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	 V	 mikroregionu	 Dolnobřežan-
sko	vznikají	pro	cyklisty	zajímavé	okru-
hy.	Dnes	Vám	přinášíme	popis	prvního	
z	připravovaných,	jemuž	pracovně	říká-
me	oranžový	(jeho	označení	se	právě	řeší	
s	KČT).
Charakteristika	 okruhu: Nenáročná tra-
sa vedená převážně po lesních a polních 

cestách, vhodná i 
pro malé cyklis-
ty je záměrně ve-
dena kolem dět-
ských hřišť s řa-
dou vhodných míst 
k odpočinku i ob-

čerstvení s možností krátkých odboček 
na zajímavá místa pro zdatnější cyklisty. 
Délka: 20km + 3km odbočka na vyhlíd-
ku u altánu a hradiště Závist-Akropole + 
4km odbočka na vyhlídku Zvolská Homole 
Zajímavosti na trase: Vyhlídka nad Vltavou 
u altánu, hradiště Závist-Akropole, vyhlíd-
ka Zvolská Homole nad Vltavou.
Popis	trasy: Začínáme u pošty v Dolních 
Břežanech na náměstí Na sádkách, ale na 
okruh lze najet a sjet pochopitelně kdeko-
liv. V ulici Na Račanech se napojíme na 
cyklotrasu 19A a sledujeme ji až na křižo-
vatku u fotbalového hřiště.
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ZPRAVODAJ
OHROBECKÝ 

 Někteří z Vás již zaznamena-
li, že 17.9. se na cvičišti v Ohrobci bude 
konat výstava a soutěže pro psy všech 
ras. Tímto soutěžním dnem bychom 
chtěli oslavit roční fungování a záro-
veň poskytnout možnost všem majite-
lům psů, aby si také trochu pohráli. Sou-
částí bude výstava všech plemen i kří-
ženců, soutěž v poslušnosti a soutěž ve 
speciálních cvicích, jako je průchod vuř-
tovou uličkou. Akce je určena opravdu 
všem majitelům i pejskům, nezáleží na 
věku psovoda ani pejska, cviky jsou jed-
noduché a v různé míře je zvládne kaž-
dý, proto se nebojte přijít, i když Váš pes 
není zrovna šampion krásy nebo nepod-
stoupil služební výcvik. Celkový výkon 
můžete ovlivnit i Vy v soutěži poznávání 
plemen.
 Více o jednotlivých cvicích se 
dozvíte na www.zko-dolnibrezany.web-
node.cz, na vývěskách obce nebo přímo 
na cvičišti. Přihlášku najdete na strán-
kách, ale přihlásit se můžete i na místě. 
Vzhledem k náročnosti programu však 
preferujeme předběžné přihlášky, aby-
chom program mohli lépe zorganizovat. 
Zajištěno bude i občerstvení a dopro-
vodný program v podobě různých uká-
zek nejen výcviku psů, možnost konzul-
tací i vyjížďky na koních.
 Pečlivě si prosím přečtěte pro-
pozice a zejména nezapomeňte na očko-
vací průkaz, který musí mít každý s se-
bou.

Těšíme se na Vaši účast
Alžběta Šorfová,  ZKO Dolní Břežany

PSÍ DEN V OHROBCI

 Vážené občanky, vážení občané 
obce,
vítám vás u dalšího vydání našeho zpravo-
daje, ve kterém se dozvíte kromě aktualit a 
připravovaných aktivit obce, také mnoho a 
mnoho dalších informací.
V dnešním úvodníku se však nemohu věno-
vat jinému tématu, než změně vedení obce, 
ke kterému došlo dne 6. září.
 Po loňských obecních volbách se 
členové zastupitelstva dohodli, že po uply-
nutí půl roku až roku vyhodnotí, zda zvole-
né vedení obce (starostka, dva místostaros-
tové) má pokračovat i v dalším období, či 
zda se vedení obce má změnit, popř. obmě-
nit. Dvě třetiny zastupitelů (šest z devíti) se 
rozhodli, že se má vedení obce změnit. Pro-
to rezignovali oba místostarostové a byla 
odvolána starostka obce.
 Bylo zvoleno vedení obce nové, 
kdy kromě nového starosty (PhDr. Pavel 
Makovský, MBA), byli zvoleni dva noví 
místostarostové (ing. Tomáš Maruniak a 
ing. Jan Klak) a v té souvislosti i noví před-
sedové výborů kontrolního (Jiří Votánek) a 
finančního (Michal Machata), neboť noví 
místostarostové byli do teď předsedy těch-
to výborů a ze zákona tak museli být zvo-
leni noví předsedové výborů . Došlo také 
ke zvolení nové členky výboru kontrolního 
(Andrea Peroutová).
 Celé vedení obce (neuvolně-

ný starosta i neuvolnění místostarostové), 
stejně jako nově zvolení předsedové výbo-
rů i nová členka kontrolního výboru budou 
pracovat bez nároku na odměnu. Tyto od-
měny budou použity jako jeden ze zdrojů na 
rozvoj naší obce. 
 Stávajícímu zastupitelstvu zbývají 
tři roky do dalších obecních voleb. V tom-
to období budeme kromě dalších a dalších 
úkolů pracovat v několika hlavních oblas-
tech. Jedná se o  hledání finančních zdro-
jů pro obec (dotace, granty, snížení nákla-
dů na chod obce), stanovení  dlouhodo-
bé strategie rozvoje obce, vyřešení strojní-
ho a dalšího vybavení obce,  zvýšení bez-
pečnosti v obci (dodržování rychlosti v ne-
bezpečných úsecích obce), zlevnění vodné-
ho a stočného, lesní hospodářství, budeme 
realizovat projekt „Přihlaš se do Ohrobce, 
pomáháš hlavně sám sobě“, budeme reali-
zovat akce jako například ples obce, vítání 
občánků, svatby, apod. 
 O všech našich krocích a aktivi-
tách budeme průběžně informovat v tomto 
zpravodaji, na zastupitelstvech obce, ve vý-
věskách i na internetových stránkách obce.
 Stejně tak velmi oceníme jakéko-
li podněty a návrhy od vás, občanů naší 
obce, za které předem děkuji.
S přáním příjemného čtení

Pavel Makovský
Předseda redakční rady

ÚVODNÍK

JEDU	S	KOLEM	NA	ORANŽOVOU

OZ(Pokračování na straně 6)

SETKÁNÍ	SE	SENIORY
Srdečně zveme seniory žijící v naší 
obci na setkání v restauraci „U	Čer-
ných“, které se koná v neděli	25.	září	
od	14:00	hodin. Občerstvení a hudba 
zajišteny.

vítání malých občánků se uskuteční 
20.	 11.	 2011, děti narozené 2007 - 
2009 budou přivítány v 11:00 hodin a 
děti narozené 2010 a 2011 budou přiví-
tány v 15:00 hodin. 

VÍTÁNÍ	OBČÁNKŮ
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 Zastupitel obce, kterému je 33 
let, žije v Ohrobeckém údolí od roku 2004. 
Vystudoval ateliér malby M. Rittsteina na 
Akademii výtvarných umění v Praze a v 
současné době je na „volné noze“.

S jakými očekáváními jste vstupoval do 
komunální politiky?
 Byla to pro mne velká neznámá, 
ale z podstaty věci jde vždy o správu svě-
řené věci, v našem případě obce, kde žije-
me. Přál jsem si blíže se seznámit s cho-
dem obce a zapojit se do jejího života. 
Velkým cílem bylo také vtáhnutí obyvatel 
Ohrobeckého údolí, které leží geografic-
ky mimo centrum Ohrobce, do obecního 
života a zároveň posílit zájem „obecního 
úřadu“ o „údolí“, ve kterém žiji.
Podařilo se?
 Víte, někdy se stále cítím jako 
obyvatel kolonie, jejíž správa je na míle 
daleko, proto se obyvatelstvo bez bázně 
a naděje na pomoc z venčí začalo spolé-
hat samo na sebe. Myslím, že je to chy-
ba zažitého stereotypu a věřím, že se ča-
sem skutečně dostaneme do bodu, kdy se 
každý z obyvatel Ohrobeckého údolí bude 
jednoznačně identifikovat s obcí samot-
nou. Jsem si však vědom toho, že správa 
sama je zde limitována množstvím vlast-
níků jednotlivých pozemků, kde jen vel-
mi malé části jsou „obecní“ a pravomo-
ci obce tedy omezené.
V čem tedy myslíte, že může obec pro-
spět?
 Obec a její zastupitelstvo může 
být především silným partnerem při jed-
nání se státními úřady a institucemi, tak 
jak se to ukázalo při jednání s vedením 
Lesů ČR a „kauzy“ placeného vjezdu do 
údolí, kdy se obec, díky své autoritě, stala 
opravdu silným spoluhráčem a pomocní-
kem. A díky svému vlivu skutečně pomoh-
la  všem obyvatelům Ohrobeckého údolí.

Děkujeme za rozhovor, redakce

3	OTÁZKY	PRO...

MgA.	Lukáš	Miffek,	ak.	mal.

AWEN,	RODINNÝ	DEN
S	KELTY	V	OHROBCI

 V sobotu 18. června 2011 se ko-
nal v Ohrobci AWEN – rodinný den s Kel-
ty. 
 Slavnosti v Ohrobci byly konci-
povány jako malý výlet do obyčejů, kultu-
ry a válečnictví starých Keltů. V tábořišti 
po celé odpoledne fungovaly dobové hry, 
řemesla a menší inscenované ukázky živo-
ta tábořiště. 
 I přes velmi nepříznivé počasí, 
které celý den provázelo přípravy i samot-
nou akci, si na akci našla cestu řada rodičů 
s dětmi. Děti si mohly kromě aktivit v du-
chu Keltů vyzkoušet také jízdu na koni, za-
skákat si na skákacím hradu, či si zahrát na 
novém dětském hřišti.
 Akce se mohla uskutečnit jen 
díky práci členů místního sdružení ODS 
v Ohrobci, zástupců hasičů obce a několika 
sponzorů, kterým velmi děkujeme.

Boj Keltů - šermířské představení pro děti 
i dospělé ukazovala boj Keltů a Římanů.

Ukázka hiporehabilitace byla velmi zají-
mavá a pro většinu účastníků to byla první 
možnost se s ní seznámit.        

Po ukázce hipoterapie se mohly na koních 
projet také děti, což se jim velmi líbilo.

Dalším bodem programu bylo vystoupe-
ní taneční skupiny. Dívky předvedly velmi 
pěkný a zajímavý „Tanec živlů“. Co dodat závěrem?

Jednou větou se dá říci jediné. Až na hustý 
déšť, který program provázel, se akce po-
vedla a návštěvníkům a hlavně jejich dě-
tem se líbila, což byl hlavní cíl. 

Robert Pikous 
místní sdružení ODS Ohrobec
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Postupovat můžeme od jednoduchého až 
po složitější erb.

1) Na modrém štítě se zelenou patou 
bílá zvonička překryta štítem pánů z Ří-
čan.
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 V dalším díle rubriky předsta-
vujeme starostu sousední Zvole pana ing.	
Miroslava	Stoklasu, kterého jsme se ze-
ptali na plány jím vedené obce, úspěchy, 
radosti i starosti Zvole.
Pane starosto, obec Zvole je bezpro-
středním sousedem naší obce, a proto 
by nás zajímalo, jaké plány máte do nej-
bližší budoucnosti?
Především se budeme snažit získat finanč-
ní prostředky na vybudování nového po-
lyfunkčního domu v naší obci. Ten by 
měl zahrnovat zdravotní středisko, dru-
žinu, multifunkční prostory (konferenční 
a přednáškový sál), přístup na internet, 
spolkovou místnost apod.
Bude se jednat o objekt, který zapadne do 
vesnického rázu obce, bude stát na návsi 
místo stávajícího objektu, který je v hava-
rijním stavu.
Již několikrát jsme o dotaci žádali a vě-
řím, že dříve či později vyjde.
Jsem si vědom, že dotace, ať již z Evrop-
ské unie, či ze státního rozpočtu ani zdale-
ka nepokrývají potřeby měst a obcí a na-
šem kraji.
Dalším úkolem obce je zpracování zá-
sadního dokumentu pro další směřování 
obce, kterým je územní plán.
Co Vám dělá radost ve Vaší práci?

Jsou to drobné krůčky, na které sta-
čí obecní rozpočet, například osvětlení, 
chodníky, budování hřbitova, úklid a čis-
tota v obci, apod.
Radost mi dělá i stavební komise, která se 
stará o to, aby obec běžela jak má v ob-
lastech dotýkající se výstavby, apod.
Zapomenout nesmím ani na činnost komi-
se kulturní a školské, obě tyto komise od-
vádějí také výbornou práci.
A co Vám dělá největší starost?
Mým největším trápením je problematika 
lesa, kde se několik lidí na základě svého 
špatného pocitu z lesa snaží rozbít to dob-
ré, co v našem lese je a funguje.
Co považujete za největší úspěch?
Za největší úspěch považuji regulaci a 
omezení další výstavby především dalších 
satelitních čtvrtí v obci. Tím jsme pro ob-
čany zachránili les před pokácením a roz-
parcelováním. Také jsme tím udrželi ves-
nický ráz obce.
Co podle vás spojuje naše obce?
Zájem o stabilitu mikroregionu, voda, do-
prava a hřbitov. To že se dokážeme do-
mluvit na financování hřbitova, pro mne 
znamená, že se dokážeme domluvit i na 
dalších věcech.

Děkujeme za rozhovor, redakce

PŘEDSTAVUJEME	STAROSTKY	A	STAROSTY	
OKOLNÍCH OBCÍ

Ing.	Miroslav	Stoklasa	(ODS), uvolněný 
starosta obce Zvole, v minulém volebním 
období působil jako místostarosta obce. Ve 
Zvoli žije 22 let, je ženatý, má dvě děti. 
Řídí se mottem: “Sílu dává to, co se po-
vede“.

OBECNÍ	ZNAK...
 Na svém posledním veřejném za-
sedání zastupitelstvo obce přijalo návrh na 
vytvoření znaku obce. V současné chvíli je 
zahájena práce heraldika s jehož výsled-
ky a návrhy Vás seznámíme v dalším čísle 
Zpravodaje.
 Jako příspěvek do diskuze zde 
uvádíme návrhy obecního znaku p. Jaro-
slava Strejce. Tyto   návrhy jsou spojeny s 
drobnými heraldickými nepřesnostmi, ale 
dozajista se stanou východiskem při tvor-
bě našeho obecního znaku.
 Pan Strejc ve své práci hledal 
něco významného, co se v Ohrobci vysky-
tuje a co by tudíž mohlo být jeho dominan-
tou - a hlavním tématem znaku.
 A jak se zdá, je historicky nejvý-
znamnější stavbou zvonička z r. 1868 a dá-
le pak by takto vnímána mohla být i lípa 
svobody z roku 1918. 
 Pro vlastní návrh znaku obce to je 
dostačující. Máme zde také dva erby čes-
kých rodů, které se významnou měrou po-
dílely na utváření obce - erb pánů z Říčan a 
erb rodu Benedů z Nečtin. Tyto historické 
souvislosti a dvě dominanty tvoří tak vý-
chodiska pro „téma“ znaku.

2) Na modrém štítě se zelenou pa-
tou bílá zvonička, po stranách zvoničky 
dva štíty, vpravo znak pánů z Říčan, vlevo 
rodu Benedů z Nečtin.
(heraldické pravidlo je, že pravá strana je 
vždy od ,,štítonoše“)

3) Na modrém štítě se zelenou patou 
bílá zvonička překryta štítem pánů z Ří-
čan, po stranách zvoničky dvě lípy v přiro-
zených barvách.
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 Čtyřlístek nosí štěstí. Stejný ná-
zev nese i zařízení, které v naší obci v 
březnu t.r. zahájilo činnost. A zdá se, že 
nám také přineslo do života radost a štěstí. 

 Chci se s Vámi podělit o dojmy, 
které jsem získala při několika jeho návště-
vách ve statku, kde v jedné jeho části sídlí. 
Byla jsem při jeho oficiálním otevření a také 
na některých akcích, které se zde pořádaly.  
Je báječné, že se zde provozuje např. Klu-
bíčko, které je určené pro nejmenší děti 
a je zde zajištěno hlídání i zájmová čin-
nost pro maličké děti, prakticky od jed-
noho roku. Je možné zde nechat dítě tře-
ba jen na hodinu, kdy si maminka potře-
buje něco vyřídit, nebo půl dne i na celý 
den. Stačí se dopředu nahlásit a o hlídání 
dítěte je postaráno. Je to určitě veliká po-
moc pro maminky, které se třeba jen ně-
kolik hodin týdně věnují podnikání nebo 
pracují na zkrácený úvazek dva, tři dny v 
týdnu, ale nemohou mít dítě v jeslích nebo 
v mateřské školce.   A 
poplatky jsou bezkonkurenčně nízké. 
Velice pestrá je i zájmová činnost pro 
starší děti; kromě různých kroužků bylo 
o prázdninách pro děti ve Čtyřlístku 
uspořádáno několik turnusů letního tá-
bora (vždy jinak tematicky zaměřené-
ho), i s obědem v pizzerii u Aristokra-

ta, kde dětem byli ochotni připravit dět-
ské porce a vhodná jídla. Jak jde všech-
no pěkně zařídit, když jsou lidé laskaví. 
 A dívky a ženy mohou navštěvo-
vat velice oblíbený kurs zumba tance, který 
téměř nestačí vyhovět všem zájemkyním.  
Také mě potěšila velikonoční akce, kde si 
mohl každý zájemce bez ohledu na věk, 
vyrobit vkusnou velikonoční dekoraci: vě-
neček na stůl nebo na dveře, různé ozdo-
by do vázy nebo na zeď – prostě kdo chtěl, 
tvořil podle své fantazie, ale byly tu i pěk-
né předlohy a vzory a samozřejmě i odbor-
ná pomoc a rada. Se mnou u pracovního 
stolu seděla malá dvouletá holčička a za-
ujatě pracovala na barvení vyfouklého va-
jíčka. Bylo to hezké odpoledne, a vůbec 
nevadilo, že já jsem tam byla už za babič-
ky – kouzlo společné činnosti bez ohledu 
na věk je také fenomén, který jsem jinde 
než ve Čtyřlístku nezažila. Mám tyto de-
korace ve váze ještě dnes na jídelním sto-
le a pravděpodobně tam vydrží až do doby 
předvánoční, kdy bude zase akce předvá-
noční; ráda se zúčastním a určitě si vyro-
bím další, jen motiv bude zimní a vánoční.  
 A už se připravují další akce a 
podzimní a zimní období: besedy a se-
tkání se zajímavými osobnostmi, ná-
vštěva divadel nebo koncertů atd. – vše 
bude záležet na zájmu nás, kteří zde ži-
jeme a chceme se poznat i pobavit. Zú-
častnit se mohou všichni: mladí i star-
ší i nejstarší, nikdo se nemusí vyčleňovat.  
 Přála bych Čtyřlístku, aby se zá-
jem o jeho činnost nezmenšoval. Vždyť 
často ani neznáme své sousedy z ulice a 
jejich děti. Je škoda zůstat jen za plotem 
své zahrady a domu; můžeme přece žít do-
cela družně a přátelsky a prožít společ-
ně hezké a zajímavé chvíle. Je příjemné 
najít místo, kde si můžeme třeba jen po-

povídat u šálku čaje nebo kávy, se sou-
sedy, vrstevníky i s dětmi – a nemusí-
me chodit jen do restaurace nebo cukrár-
ny, i když i tato zařízení mají ve společen-
ském životě svoje nezastupitelné místo.  
 Takové místo (nelze říci jen klu-
bovna, protože poskytuje veliké spekt-
rum aktivit) jsme v naší obci dosud ne-
měli. Malý človíček nastoupí v Klubíč-
ku, potom může klidně jako školák po-
kračovat v různých zájmových krouž-
cích, kamarádit se staršími i mladšími, trá-
vit volný čas ve své obci a přitom stále ji-
nak. Je to přívětivé a útulně zařízení. Pro 
mladé i pro seniory. Ochotníci také našli 
ve Čtyřlístku klidné místo pro zkoušky. 
Přála bych Čtyřlístku, aby i obecní zastupi-
telé podpořili jeho činnost. Třeba jen, kdy-
by nevyhovující kotel na pevná paliva byl 
vyměněn za elektrický. Byl by to krok ne-
jen ekologický, ale také záslužný z hle-
diska zhodnocení celého objektu, který je 
ostatně majetkem obce – určitě by to neby-
la investice zbytečná. Navíc současný ko-
tel musely během dlouhé zimy z větší čás-
ti obsluhovat samy zakladatelky centra a 
přikládat se muselo chodit i během noci.  
 Mé dojmy Vás doufám inspirují 
k návštěvě některé budoucí akce ve Čtyř-
lístku. Určitě nebudete litovat. Setkáte se 
zde s velice příjemnými a laskavými lidmi, 
ochotnými dělat něco pro ty druhé – a věřte, 
že jejich hlavním cílem není finanční zisk, 
sláva a kariéra – je to přání lidsky a přátel-
sky spojit lidi, kteří v naší obci žijí, vybudo-
vali zde své domovy a rodiny a přejí si, aby 
život nebyl jen boj, ale také aby ho napl-
ňovaly společné, hezké chvíle a přátelství.  
 

Hana Vlčková

ČTYŘLÍSTEK
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 Tento pod-
zim pokraču-
je již čtvrtým 
rokem oddíl 
ohrobeckých 

Medvíďat – skautíků ve věku od 4 do 7 let. 
V minulém roce jsme si opět užívali schůz-
ky plné kamarádství, hraní, tvoření i uče-
ní. Celoroční činnost jsme pak ukončili ro-
dinným táborem v tee-pee poblíž Písku. 
Jako stateční zbrojnoši jsme hledali ukra-
dený poklad a král nás za odměnu paso-
val na rytíře.
 Pokud byste se chtěli podívat, jak 

naše schůzky vypadají, můžete se kouk-
nout na náš blog www.ohrobeckamedvi-
data.cz a nebo rovnou přijít. Scházíme se 
každé úterý v 17:15 v klubovně na obec-
ním statku nebo v případě hezkého poča-
sí na autobusové zastávce Károv, odkud to 
máme blíže do lesa. Rádi vezmeme mezi 
sebe nové děti.
 Těšíme se na vás!

 Ani ve snu by mě nenapadlo, že 
se ve svých 50-ti letech vydám na dětský 
tábor do Ohrobce. Odjedu ze svého let-
ního bytu a to ještě v týdnu, kdy se tep-
loty pohybovaly kolem 35 stupňů celsia. 
Účast jsem slíbila v červnu, s tím, že strá-
vím s dětmi týden a předám jim své zku-
šenosti z rétoriky a pokusíme se odbourat 
trému, kterou děti mohou trpět ve škole a 
na veřejnosti. Popovídáme si o světě diva-
dla, o tom co děti baví a já prozkoumám, 
jak na tom děti jsou s lidským a kulturně-
společenským přehledem. Nelehký úkol - 
a ještě děti zaujmout, aby se se mnou ne-
nudily. Jak se termín tábora blížil, dostá-
vala jsem se do depresí, že vlastně to není 
má cesta a že jsem mohla být na chatě, číst 
si, chodit plavat, prostě užívat divadelních 
prázdnin. Ale své sliby plním a tak jsem 
se v tropech vydala směr Praha. V pondě-
lí ráno směr Čtyřlístek v Ohrobci. Žaludek 
se mi stahoval, mám již dospělého syna, 
tak jsem měla obavu, jestli to budu s dět-
mi umět. Cítila jsem zároveň zodpověd-
nost vůči Čtyřlístku a rodičům, kteří děti 
na tábor vyslali.
 Čekala na mě skupina děvčat od 
9 do 13 let. Jaj-to je výzva, s těmi už se 
dá mluvit. Dívky jedna milejší než druhá 
mě velice mile přivítaly a ledy tály……a 
tály. Hned první den mě nabil energií tak, 

že jsem se těšila na úterý. Čtyřlístek je ne-
uvěřitelný ostrov milého jednání, krás-
ných dětí, jednoduché komunikace, ener-
gie a snahy udělat něco sami pro sebe. Ne-
sedět prostě doma za zavřenými dveřmi a 
pod fousy nadávat, že doba nestojí za nic.
Děvčata - holky mě nadchly, byly hodné, 
veselé, zvídavé, otevřené, upřímné - prostě 
děti ze skvělých rodin. A já jsem najednou 
začala uvažovat o budoucnosti národa, vše 
jsem si dala do souvislostí a nabyla dojmu, 
že tyto dívky budou jednou skvělé dospě-
lé ženy se srdcem na pravém místě, osobní 
krásou a sociální inteligencí, jejíž úroveň u 
děvčat tohoto věku mě zaskočila.
 Program utíkal, po dopoledních 
aktivitách jsem vodila děti na oběd, odpo-
ledne bylo volnější, měly možnost osvěžit 
se v bazénu, popovídat – být prostě v po-
hodě spolu. Naučily se dávat té druhé před-
nost, nechat tu první domluvit, přijmout 
jiný názor, neurážet se kvůli prkotině. Pro-
stě jsme pracovaly nenásilnou formou a já 
viděla výsledky. Byly a jsou to skvělé děti 
a já jsem byla na konci šťastná, že jsem je 
poznala.
 Do programu jsme zařadili také 
projekci pohádky DEŠŤOVÁ VÍLA, ve 
které hraji paní Bečkovou. Děvčatům se 
pohádka líbila a já poznala, že mě mají 
snad rády, protože mě potěšily slova jedno-

značné, upřímné chvály. V pátek v podve-
čer děti navštívily LETNÍ SHAKESPEA-
ROVSKÉ SLAVNOSTI na Pražském hra-
dě - PRO NĚ NEOPAKOVATELNÝ ZÁ-
ŽITEK. Nahlédly do zákulisí, viděli spous-
tu báječných herců.
 Byl pátek večer, já jsem byla una-
vená, ale přešťastná. Byla jsem sama se se-
bou a přemítala o tom, jak dvě mladé ženy, 
maminky DANIELA A HELENA věnu-
jí svůj čas ve prospěch celku, jsou vždy 
usměvavé a nikdy si nestěžují. Prostě zá-
jem celku a investice do dětí je hnacím mo-
torem jejich snažení. Mají můj obdiv a dík 
za nádherný týden.
 Už dnes vím, že pokud tyto nad-
šenkyně vydrží zátěž a pozvou mě ke spo-
lupráci-budu ráda. Mám plán a jestli se to 
povede, chtěla bych s dětmi ze Čtyřlíst-
ku nazkoušet vánoční představení. Opět si 
budu muset urvat ze svého času, ale urvu si 
ráda. Takto strávený čas není časem ztrace-
ným.

 Držím Čtyřlístku palec, budu jej 
propagovat, jak jen to bude možné a těším 
se - zas někdy na táboře.

Jitka Sedláčková – HEREČKA 
DIVADLA POD PALMOVKOU, PEDA-
GOG VOŠ HERECKÁ PRAHA.

OZ
Obec Ohrobec, V dolích 5, 252 45 Ohrobec, Tel./Fax: 257 760 338, E-mail: redakcnirada@ohrobec.cz, www.ohrobec.cz
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 Tam odbočíme vpravo směrem 
na Lhotu. Jedeme asi 500m po silnici, kde 
u závory zahneme doprava a pokračujeme 
lesní cestou zvanou Kaštanka. Přijedeme 
na rozcestí turistických značek pod hradiš-
tě. Zde si méně zdatní cyklisté mohou od-
počinout, ostatní objedou závoru a pokra-
čují lesní cestou na vyhlídku u altánu, kde 
jim bude odměnou překrásný výhled na 
údolí Vltavy a Zbraslavský zámeček. Dále 
pak lesní cestou vzhůru a asi po 500m od-
bočí vlevo. Kamenitá cesta je dovede až na 
vrchol k Akropoli. Zpět se jede pohodlnou 
lesní cestou až k závoře. Opět se nachá-
zíme u výchozího bodu, tedy rozcestníku 
pod hradištěm. Celou tuto odbočku se lze 
úspěšně orientovat dle turistických značek, 
je však třeba, především v užších místech, 
brát ohledy na pěší turisty.
 Pokračujeme polní cestou smě-
rem na Lhotu. Projedeme ulicemi Keltská 
a K Hradišti, přes malebnou náves s ryb-
níkem a kapličkou. Najedeme na silnici 
vpravo směr Ohrobec. Asi po 20m společ-
ně s modrou turistickou značkou odbočíme 

vpravo do asfaltované ulice Zálepská, kte-
rá se změní za závorou v polní cestu a je-
deme směr Károv a Zálepy, kolem naučné 
stezky, ulicí Topolovou až k ulici K Lesíč-
ku, kde nevynecháme restauraci Aristokrat 
s příjemným dětským hříštěm. Je to ideální 
místo na odpočinek a doplnění energie pro 
další část cesty. 
 Pokračujeme po silnici Károv-
ská do Ohrobce. Před cukrárnou U Beruš-
ky odbočíme z kopce vpravo uličkou Úvoz 
k cukrárně Black Mary (obě místa též 
vhodná k doplnění energie), kde u rybníka 
zahneme vpravo ulicí V Dolích k obecní-
mu úřadu. Před dětským hřištěm odbočíme 
vlevo po strmé pěšině (POZOR na chod-
ce!) a mezi vilkami jedeme ulicí K Vrané-
mu směrem na Zvolskou homoli. Nenechte 
si ujít krásný výhled na meandry Vltavy za 
Vraným, a proto pokračujte po lesní cestě 
až na křížení s červenou turistickou znač-
kou, kde mírně vpravo odbočuje lesní ces-
ta. Ta nás zavede k informační tabuli na-
učné stezky Zvolská homole. Tady dopo-
ručuji kola nechat a závěrečných asi 200m 

na vyhlídku dojít pěšky, cesta není vhodná 
pro malé a nezkušené cyklisty! Opět se zde 
dá orientovat dle turistických značek a je 
třeba zvýšit pozornost k chodcům.
 Když se vyhoupneme zpět do se-
del, můžeme od informační tabule pokra-
čovat rovně, až dojedeme na lesní cestu, 
odbočit vlevo a přijedeme zpět na rozces-
tí pod Zvolí. Odbočíme vpravo a po pol-
ní cestě kolem fotbalového hřiště přije-
deme do Zvole ke kostelu svaté Markéty. 
Z návsi, kde se lze zdržet na hřišti u cuk-
rárny ÁLA, nebo v místní restauraci, jen 
krátce najedeme na silnici směr Ohrobec, 
kde v zatáčce u zrcadla odbočíme vpra-
vo na polní cestu. Je značená jako cyk-
lotrasa A50 (8100) Pražské kolo a doje-
deme po ní až ke krásnému rybníku s la-
vičkami do Libně. Pro návrat z Libně do 
Dolních Břežan je optimální zvolit novou, 
značenou cyklostezku 19A.   
 Šťastnou cestu za pracovní skupi-
nu cyklistů Dolnobřežanska přeje

Bohouš Barda

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

JEDU	S	KOLEM	NA	ORANŽOVOU

Nový	vedoucí	pracovní	čety
K 1.10.2011 nastoupí nový vedoucí pra-
covní čety pan Miroslav Plucar, občan naší 
obce, kterého mnozí znáte.
Pan Plucar je zkušený odborník, který má 
jak praktické zkušenosti s provozem obce, 
s vedením pracovní čety, atd., ale slibuje-
me si od něj i další činnosti, především za-
jištění zimní údržby a návrhy řešení tech-
nického a strojního vybavení obce.  Do 
konce září pracuje na obdobné pozici na 
Zbraslavi a jsme velmi rádi, že jsme se do-
hodli s MČ Zbraslav na jeho rychlém ná-
stupu u nás.
Zahájení	opravy	části	chodníků	v	uli-
ci	Károvská
V září bude zahájena oprava chodníků 
v ulici Károvská v hodnotě necelých 2 
milionů Kč. Prostředky jsme získali díky 
Fondu rozvoje obcí a měst (FROM). Tato 
akce bude trvat cca 3 měsíce.
Příprava	grantových	pravidel	obce	na	
rok	2012
Na základě rostoucích žádostí o příspěv-
ky obce na nejrůznější sportovní, kultur-
ní a sociální aktivity budou od roku 2012 
stanovena jasná pravidla. O granty budou 
moci požádat subjekty, které působí na 
území obce, či subjekty vykonávající svou 
činnost, která obec zasahuje, či v těchto 
subjektech působí trvale hlášení obyvatelé 
obce, či pro trvale hlášené obyvatele žáda-
jící subjekt vykonává svou činnost. Hod-
notící komisí obdržených žádostí budou 

všichni obecní zastupitelé, kteří na začát-
ku roku 2012 rozhodnou o přidělení gran-
tů. Podávat žádosti o granty bude možné 
do poloviny prosince 2011. Konkrétní ter-
míny a postup pro podání žádosti o granty 
obce na rok 2012, stejně jako grantová pra-
vidla budou schváleny na nejbližší veřej-
né schůzi zastupitelstva. Pokud byste měli 
zájem připravovaný návrh připomínkovat, 
prosím, napište na makovsky@ohrobec,cz, 
či si návrh grantových pravidel  vyzvedně-
te na obecním úřadě. 
Uzavřené	smlouvy	obce	na	web
Na příštím jednání zastupitelstva obce 
bude schvalován návrh na doplnění usta-
novení do všech smluv, díky kterému bude 
moci všechny nově uzavřené smlouvy a je-
jich dodatky vystavovat na internetových 
stránkách obce.

AKTUALITY	Z	ÚŘADU
VELKOOBJEMOVÝ	ODPAD:
14.	10.	–	15.10.	2011
1) křižovatka K Vranému - Průběžná (u 
kontejnerů)
2) ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)
3) ulice U rybníků II u hasičské zbroj-
nice
4) křižovatka Károvská - Na Širokém I 
(u kontejnerů)
5) ulice Károvská u pekárny Beruška
6) křižovatka Meruňková - Jarovská
Pro obyvatele Ohrobeckého údolí bude 
přestavena multikára 15.10.2011 v 8:30 - 
9:00 hod. před dům Petrákových.

NEBEZPEČNÝ	ODPAD:
22.	10.	2011
ve 12.00 hod. ulice K Lesíčku u restaura-
ce Aristokrat (Károv) - nakládka 20 mi-
nut
ve 12.30 hod. u pekárny Beruška v 
Ohrobci (ul.Károvská) - nakládka 20
minut
Pro obyvatele Ohrobeckého údolí bude 
přistavena multikára od 10:30 - 11:00 
hodin před dům Petrákových.

Na podzim letošního roku se připravuje 
jednorázový vývoz kontejnerů na
bioodpad ze zahrad. Informace o datu a 
umístění kontejnerů budou včas
vyvěšeny na webových stránkách a vý-
věskách obce. Kontejnery budou na ob-
vyklých místech a časech. V předstihu 
budou vyvěšeny letáky.

SVOZ	ODPADU

V sobotu	9.	10.	2011 se uskuteční další 
cyklovýlet	po	Dolnobřežansku.
Sraz zájemců je v 10 hodin na náměstí v 
Dolních Břežanech.
Trasa: Dolní Břežany - Libeň - údolí Li-
beňského potoka - Záhořany - Okrouh-
lo - Černíky - Zvole - Ohrobec - Lho-
ta - Kaštanka - Dolní Břežany.
Cca 25 km. Trasa mírně náročná, v ně-
kterých úsecích není vhodná pro přívěs-
ný vozík/tyč za kolo (lez však objet či 
přenést). Jde o veřejné projetí 2. (pra-
covně zvaného fialového) okruhu, který 
chystáme v rámci pracovní skupiny cyk-
listů z dolnobřežanska.

CYKLOVÝLET
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PRO	MILOVNÍKY	ZAHRAD...
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Milí přátelé zahradničení,
 meteorologické léto nenávratně 
končí a podzim se hlásí o svá práva. Ani 
letošní léto pro nás, zahrádkáře, nebylo ni-
jak příznivé. Tedy aspoň já jsem bojovala 
nejen se slimáky, ale i s kosy, kteří se asi 
z nedostatku jiné, v květnu pomrzlé, potra-
vy vrhali na všechno, co na zahradě zby-
lo. Zejména jahody, borůvky i pár zbylých 
višní a rybízu, jim padlo za oběť. Na poz-
dějších jahodách se zase pásla a stále pa-
sou hejna vos. Letos jsem zaznamenala 
plíseň na okurkách už koncem července a 
žádný postřik nepomohl. Rajčata dopadla 
podobně. Než začala v srpnovém sluníčku 
konečně dozrávat, přišla plíseň a postupně 
úroda končí ve kbelících a v biopopelni-
ci. Snažila jsem se je stříkat dle návodu 3x 
v červnu, ale mokrý červenec stejně udělal 
své. Jedinou radost mi dělají papriky, které 
se letos překonávají ve velikosti a vybarve-
ní plodů a také cukety měly letos nadúrodu 
úžasných plodů, ale i ony teď už podléha-
jí pomalu plísni. Vysoká vzdušná vlhkost, 
která panuje i v těchto horkých dnech, udě-
lala své. Doufám, že se většina milovníků  
pěstování a konzumace vlastních výpěstků 
nedá odradit a vytrvá i v dalším období.
Na co nezapomenout v září? Je toho oprav-
du hodně a tak vybírám jen některé námě-
ty:
- odkvetlé trvalky ostříháme a můžeme je 
přesazovat a dělit 
- řízkujeme balkonovky (muškáty, fuch-
sie) a můžeme si tak vypěstovat vlastní jar-
ní sadbu
- sbíráme semena letniček pro příští rok
- můžeme začít vysazovat tulipány, ladoň-
ky a jiné drobné cibuloviny (narcisy až 
v říjnu)
- teplomilné a choulostivé letněné druhy 
rostlin raději již přeneseme dovnitř
- sázíme okrasné stálezelené dřeviny a jeh-
ličnany z kontejnerů a jutových pytlů
- začátkem měsíce odřízneme dokvétající 
růže a pak již ponecháme, aby dobře vy-
zrály
- pod růžemi a rododendrony sbíráme opa-
dané listy a likvidujeme (přenáší houbové 
choroby)
- již nehnojíme plnými hnojivy, ale pouze 
draselnými, které podporují vyzrávání ple-
tiv
- sklízíme švestky, hrozny, rakytník, bez 
černý, dřín, lískové ořechy i určité odrů-
dy jablek 
- co nejdříve po sklizni ovoce, ale i u ostat-
ních dřevin, odřezáváme zasychající, na-
padené a poškozené větve
- je-li příznivé počasí, je poslední možnost 
vysazovat dobře vyvinutou sadbu jahodní-
ku

- koncem měsíce upevňujeme na kme-
ny stromů lepové pásy, nebo je natírá-
me Chemstopem, proti samičkám píďalky 
podzimní
- na začátku září můžeme ještě vysévat 
ředkvičky, salát nebo špenát
- na konci měsíce připravujeme záhon pro 
česnek, dobře ho zryjeme a necháme 3 týd-
ny slehnout, pozor-nelze použít záhon po 
cibulové nebo lilkovité zelenině
- přivážeme k opoře vysoké odrůdy aster 
(hvězdnic) a listopadek, aby se nerozvalo-
valy
- vysazujeme do truhlíků a květináčů ma-
cešky a listopadky. Budou nám dělat ra-
dost dlouho do podzimu.
 A ještě maličkost. Stonky rajčat, 
zejména napadené plísní, napadené listy 
růží a jiných rostlin, nepatří do kompostu. 
To ovšem neznamená, že je budeme pálit a 
dusit tak své okolí dýmem. Prosím všech-
ny sousedy, aby si uvědomili, že přes den 
si na zahradách hrají děti, suší se prádlo, 
pracuje i odpočívá, v podvečer a večer je 
v ještě teplých dnech na zahradě nejlepší 
relaxace pro pracující a v noci všichni spí 
při otevřených oknech, opravdu tedy není 
žádný vhodný čas pro pálení. A že od vás 
stoupá dým vzhůru a tak nikomu nevadí? 
Většinou někde ob dvě ulice klesne a tam 
potom není k nadechnutí!!! Využijte pro-
sím jiné možnosti, např. biopopelnice, k li-
kvidaci zbytků ze zahrady, ať zase nemáme 
dýmem zamlžený a zadušený podzim.

Děkuji všem, kterým záleží na dobrých 
sousedských vztazích a přeji mnoho úspě-
chů v pěstování ať už užitkových nebo 
okrasných rostlin

Jaroslava Šindelková

 V letošním roce jsem se rozhod-
la, že konečně zatočím se slimáky, kteří ne-
ustále okupují moji zahrádku. Na zájezdu 

do Polska jsem zakoupila nádhernou bater-
ku (samonabíjecí – je úžasná a za pouhých 
150,- Kč), a to z toho důvodu, že slimá-
ci vylézají nejvíce za tmy.  Dále poučena 
odbornou literaturou jsem si koupila spe-
ciální granule na slimáky za 125,- Kč. Pře-
svědčena, že letos slimáky zaženu, jsem si 
vypěstovala sadbu afrikánů, salátů, rajčat i 
paprik. Na kompost vysela okurky, na zá-
hony celer, cibuli, mrkev a petržel a těšila 
se na úrodu. Pilně jsem je zalévala a oko-
pávala.
 Společně se sousedy jsme vyrazi-
li na své zahrádky s baterkami a sbírali sli-
máky. Navzájem jsme se podporovali a zá-
vodili, kdo jich nasbírá nejvíce. Když jsem 
jich nasbírala asi stovku, byla jsem pře-
svědčena, že na zahradě nezbyl ani jediný. 
Jaké bylo však ráno moje překvapení, když 
z krásných sazenic afrikánů mi zbyly jen 
tyčky, jelikož všechny listy byly okousané.  
Myslela jsem si, že na afrikány pro jejich 
zvláštní vůni nepůjdou. Opak byl prav-
dou. Ty mají prý nejraději! Posypala jsem 
je proto okolo granulemi proti slimákům, 
ale nijak to nepomohlo. Poté se pustili do 
salátů, rajských a dokonce jim zachutnali 
i papriky. Na okurky zatím nešli. Alespoň 
něco, řekla jsem si a dále je pilně sbírala a 
dávala do slané vody. Dobré bylo také pivo 
nalíčené v mističkách. Ráno jsem jich tam 
našla třeba dvacet. Soused dělal pro slimá-
ky také „pastičky“ a to tak, že líčil klacíky. 
Slimáci se pod ně schovali a on je ráno po-
sbíral. 
 Jednou jsem se z rádia dozvědě-
la, že jeden slimák naklade klidně 250 vají-
ček!!! Kdyby mi tedy na zahradě zbylo jen 
10 slimáku, můžu jich mít příští rok i dva 
a půl tisíce! Jsem zoufalá a chovám se jako 
barbar. Chodím po zahradě, a když nějaké-
ho uvidím, přestřihnu jej nůžkami. Vím, že 
je to hrozné, ale z úrody pro má vnoučata 
mi nezbylo skoro nic. Slimáci jsou kaniba-
lové. Když vidí mrtvého slimáka, sežerou 
ho a tak mrtvolky slimáků sami uklidí.
 Svitla mi však ještě jedna naděje. 
Zjistila jsem, že slimáky konzumují, kro-
mě žab, ježků a slepýšů, především ptáci 
podobné kachnám. Jmenují se „Indičtí běž-
ci“ a slimáky skutečně vysbírají do jedno-
ho. Nelétají, takže se nemusíte bát, že by 
vám uletěli. V Německu je dokonce půjču-
jí, a když vysbírají slimáky, zase je může-
te vrátit. Jsou ale prý tak roztomilí, že si je 
lidé nechávají jako domácí mazlíčky. Čím 
se ale živí potom, to netuším. Co vím ale 
jistě, že příští rok nepojedu do Polska ale 
do Německa, pro Indického běžce. Slimá-
ci, třeste se!!!.

Jitka Voglová
ZO  zahrádkářů Károv-Zálepy

BOJ	SE	SLIMÁKY
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OZ

D¤EVùNÉ ZAHRADNÍ STAVBY A PLOTY
PERGOLY, ALTÁNY, SAUNY, P¤ÍST¤E·KY,
TERASY, DùTSKÉ DOMEâKY, PÍSKOVI·Tù,
HOUPAâKY

ZAHRADNÍ TRUHLÁ¤ PETR SLAVÍâEK
mob: 603-528-670
info@petrslavicek.cz
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-	Divadlo	Matýsek:
so	17.9.	v	15	hod. 
O kominíku Josífkovi (v obecním stat-
ku, pro děti, 50 minut, vstupné dobro-
volné)
-	Výstava	psů
so	17.	9.	v	9:00	hod. 
(výcvikový areál Ohrobec)
-	Drakiáda
so	8.	10.	v	15:00	hod. 
(na louce mezi Károvem a Lhotou)
-Strašidelný	Ohrobec
so	5.11.	v	17:00	hod. 
lampionový průvod obcí
-	Adventní	věnce
so	26.	11.	v	15:00	hod. 
Klub	deskových	her
so	10.	9.,	8.	10.,	12.	11.,	10.	12.,
(každou druhou sobotu v měsíci)
v restauraci Aristokrat na Kárově

PŘEHLED
KULTURNÍCH	AKCÍ

ELI
projekt, který představujeme...
  V rámci programu Vý-
zkum a vývoj pro inovace z evrop-
ských fondů bude v Dolních Bře-
žanech realizován projekt za téměř 
7 miliard korun, projekt ELI (Ex-
tra Large Infrastructure).  Jedná se o 
výstavbu superlaseru, zařízení, které 
bude unikátní nejen v rámci České re-
publiky ale i v měřítkách světových. 
V lednu roku 2016, kdy se rozběhne 
provoz má v laboratořích v Dolních 
Břežanech pracovat okolo tři sta za-
městnanců, z nichž bude 200 vědců 
na světové úrovni.
 Na konec října letošního 
roku připravujeme spolu se Zvolí be-
sedu o celém projektu se zástupci Fy-
zikálního ústavu AV, abychom vám 
přiblížili celou problematiku, dopa-
dy na naší obec, okolí a mikroregion 
a možnosti jeho dalšího rozvoje.  

KŘÍŽOVKA


