osob.  
Obědy se objednávají vždy na týden do-

předu.  Není povinnost objednat oběd kaž-
dý den.  Platí  se jednou týdně.  Cena  je 
62 korun za oběd. Tuto službu obec dotuje. 
Proto se zájemci musí přihlásit na obecním 
úřadě osobně, telefonicky na číslech  
257 760 338, 736 621 921 nebo emailem na 
podatelna@ohrobec.cz. 

Poté bude zájemce kontaktován zástup-
cem fi rmy.
Naproti tomu zájem  o praktického lékaře 
je příliš malý. Projevilo jej pouze 19 osob.  
Za takových okolností není možné ordina-
ci zřídit.

*KC Čtyřlístek bude grant poskytnut v případě, že bude pokračovat ve své činnosti v obci i po 30. 6. 2015

Granty na rok 2015
Naše obec již tradičně vyhlásila granty na 
podporu různých projektů zaměřených 
na veřejně prospěšné aktivity - především 
sociální, sportovní, kulturní a společenské 

- v obci Ohrobec, či aktivity dotýkající se 
obce Ohrobec a jejích trvale hlášených 
obyvatel. Žádat o grant mohli jednotliv-
ci, občanská sdružení, okolní obce apod. 

Celkem bude mezi žadatele rozděleno 
60 000 korun. Zastupitelé 11. března po-
soudili žádosti a rozhodli o přidělení gran-
tů jednotlivým žadatelům.

březen 2015

obec ohrobec, v doLÍch 5, 252 45, TeL./FaX: 257 760 338 pište nám na e-mail: redakčnírada@ohrobec.cz

H.R.O.B nezemřel, těšte se

Konec divadelní sezóny 2014 je již dávno 
za námi, rampouchy, lyže, batohy, hromady 
sněhu jsou uklizeny a můžeme celou sezó-
nu, jak říká klasik ,,…zhodnotit, poděkovat 
a tak.“
Vloni jsme se po roce vrátili k autorovi vše-
obecně známému, k největšímu Čechovi 
všech dob, totiž k Járu Cimrmanovi. Hráli 

jsme jeho hru Dobytí severního pólu, ke 
které jsme se také po letech vrátili. Uvedli 
jsme ji už v roce 2007. 

Celkem 1200 diváků
To se ještě hrálo v původních prostorách na 
kurtu pod pergolou. Tehdy vidělo premié-
ru asi 250 lidí. Letos byla návštěva přes 500 
diváků. Z diváků vůbec máme největší ra-
dost. Už předloňský rok ukazoval, že si jich 

na naše kusy najde cestu poměrně velký 
počet. Pravidelně hrajeme tři představení, 
a to premiéru v Ohrobci, reprízu v Dolních 
Břežanech a derniéru v Pyšelích. Po součtu 
diváků ze všech tří scén se i letos dostává-
me k číslu vyššímu než 1000, konkrétně 
k jednomu tisíci dvěma stům diváků. A 
tady je první poděkování. Ano, patří všem 
divákům, kteří se přišli s námi pobavit, za-
smát se a nechat za hlavou starosti všedních 
dní.

Pomoc ze všech stran
Další dík jde za všemi, kteří nám přispěli ať 
už fi nanční částkou, nebo nezištnou pomo-
cí. Mám v této chvíli na mysli hlavně obec 
Ohrobec a její grant, či zapůjčení světel 
a zvuku od fi rmy ProMoPro za příznivou 
cenu. Velmi těší přispění i bývalých herců ze 
souboru jako je Pepa Šindelář, Jarda Dřevo 
a Jirka Votánek. Dále pak našim synům 
za pomoc při stavbě dekorace a asistence 
v průběhu představení. Každý svou měrou 
možností nás podpořil a má velký přínos ke 
zdaru hlavně ohrobeckého představení. 
No a dostávám se k současným hercům. 
Každý je něčím platný. Jistě jste si všimli, 
že je již tradicí, že žádná hra nezůstane jen 
v rovině ,,zahrát divadlo a jít domů.“ Pro 
potěšení a dobrou náladu diváků vznikají 
na zkouškách ,,doprovodné akce“. Loni to 
byly pověstné kachny, letos míče proti tru-
domyslnosti. O tyto nápady a jejich realiza-
ci se stará Jarda Sýkora, grafi ckou realizaci 
celé sezóny pak na sebe bere neúnavný Petr 
Prokop. Neocenitelnou službu v oblasti ná-

padů na zdokonalení celé atmosféry okolo, 
ale i při vyšperkovávání hereckých replik, 
na sebe bere Petr Širočka. Renda Kuchár 
zas perfektně zvládal pozici zachránce 
všech rekvizit po představení, tj ,,rekvizitá-
ře“. No a Albín Adamkovič přispěl mimo 
jiné dodáním občerstvení, perfektním to-
čením piva a svou technikou přeplněnou 
dodávkou, kterou zajišťoval hladký průběh 
stavebních prací. Nepostradatelný je zvuk. 

O ten se již několik let stará Jirka Saska 
a zvlášť loni měl pořádnou honičku při pre-
miéře, kdy se na poslední chvíli upravovaly 
záznamy pro vystoupení operních pěvců. 
No a taky nápověda Míša Řezníková, ke 
které se letos zvlášť při derniéře obracely 
zoufalé pohledy sklerotiků. Velmi příjem-
né zjištění je pak v angažování uměleckých 
hostů. Zdá se, že ohrobecké divadlo má 
slušný zvuk, a tak pro režijní záměr není vů-
bec problém sehnat patřičné profesionály.
Bylo to prostě povedené, včetně dotočné 
v Pyšelích. Pak už zbylo jen zamknout ku-
lisy a rekvizity do skladu a spadla opona.  
No a co letos? Tak to opět bude záležet na 
tom, kolik herců bude mít chuť hrát. Určitě 
to ale bude stát za to, neboť nápady pořád 
máme. Zahrajeme něco pro pobavení vás 
diváků, přátel a kamarádů, abyste se v tom 
uspěchaném světě měli možnost na chvilku 
zastavit a prožít společně příjemný večer. 
A jestli se povede režijní záměr tak, jak 
bych si přál, bude to letos pěkná pecka.
•••
Tak se těšte naši milí příznivci a při premiéře 
koncem června na shledanou.

Jarda Strejc

15. 3. – Setkání seniorů. Od 14 hodin v re-
stauraci u Černého Kozla.
23. 3. – Cesty ke zdraví. Jak uzdravit sám 
sebe úpravou životního stylu se zamě-
řením na žlučník. Od 18 hodin v restauraci 
Beruška. Přednáší a pořádá PhDr. Radana 
Rolčíková.
15. 4. – Divadelní představení Soukro-
mý skandál. Divadlo Studio Dva. Od-
jezd společně zájezdovým autobusem. 
Lístky lze objednat na OÚ Ohrobec. 
Začátek v 19  hodin.
20. 4.  – Cesty ke zdraví. Od 18 hodin v re-
stauraci Beruška. Přednáší a pořádá PhDr. 
Radana Rolčíková.
25. 4. – Ekohrátky. Tradiční hry pro děti 
při příležitosti dne Země, na károvském 
hřišti. Od 16 do 18 hodin. 
30. 4. Pálení čarodějnic. Hřiště mezi 
rybníky. Skákací hrad, soutěže pro děti, 
opékání buřtů. Z bezpečnostních důvodů 
vstup bez psů. Začátek v 17 hodin.
Duben – Botanická vycházka do Jarovské-
ho údolí. Datum a hodina budou upřesněny. 
18. 5.  –  Cesty ke zdraví. Od 18 hodin 
v restauraci Beruška. Přednáší a pořádá 
PhDr. Radana Rolčíková.
23. 5. – Ohrobecký duatlon. Sportovní 
klání pro děti do 15 let, místo bude upřesně-
no. Od 15 hodin.

PŘEHLED AKCÍ

Nově otevřená nekuřácká restaurace Beruška 
Vás zve k příjemnému posezení 
v domácím prostředí s příjemnou obsluhou 
a dětským koutkem.

Tel.: 602 524 277         www.beruska.cz

Žadatel Projekt Požadováno  Kč Přiděleno Kč
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ZKO 760 Dog friends OHROBEC Zakoupení sekačky na trávu 14 990 7 000

SK Olympie Dolní Břežany Příspěvek na činnost klubu a 10 000 4 000

SK Zvole Podpora činnosti  6 000 4 000

JK Harfa Koně pomáhají 20 000 0

Tělevýchovná jednota Sokol Zvole Podpora činnosti  3 000 2 000

Mateřské centrum Břežánek Hurá do herny 5 472 4 000

Medvíďata - skauti Podpora činnosti  10 000 8 000

Kulturní centrum Čtyřlístek Komunitní centrum pro děti  z Ohrobce 20 000 10 000*
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Opět zaskočení silničáři? Zápraží dorazilo do Ohrobce

I stromy se udržují 

Rychlost před Károvem

Signál 
v tísniHned na začátku zimy (pak už naštěstí byla 

shovívavá) vznikly problémy se zajištěním 
sjízdnosti silnic na průjezdu naší obcí a dále 
především na Dolní Břežany, kdy se opa-
kovaně stalo, že vozovky nebyly ošetřeny 
v době, ve které jsme to jako občané nej-
více potřebovali. Proto napsali starostové 
Zvole Miroslav Stoklasa a Ohrobce roz-
hořčené dopisy hejtmanovi kraje panu Pe-
terovi a také řediteli Krajské správy údržby 
silnic (KSÚS) panu Dvořákovi s výzvou k 
řešení této situace ohrožující zdraví a maje-
tek občanů. Pokud by například chtěly 
projet vozy hasičů či záchranářů, kolona-
mi aut stojících mezi Ohrobcem a Dolními 
Břežany by to nešlo. Nehledě na zpoždění 
všech, kteří spěchají do práce.
Starostové Zvole a Ohrobce žádali 
o přeřazení údržby krajské silnice, která se 
v Ohrobci jmenuje Břežanská a Zvolská, 
do vyššího stupně údržby. To by znamenalo 
její ošetření při sněhu a ledu dříve, než do-
posud. Tyto ulice jsou v Ohrobci vedeny 
jako krajské silnice, což znamená, že ji má 

udržovat KSÚS. Aby však opravdu byla 
zajištěna její průjezdnost, zvláště u esíčka 
u dolního rybníka, přispívá k její údržbě 
technická četa Ohrobce, za což jí chci po-
děkovat, neboť jinak by vznikaly kalamity 
častěji.
V minulých týdnech proběhlo jednání zá-
stupců KSÚS a starosty Ohrobce a Zvole. 
Zástupci KSÚS slíbili zrychlení nástupu 
na údržbu silnice, kterou denně projede 
v obou směrech přibližně 6 tisíc aut. Věří-
me, že po této iniciativě starostů nebudou 
nastávat kalamitní stavy, a že bude vždy 
průjezdná cesta na Dolní Břežany.
Ze zkušenosti víme, že už po přijetí na-
šich dopisů se situace zlepšila a auta zimní 
údržby KSÚS do obce jezdí výrazně dří-
ve. Pokud by se problémy vrátily, budeme 
s panem Stoklasou znovu vyzývat KSÚS 
a kraj k nápravě.

Pavel Makovský

Říčansko má více než dva roky svoji znač-
ku Zápraží, kterou označuje vybrané regio-
nální produkty. Je určena místním nakupu-
jícím i návštěvníkům regionu a je udělována 
především potravinám a zemědělským 
produktům, řemeslným výrobkům, umě-
leckým dílům, přírodním produktům, ale 
i stravovacím a ubytovacím službám. 
Před koncem roku se sešla certifi kační 
komise, která posuzovala sedm výrobků, 
jejichž výrobci chtěli značku získat. V šesti 
případech to vyšlo.
Samozřejmě potěšilo, že takto byly oceně-
ny i šperky z Ateliéru Kudlička, patřícímu 
paní Zuzaně Kracík Kudličkové z Ohrob-
ce. Na nástavbě vystudovala krajkářství, 
výšivku a tkaní. Na pedagogické fakultě vy-
studovala kromě angličtiny také výtvarnou 
výchovu a setkala se s grafi kou, malbou 
a modelováním. Už od dětství ji bavilo tvo-
řit. Postupně šila kožené brašny, kabelky 
a pásky, vyráběla různé šperky a dekorace. 
Po narození dětí začala malovat na sklo 
a své výrobky prodávat. Od té doby se 
šperkařstvím úspěšně živí.
V současnosti se věnuje hlavně výrobě 
šperků převážně z polymerových hmot, 
ale i jiných materiálů. Nejznámější kolek-

cí jsou brouci - hmyzí náušnice, přívěsky, 
náramky a prsteny. Vytváří však také spo-
ny či přívěsy na šály. Každý týden vznika-
jí pod jejíma rukama nové vzory.Všechny 
šperky vyrábí jako originály v malých limi-
tovaných sériích.
Trpělivost a nápaditost autorky je obdivu-
hodná a říká, že inspirací je pro ni příroda 
kolem nás. Třeba zrovna brouky považuje 
za zajímavé tvory. Tolik křidélek, nožiček 
a tykadel různých tvarů a barev si pod-
le ní přece říká o výtvarné zpracování. 
A polymerová hmota, která hýří barva-
mi, je v tomto případě ideální materiál. 
Umožňuje například i to, že některá kři-
délka ve tmě fosforeskují.
Dalšími oceněnými výrobky jsou škvarková 
placka Laguna, kterou vyrábí pekárna ve 
Psárech při tamějším ústavu sociální péče 
(na její výrobě se podílejí klienti ústavu, 
což jsou lidé se zdravotním postižením), 
retro šaty z ateliéru ve Svojeticích a lipo-
vý květ ze stejné obce. Komisi také oslovi-
ly tradiční doplňky do domácnosti, které 
představila paní Velhartická. Certifi kátem 
byla též oceněna cereální snídaně Dobrá 
vláknina od fi rmy Bonavita. 
Dosud značku získalo celkem 23 produktů. 

V loňském roce proběhla údržba stro-
mů okolo dolního rybníka. Byly ořezá-
ny uschlé větve, jiné byly zkráceny a dva 
stromy byly vykáceny.  Zásah vyvolal 
u některých našich obyvatel nespokojenost, 
někteří jej jako milovníci přírody měli za 
nekvalifi kovaný a příliš razantní. 
Nejprve je třeba říci, že zásahy nebyly 
provedeny na základě rozhodnutí před-
stavitelů či zaměstnanců obce, ale podle 
posudku, který vypracoval znalec se spe-
cializací na hodnocení stavu a návrh tech-
nologie ošetření a kácení stromů a na dia-
gnostiku provozní bezpečnosti stromů. 
Přírodu máme rádi všichni, aspoň v to 
věříme. Pěstební zásahy na stromech na 
frekventovaných stanovištích však jsou ne-
zbytné. Nepřivolávejme neštěstí, ale v pří-
padě škody či úrazu například padajícím 
stromem se odpovědná osoba dostane do 
potíží, když znalec zjistí, že to byl strom, 
který měl být ořezán či pokácen už před 
několika lety.
Proto i letos proběhne úprava stromů 
okolo horního rybníka a mezi rybníky 
i na hřišti na Kárově. Pěstební zásahy bu-
dou provedeny na základě znaleckého 
posudku z února letošního roku. Znalec 
přitom zkoumal zdravotní stav stromů 
i bezpečnostní hledisko. 
Posudek má celkem 23 stran a tak to vez-
měme jen stručně. Posudek například 
doporučuje z 11 stromů v lokalitě hřiště 
a podél ulice U Rybníků I jich 5 vyká-

cet z bezpečnostních důvodů a u všech 
dalších provést zdravotní řez. Pro všech 6 
stromů v lokalitě u mostu – U Rybníků I 
a U Rybníků II je doporučeno provést řez 
zpravidla o 30 % a v jednom případě zkrá-
tit vrchol o 7 metrů. 
Ani stromy na hřišti na Kárově nevy-
hovují. Proto bychom tam měli vykácet 11 
dubů o průměru do 10 cm, které potlaču-
jí sousední stromy, a také 5 větších dubů, 
které odumírají a ohrožují okolí. Zbylých 
12 dubů by mělo být ošetřeno zdravotním 
řezem.
Na druhou stranu znalec doporučuje vy-
sadit okolo rybníků 9 náhradních stromů.  
I po kácení zbyde na károvském hřišti 
stromů tolik, že se s další výsadbou ne-
počítá. Kromě toho kácela v únoru na 
dětském hřišti na Kárově také fi rma ČEZ 
Distribuce na základě svých pravidel pro 
ochranné pásmo pod elektrickým ve-
dením.
Na závěr drobnou poznámku. Stromy 
a jejich údržbu v podobných lokalitách 
nelze srovnávat se zahradami, které ma-
jitel ošetřuje průběžně, ani se zámecký-
mi zahradami, kde je k dispozici více 
prostředků. 
Pěstební zásahy v lokalitách jako jsou ty 
naše se provádějí jednou za několik let. 
A stejně jako loni po opětovném ozelenění 
vypadaly ošetřené stromy dobře, budou tak 
vypadat i po letošních zásazích.    

V minulém čísle jsme informovali o při-
pravované službě Signál v tísni. Mohou ji 
využít rizikové skupiny osob v ohrožení 
života a zdraví pro svou dlouhodobou 
nemoc nebo trvale velmi vážný zdravotní 
stav, které pro náhlé zhoršení zdravotní-
ho stavu nejsou schopny přivolat pomoc 
běžným způsobem. Zejména u osaměle ži-

jících nemocných osob tak může vzniknout 
situace, která by měla za následek těžké 
poškození zdraví nebo dokonce smrt. 
Jak služba funguje? Je k ní potřeba mít 
doma zařízení – navenek krabičku s tlačí-
tkem. 
Důvodem k vyslání signálu může být 
kromě zdravotních problémů také vlou-
pání nebo podvodné vniknutí do bytu, 
krádež apod. Službu zaštiťuje Obecní 
policie Vestec ve spolupráci s policií ČR 
a zdravotní záchrannou službou. 

Vzhledem k tomu, že se do dnešního dne 
nepřihlásil žádný zájemce, opakujeme tuto 
informaci ještě jednou.  Zájemci o tuto 
službu potřebují žádost, kterou získají na 
obecním úřadě, jejíž součástí je potvrzení 
zdravotního stavu ošetřujícím lékařem. 
Montáž zařízení a instruktáž provede po-
licie, sociálně slabší žadatelé budou připo-
jeni bezplatně. 

Bližší informace na obecním úřadě, 
tel:  736 621 921

Občané si stále stěžují na vysokou rychlost 
projíždějících vozidel. Proto se na několika 
místech obce pomocí statistického radaru 
zjišťovalo, jak tomu opravdu je. Výsledky 
využívá policie k tomu, aby měřila rychlost 
tehdy a tam, kde je šance na největší počet 
přistižených neukázněných řidičů.
Poslední takové měření proběhlo v Ká-
rovské ulice asi v polovině mezi pekárnou 
Beruška a prvními domy v Kárově od 25. 
listopadu do 10. prosince minulého roku. 
Maximální povolená rychlost tam činí 50 
kilometrů v hodině.
Celkem za uvedené období měřeným 
místem projelo 18 221 osobních automobilů 
a k tomu 1105 dodávek a nákladních vozů. 
Největší hustota provozu tam je logicky 
ráno okolo 7. hodiny a odpoledne mezi 16. 
a 18. hodinou. I když průměrná rychlost 
všech byla pod 50 km/hod, řidičů, kteří li-
mit nerespektují, je poměrně dost. Rych-
lost nad 60 km/hod radar naměřil asi u 950 
vozů, z toho 4 jely přes 90 kilometrů v hodi-
ně. Výsledky opět využije policie.
Nikoli vážení, neukáznění řidiči, přejeme 
vám, aby vás policie svou represí naučila 
kázni dříve, než způsobíte neštěstí, které se 
bohužel nemusí dotknout jen vás.
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Prodáme solitérní RD 7 + 1 s balkonem a garáží pro 4 auta o 1PP a 2NP vč. obytného podkroví, ve vý-
borném stavebně technickém stavu na uvedené adrese. Dům je dispozičně vhodný pro dvougenerační 
bydlení (např. lze řešit jako 2x 3+1).  Předností domu je koncová parcela. Vytápění je řešeno 2 tepelný-
mi čerpadly se záložním kotlem na elektro/tuhá paliva.  Užitná plocha 242 m2, celková výměra pozemků 
je 582 m2. Energetická náročnost budovy: D. IS -  elektřina, vodovodní řád, studna, kanalizace, žumpa. 

V případě zájmu volejte: +420 777 707 302
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Opět zaskočení silničáři? Zápraží dorazilo do Ohrobce

I stromy se udržují 

Rychlost před Károvem

Signál 
v tísniHned na začátku zimy (pak už naštěstí byla 

shovívavá) vznikly problémy se zajištěním 
sjízdnosti silnic na průjezdu naší obcí a dále 
především na Dolní Břežany, kdy se opa-
kovaně stalo, že vozovky nebyly ošetřeny 
v době, ve které jsme to jako občané nej-
více potřebovali. Proto napsali starostové 
Zvole Miroslav Stoklasa a Ohrobce roz-
hořčené dopisy hejtmanovi kraje panu Pe-
terovi a také řediteli Krajské správy údržby 
silnic (KSÚS) panu Dvořákovi s výzvou k 
řešení této situace ohrožující zdraví a maje-
tek občanů. Pokud by například chtěly 
projet vozy hasičů či záchranářů, kolona-
mi aut stojících mezi Ohrobcem a Dolními 
Břežany by to nešlo. Nehledě na zpoždění 
všech, kteří spěchají do práce.
Starostové Zvole a Ohrobce žádali 
o přeřazení údržby krajské silnice, která se 
v Ohrobci jmenuje Břežanská a Zvolská, 
do vyššího stupně údržby. To by znamenalo 
její ošetření při sněhu a ledu dříve, než do-
posud. Tyto ulice jsou v Ohrobci vedeny 
jako krajské silnice, což znamená, že ji má 

udržovat KSÚS. Aby však opravdu byla 
zajištěna její průjezdnost, zvláště u esíčka 
u dolního rybníka, přispívá k její údržbě 
technická četa Ohrobce, za což jí chci po-
děkovat, neboť jinak by vznikaly kalamity 
častěji.
V minulých týdnech proběhlo jednání zá-
stupců KSÚS a starosty Ohrobce a Zvole. 
Zástupci KSÚS slíbili zrychlení nástupu 
na údržbu silnice, kterou denně projede 
v obou směrech přibližně 6 tisíc aut. Věří-
me, že po této iniciativě starostů nebudou 
nastávat kalamitní stavy, a že bude vždy 
průjezdná cesta na Dolní Břežany.
Ze zkušenosti víme, že už po přijetí na-
šich dopisů se situace zlepšila a auta zimní 
údržby KSÚS do obce jezdí výrazně dří-
ve. Pokud by se problémy vrátily, budeme 
s panem Stoklasou znovu vyzývat KSÚS 
a kraj k nápravě.

Pavel Makovský

Říčansko má více než dva roky svoji znač-
ku Zápraží, kterou označuje vybrané regio-
nální produkty. Je určena místním nakupu-
jícím i návštěvníkům regionu a je udělována 
především potravinám a zemědělským 
produktům, řemeslným výrobkům, umě-
leckým dílům, přírodním produktům, ale 
i stravovacím a ubytovacím službám. 
Před koncem roku se sešla certifi kační 
komise, která posuzovala sedm výrobků, 
jejichž výrobci chtěli značku získat. V šesti 
případech to vyšlo.
Samozřejmě potěšilo, že takto byly oceně-
ny i šperky z Ateliéru Kudlička, patřícímu 
paní Zuzaně Kracík Kudličkové z Ohrob-
ce. Na nástavbě vystudovala krajkářství, 
výšivku a tkaní. Na pedagogické fakultě vy-
studovala kromě angličtiny také výtvarnou 
výchovu a setkala se s grafi kou, malbou 
a modelováním. Už od dětství ji bavilo tvo-
řit. Postupně šila kožené brašny, kabelky 
a pásky, vyráběla různé šperky a dekorace. 
Po narození dětí začala malovat na sklo 
a své výrobky prodávat. Od té doby se 
šperkařstvím úspěšně živí.
V současnosti se věnuje hlavně výrobě 
šperků převážně z polymerových hmot, 
ale i jiných materiálů. Nejznámější kolek-

cí jsou brouci - hmyzí náušnice, přívěsky, 
náramky a prsteny. Vytváří však také spo-
ny či přívěsy na šály. Každý týden vznika-
jí pod jejíma rukama nové vzory.Všechny 
šperky vyrábí jako originály v malých limi-
tovaných sériích.
Trpělivost a nápaditost autorky je obdivu-
hodná a říká, že inspirací je pro ni příroda 
kolem nás. Třeba zrovna brouky považuje 
za zajímavé tvory. Tolik křidélek, nožiček 
a tykadel různých tvarů a barev si pod-
le ní přece říká o výtvarné zpracování. 
A polymerová hmota, která hýří barva-
mi, je v tomto případě ideální materiál. 
Umožňuje například i to, že některá kři-
délka ve tmě fosforeskují.
Dalšími oceněnými výrobky jsou škvarková 
placka Laguna, kterou vyrábí pekárna ve 
Psárech při tamějším ústavu sociální péče 
(na její výrobě se podílejí klienti ústavu, 
což jsou lidé se zdravotním postižením), 
retro šaty z ateliéru ve Svojeticích a lipo-
vý květ ze stejné obce. Komisi také oslovi-
ly tradiční doplňky do domácnosti, které 
představila paní Velhartická. Certifi kátem 
byla též oceněna cereální snídaně Dobrá 
vláknina od fi rmy Bonavita. 
Dosud značku získalo celkem 23 produktů. 

V loňském roce proběhla údržba stro-
mů okolo dolního rybníka. Byly ořezá-
ny uschlé větve, jiné byly zkráceny a dva 
stromy byly vykáceny.  Zásah vyvolal 
u některých našich obyvatel nespokojenost, 
někteří jej jako milovníci přírody měli za 
nekvalifi kovaný a příliš razantní. 
Nejprve je třeba říci, že zásahy nebyly 
provedeny na základě rozhodnutí před-
stavitelů či zaměstnanců obce, ale podle 
posudku, který vypracoval znalec se spe-
cializací na hodnocení stavu a návrh tech-
nologie ošetření a kácení stromů a na dia-
gnostiku provozní bezpečnosti stromů. 
Přírodu máme rádi všichni, aspoň v to 
věříme. Pěstební zásahy na stromech na 
frekventovaných stanovištích však jsou ne-
zbytné. Nepřivolávejme neštěstí, ale v pří-
padě škody či úrazu například padajícím 
stromem se odpovědná osoba dostane do 
potíží, když znalec zjistí, že to byl strom, 
který měl být ořezán či pokácen už před 
několika lety.
Proto i letos proběhne úprava stromů 
okolo horního rybníka a mezi rybníky 
i na hřišti na Kárově. Pěstební zásahy bu-
dou provedeny na základě znaleckého 
posudku z února letošního roku. Znalec 
přitom zkoumal zdravotní stav stromů 
i bezpečnostní hledisko. 
Posudek má celkem 23 stran a tak to vez-
měme jen stručně. Posudek například 
doporučuje z 11 stromů v lokalitě hřiště 
a podél ulice U Rybníků I jich 5 vyká-

cet z bezpečnostních důvodů a u všech 
dalších provést zdravotní řez. Pro všech 6 
stromů v lokalitě u mostu – U Rybníků I 
a U Rybníků II je doporučeno provést řez 
zpravidla o 30 % a v jednom případě zkrá-
tit vrchol o 7 metrů. 
Ani stromy na hřišti na Kárově nevy-
hovují. Proto bychom tam měli vykácet 11 
dubů o průměru do 10 cm, které potlaču-
jí sousední stromy, a také 5 větších dubů, 
které odumírají a ohrožují okolí. Zbylých 
12 dubů by mělo být ošetřeno zdravotním 
řezem.
Na druhou stranu znalec doporučuje vy-
sadit okolo rybníků 9 náhradních stromů.  
I po kácení zbyde na károvském hřišti 
stromů tolik, že se s další výsadbou ne-
počítá. Kromě toho kácela v únoru na 
dětském hřišti na Kárově také fi rma ČEZ 
Distribuce na základě svých pravidel pro 
ochranné pásmo pod elektrickým ve-
dením.
Na závěr drobnou poznámku. Stromy 
a jejich údržbu v podobných lokalitách 
nelze srovnávat se zahradami, které ma-
jitel ošetřuje průběžně, ani se zámecký-
mi zahradami, kde je k dispozici více 
prostředků. 
Pěstební zásahy v lokalitách jako jsou ty 
naše se provádějí jednou za několik let. 
A stejně jako loni po opětovném ozelenění 
vypadaly ošetřené stromy dobře, budou tak 
vypadat i po letošních zásazích.    

V minulém čísle jsme informovali o při-
pravované službě Signál v tísni. Mohou ji 
využít rizikové skupiny osob v ohrožení 
života a zdraví pro svou dlouhodobou 
nemoc nebo trvale velmi vážný zdravotní 
stav, které pro náhlé zhoršení zdravotní-
ho stavu nejsou schopny přivolat pomoc 
běžným způsobem. Zejména u osaměle ži-

jících nemocných osob tak může vzniknout 
situace, která by měla za následek těžké 
poškození zdraví nebo dokonce smrt. 
Jak služba funguje? Je k ní potřeba mít 
doma zařízení – navenek krabičku s tlačí-
tkem. 
Důvodem k vyslání signálu může být 
kromě zdravotních problémů také vlou-
pání nebo podvodné vniknutí do bytu, 
krádež apod. Službu zaštiťuje Obecní 
policie Vestec ve spolupráci s policií ČR 
a zdravotní záchrannou službou. 

Vzhledem k tomu, že se do dnešního dne 
nepřihlásil žádný zájemce, opakujeme tuto 
informaci ještě jednou.  Zájemci o tuto 
službu potřebují žádost, kterou získají na 
obecním úřadě, jejíž součástí je potvrzení 
zdravotního stavu ošetřujícím lékařem. 
Montáž zařízení a instruktáž provede po-
licie, sociálně slabší žadatelé budou připo-
jeni bezplatně. 

Bližší informace na obecním úřadě, 
tel:  736 621 921

Občané si stále stěžují na vysokou rychlost 
projíždějících vozidel. Proto se na několika 
místech obce pomocí statistického radaru 
zjišťovalo, jak tomu opravdu je. Výsledky 
využívá policie k tomu, aby měřila rychlost 
tehdy a tam, kde je šance na největší počet 
přistižených neukázněných řidičů.
Poslední takové měření proběhlo v Ká-
rovské ulice asi v polovině mezi pekárnou 
Beruška a prvními domy v Kárově od 25. 
listopadu do 10. prosince minulého roku. 
Maximální povolená rychlost tam činí 50 
kilometrů v hodině.
Celkem za uvedené období měřeným 
místem projelo 18 221 osobních automobilů 
a k tomu 1105 dodávek a nákladních vozů. 
Největší hustota provozu tam je logicky 
ráno okolo 7. hodiny a odpoledne mezi 16. 
a 18. hodinou. I když průměrná rychlost 
všech byla pod 50 km/hod, řidičů, kteří li-
mit nerespektují, je poměrně dost. Rych-
lost nad 60 km/hod radar naměřil asi u 950 
vozů, z toho 4 jely přes 90 kilometrů v hodi-
ně. Výsledky opět využije policie.
Nikoli vážení, neukáznění řidiči, přejeme 
vám, aby vás policie svou represí naučila 
kázni dříve, než způsobíte neštěstí, které se 
bohužel nemusí dotknout jen vás.
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Udržování Ohrobeckého potoka Patnáctiletý programátor

Karneval  
pro všechny

Rychlé informace 

Po povodních v roce 2013 došlo v Ohro-
beckém potoce k poškození několika stup-
ňů a jejich dopadišť.  Z tohoto důvodu 
v Ohrobeckém údolí probíhají od konce 
minulého roku udržovací práce na Ohro-
beckém potoce. Je to akce plánovaná, 
kterou schválil odbor životního prostředí 
Městského úřadu Černošice. 
Při těchto pracích bude opraveno opevnění 
a dopadiště stupňů (kompletní opravy ka-
mennou rovnaninou na štět nebo opravy 
dlažby do betonu). Současně budou od-
straněny nánosy a sedimenty z průtočného 
profilu koryta toku a rovněž náletové dřevi-
ny. 
V současné době jsou práce v plném prou-
du a tomu také odpovídá okolí staveniště, 
kde je lesní cesta rozježděná a plná bláta, 
což budí nevoli. Proto v polovině úno-
ra proběhlo jednání se zástupci Lesů ČR. 
Z něj vyplynulo, že bohužel nebude možné 
zajistit průjezdnost brodů při jejich rekon-
strukci. Občané Ohrobeckého údolí bu-
dou s týdenním předstihem informováni o 

uzavření brodů. Příjezdová lesní cesta bude 
upravena do původního stavu po skončení 
prací. Obec Ohrobec jako vlastník části do-
tčeného pozemku bude vyzvána k přejím-

ce pozemků. Předpokládá se, že všechny 
práce budou ukončeny do konce letošního 
března. 

Mnozí z vás jistě zaregistrovali některé 
změny v dopravním značení v naší obci. 
Byly uskutečněny proto, aby se snížilo 
riziko dopravních nehod.   
Po vytvoření projektové dokumentace na 
tyto změny proběhlo výběrové řízení, které 
vyhrála firma Eltodo. Jako první upravila 
vstupy na přechody pro chodce (speciální 
protiskluzová zámková dlažba pro bezbari-
érový vchod na přechod s prvky pro nevi-
domé) a nasvícení přechodů.
Na hlavní průjezd obcí se nám podařilo za-
jistit nasvícení přechodů atypickým osvět-
lením, které jak nasvěcuje přechod, tak 
na něj i upozorňuje řidiče nasvícenou do-

pravní značkou (přechod pro chodce). Jde 
o tři přechody: ulice Břežanská, U rybníku  
a Zvolská. Nasvíceny byly i dva přechody 
na Kárově. 
Díky dohodě s projektantem, odborem 
dopravy Černošice a policií Středočeského 
kraje jsme mohli pro všechna nasvícení 
přechodů použít vždy jen jedno nasvícení 
s delším výložníkem, což nám ušetřilo ne-
malé peníze.
Druhá úprava byla provedena nad restau-
rací U Trojánků, kde byly instalovány do-
pravní značky (vodící tabule-šipky), které 
při příjezdu směrem od Dolních Břežan 
upozorňují na nebezpečnou zatáčku. 

Práce budou pokračovat jakmile to počasí 
dovolí a teplota bude stabilní. Čekají nás 
úpravy (nástřiky) vodorovného dopravní-
ho značení, kde technologie vyžaduje mi-
nimální stabilní teplotu +5° C, jinak se sni-
žuje životnost těchto nástřiků.

Jan Novotný

Od ledna letošního roku již 
nelze přijet na stanici tech-
nické kontroly a žádat provedení tech-
nické prohlídky vozidla bez předchozího 
měření emisí. Prohlídce na Stanici tech-
nické kontroly nyní vždy předchází mě-
ření emisí (mimo evidenční kontroly při 
převodu vozidla).
Po měření emisí se již nevylepuje na 
zadní registrační značku známka a ani 
se již nezapisuje měření emisí do Osvěd-
čení o měření emisí (tato knížka se již ani 
nevydává). Na registrační značce se po-
nechává stará (neplatná) známka - neod-
straňuje se. Uvažuje se však o budoucím 
odstranění neplatné známky a přelepení 
tohoto místa přelepkou v barvě regis-
trační značky.

Jan Novotný
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Jen málo patnáctiletých má o životě tak 
jasnou představu jako Jakub Strnad z 
Ohrobce – programuje a chce programovat. 
Konkrétně vytváří aplikace ať už pro počíta-
če, tablety nebo mobilní telefony. A své nápa-
dy prezentuje na různých soutěžích.
S touto aktivitou začal jako osmiletý. 
Dost se naučil v kroužku Baltík. Tam po-
mocí stejnojmenného multimediálního 
programovacího nástroje rozvíjejí lo-
gické myšlení a tvořivost. Žáci se učí práci  
s textovým a grafickým editorem, s mul-
timédii, ale seznámí se rovněž se základy 

algoritmizace a programování. Do tohoto 
kroužku začal chodit jako devítiletý, jenže 
ve 12 letech dospěl k tomu, že více už se 
tam nenaučí a od té doby je samouk hleda-
jící další informace a inspirace na internetu. 
Své znalosti si testuje v nejrůznějších in-
ternetových soutěžích, kde získal řadu cen. 
Nejvýznamnější jsou ty, které vyhlašuje 
server Ludum Dare, což je mezinárodní 
anglicky komunikující server sdružující 
komunitu jednak obvykle dospělých tvůr-
ců počítačových her a jednak jejich hráčů. 
Server zadá téma – naposledy to bylo „Pro-

pojení světů“  a několik dalších informací – 
a pak se dva dny v podstatě nonstop progra-
muje. Minule se zúčastnilo 2538 účastníků 
a Jakub postoupil až mezi posledních 50 
nejlepších. 
Kromě toho vytvořil 9 aplikací pro mobi-
lní telefon, poslední na pomoc studentům 
při hledání společného dělitele. Pro sestru 
sestavil program, který jí ve druhé třídě 
kontroloval výpočty.  Matce občas servi-
suje počítač. Taky pracuje s 3D tiskem 
– v programu si model nakreslí a pak jej 
tiskárna vyrobí – obvykle jde o prvky pro 
počítačové hry.
Jakub absolvoval 3. – 6. třídu základní školy 
na Sunny Canadian School (pro děti cizin-
ců žijících v ČR), kde získal stipendium. Její 
výhody vidí mj. v tom, že polovina výuky 
probíhala s rodilým mluvčím v angličtině. 
Pak pokračoval na gymnáziu, ale nyní si 
podal přihlášku na střední školu obor infor-
mační technologie.
Jednou by se rád vytvářením různých 
programů živil. Zatím si tak vydělal  
5 dolarů, když si jej na sociální síti Němec 
žijící v Kanadě najal na převod kódu do 
jiného jazyka a jeho urychlení. Jeho snem 
je angažmá ve firmě Valve, což je americká 
společnost zabývající se vývojem a dis-
tribucí her.

V únoru se v Ohrobci konal karneval pro 
děti.  Na začátku jim sice chvilku trvalo, než 
se osmělily, ale o hodinu později už byla 
zábava v plném proudu a sál restaurace  
U Černého kozla byl zaplněný do poslední-
ho místečka. Přišlo více než 30 dětí v mas-
kách. Rodiče si popovídali, děti tancovaly 
a soutěžily a všichni se příjemně bavili. Po 
dlouhé době jsme měli u nás dětskou dis-
kotéku. Velký dík za organizaci akce patří 
Lence Šestákové a pomocnicím z JK Har-
fa. Ve večerních hodinách pak následovala 
diskotéka a karneval pro dospělé. Masek 
se sešlo víc než dost a byly velmi nápadité. 
První cenu získala maska s názvem Hroz-
nové víno.

Valda Škván

Naši občané si mohou objednat bezplatné 
zasílání informací pomocí SMS nebo emai-
lů. Tímto způsobem obec informuje na-
příklad o výpadcích vody či elektřiny, o 
uzavírkách silnic. Také se takto rozesílají 
pozvánky na kulturní a sportovní akce, 
informuje se o termínech svozu velkoob-

jemového a nebezpečného odpadu, biood-
padu apod. Zájemci se dozvědí i o nových 
vyhláškách. 
Více informací ke službě SMS Ohrobec ob-
čanům získáte na obecním úřadě, nebo na 
emailu: podatelna@ohrobec.cz, případně 
na telefonu: 257 760 338. Tuto službu si lze 

zřídit buď na obecním úřadě po vyplnění 
krátkého formuláře (telefonní číslo nebo 
email, kategorie informací, které vás zají-
mají), či stažením, vyplněním a odesláním 
formuláře elektronickou poštou. 



ohrobecký zpravodaj

Udržování Ohrobeckého potoka Patnáctiletý programátor

Karneval  
pro všechny

Rychlé informace 

Po povodních v roce 2013 došlo v Ohro-
beckém potoce k poškození několika stup-
ňů a jejich dopadišť.  Z tohoto důvodu 
v Ohrobeckém údolí probíhají od konce 
minulého roku udržovací práce na Ohro-
beckém potoce. Je to akce plánovaná, 
kterou schválil odbor životního prostředí 
Městského úřadu Černošice. 
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a dopadiště stupňů (kompletní opravy ka-
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dlažby do betonu). Současně budou od-
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profilu koryta toku a rovněž náletové dřevi-
ny. 
V současné době jsou práce v plném prou-
du a tomu také odpovídá okolí staveniště, 
kde je lesní cesta rozježděná a plná bláta, 
což budí nevoli. Proto v polovině úno-
ra proběhlo jednání se zástupci Lesů ČR. 
Z něj vyplynulo, že bohužel nebude možné 
zajistit průjezdnost brodů při jejich rekon-
strukci. Občané Ohrobeckého údolí bu-
dou s týdenním předstihem informováni o 

uzavření brodů. Příjezdová lesní cesta bude 
upravena do původního stavu po skončení 
prací. Obec Ohrobec jako vlastník části do-
tčeného pozemku bude vyzvána k přejím-

ce pozemků. Předpokládá se, že všechny 
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tyto změny proběhlo výběrové řízení, které 
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pravní značkou (přechod pro chodce). Jde 
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dopravy Černošice a policií Středočeského 
kraje jsme mohli pro všechna nasvícení 
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malé peníze.
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rací U Trojánků, kde byly instalovány do-
pravní značky (vodící tabule-šipky), které 
při příjezdu směrem od Dolních Břežan 
upozorňují na nebezpečnou zatáčku. 
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nechává stará (neplatná) známka - neod-
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tam nenaučí a od té doby je samouk hleda-
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server Ludum Dare, což je mezinárodní 
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a pak se dva dny v podstatě nonstop progra-
muje. Minule se zúčastnilo 2538 účastníků 
a Jakub postoupil až mezi posledních 50 
nejlepších. 
Kromě toho vytvořil 9 aplikací pro mobi-
lní telefon, poslední na pomoc studentům 
při hledání společného dělitele. Pro sestru 
sestavil program, který jí ve druhé třídě 
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jiného jazyka a jeho urychlení. Jeho snem 
je angažmá ve firmě Valve, což je americká 
společnost zabývající se vývojem a dis-
tribucí her.

V únoru se v Ohrobci konal karneval pro 
děti.  Na začátku jim sice chvilku trvalo, než 
se osmělily, ale o hodinu později už byla 
zábava v plném proudu a sál restaurace  
U Černého kozla byl zaplněný do poslední-
ho místečka. Přišlo více než 30 dětí v mas-
kách. Rodiče si popovídali, děti tancovaly 
a soutěžily a všichni se příjemně bavili. Po 
dlouhé době jsme měli u nás dětskou dis-
kotéku. Velký dík za organizaci akce patří 
Lence Šestákové a pomocnicím z JK Har-
fa. Ve večerních hodinách pak následovala 
diskotéka a karneval pro dospělé. Masek 
se sešlo víc než dost a byly velmi nápadité. 
První cenu získala maska s názvem Hroz-
nové víno.

Valda Škván

Naši občané si mohou objednat bezplatné 
zasílání informací pomocí SMS nebo emai-
lů. Tímto způsobem obec informuje na-
příklad o výpadcích vody či elektřiny, o 
uzavírkách silnic. Také se takto rozesílají 
pozvánky na kulturní a sportovní akce, 
informuje se o termínech svozu velkoob-

jemového a nebezpečného odpadu, biood-
padu apod. Zájemci se dozvědí i o nových 
vyhláškách. 
Více informací ke službě SMS Ohrobec ob-
čanům získáte na obecním úřadě, nebo na 
emailu: podatelna@ohrobec.cz, případně 
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zřídit buď na obecním úřadě po vyplnění 
krátkého formuláře (telefonní číslo nebo 
email, kategorie informací, které vás zají-
mají), či stažením, vyplněním a odesláním 
formuláře elektronickou poštou. 



OHROBECKÝ 
ZPRAVODAJ

ÚVODNÍK

Omlazená technika

Milé sousedky a milí sousedé,
jak jsme již avizovali, dobrá fi nanční situa-
ce nám dovoluje další projekty přispívající 
k lepšímu žití v obci.
Právě probíhá výběrové řízení na fi rmu, kte-
rá bude rekonstruovat část obecního statku 
na druhou třídu mateřské školky, kterou 
bychom chtěli otevřít v průběhu podzimu 
2015. Celková kapacita mateřské školky 
se tak zvýší na 47 dětí, což umožní přijímat 
i mladší děti než nyní. 
Protože před dvěma lety nebyla v obci ani 
jedna třída školky, je to obrovský krok do-
předu a pomoc rodinám s dětmi. Je to i vý-
znamný krok k tomu, aby obec začala ještě 
více žít. Děti se budou znát, stejně jako ro-
diče a prarodiče. Vzniknou přátelství na celý 
život. Život v obci nebude tak anonymní, 
jako když rodiče vozí děti do školek po 
okolních obcích.
Dále fi nišují práce na přestavbě obecní uby-
tovny na obecní úřad a bude tak dotvořeno 
i přirozené centrum obce mezi rybníky.
Aby toho nebylo málo, z budovy současné-
ho obecního úřadu vznikne první stupeň zá-
kladní školy. Usilujeme, aby základní škola 
v Ohrobci mohla přijímat žáky do první tří-
dy již od školního roku 2015/2016 i za cenu, 
že první měsíce bude řešena provizorně 
v prostorách základní školy ve Zvoli. 
Proto vyzývám rodiče budoucích prvňáčků, 
kteří nebyli na zápise do Základní školy ve 
Zvoli a mají zájem, aby jejich dítě chodilo 
do první třídy v Ohrobci, aby se přihlásili na 
obecním úřadě v Ohrobci. Zprostředkujeme 
jim „dodatečný“ zápis.
Naplňuje mne radostí, že po dlouhých letech 
Ohrobec bude mít vyřešenou kapacitu ma-
teřské školky, ale i prvního stupně základní 
školy. A vznik základní školy dokazuje, že 
stále platí rčení: „když se chce, všechno jde“. 
Samozřejmě, že by to nešlo bez vstřícného 
přístupu ředitelky základní školy a mateřské 
školky ve Zvoli, Lucie Strejcové, starosty 
Zvole Miroslava Stoklasy a dalších a dalších. 
Všem moc děkuji. 
Vznik druhé třídy mateřské školky a zá-
kladní školy bohužel nese to, že nebude 
volný obecní prostor, který by mohlo vyu-
žívat Centrum Čtyřlístek, jež si bude hle-
dat místo pro svou další činnost. Pokud
byste o nějakém věděli, prosím, dejte nám 
vědět.
O práci na dalších 
a dalších úkolech
až příště.

Přeji vám hezké jaro

S přáním krásného dne
Pavel Makovský,
starosta

www.ohrobec.cz

V roce 2013 obec otevřela v budově 
obecního statku mateřskou školu, na jejíž 
zřízení jsme vynaložili přibližně 6,6 mil ko-
run. Od počátku ji využívá 25 dětí ve věku 
3 – 6 let. Život však brzy ukázal, že taková 
kapacita je pro naši obec nedostačující 
a zájem rodičů umístit děti do naší školky 
stále výrazně převyšuje její možnosti. 
Proto se obec rozhodla zrekonstruovat 
přízemí budovy obecního statku na další 

třídu mateřské školy.  Obec dala zpra-
covat projekt a v současné době probíhá 
výběrové řízení na zhotovitele. Náklady na 
vybudování budou činit asi 2,3 mil korun 
a budou hrazeny z obecního rozpočtu.  
Věříme, že druhou třídu mateřské školy 
pro dalších 22 ohrobeckých dětí otevřeme 
ještě v letošním roce. Současně budeme 
muset přijmout další učitelku.

Pracovní četa naší obce doposud používala 
ke své činnosti dvě vozidla (Multicar a VW 
Transporter). Bohužel obě mají své nejlepší 
časy (například multikára je z roku 1989) 
již za sebou a bylo by nutné vynaložit dosti 
veliké fi nanční prostředky na jejich udržení 
v provozuschopném stavu.
Proto se vedení obce rozhodlo tuto tech-
niku prodat a zakoupit novější. Do pořízení 
nových strojů by však bylo nutné investovat 
nesmyslně vysoký obnos (nový víceúčelový 
automobil Multicar 30 stojí okolo 2 milionů 
- bez příslušenství!).

Proto jsme od počátku uvažovali o ojetých 
vozech. Po delším hledání se nám podařilo 
zakoupit dva automobily Multicar 26, kte-
ré jsou po repasi ve výborném technickém 
stavu. Jeden přišel včetně radlice na sníh na 
495 000 a druhý na 550 000 korun. Věříme, že 
tato novější vozidla budou všem dobře slou-
žit.
Přijďte se podívat na představení obecní 
techniky, které se bude konat v průběhu Pá-
lení čarodějnic 30. dubna 2015 mezi rybníky. 

Jan Novotný

Další třída mateřské školky
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O práci na dalších 
a dalších úkolech

Přeji vám hezké jaro

S přáním krásného dne
Pavel Makovský,

ohrobecký zpravodaj

obec ohrobec, v doLÍch 5, 252 45, TeL./FaX: 257 760 338 pište nám na e-mail: redakčnírada@ohrobec.cz

Třídění kovů a biodpad
Novela zákona o odpadech, schválená 
v loňském roce Sněmovnou, ukládá obcím 
novou povinnost: zajistit svým obyvatelům 
možnost třídit bioodpad rostlinného půvo-
du a kovy. Bezplatný odběr kovů formálně 
řeší nařízení starosty obce č. 2/2014  (viz 
web obce). Trvale bydlící občané obce 
Ohrobec mohou bezplatně odevzdávat 
kovy na obecní dvůr (ulice U Rybníků II, 
vjezd mezi čísly popisnými 6 a 30) v termí-
nech  7. 2., 4. 4., 6. 6., 1. 8., 3. 10. a  5. 12. 
vždy v sobotu od 10 do 12 hodin. Případně 

je možné si dohodnout s pracovníky tech-
nické čety na telefonním čísle 736 621 923 
jiný termín. Odebírají se kovy - např. prač-
ky, bojlery, kovové obaly.
Pro biologický odpad má obec systém již 
několik let. Každoročně se organizuje 
svoz bioodpadu, a to minimálně 3x do 
roka. Přesné termíny pro rok 2015 dosud 
nejsou stanoveny a budou včas oznámeny. 
Kontejnery stojí na stejných místech jako 
při svozu velkoobjemového odpadu.
Kromě toho mají občané možnost si 

objednat sezónní svoz bioodpadu or-
ganizovaný společností Pražské služby, če-
hož dosud využívají majitelé 120 nemovito-
tí. Plastové nádoby na kolečkách o obsahu 
120 nebo 240 litrů pronajímá uvedená 
společnost. Sezónní svoz začíná v dubnu 
a končí v listopadu. Vyváží se 1x za 14 dní. 
Za sezónní svoz  nádoby  o obsahu 120 lit-
rů zájemce zaplatí 600 korun,  za obsah 240 
l poplatek činí  960 korun.

Termíny svozu odpadu

UVT 
blesk A++

30 Mbps/10Mbps

    720,- za měsíc
Kč

UVT 
blesk A

10 Mbps/2Mbps

350,- 

Cena instalace 
u všech tarifů 1440,-

za měsíc
Kč

UVT 
blesk A++

za měsíc

UVT 
blesk A+

20 Mbps/5Mbps

     480,- za měsíc
Kč

Připojení k internetu 
ve vaší obci
INFOLINKA 840 100 406                       internet.uvt.cz

TELEFON

INTERNET

TELEVIZE

UVT/MF A6barva.indd   1 3/6/14   1:37 PM

Velkoobjemový odpad: 13. – 14. 3., 19. – 20. 
6. a 2. – 3. 10. 2015
Kontejnery jsou vždy přistavoványv pátek 
v čase od 12 do 15 hodin. Odváženy jsou v so-
botu po 12 hodině.
 Přistavují se na tato místa:
1)  křižovatka  K Vranému – Průběžná 

(u kontejnerů) 
2) ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)    
3)  ulice U Rybníku II (u hasičské 

zbrojnice)
4)  křižovatka  Károvská – Na Širokém I 

(u kontejnerů)   
5) ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)
6) křižovatka  Meruňková – Jarovská
7)  pro obyvatele  Ohrobeckého údolí je 

přistavována multikára před dům č. 59 
v sobotu daného termínu od 8,30 do 
9 hodin.

Odebírá se o odpad, který se nevejde do po-
pelnice: matrace, nábytek, hadry, koberce a 
jiné podobné větší odpady. Neodebírá se že-
lezný šrot, stavební materiály, pneumatiky, 
větve, tráva a nebezpečné odpady (televize, 
lednice, barvy, baterie, oleje a podobně).
V případě nutnosti budou naplánovány 
ještě další svozy velkoobjemového odpadu. 
Přesné termíny doplněných svozů budou 
včas oznámeny. 

Nebezpečný odpad:  28. 3.,  17. 10.
Vůz bude v obci parkovat na vyhrazených za-

stávkách, kde jeho školená posádka odebere 
a naloží odpady přinesené občany obce. Bude 
to ve  12.00  hod v ulici K Lesíčku u restaurace 
(Károv) - nakládka  20 minut a ve   12.30 hod 
u pekárny Beruška v Ohrobci (ul. Károvská) 
- nakládka  20 minut. Budou se odebírat 
olověné akumulátory, oleje, lednice,  
odmašťovací přípravky, televizory, lepidla, 
zářivky, kyseliny, staré léky, barvy a nádo-
by od barev, suché články, rozpouštědla, 
monočlánky, vývojky a ustalovače, olejové 
fi ltry. Jiný odpad než zde uvedený nebude 
převzat (např. stavební materiály, pneuma-
tiky, eternit, asfaltová lepenka nebo asfalt 
v sudech).


