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Vážení spoluobčané,
vítám Vás u posledního vydání
obecního zpravodaje v letošním roce.
Nastávající vánoční období a blížící se konec roku vybízí k zamyšlení a bilancování uplynulého období.
Proto si dovolím připomenout vybrané události posledního roku a půl, které
se povedlo pro občany obce udělat.
1)Snížení ceny za svoz odpadů
Od 1.1.2013 dojde v této nepříznivé ekonomické době ke snížení ceny za
svoz odpadů pro trvale přihlášené o cca
10%. Více informací naleznete v samostatném článku.
2)Dotace cca 2,9 mil. Kč
Získání velkých dotací ve výši
cca 2,9 mil. Kč v letošním a loňském roce.
Také máme stále určitou šanci získat příspěvek na mateřskou školku (jsme v tzv.
zásobníku projektů). Bylo podáno několik dalších žádostí o příspěvek z dotačních
fondů.
Chtěl bych poděkovat občanům
za jejich příspěvky na mateřskou školku ve
výši přes 100.000,- Kč, dary na dopravní
značky apod. Velmi děkuji.
3)Dovybavování hasičů
Postupně jsou dovybavováni hasiči (z dotací či z obecního rozpočtu – čerpadlo, žebřík apod.).
4)Více možností pro informovování občanů
Občané mohou získávat informace nejen z obecního časopisu, webových stránek a vývěsek, ale také díky zavedení sms a emailových zpráv. K dnešnímu dni je přihlášeno 192 občanů k odběru
sms a emailových zpráv. Od příštího roku
také plánujeme pravidelná setkání s občany obce.
5)Zavedení obecní policie – boj proti
bezohledným řidičům a vandalismu
Od letošního roku působí v obci
obecní policie, která má cíl pomáhat v boji
proti bezohledným řidičům, kteří nedodržují rychlost, či nerespektují dopravní značení. Dále pomáhá zasahovat proti vandalismu v obci, tak pochůzkovou činnos-

tí má sloužit jako prevence kriminality. Policie bude také obsluhovat po obci rozmístěné fotopasti, které by mohly snížit rozbíjení zastávek, košů, černých skládek v lese
apod.
6)Více odpadkových košů po obci, větší
počet kontejnerů na odpad
Bylo přidáno 14 košů a držáků na
psí exkrementy. Dnes tak je po obci celkem
29 košů a 17 držáků na pytlíky na psí exkrementy. Do obce je ročně přistavováno
5 x 7 kontejnerů na velkoobjemový odpad,
2x nebezpečný odpad a 2x 7 kontejnerů na
bioodpad.
7)Snížení ceny za výměnu vodoměrů o
52%
Dosud obec platila za výměnu vodoměrů 2.130,- Kč, nyní budeme platit konečnou cenu cca 1.100,- Kč, tzn. o 52%
méně. Úspora nám postupně umožní snižovat dluh nevyměněných vodoměrů z minulých let.
8)Nová mateřská školka
Od 1. února by měla být otevřena nová mateřská školka, která v obci dlouhodobě chyběla. Na splnění tohoto termínu intenzivně pracujeme. Jakmile bude
všechno schváleno, uspořádáme Den otevřených dveří nejen pro rodiče s dětmi, ale
pro všechny občany obce. Neboť je opravdu čím se pochlubit. A nejen školkou, ale
také upraveným zázemím obecního statku.
9)Obecní statek
Po dlouhé době se podařilo pronajmout část statku (tzv. obecní ubytovna)
a také pracovníci pracovní čety prováděli v součinnosti se stavbou školky dokončovací práce, které nabyly v projektu (například dešťové svody, kanalizace do bývalé dílny, přepojení el. rozvodů atd.). Dále
se podařilo vyklidit většinu nepořádku na
obecním dvoře, vybudovat důstojné zázemí pro pracovní četu, odvedení dešťových
vod ze střech na ploše dvora, oplocení prostoru školky a technického zázemí, vyklizení bývalé dílny a přestěhování do stodoly
apod.

(Pokračování na str. 2)
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10) Pracovní četa
Pracovní četa se zabývala opravou staré techniky.
Všimli jste si například v průběhu
roku často posekaných příkopů a velkých
ploch, které se dříve sekaly ručně křovinořezem?
Trvalo to mnohokrát déle a výsledek nebyl ani tak hezký. Díky pořízení techniky došlo k rapidnímu zrychlení
sekání a pracovní četa tak měla více času
na další práci pro obec. To vše stálo hodně
času a úsilí, což možná není na první pohled vidět, ale bylo nutné vše udělat.
Byla provedena úprava a rozšíření cesty K Vranému-V Dolích, výsadba stromků náhradní výsadby (Třešňovka, Károvská), výměna stmívačů spínacích
bodů VO. ( úspora el. energie), montáž vývěskové skříňky a osvětlení zastávky Károv, montáž orientačních map Ohrobec a
Károv, rekonstrukce části veřejného osvětlení Jarov, prodej a rozvoz dřeva po těžbě
a úklid komunikace, odvedení dešťových
vod z ulice Sadová a ze žlabů budov statku, výstavba parkoviště pro školku a chodník ke vstupu do školky, dokončení nedodělané komunikace Úvoz a vyřešení odvodu dešťových vod. Došlo také k výměně dopravních značek v Ohrobci a sloupků neodpovídajících předpisům a doplnění značení podle schváleného dopravního
značení, nákup a montáž zrcadla v ulici V
Zahrádkách, vodorovné dopravní značení naproti pekárně, výroba a montáž 2 ks
závor, na Kárově byly vyznačeny přechody pro chodce včetně dopravního značení,
byla schválená úprava dopravního značení, která bude realizována v příštím roce.
Byly instalovány stojánky na kola u dětských hřišť a mnoho a mnoho další práce
vykonali pracovníci z pracovní čety.
11)Práce úřadu
Loňská změna vedeni obce přinesla i možnost posílit například pracovní
četu o další lidi, neboť jsem přesvědčen, že
má být více dělníků než úředníků. Místo
4 pracovníků na obecním úřadě plus jeden
dělník (plus případně někdy brigádníci) na
plný pracovní úvazek jsou v současné době
placeni 3 dělníci (včetně jejich vedoucího,
který plní i část agendy bývalé stavební referentky) a dále dvě pracovnice úřadu. Počet úředníků obecního úřadu byl unikátní
(vysoký) oproti srovnatelným, ale i větším
obcím.
Snížily se také výdaje za cestovní příkazy obce, které v roce 2009 činily
30.574,- Kč, v roce 2011 – 21.244,- Kč a v
letošním roce k dnešnímu dni jsou 12.924,Kč. Již nikdo nečerpá tzv. „cesťáky“ za 20
tisíc ročně apod.
Oddělili jsme také operativní čin-

nosti (provoz obce, běžná agenda apod.)
zajišťované pracovníky úřadu od směřování rozvoje obce. Směřování a rozvoj obce
je řízeno zastupiteli obce, místostarosty a
starostou.
Tato změna přináší větší jistotu
všech vykonávaných činností pro občany
při změnách zastupitelstva a přináší i vetší
kontinuitu.
Zároveň se zvyšuje tlak na zaměstnance obecního úřadu a kvalitu vykonávaných prací.
Zavedli jsme grantový systém (v
minulém roce obec přispěla celkově částkou 71.000,-Kč na veřejně prospěšné aktivity a systém pomoci při přihlašování obyvatel k trvalému pobytu. Pracovníci úřadu pomáhají při vyřizování maximálně možného při přehlašování obyvatel, neboť podle počtu obyvatel obec dostává od
státu peníze. Proto je tak důležité, aby bylo
co nejvíce obyvatel přihlášeno k trvalému
pobytu v naší obci. Jedině tak budeme mít
více peněz na investice do obce.
Jsem také rád, že byl díky aktivnímu zapojení občanů realizován průzkum
spokojenosti, provedena anketa na dopravní opatření (značky v obci). Byl schválen
nový strategický plán rozvoje Ohrobce,
neboť ten předchozí byl 13 let starý.
Také jsem rád, že byla zbourána černá stavba na Kárově v ulici Šípková,
která dlouhodobě ohrožovala okolí a mohla a měla být vyřešena již před lety.
Co mne naopak trápí?
Vandalismus v obci, agresivní a
arogantní řidiči, i přes velkou snahu stále vysoký počet nepřihlášených obyvatel,
nepořádek po koních, nedobudované řady,
osvětlení v některých - hlavně károvských
lokalitách apod.
Proto se kromě dalších důležitých
věcí budeme v roce 2013 věnovat pořádku
v obci, větší kontrole stavu komunikací a
jejich ošetřování, ošetřování zeleně, aby se
nám v obci lépe žilo.
Budeme se snažit získat dotaci na
místní komunikace. Budeme pořádat pravidelná setkání s občany střídavě na Kárově a v Ohrobci věnovaná diskusi nad problematickými okruhy, které obyvatele trápí
a budu rád, pokud budeme přemýšlet nad
možnostmi a náměty na řešení.
Tématem prvního setkání bude
čistota v obci, úklid obce a zeleně obecně.
Další témata se určí podle zájmu
občanů. Budu velmi rád, pokud na setkání přijdete a budeme se společně podílet na
rozvoji obce a jejím zlepšování.
Budeme dál hledat cestu ke snížení ceny vody. Je dobře, že se podařilo do
řešení zainteresovat okolní starosty, neboť
čím víc obcí se zapojí do boje za nižší vodné, tím vetší šanci budeme mít.

Pracovní četa bude více vidět
v ulicích obce, neboť bude mít více času
díky dokončení úprav statku apod.
Vážení spoluobčané,
velmi uvítáme náměty na činnost
jak pracovní čety, tak úřadu jako takového,
neboť všichni pracovníci obce pracují pro
občany Ohrobce a pro zlepšování a zkrášlování obce.
Jistě jsem na mnohé výsledky
práce uplynulého období zapomněl, stejně
jako na činnosti a plány na rok 2013.
Jak vidíte, práce je dost a věřím,
že rok 2013 bude pro Ohrobec a jeho občany úspěšný.
S blížícím se koncem roku bych
chtěl poděkovat všem, kteří pro obec pracují, organizují kulturní, sportovní, společenské a další akce, pracují v rámci zastupitelstva, komisí apod.
Také děkuji všem občanům za
náměty, ať již na zlepšení konkrétních věcí
v obci, upozornění na chování řidičů autobusů, na to, že nabízejí menší jízdné bez
lístku, což znamená v konečném důsledku
okrádání obecního rozpočtu, a tudíž méně
služeb pro občany (sekání, úklid, odpadkové koše,apod.) atd.
Rok 2012 se blíží ke svému konci, a proto Vám všem přeji klidné a pohodové vánoční svátky a úspěšný nejen rok
2013.
Pavel Makovský

HALLOWEEN

Dne 3.11.2012 se konal Halloweenský večer pro děti. Nejdříve děti
zhlédly krátké divadelní představení "Jak
šla pusa na špacír" a poté se vydal lampionový průvod nočním Ohrobcem. Se souhlasem šikovné maminky zveřejňujeme
její děkovnou báseň...

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

MIKULÁŠ V OHROBCI
O první prosincové neděli přišel
za námi do Ohrobce Mikuláš doprovázený andělem a čertem. Bylo to hned po strašidelném divadelním představení, přesto
čertův příchod děti vystrašil.
Anděl (a) pak měl (a) plné ruce
práce, aby děti utěšil (a). Mikuláš na vše
dohlížel a přijímal sliby od dětí, které neměly úplně čisté svědomí. Na závěr ještě
jak maminky, tak i tatínkové dokázali dětem svým vystoupením, že před Mikuláše
nechodí jen děti, ale v Ohrobci i dospělí.
V. Škván

ZUZANA KRACÍK - KUDLIČKOVÁ
Vy studovala
Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor angličtina a výtvarná výchova. Odmalička jezdila s rodiči na chatu
na Jarově a
nyní již 4 roky bydlí a tvoří na Kárově.
Prozraďte nám, co vlastně děláte?
„Už 12 let provozuji výtvarnou
dílnu, ve které vznikají originální šperky
z polymerových hmot a drobné malované
dárky“.
Co je to polymerová hmota?

„Polymerová hmota je kvalitní modelína, ze které se vyrábí rozmanité vzory a z nich se
pak sestavují šperky. Hmota po vypečení v troubě ztvrdne, současně si ale
zachová tvar i krásné barvy. Šperky vyrobené z této hmoty jsou vhodné i pro
alergiky“.
Jaké děláte šperky?
„Mezi mé nejoriginálnější výrobky patří hmyzí šperky – především brože
ve tvaru brouka. Dále u mne najdete sovy,
motýlky, kočky, květiny, ale i šperky klasických tvarů. Dokonce i pro pány a děti
se u mne něco najde. Nejen děti ocení ruč-

Ohrobec je vesnice, kde je dětí velice.
Každý rok už ňáký pátek, helowínský slaví svátek.
Děti mají s rodiči,lampiony na tyči.
Ve čtvrt na šest začátek, v pět musíme ze vrátek.
Děti uhání a křičí, všude kolem vítr fičí.
Svižným tempem těší se, načpak asi neví se.
Snad nebudou unavení, na to dětské představení.
Jak je pusa na špacíru a udělá v světě díru.
Když se malé děti smějí, rodičům se duše chvějí.
Pohled do jásavých očí, kdekomu se hlava točí.
Děti očka mžourají a pak dlouze tleskají.
Už chcem jít a můj syn křičí, lampion si nejspíš zničí.
Hází s ním a v tmu se noří, jsem si jistá že mu shoří.
Co to jsem za hloupou herku, lampion je na baterku!
V klidu jdeme vesničkou, tuze temnou uličkou.
Průvod končí u Berušky, vypadáme jak světlušky.
Každý kdo na průvod zašel, odměnu tu sladkou našel.
Teplý čaj a koláčky, dnes však nejsou za kačky.
Konečně jsou děti zticha, ládují si prázdná břicha.
Tácy prázdné v minutě,už musíme na kutě.
Odcházíme srdce jásá, taková to byla krása.
Děkujem a stokrát zase, příští rok snad příjdem zase.

Martina Hradecká

ně malované veselé magnetky třeba s motivy zvířátek a v tomto období i s vánoční
tématikou a PF 2013. Při výrobě si velmi
zakládám na precizním zpracování a mým
přáním je, aby moje věci dělaly těm, kdo
si je koupí, dlouho radost!“
Ve vaší dílně panuje tvůrčí atmosféra, police plné polotovarů i hotových
výrobků, různá vykrajovátka, korálky … je možné přijít si k Vám vybrat
osobně?
„ Ano, má dílna je v rodinném
domku na adrese Višňová 498 (roh s ulicí
Károvská) a v sobotu 22. 12. 2012 od 14
– do 17 h budu mít Den otevřených dveří.
Jinak je možné přijít i jindy po předchozí
telefonické domluvě – tel.: 775 229 739.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně tvůrčích
úspěchů – Jana Lípová

www.vodnideti.cz
reklama:

V Jesenici ve slané mořské vodě!
- vaničkování, kurzy plavání kojenců, batolat, předškoláků, školáků
- plavecká škola dětí bez rodičů od 3 let věku
- aquabelink od 3 do 11 let
- šnorchlování a ploutvové plavání od 6 let věku
- plavání dětí o letních prázdninách
- individuální výuka plavání dětí a dospělých
- plavání pro školky a školy
- aquaerobic a aqua-fit pro ženy
- pronájmy bazénů a herny
- hlídání dětí
- baby občerstvení
- plavání s mentálně a tělesně postiženými dětmi.
Přijímání přihlášek a informace na telefonech: 734 143 806, 775 606 896,
739 353 161, iv.hladikova@seznam.cz, www.vodnideti.cz
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INFORMACE Z OBCE
SNÍŽENÍ CENY ZA SVOZ ODPADŮ
PRO TRVALE HLÁŠENÉ OBYVATELE O CCA 10%
Zastupitelstvo obce se snaží trvale bydlícím občanům zmírnit dopad všeobecného zdražování v České republice,
které by se týkalo i zdražení poplatků za
odvoz odpadu v obci.
Proto připravilo a schválilo od
1.1.2013 poskytnutí příspěvku pro trvale bydlící obyvatele, díky kterému dojde k
snížení dnešních poplatků za odpad o cca
10%.
Pro plátce za odpady, kteří nejsou
trvale přihlášeni k pobytu v Ohrobci, se
ceny za odvoz odpadů naopak zvýší a bude
tak zahrnovat vyšší náklady, které obec odvozem odpadu má (například úklid kolem
kontejnerů, náklady na výběr a zaúčtování
poplatků, kontejnery na tříděný a další odpad apod.).
Technicky bude sleva uplatněna tak, že bude existovat vyšší poplatek za
odvoz odpadů a k němu žádost o příspěvek obce pro trvale bydlící plátce poplatku. Tímto dojde ke snížení ceny o cca 10%
oproti dnešním poplatkům.
Občanům, kteří nemají v obci trvalý pobyt a chtěli by platit nižší cenu za
odpad, stačí jediné, přihlásit se do obce
k trvalému pobytu. S přihlášením do obce
vám rádi pomůžeme, stačí se zastavit či zavolat na obecní úřad.
CENA VODNÉHO A STOČNÉHO
BEZ DPH BEZ ZVÝŠENÍ!
Obci se podařilo změnit návrh
provozovatele vodovodního a kanalizačního vedení na zvýšení ceny vodného a stočného bez DPH, a proto i pro příští rok bude
cena bez DPH stejná. Na konečnou cenu
tak bude mít vliv pouze zvýšení DPH státem. Je neuvěřitelné, že k datu sepsání tohoto článku, tzn. 10.12.2012 není známa
výše DPH, která bude od 1.1.2013!!!
FOTOPASTI - DALŠÍ NÁSTROJ
PRO BOJ S VANDALISMEM
V OBCI
Jak jsme informovali již minule,
budou po obci rozmístěny přenosné fotopasti, které bude obsluhovat obecní policie
k prevenci a odhalování vandalismu. Místa
umístění fotopastí budou měněna a pokud
se použití osvědčí, budou nakoupeny další. Umísťovány budou tam, kde jsou největší problémy s vandalismem , nedodržováním pořádku a pravidel. Především budou kolem často ničených autobusových
zastávek, černých skládek v lese, kontejnerových hnízd, závor apod. Od tohoto
opatření si slibujeme snížení vandalismu a

potrestání těch, kteří obecní majetek ničí.
Z tohoto důvodu byly na příjezdy do obce
instalovány doplňkové tabule, že je obec
monitorována kamerovým systémem.
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU NA
KONCI ROKU
Obecní úřad bude mezi vánočními svátky, přesně ve dnech 27.,28. a 31.
12. 2012, z důvodu čerpání dovolených
uzavřen. Samozřejmě v provozu platí telefonní číslo HOTLINE technické pomoci
v rámci obce (sněhová kalamita, poruchy
světel, havárie, apod.) 24 hodin: 776 621
851 a také NONSTOP číslo obecní policie:
739 156 156.
PODĚKOVÁNÍ ZA DÁREK
Děkujeme paní Martině Hradecké za krásný dárek, kterým je upaličkovaný nový
znak obce (viz obrázek), který je k vidění
na obecním úřadě. Moc děkujeme.

ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI
Na obecních internetových stránkách obce
je k dispozici vyhláška týkající se zimní
údržby v obci na letošní zimu (www.ohrobec.cz – sekce: vyhlášky).
Komunikace byly rozděleny do tří pořadí
podle dopravní důležitosti (konkrétní ulice
podle pořadí jsou uvedeny níže).
I. pořadí: místní komunikace, po které je
vedena veřejná hromadná doprava, a dopravně důležité spojující místní komunikace, po nichž je vedena dopravní zátěž,
těchto komunikací je v obci 54.425 m2.
II. pořadí: sběrné místní komunikace a důležité obslužné místní komunikace (45.690
m2).
III. pořadí: ostatní obslužné místní komunikace (3.320 m2).
Stanovené časové limity ke zmírnění závad ve sjízdnosti místních komunikací při
zimní údržbě komunikací:
I. pořadí, od výjezdu do 4 h.
II. pořadí, od výjezdu do 12 h.
III. pořadí, po ošetření komunikací I. a II.
pořadí, nejpozději však do 48 h.

Co se týká chodníků (6.467,5
m2), ty budou ošetřovány pro schůdnost
v rozsahu k chůzi v době od 7:00 do 17:00.
ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO ZIMNÍ ÚDRŽBĚ
Čištění místních komunikací, na
kterých byla prováděna zimní údržba, se
provádí po skončení zimního období, tj. po
31.3. 2013. Bude –li i po tomto období pokračovat nepříznivá povětrnostní situace,
bude čištění zahájeno do 30 dnů po jejím
ukončení. Čištění bude ukončeno nejpozději do 31.5.2013.
Seznam ulicí podle pořadí:
I. pořadí:
Károvská, Úvoz, Oblouková, Spojovací, Krátká, Nad úvozem, U rybníků I, U
rybníků II, Sadová, Libeňská, K Vranému, V Dolích, Šumavská, Nad lesem, Průběžná, Duhová, Slunečná, Jižní, Na Konci,
V Zahrádkách, Příčná, V Hranicích, Lhotecká
II. pořadí:
Na Širokém I, Na Širokém II, Na Širokém
III, Ořechová, Břízová, Šípková, Trnková, Topolová, Lísková, Jabloňová, Višňová, K Lesíčku, Šeříková, Lipová, Akátová,
V Sedlištích, Na Hřebenech, Meruňková,
U Planin, Vřesová, Jarovská, V Březinách
III. pořadí:
Jarovské údolí
Závěrem připomínáme 24 hodinovou
HOTLINE obce pro technickou pomoc
v rámci obce: 776 621 851
Kulturní výbor obce Ohrobec
Vás srdečně zve na
SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO
STROMU
Přijďte na krátké setkání k vánočnímu
stromu. Společně se svátečně naladíme,
zazpíváme si koledy, ochutnáme něco
málo dobrůtek a skauti budou rozdávat
Betlémské světlo.
(Přineste si lucerničky ať si ho máte
v čem odnést).
KDY: v sobotu 22. prosince 2012 v
17:00 hod
KDE: před obecním úřadem v
Ohrobci
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