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ZDARMA 

 -  neprodejné  

OHROBECKÝ  ZPRAVODAJ  

 Ke konci října byla dokon-

čena oprava komunikace Károvská. 

Celková částka za opravu byla 

6 867 207,- Kč. Z toho 308 760,- Kč 

jsme obdrţeli jako dar od obyvatel 

obce – děkujeme!   481 839,- Kč je 

splatných v dubnu 2010. Na opravu 

je tedy moţné přispět i dodatečně.  

 Po novém povrchu jezdíme 

dva měsíce a uţ se objevují stíţností 

na rychle jedoucí vozidla. Znovu upo-

zorňujeme, ţe v celém Kárově platí 

přednost zprava a před vjezdem do 

Károva je osazena značka omezující 

rychlost - zóna 40km/hod jakoţ i 

radar s kamerou, upozorňující na 

vaši rychlost. 

Do doby, neţ budou upraveny 

provizorní chodníky pro pěší, je nutné 

dbát zvýšené opatrnosti. 

 Všem občanům 

ulice V Sedlištích, kteří se 

podíleli finančně (dary 

celkem 491 941,- Kč) a 

organizačně na realizaci 

stavby nového povrchu 

své ulice, bych ráda vyslo-

vila upřímné uznání a po-

děkování za sebe i zastupi-

telstvo obce. 

Zároveň bych jim chtěla 

popřát, ať jejich nová „ 

silnička“ slouţí právě tak, 

jak si představovali a pří-

jemně přispívá ke spokoje-

nému ţití v Ohrobci. 

 

Ing. Michaela Zázvorková, 

starostka obce 

 

  

 

 KÁROVSKÁ . . .        … V SED LIŠTÍCH  

Placená inzerce 
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Slovo zastupitele 

Monika Hrubá 

43 let, vdaná, 

2 děti. Pracuje 

jako recepční. 

V Ohrobci 

bydlí od roku 

1998.   V 

letech 2002  

aţ 08 

působila v 

komisi ţivotního prostředí. 
Zastupitelka obce za „sdruţení 

nezávislých“. 

 

Tato doba nutí zamyslet 

se nad povahou občanů Ohrobce. 

Všichni chceme zde ţít v klidu, 

v  přírodě a v  čistotě. 

Zapomínáme však, ţe i za tohle  

všechno musíme něco zaplatit. 

Tím placením je pouze slušnost a 

ohleduplnost. 

Vadí nám volné 

pobíhání psů. Samozřejmě, ţe to 

můţe být povahou psa, ale hlavní 

zodpovědnost má majitel, který 

by tomu měl zabránit. Nelze psy 

nechávat volně pobíhat po lese, 

kde zvěř ţije a má své území. 

Důsledkem je potrhaná zvěř, 

které je-díky zástavbě-čím dál tím 

méně.  

Úklid po psech mimo svou 

zahradu (protoţe tam jsem 

doma) je stálým problémem této 

obce. Kaţdý řeší, jak TO 

zpoplatnit, uklidit, zamezit, ale na 

svou spoluzodpovědnost za zvíře, 

které si pořídí, se zapomíná. Je to 

v lidech, ne ve psech či koních, 

na které si téţ občané stěţují. 

M á m e  a s f a l t o v é  u l i c e , 

vydláţděné chodníky, ale koně, 

kteří na vesnici patří, nám vadí, 

přestoţe tu ţili s námi daleko 

dříve, neţ jsme se zde začali 

kulturně rozvíjet. Zástavba v této 

obci vzrostla, občanů přibylo a 

příroda nám musela ustoupit. 

Pokud jí nepomůţeme a budeme 

ji stále ničit, nebudeme dlouho ţít 

svůj sen o přírodě. O přírodě, 

která nám poskytuje potřebný 

relax v této technicky uspěchané 

době.  
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DOBRÁ  ZPRÁVA—DĚTSKÁ  HŘIŠTĚ  

MEZ I  RYBNÍKY  A  PŘED  OÚ BUDE ! ! !  

Dobrá věc 

se podařila 

a díky ob-

čanskému 

sdruţení 

Ohrobec 

dětem ve-

deného 

předsedou 

správní rady Mgr. Pavlem Makov-

ským vyrostou v naší obci dvě 

nová dětská hřiště. Jedno před 

obecním úřadem a druhé na místě 

bývalého hřiště mezi rybníky. 

Proto jsme poţádali Pavla Makov-

ského, aby se s námi o tuto radost 

podělil a informoval i o dalších 

záměrech tohoto ohrobeckého 

sdruţení. 

 

Jak Vás napadlo se pokusit získat 

peníze právě na dětská hříště? 

Jako obyvatel naší obce mám 

zájem, aby se v Ohrobci dobře a 

lépe ţilo. Protoţe se profesně vě-

nuji - kromě vzdělávání a školení - 

právě oblasti dotací a grantů, je 

mým cílem pomáhat do obce zís-

kávat finanční prostředky, které 

Ohrobci pomohou k dalšímu rozvo-

ji. Jelikoţ v mnoha grantech a 

dotacích mohou ţádat právě ob-

čanská sdruţení, zaloţili jsme 

občanské sdruţení Ohrobec dě-

tem, coţ je mimochodem název 

naší kandidátky z minulých voleb 

do obecního zastupitelstva.  

V první polovině roku se naskytla 

moţnost poţádat o příspěvek 

z regionálního operačního progra-

mu Střední Čechy právě na dětská 

hřiště. Této moţnosti jsme se roz-

hodli vyuţít a projekt připravit.  

 

Co znamená připravit projekt? 

Zjednodušeně řečeno: projekt 

včetně jeho příloh má téměř 100 

stran. Musí však splňovat velké 

mnoţství podmínek a povinností, 

coţ je časově velmi náročné na 

přípravu a na detaily, neboť při 

opomenutí některých povinných 

náleţitostí by mohla být celá sna-

ha zmařena a projekt vyřazen. 

Příprava projektu trvala téměř dva 

měsíce a jen díky výborné spolu-

práci s Obecním úřadem v Ohrobci 

a Jesenici jsme byli schopni splnit 

všechny podmínky, abychom moh-

li ţádost vůbec podat. 

Od obce jsme si pronajali pozemky 

za symbolickou jednu korunu (bez 

toho bychom vůbec nemohli ţá-

dost podat). Díky spolupráci Obec-

ních úřadů Ohrobce i Jesenice 

jsme získali i potřebné úřední sou-

hlasy. 

Jsme také velmi rádi, ţe zastupi-

telstvo přislíbilo 75.000,- Kč na 

dofinancování projektu, a tím také 

výrazně přispělo k realizaci naše-

ho záměru. 

 

Kdy budou hřiště postavena? 

Nová hřiště budou otevřena 

v průběhu cca dubna – května 

příštího roku.  

 

Kolik je výše dotace na hřiště ? 

Celková výše dotace je cca 700 

tisíc Kč. V této částce je zahrnuto 

DPH, výdaje na montáţ herních 

prvků, vlastní herní prvky, výdaje 

na povinnou publicitu podle pravi-

del EU, atd. 

 

Na jaké konkrétní herní prvky se 

mohou především děti a jejich 

maminky těšit? 

V projektovém záměru jsme počí-

tali s pískovištěm, pruţinovými 

houpačky, sestavou se skluzav-

kou, apod.  

Jeden z herních prvků uvádíme na 

obrázku a celý projekt můţete 

vidět na www.ohrobecdetem.cz. 

 

Jaké budou herní prvky, to ve sku-

tečnosti záleţí na výsledku výběro-

vého řízení na nejvhodnějšího 

dodavatele a na zadání tohoto 

výběrového řízení. Naším cílem je, 

aby herní prvky byly zvoleny podle 

zájmu uţivatelů, tzn. rodičů 

s dětmi. Rádi bychom vyzvali 

všechny, kteří mají zájem, aby se 

podívali na naše www stránky, a 

navrhli, jaký typ herních prvků by 

se jim líbil. A to jak před obecním 

úřadem, kde je plánováno menší 

dětské hřiště, tak mezi rybníky, 

kde bude hřiště větší. Stačí napsat 

na email makov-

sky@ohrobecdetem.cz a pomoci 

nám vybrat ty nejlepší. 

 

Považujete získání peněz na dět-

ská hřiště za velký úspěch? 

Určitě ano, vţdyť v naší kategorii 

(malé obce) získalo dotaci pouze 

11 projektů a náš byl vyhodnocen 

jako čtvrtý nejlepší, coţ je velký 

úspěch. 

 

Co plánujete dále? 

Cílem našeho sdruţení je pomáhat 

zlepšovat ţivot v Ohrobci Jelikoţ 

se nám podařilo jiţ nějaké peníze 

získat, plánujeme například pomo-

ci vzniku mateřského centra, 

apod. K tomu je však potřeba 

pomoc a zájem dalších obyvatel, 

neboť občanské sdruţení Ohrobec 

dětem je zatím pouze mou aktivi-

tou. Proto bych chtěl poţádat kaţ-

dého, kdo by chtěl jakkoli pomoci 

při výstavbě dětských hřišť, aby se 

přihlásil. Čím více si uděláme prací 

sami, tím více můţeme za získa-

nou dotaci pořídit herních prvků. 

Stejně tak bych moc rád poţádal 

všechny, kteří by se chtěli podílet 

na přípravě možného mateřské-
ho centra, jak z pohledu progra-
mu, tak provozu, apod., … ozvě-
te se!  

Dále hledáme moţnosti vyţití 

nejen pro mládeţ, ale všechny 

další občany Ohrobce, aby se u 

nás našlo širší spektrum společen-

ského a kulturního vyţití pro 

všechny. 

 

Na neziskovou organizaci dost 

odvedené práce i plánů do bu-

doucna, příští rok budou obecní 

volby, neplánujete kandidovat? 

Protoţe jsem přesvědčen, ţe člo-

věk by měl, pokud můţe, pomáhat 

tam, kde ţije, uvaţuji o tom. 

Nicméně základní podmínkou je 

vytvořit tým obdobně smýšlejících 

lidí, kterým půjde o další rozvoj 

obce. Pokud se toto povede, budu 

o případném sestavení kandidátky 

uvaţovat. Ale ještě před tím musí-

me dotáhnout dětská hřiště, vytvo-

řit podmínky pro případný vznik 

mateřského centra a dalších akti-

vit i pro ostatní občany naší obce. 

 

Děkuji za rozhovor, pokud budete 

mít jakýkoli dotaz, stačí napsat na 

email na makov-

sky@ohrobecdetem.cz, či nechat 

vzkaz v potravinách U Slavíčků. 

 

Marie Slavíčková, ZO  

http://www.ohrobecdetem.cz
mailto:makovsky@ohrobecdetem.cz
mailto:makovsky@ohrobecdetem.cz
mailto:makovsky@ohrobecdetem.cz
mailto:makovsky@ohrobecdetem.cz
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Krátká sdělení OÚ 

Prořez zelených pasů podél 

komunikací 

 O p ě t o v n ě 

upozorňujeme, ţe během zimních 

měsíců proběhne pořez křovin a 

stromů vysázených v zelených 

pasech podél komunikací. 

Ţádáme všechny občany, kteří 

sází podél oplocení keře jako 

zábranu proti prachu, aby sázeli 

z vnitřní strany oplocení, nikoliv 

zvenku. Většina komunikací 

v Ohrobci je úzkých a vysazování 

jakýchkoliv porostů v zelených 

pasech není moţné. Stejně tak 

není dovoleno klást před 

oplocení různé zábrany - 

kameny,kůly, ţeleza apod. Pokud 

chcete tedy některý z keřů a 

stromků rostoucích vně oplocení 

uchovat, přesaďte je prosím v 

nejbliţším moţném termínu. 

 

Odprodej pozemků pod chatami 

v Jarovském údolí 

 V  l e t o š n í m  r o c e 

proběhla druhá etapa prodeje 

p o z e m k ů  p o d  c h a t a m i 

v Jarovském údolí. Přestoţe 

pozemky byly „odlesněny“, 

nezměnilo se zařazení v platném 

územním plánu. Znamená to 

tedy, ţe v současné době není 

dovoleno v Jarovském údolí 

provádět jakékoliv stavby, vyjma 

udrţovacích prací na objektech. 

Ţádáme všechny majitele těchto 

r e k r e a č n í c h  c h a t ,  a b y 

respektovali platnou vyhlášku a 

počínali si vzhledem k umístění 

chat v lese opravdu šetrně. 

Prosíme všechny o udrţování 

pořádku. 

Pobíhající psi 

 V z h l e d e m 

k narůstajícímu počtu obyvatel se 

zvyšuje i počet chovaných psů v 

obci. V letošním roce výrazně 

přibylo hlášení o pohybu 

zatoulaných  a opuštěných 

pejsků.  Ţádáme všechny 

chovatele o svědomitý a 

zodpovědný přístup ke svým  

zvířatům a zabezpečení  zahrad 

tak, aby psi volně nepobíhali po 

obci. Pokud se nám totiţ 

nepodaří zj ist it  totoţnost 

pobíhajícího psa a nejsme 

schopni dohledat majitele,  

následuje oznámení odchytové 

sluţbě a umístění do útulku, coţ 

stojí cca 12.000,- Kč. 

  Marie Slavíčková, referentka OÚ 

 

 Sloţenky odpad 

 Rádi bychom upozornili 

na „nepopulární“ povinnost 

občanů  - na  platbu za odpad a 

psy na rok 2010. Prosíme 
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JAK  SE  NEJČASTĚJI  Z BAVUJEME  

VYSLOUŽILÝCH  ELEKTROSPOTŘEBIČŮ  

 Kaţdá domácnost produ-

kuje velké mnoţství odpadu. Ideál-

ně se ho zbavujeme tehdy, kdyţ 

před domem máme popelnici, za 

kterou jednoduše zaplatíme a o 

její vyváţení se pak nemusíme 

starat. 

 Jenţe dnes uţ většina 

z nás ví, ţe do popelnice nelze 

odloţit vše. Copak o takový mast-

ný papír od salámu se popelnice 

spolehlivě postará. Jistou námahu 

nás stojí roztřídění papíru, plastů 

či skla. Ale i zde jsme si navykli na 

modré, ţluté či zelené sběrné kon-

tejnery. 

 Co kdyţ se nám však 

rozbije mixér, fén či ţehlička? 

Jsme ochotni je odnést do sběrné-

ho dvora, který můţe být i několik 

kilometrů vzdálený? 

Co napověděl průzkum? 

 Elektroodpad je momen-

tálně nejrychleji rostoucím druhem 

odpadu. Celosvětově nyní tvoří aţ 

pět procent hmotnosti pevného 

domácího odpadu, tedy téměř 

tolik jako plastové obaly. 

 V zemích Evropské unie, 

kde se v domácnostech ročně 

vyprodukuje asi osm milionů tun 

elektroodpadu, roste jeho objem 

tempem tři aţ pět procent ročně, 

skoro třikrát rychleji neţ celkový 

objem odpadu. 

Před třemi lety, kdy v České repub-

lice začínal systém zpětného od-

běru vyslouţilých spotřebičů te-

prve vznikat, v mnoha zemích 

Evropy jiţ perfektně fungoval. U 

nás tehdy – s nadsázkou řečeno – 

platilo, ţe většina lidí elektroodpad 

rozlišovala pouze na dvě skupiny: 

na ten, co se do popelnice neve-

jde, a ten druhý, co se tam vtěsnat 

dá. 

 Od té doby došlo 

k výraznému posunu. Ukázal to 

průzkum, který se opakoval 

v dvouletém intervalu. Lze konsta-

tovat, ţe došlo k výrazným změ-

nám v uvaţování lidí. S tvrzením 

„Díky zpětnému odběru se nepo-

valují stará zařízení v příkopech a 

na skládkách“ dnes souhlasí 72 % 

dotazovaných. 

 Kdyţ se řekne „zpětný 

odběr elektrozařízení“, vybaví se 

podle průzkumu více neţ polovině 

dotázaných, přesněji 53 % respon-

dentů „odevzdání elektrozařízení 

prodejci při koupi nového“. 

Co vlastníme, proč to vyhazujeme 

 Průzkum poskytuje zají-

mavé údaje i ve vztahu k jednotli-

vým skupinám elektrozařízení. 

Tazatelé zjišťovali, kolik a kterých 

spotřebičů domácnosti vlastní, 

jaké je jejich průměrné stáří, nebo 

co bývá nejčastější příčinou jejich 

obměny. 

 Například lednice – ale-

spoň jednu vlastní 99 % českých 

domácností, 50 % lednic je starší 

pěti let. Novou si 55 % českých 

domácností pořizuje nejčastěji 

jednou za šest aţ deset let. Důvo-

dy vyřazení staré lednice jsou v 

rovnováze. Kvůli poruše ji přestá-

vá pouţívat 47 % domácností, 47 

% odůvodňuje tento krok náku-

pem nového, lepšího modelu. 

Kdyţ uţ dojde na likvidaci lednič-

ky, odevzdá ji 34 % domácností do 

sběrného dvora. Za novou ji při 

nákupu vymění u prodejce 20 % 

lidí, 13 % starou, ale ještě funkční 

lednici někomu zdarma věnuje, 

osm procent prodá do bazaru 

nebo prostřednictvím inzerátu a 

stejných osm procent takový spo-

třebič nějakým způsobem dál pou-

ţívá. Stále ještě však šest procent 

dotázaných přiznává, ţe starou 

lednici prostě postaví k popelnici. 

 Pro srovnání se podívej-

me třeba na fény a kulmy: vlastní 

je 83 % českých domácností a 56 

% jich je tři aţ pět let starých. Po-

kud dojde k výměně, je to v 65 % 

případů kvůli poruše a jen v 25 % 

z důvodu nákupu nového, lepšího 

modelu. A způsob jejich likvidace? 

Největší mnoţství těchto malých 

domácích pomocníků, bohuţel, 

končí v popelnici mezi ostatním 

odpadem. Podle průzkumu je to 

44 %. V domácnostech, kde mají 

větší ekologické zábrany, ale ţád-

né místo zpětného odběru bezpro-

středně po ruce, jich dál překáţí 

16 %, pouze 13 % fénů a kulem 

lidé odevzdají do sběrných dvorů. 

     ELEKTROWIN 

Placená inzerce  

všechny občany, aby během měsíce ledna 2010 

uhradili poplatky za svoz odpadu a za své psy a 

nečekali na zasílání sloţenek.  Určitě si uvědomujete, 

ţe rozesílání sloţenek znamená vysoké   (a zbytečné) 

náklady na poštovném.  Protoţe si nakonec všichni 

musí přijít pro lístečky na popelnice k nám,  platí 

většinou (krom chatařů, kteří chodívají aţ po jaru) 

hotově na úřadě. 

 

 Pokud chcete platbu poukázat převodem, 

pouţijte č. účtu  7322504/0600, var. symbol  

z loňského roku (rádi sdělíme e-mailem, nebo  

telefonem ). 

Výše plateb pro rok 2010: 

A: Svoz  6 x za rok 550,- Kč (lístečky nebo 4x pytel) 

B: Svoz 12 x za rok 825,- Kč (lístečky) 

C: Svoz 26 x za rok 1.375,- Kč (lístečky) 

D: Svoz týdně 2.200,- Kč nálepka na popelnici 110 l 

E: Svoz týdně 3.590,- Kč nálepka na popelnici 240 l 

1. Pes   200,- Kč 

1. Pes (důchodce) 100,- Kč 

Kaţdý další pes 200,- Kč (i pro důchodce)  

 

  Hana Adamkovičová, referentka OÚ 
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Ohrobecký zpravodaj  

7 let, 13 představení, 1 200 

hodin zkoušek a více neţ 6000 

diváků na návsi v Ohrobci, tj. 

unikátní projekt našeho ohrobec-

kého divadelního souboru 

N.S.HROB (rozuměj Nový Strejcův 

Herecký Roj Ohrobeckých Budite-

lů). 

 

U zrodu nápadu divadla 

v Ohrobci, stála parta ve sloţení, 

Jan Honzal, Jaroslav Dřevo, Petr 

Širočka, Josef Šindelář, Jiří Votá-

nek a Karel Slavíček, která  pod 

vedením duchovního otce projek-

tu a prvního reţiséra souboru 

Petra Slavíčka připravila v roce 

2003  první představení z dílny 

klasiků české zábavy - divadla 

Járy Cimrmana - Záskok.  

V základní sestavě fungoval sou-

bor tři roky a na návsi Ohrobce 

se postupně odehrála pohádka 

Dlouhý Široký a Krátkozraký a 

jevištní sklerotikon Švestka, kdy 

v průběhu nácviku  vystřídal ve 

vedení  souboru Petra Slavíčka 

nový reţisér Jaroslav Strejc. Ve 

čtvrtém roce působení na návsi 

Ohrobce vyrostlo velké podium, 

aby při jediném představení po-

bavil diváky projekt díla dalšího 

klasika českého humoru p. Br-

dečky Tajemný Hrad v Karpatech. 

V souvislosti s tímto projektem 

byl soubor rozšířen o řadu hostu-

jících „herců“, z nichţ vzešli i dva 

noví stálí členové souboru René 

Kuchár a Michal Řezník. 

Nedílnou součástí představení se 

stala i vystoupení různých hudeb-

ních ţánrů. V našem „amfiteátru 

na kurtech“ zněly zpěvy dětského 

sboru, country kapely, souboru 

staročeských písní a 

v neposlední řadě zněli Ohrob-

cem  hlasy profesionálních oper-

ních pěvců z nichţ jeden je dnes 

členem opery Národního divadla 

v Praze a druhý působí v zemi 

zpěvu zaslíbené – Itálii. 

„Vy jste z Ohrobce – tam hrajete 

to divadlo?“  Byla věta, kterou 

jsem slyšel od lékaře v Motole.  

Odezvy na naše Ohrobecké diva-

dlo jsme obdrţeli z Moravy i 

z dalších oblastí Čech  a slávu 

Ohrobce tak šíříme do celého…..

(-:   Motto činnosti souboru – 

„naše ohrobecké divadlo je jako 

oslava narozenin a příleţitost 

k setkání s přáteli“ –  nás vedlo 

k tomu, ţe jsme s výjimkou na-

šich přátel v Pyšelích odmítli 

všechny nabídky na představení 

mimo Ohrobec. 

 

Navzdory amatérským podmín-

kám jsme vţdy kladli důraz na 

profesionální přístup jak v oblasti 

kostýmů, kulis, tak i našich 

„hereckých“ výkonů. Poděkování 

patří našim stálým partnerům, 

mezi něţ patří vedle obecního 

úřadu Ohrobec i pekárna Beruš-

ka a zejména patří dík naší milé, 

nezištné mecenášce paní Veselé, 

která jiţ řadu let dodává našim 

vystoupením lesk a zář profesio-

nálním osvětlením a ozvučením 

od společnosti ProMoPro, které 

nám poskytuje zdarma. 

 

Kaţdé představení, které se ode-

hrálo mělo svůj vlastní příběh, 

ale o tom moţná  někdy   příš-

tě…… ? 

 

Jménem celého divadelního sou-

boru děkujeme všem za přízeň, 

podporu a přejeme nám všem 

nejenom do roku 2010, aby ţivot 

v našem Ohrobečku byl trvale 

„jako oslava narozenin.“ 

 

Petr Širočka 
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V sobotu 16. ledna přijede do Ohrobce Kocour v botách v podání divadla Elf. Představení pro děti začíná v 15 hodin v obecním statku - U Rybníku 6. 

V sobotu 13. února od 15 hodin bude v obecním statku karneval pro děti v reţii Divadélka Romaneto.  

V sobotu 27. března dopoledne zveme všechny na úklid Ohrobce – vymeteme zimní smetí. Sraz všech – rádi uvítáme i rodiče s dětmi - kterým zále-

ţí na čistotě obce v 9:30 před OÚ – V Dolích 5. 

V sobotu 27. března od 15 hodin vystoupí v obecním statku Liduščino divadlo s představením Veselé velikonoce.  

V sobotu 24. dubna oslavíme Den Země soutěţemi s ekologickou tématikou. 

V neděli 30. května dětský den ve sportovním duchu, nejlépe zase na kole. 

 

      Klub deskových her Aristokrat 
 

Inspirováno klubem deskových her Paluba na Smíchově rozhodlo se pár kamarádů založit podobný klub i v Ohrobci. Již od září se tak každou 

druhou sobotu v měsíci v restauraci Aristokrat schází parta nadšenců nad deskovými hrami. 

Klub je to otevřený, tedy může přijít kdokoliv, vstupné se nevybírá, hry si nosíme vlastní. A jak to většinou probíhá? Každý si vybere, co s kým 

bude hrát. Her je vždy k dispozici několik. Následuje seznámení s pravidly, neboť často se jedná o hry nové, nevyzkoušené. A pak se hraje. Když hra 

„chytne“, hraje se až do zavíračky. Když ne, vyzkouší se něco jiného nebo již osvědčeného. 

Pokud máte chuť, přijďte se pobavit a zahrát si. Začíná se obvykle okolo 20. hodiny. Nejbližší termíny jsou 9. ledna, 13. února. 

 

Podrobnosti k akcím naleznete na webových stránkách klutura.ohrobec.cz     Za kulturní výbor Valda Škván, Jana Lípová a Kristina Bardová 

KULTURNÍ  AKCE—1.  POLOLETÍ  ROKU  2010 

http://www.klutura.ohrobec.cz


Přestoţe se blíţí zima a 

jiţ není potřeba na hřišti zalévat a 

sekat trávu (snad jen pohrabat 

listí), práce na dalším rozvoji neu-

staly. Rádi bychom vás informovali, 

jaký je současný stav a plány na 

příští rok. 

 

Pro realizaci hřišť byly 

zvolené rozdílné postupy. Károvské 

se začalo budovat ihned, z dostup-

ných prostředků, za vydatné pomo-

ci dobrovolníků a sponzorů a jeho 

první část je jiţ v provozu. Rekon-

strukci ohrobeckého hřiště mezi 

rybníky a výstavbu nového před OÚ 

řeší sdruţení Ohrobec Dětem a 

jelikoţ v minulých dnech obdrţelo 

dotaci - upřímně gratulujeme!!! 

Jistě se s jeho výstavbou začne 

v dohledné době. Více informací se 

dozvíte v rozhovoru Pavla Makov-

ského. 

  

Károvské hřiště je jiţ 

oplocené, zatravněné, jsou tu pru-

ţinové houpačky pro menší děti, 

hrazdy, kládová houpačka a kolo-

toč. Tím jsme zcela vyčerpali fi-

nanční prostředky určené na ká-

rovské hřiště. V příští fázi bychom 

rádi pořídili herní prvek i pro mlad-

ší školní děti. Nejlépe by vyhovova-

la lanová prolézačka vhodná pro 

rozvoj motoriky dětí ve věku od 6ti 

let. I kdyţ jsme obdrţeli dar od 

společnosti Verebex a prostřednic-

tvím Nadace Naše Dítě obdrţeli i 

další významný sponzorský dar ve 

výši 50.000,- Kč od společnosti 

RWE, za který paní z Károva, která 

si ze skromnosti nepřála být jme-

nována, velice děkujeme, nemáme 

stále finanční prostředky 

v potřebné výši. Proto prosíme, 

pokud můţete přispět osobně ane-

bo vaši zaměstnavatelé, udělejte 

něco pro károvské hřiště !!!  

Předem děkujeme. 

Károvské dětské hřiště 

bylo slavnostně otevřeno 29. srpna 

za přítomnosti paní starostky Ing. 

Michaely Zázvorkové, pana mís-

tostarosty Milana Ziera a asi pade-

sáti dětí s rodiči. Pro pobavení zde 

klauni tvořili zvířátka z balonků a 

později se opékaly buřtíky a hrálo 

na kytaru. Bylo to velmi příjemné 

odpoledne.  

 

 Deníček vývoje Károvské-

ho hřiště včetně fotografií z brigád 

a z otevření naleznete na http://

hriste.ohrobec.cz. 

 

 Stále také pokračuje 

Veřejná sbírka na výstavbu a re-

konstrukci dětských hřišť – KDO SI 

HRAJE, NEZLOBÍ. Na sbírku je moţ-

né přispět zasláním daru na 

transparentní účet číslo 376 045 

5001/5500 nebo příspěvkem do 

pokladniček, které jsou umístěny: 

v podatelně OÚ, v prodejně U Sla-

víčků, v pekárně Beruška, 

v cukrárně Black Mary a v restau-

raci Aristokrat. Dle podzimního 

usnesení ZO je nově moţnost při-

spět prostřednictvím této sbírky 

účelově na konkrétní hřiště. Tedy 

buď na „ohrobecké“, nebo na 

„károvské“. Tato moţnost připadá 

v úvahu jen tam, kde je známý 

dárce, tedy při zaslání peněz na 

bankovní účet, nebo při osobním 

předání na obecním úřadu. Stačí 

ve zprávě pro příjemce uvést lokali-

tu hřiště, na které chcete přispět, 

případně toto uvést do darovací 

smlouvy. Pokud byste na specifika-

ci určení zapomněli, lze ji doplnit i 

dodatečně na OÚ po předloţení 

výpisu z vašeho účtu, ovšem v co 

nejkratší době, aby jiţ peníze neby-

ly rozděleny a pouţity. Neoznačené 

příspěvky se i nadále budou řídit 

původním rozhodnutím zastupitel-

stva o dělení napůl mezi hřiště 

v Ohrobci a Kárově. 

 

Lípovi, Škvánovi, Bardovi www.ohrobec.cz  

Krátká sdělení 

 

Veřejné osvětlení (VO) – časté 

poruchy 

 Opravy a údrţbu veřejného 

osvětlení si v rámci úspory, obec 

převáţně dělá sama 

 Poslední dobou se stávalo, 

ţe v jednotlivých částech obce 

docházelo k výpadkům. Bohuţel 

závady byly takového rázu, ţe jejich 

odstranění bylo zdlouhavé a nebylo 

lehké je nalézt. Většinou se jednalo o 

zkraty v kabelové síti, vinou stavební 

činnosti (Károv). V Ohrobci dochází k 

poruchám z důvodu zastaralé 

venkovní nadzemní sítě, která při 

zatíţení mění své průhybové 

vzdálenosti a při větru dochází ke 

zkratům. 

 V současné době došlo 

k přefázování celé sítě VO a 

doufáme, ţe k poruchám bude 

docházet v podstatně menší míře. 

              Milan ZIER 

RESTAURACE  N A  KÁROVĚ  
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Váţení sousedé Ohrobce a Károva. 

Nedávno jsme pro vás 

otevřeli novou restauraci na Káro-

vě a rádi bychom vám, představili 

naši firmu Aristokrat catering s.r.o. 

Podnikáme v oboru od roku 1992  

a v současnosti máme tři divize. 1) 

Catering – zabývající se pořádáním 

společenských akcí spojených 

s gastronomií, vytipování vhodných 

prostor a zajištění různých kultur-

ních programů. 2) Gastronomický 

servis v Národním domě na Vino-

hradech-  prodejní bary při maturit-

ních i firemních plesech, slavnostní 

společenské večery spojené 

s gastronomií a galavečeře. 3) 

Restauraci na Kárově, ta vzhledem 

ke své poloze vás bude asi zajímat 

nejvíce. 

O této restauraci jsme věděli dlou-

ho, protoţe jiţ několik let jezdíme 

vařit s břeţanskými indiány na 

dětský tábor do Malé Lečice a 

v místních lesích probíhají brigády 

a přípravné akce. S  minulým maji-

telem objektu jsme se dokázali 

dohodnout na přijatelné ceně aţ 

koncem roku 2008. Po půlroční 

rekonstrukci vám můţeme nabíd-

nout kulturní prostředí nejen 

k příjemnému posezení, ale i 

k pořádání různých akcí  a aktivit 

(místní krouţek deskových her). 

Sousedíme s nově vybu-

dovaným dětským hřištěm, které 

jsme pomohli zreali-

zovat a proto je 

naše orientace pře-

devším na rodiny 

s dětmi. Z tohoto 

důvodu je naše 

restaurace nekuřác-

ká. Pro zimní období 

máme vlastní dětský 

koutek a pro kuřáky 

venkovní vyhřívané 

místo. 

Myslíme ale i na 

dospělé návštěvníky. Pořádali jsme 

„Posvícenský víkend“ se staročes-

kou kuchyní a ţivou hudbou. Ke 

konci roku máme naplánovanou 

Silvestrovskou oslavu -  výjimečně  

kuřácký večer (rezervace na Sil-

vestrovské menu jsou jiţ v prodeji). 

V restauraci Aristokrat si můţete 

objednat pizzu z pravé italské pece 

na dřevo a při odběru 10 ks je 11. 

pizza zdarma. Naše kuchyně dále 

nabízí steaky, ryby, těstoviny nebo 

saláty. Čepujeme Plzeň, Gambri-

nus, Birell i Kofolu. 

V nabídce máme zvýhod-

něné dárkové poukázky, které je 

moţno uplatnit jak v restauraci, tak 

při pořádání párty u Vás doma 

(včetně servisu a inventáře případ-

ně mobiliáře). 

V příštím roce bychom 

rádi zprovoznili  Free WIFI síť. 

Těším se na případné podněty 

k naší další práci a k vaší spokoje-

nosti.               Zdeněk Štěpánek 

 

Kontakty: Restaurace Aristokrat, 

K lesíčku 129, Ohrobec – Károv. 

Tel.: 257711688, 724842370  

www.aristokrat.cz 
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Betlémské světlo 

 Ve středu 23. prosince od 

17 do 17:30 bude skautský oddíl 

Ohrobecká Medvíďata rozdávat za 

zpěvu koled světlo z Betléma. 

Přijďte se svíčkou či lampičkou a 

zabroukejte s dětmi pár koled. 

Váţn í  č tenář i  Ohrobeckého 

zpravodaje,  jménem celého  

zastupitelstva obce i pracovníků 

obecního úřadu, bych Vám rád 

popřál pohodové vánoční svátky a 

mnoho pracovních i osobních 

úspěchů v roce 2010. 

                B. Barda 
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