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ZPRAVODAJ
OHROBECKÝ 

	 Vážené	 obyvatelky,	 vážení	 oby-
vatelé,
	 vítám	Vás	u	čtení	zpravodaje	při-
nášejícího	novinky	a	zajímavosti	ze	života	
obce.

Výpadky v dodávkách elektrické ener-
gie
	 Na	 úvod	 začnu	 s	 informacemi	 o	
aktuálních	problémech	s	přerušováním	do-
dávky	elektrické	energie,	které	znepříjem-
ňují	život	každému	z	nás.	Jedná	se	o	větši-
nou	krátkodobé	výpadky	a	obec	je	hlásí	na	
ČEZ,	kdykoliv	se	stanou	a	přijdeme	na	ně.	
Proto	bych	Vás	chtěl	požádat,	abyste	v	pří-
padě,	že	výpadek	zaznamenáte,	zavolali	na	
zákaznickou	linku	ČEZ	840	850	860.	Za-
znamenávejte	i	čas	poruchy,	což	je	důležité	
pro	lokalizaci	poruchy,	ale	i	pro	řešení	pří-
padných	pojistných	událostí.
Získání dotací
	 V	 letošním	 roce	 jsme	byli	 velmi	
úspěšní	 v	 získávání	 dotací.	 Získali	 jsme	
dotaci	na	vybudování	mateřské	školky,	do-
taci	na	rekonstrukci	komunikací	U	Rybní-
ků	I,	II	a	části	ulice	v	Dolích.	Obě	tyto	do-
tace	byly	více	než	5,2	mil	Kč.	Dále	 jsme	
získali	grant	od	1.SČv	na	vybudování	na-
učné	stezky	v	lese	ve	výši	50	tisíc	Kč	a	dal-
ší	dary	od	obyvatel	obce	na	zlepšení	stavu	
komunikací,	 dopravní	 značení,	 vybavení	
mateřské	školky	apod.	Všem	dárcům	vel-
mi	děkujeme.
Rekonstrukce komunikací
	 V	 letošním	 roce	 byly	 štěrková-
ny	komunikace	po	celé	obci	a	jsme	rádi,	že	
mnoho	z	Vás	ocenilo	 rozsah	 těchto	prací,	
které	přispěly	k	 lepšímu	stavu	komunika-
cí.	Dále	budou	realizovány	opravy	komu-

nikací	Károvská	(od	křižovatky	z	hlavní	až	
po	nový	povrch),	U	Rybníků	I,	II	a	část	uli-
ce	v	Dolích	a	ulice	K	Vranému.	Proto	byly	
posunuty	schůzky	s	obyvateli	dalších	ulic,	
neboť	 stavy	 těchto	 tří	 částí	 byly	nejhorší.	
Oprava	Károvské	začne	po	zpracování	pří-
slušných	dokumentací	a	provedení	výběro-
vého	řízení	pravděpodobně	na	jaře,	jakmile	
to	dovolí	klimatické	podmínky,	stejně	jako	
oprava	 ulic	 U	 Rybníku	 I,	 II	 a	 části	 ulice	
v	Dolích.	Vzhledem	k	tomu,	že	se	na	tuto	
opravu	podařilo	získat	dotaci,	je	postup	ad-
ministrativně	 náročnější	 a	 do	 cca	 konce	
měsíce	listopadu	by	mělo	být	vyhodnoce-
no	probíhající	výběrového	řízení	na	reali-
zátora	opravy.	Administrativně	nejrychleji	
bylo	možné	vysoutěžit	opravu	ulice	K	Vra-
nému,	tam	již	tendr	proběhl,	a	v	době	vy-
dání	zpravodaje	by	již	měla	být	oprava	re-
alizována,	pokud	počasí	dovolí.
Další	rekonstrukce	budou	probíhat	v	příš-
tím	roce	a	bude	se	jednat	o	nájezdy	z	ved-
lejších	 komunikací	 na	 hlavní,	 aby	 se	 ne-
tvořily	díry	 a	 louže	v	 těchto	místech	 a	 to	
způsobem,	který	se	osvědčil	v	ulici	Příčná	
v	nájezdu	na	Břežanskou.
Dopravní značení v obci
	 V	průběhu	roku	bylo	realizováno	
dopravní	značení	na	Károvské	(nově	 jako	
hlavní	 na	 základě	 výsledku	 dvou	 anket	
mezi	 obyvateli)	 a	 v	 dalších	 částech	 obce	
na	základě	výsledků	anket.	Stejně	tak	jsou	
nové	značky	zakazující	předjíždění	na	Bře-
žanské	 a	 Zvolské	 silnici.	 O	 jednotlivých	
úpravách	jsme	průběžně	informovali.
Mateřská školka
	 Od	února	funguje	po	dlouhých	le-
tech	mateřská	školka	a	přemýšlíme	o	mož-
nosti	udělat	ještě	jednu	třídu.

ÚVODNÍK

(Pokračování na str. 2)

ZÁKAZ PARKOVÁNÍ 
NA CHODNÍCÍCH
	 V	posledních	letech	se	stává,	že	
i	přes	neustálé	upozorňování	na	nedovo-
lené	 parkování,	 někteří	majitelé	 přileh-
lých	nemovitostí	s	neuvěřitelnou	urput-
ností	 stále	 parkují	 své	 vozy	na	 chodní-
cích.
 
	 Vzhledem	k	tomu,	že	je	hrani-
ce	pozemku	v	těsné	blízkosti	chodníku,	
jakékoliv	zaparkované	auto	zasahuje	do	
chodníku.	
 
	 Podle	 zákona	 č.	 361/2000	 Sb.	
O	provozu	na	pozemích	komunikacích	a	
o	změnách	některých	zákonů,	§	53	odst.	
2)	„jiní	účastníci	provozu	na	pozemních	
komunikacích	než	chodci	nesmějí	chod-
níku	nebo	stezky	pro	chodce	užívat…..“	
Není	možné	tento	způsob	parkování	zle-
galizovat	 ani	 zaplacením	 parkovacího	
stání	ani	jiným	způsobem.	
 
	 Upozorňujeme	 na	 porušová-
ní	 výše	 zmiňovaného	 zákona	 s	 tím,	 že	
budeme	 postupně	 předávat	 všechny	
tyto	 případy	Městké	 policii	 a	 se	 všemi		
„nenapravitelnými“	 řidiči	 bude	 vedeno	
správní	řízení.			

PŘESUN  KONTEJNERU  
 NA   TEXTIL
	 Vzhledem	 k	 rozšíření	 počtu	
kontejnerů	na	textil	v	naší	obci,	byl	kon-
tejner	 přesunut	 z	 parkoviště	 u	 pekárny	
Beruška	na	kontejnerové	stání	u	obcho-
du	U	Slavíčků	a	přidán	další	na	kontej-
nerové	 stání	v	ulici	Károvská	 (u	křižo-
vatky	Na	Širokém	I).

	 Jak	 jsme	 již	 dříve	 informovali,	
je	 po	Ohrobci	 a	Károvu	 rozmístěno	 šest-
náct	úchytů	na	fotopasti,	abychom	bojova-
li	s	nepořádkem	v	obci,	s	černými	skládka-
mi	v	lese	a	také	s	tím,	aby	se	do	kontejnerů	
vyhazoval	jen	odpad,	který	tam	patří.	
	 Místa	 kolem	 kontejnerů	 rozhod-
ně	neslouží	k	odkládání	odpadu	z	přesta-

veb	domů	apod.	Jak	jsme	byli	informová-
ni,	tak	díky	jedné	z	fotopastí,	byl	odhalen	
obyvatel	obce,	který	tohoto	nedbal	a	tento	
přestupek	nyní	řeší	Městská	policie,	kterou	
v	obci	máme.	
	 Chtěli	 bychom	 připomenout,	 že	
nejde	jen	o	problém	čistoty	v	obci,	ale	také	
jde	o	 to,	že	pokud	budeme	do	kontejnerů	

házet	to,	co	do	nich	nepatří,	tak	nebudeme	
dostávat	příspěvek	od	společnosti	vyváže-
jící		tříděný	odpad	a	to	by	znamenalo	vyšší	
poplatek	za	odpad	pro	každého	z	nás,	oby-
vatelů	obce.	I	proto	se	třídit	odpad	vyplatí.

FOTOPASTI FUNGUJÍ, ANEB VYHAZOVAT ODPADKY KAM NEPATŘÍ SE NEVYPLÁCÍ



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

(Pokračování ze str. 2)ÚVODNÍK
Snaha o zlevnění ceny vodného
	 Také	jsme	aktivní	při	přípravě	no-
vého	přivaděče	vody	do	obce,	od	kterého	si	
slibujeme	snížení	ceny	vodného.	Na	úrov-
ni	mikroregionu	Dolnobřežansko	byla	do-
sažena	shoda	na	přípravě	řešení	nejen	pro	
Ohrobec,	 ale	 i	 pro	 okolní	 obce	 a	 nejpoz-
ději	na	přelomu	roku	by	měla	být	schvále-
na	smlouva	mezi	obcemi	o	realizaci	nové-
ho	 vodovodu.	 Po	 podepsání	 smlouvy	 do-
jde	 k	 vypracování	 podkladů	 pro	 územní	
povolení,	stavební	povolení	a	projektu	pro	
podání	žádosti	o	dotaci,	neboť	se	 jedná	o	
nákladnou	 investiční	akci.	Toto	vše,	včet-
ně	vlastní	realizace,	zabere	několik	let,	ale	
doufám,	že	se	vše	podaří	a	občané	nebudou	
muset	platit	tak	vysoké	účty,	které	platíme	
za	vodu	nyní.
Uvažované autobusové zastávky u vý-
jezdu na Zvoli
	 Zatím	 nejsme	 schopni	 zajistit	
nové	zastávky	z	důvodu,	 že	potřebný	po-
zemek	 na	 zastávku	 směr	 do	 Zvole	 není	
v	majetku	obce	a	majitelé	pozemku	nejsou	
ochotni	se	domluvit	na	odkoupení,	proná-
jmu,	či	výměně.	Budeme	s	nimi	dále	jednat	
a	 pokusíme	 se	 najít	 přijatelné	 řešení,	 aby	
autobusové	zastávky	mohly	vzniknout.
 
 Vážené obyvatelky, vážení oby-
vatelé, protože se blíží konec roku, rád 
bych Vám všem popřál krásné prožití vá-
nočních svátků, hodně klidu a pohody a 
úspěšný rok 2014.

Pavel Makovský, starosta obce

	 V	 současné	 době	 byly	 vybrány	
komunikace,	které	jsou	jak	ve	velmi	špat-
ném	stavu,	tak	jsou	dopravou	velmi	zatíže-
ny.	
	 Na	 rekonstrukci	 komunikace	 U	
Rybníků	I	,	U	Rybníků	II	a	části	komuni-
kace	V	Dolích	se	podařilo	obci	sehnat	do-
taci.	V	tomto	období	probíhá	výběrové	ří-
zení,	které	provádí	odborná	firma	na	zho-
tovitele	této	rozsáhlé	rekonstrukce.	Na	za-
čátku	měsíce	listopadu	bude	výběrové	ří-
zení	ukončeno	a	výběrová	komise	vybere	
vítěznou	 nabídku.	 Předpokládaný	 termín	
začátku	rekonstrukce	bude	v	závislosti	na	
počasí.	
	 Dne	 7.10.2013	 bylo	 vyhlášeno	

výběrové	řízení	na	provedení	opravy	čás-
ti	komunikace	ul.	K	Vranému.	Tato	rekon-
strukce	bude	investována	z	rozpočtu	obce	
a	měla	by	být	zrealizována	do	konce	toho-
to	roku.
	 Na	 opravu	 zbylé	 části	 komuni-
kace	Károvská	 je	 zpracováván	 realizační	
projekt.		Podle	konečného	finančního	roz-
počtu	bude	opět	vypsáno	výběrové	řízení.	
Výběrové	 řízení	předpokládáme,	že	bude	
realizováno	do	konce	roku.	Tato	akce	bude	
investována	také	z	rozpočtu	obce	a	případ-
ných	darů	místních	občanů,	za	které	pře-
dem	děkujeme.
	 Realizaci	opravy	předpokládáme	
z	důvodu	počasí	na	jaře	příštího	roku.

	 Mateřská	školka	v	Ohrobci	zahá-
jila	druhý	půlrok	fungování.
	 Od	 zahájení	 provozu	 mateřské	
školky	 v	 únoru	 letošního	 roku	 se	mnohé	
ještě	vylepšuje	a	dopracovává.	Například	
se	jednalo	o:
-	terénní	úpravy	a	výstavba	dětského	hřiště
-	montáž	alarmu,	držáku	kol
-	dešťová	kanalizace	školky
-	úprava	rozvodu	internetové	sítě
-	oplocení	dětského	hřiště,	tepelného	čer-
padla
-	vybudování	vrátek	a	schodů	do	školky	
-	kanalizace	pro	záchod	a	pračku	v	záze-
mí	budovy
-	vybudování	venkovního	záchodu
-	montáž	domečku	na	dětském	hřišti
-	opravy	tekoucího	rozvodu	vody,	oken	a	
vstupních	dveří,	WC	a	další	drobné	opravy	
a	montáže	drobných	předmětů.

	 Věříme,	že	se	dětem	i	paním	uči-
telkám	ve	školce	líbí	a	i	nadále	líbit	bude.

AKTUÁLNÍ STAV V PŘÍPRAVĚ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ

	 Dvacet	čtyři	rodin	Ohrobce	ušet-
ří	na	elektřině	přes	177	tisíc	Kč	(přes	23%)	
za	rok	díky	elektronické	aukci,	aneb	dob-
rým	rozhodnutím	k	lepším	podmínkám.
	 Obec	Ohrobec	připravila	pro	své	
občany	možnost	se	zapojit	do	elektronické	
aukce	elektřiny	a	plynu.	Aukce	se	uskuteč-
nila	8.7.2013	a	z	důvodu	získání	co	nejniž-
ších	cen	bylo	sdruženo	sedm	českých	měst	
a	 obcí,	 přičemž	 celkový	 objem	 odebíra-
ných	komodit	se	nasčítal	na	4	150	841	Kč	
a	 výsledná	úspora	 čítala	 23,38	%,	 což	 je	
necelý	jeden	milion	Kč.
	 Elektronická	 aukce	 pro	 domác-
nosti	realizovaná	společností	Arch	consul-
ting	s.r.o.	dopadla	podle	očekávání	úspěš-
ně.	V	naší	obci	se	aukce	na	dodávky	elek-

trické	 energie	 zúčastnilo	 24	 domácnos-
tí	a	 jedna	domácnost	se	připojila	do	auk-
ce	na	dodávky	zemního	plynu,	jejíž	úspora	
čítá	23,74	%.	Nikdo	z	účastníků	neušetřil	
méně	než	slíbených	minimálních	15	%.		
	 nejvíce	domácností	 se	 pohybovaly	v	 in-
tervalu	20–30	%.	To	také	ovlivnilo	i	prů-
měrnou	úsporu	naší	obce,	která	čítá	23,18	
%.	 	Obyvatelé	 naší	 obce	 tedy	 v	 souhrnu	
ušetřili	177	258	Kč.
	 Vítěznými	 dodavateli	 se	 staly	
společnosti	EP	Energy	Trading,	a.s,	která	
bude	 zajišťovat	 jednoleté	 dodávky	 elek-
trické	energie,	a	VEMEX	Energie,	a.s.,	jež	
se	zavázala	k	dvouletým	dodávkám	zem-
ního	plynu.	

e - AUKCE

SHRNUTÍ FUNGOVÁNÍ MŠ

 
 
 
 
	 V	 posledních	 týdnech	 se	 v	 celé	
obci	stávalo,	že	během	dne	byla	na	několik	
vteřin	přerušena	dodávka	elektrické	ener-
gie.		Situace	vyvrcholila	tím,	že	ve	čtvrtek	
10.10.	se	tak	stalo	4x.		
	 Obec	po	každém	výpadku	nahlá-
sila	 na	 ČEZ	 tuto	 poruchu.	 	 Protože	 nám	
vždy	 bylo	 sděleno,	 že	 takto	 krátkodo-
bý	 výpadek	 nemají	 zaznamenaný,	 podali	
jsme	 stížnost	 na	ČEZ.	 	Díky	ní	ČEZ	ko-
nečně	začal	jednat	a	slíbil,	že	na	síti	před	
obcí	bude	umístěno	monitorovací	zařízení,	
které	bude	po	dobu	1	měsíce	zjišťovat	pro-
blémy	s	dodávkami	elektřiny.		Po	té	obdr-
žíme	informaci,	kterou	zveřejníme.	
	 Žádáme	vás,	pokud	se	bude	pře-
rušování	dodávky	elektřiny	stále	opakovat,	
abyste	poruchy	nahlašovali	přímo	na	lince	
ČEZ	–	hlášení	poruch	č.	840	850	860	nebo	
emailem	cez@cez.cz.	Pro	lepší	identifika-
ci	 se	 pokuste	 zaznamenávat	 časy	 výpad-
ku.	Bude	to	snazší	pro	jednodušší	lokaliza-

ci	dané	poruchy		nebo		případné	řešení	po-
jistné		události...	
	 My	tak	budeme	činit	také.	Děku-
jeme	za	spolupráci.

PROBLÉMY S DODÁVKAMI 
ELEKTIRCKÉ ENERGIE

	 Obec	 Ohrobec	 vypisuje	 soutěž	
pro	 amatérské	 fotografy	 o	 nejlepší	 fotku	
ze	života	v	obci,	v	kategoriích:
1) Život v obci - lidé (portrét, reportážní 
fotografie z akcí a života v obci)
2) Ohrobec a okolí (fotografie architek-
tury a krajiny spojené s naší obcí)
	 Soutěžní	snímky	prosím	zasílejte	
v	digitální	podobě	na	e-mailovou	adresu:	
redakcnirada@ohrobec.cz.	 Prosíme	 o	 za-
slání	max.	3	 snímků	ve	 standardním,	 tis-
kovém	 rozlišení	 (300dpi).	Předpokládaná	
uzavírka	 soutěže:	 1.	 čtvrletí	 2014.,	 přes-
ný	termín	bude	zveřejněn	na	začátku	roku	
2014.
	 Vítěz	 každé	 z	 kategorií	 obdrží	
jako	cenu	paměťovou	kartu	k	digitálnímu	
fotoaparátu	o	kapacitě	32	GB.

FOTOGRAFICKÁ
SOUTĚŽ



	 Tradiční	podzimní	ohrobecký	zá-
jezd	 za	 kulturou	 se	 uskutečnil	 v	 pondělí	
7.10	 do	 Stavovského	 divadla	 na	 předsta-
vení	„Bláznivý	den	aneb	Figarova	svatba“.	
Jednalo	se	o	derniéru	této	inscenace	s	Ri-
chardem	Krajčo	a	Miroslavem	Donutilem	
v	hlavních	rolích.
	 Pierre-Augustin	 Caron	 de	Beau-
marchais	tuto	hru	napsal	v	době	těsně	před	
velkou	francouzkou	revolucí	a	proto	je	ko-
mická	zápletka	postavena	na	kritickém	ko-
mentáři	 společnosti	 a	 třídních	vztahů.	Fi-
garova	svatba	vznika	v	roce	1775,	ale	poté,	
co	jej	během	soukromého	čtení	slyšel	Lud-
vík	XVI.	a	pochopil	satiru	týkající	se	aris-
tokracie,	byla	hra	zakázána.	Přesto	se	sta-
la	známou	díky	soukromým	čtením.	V	roce	

1784	byla	hra	králem	konečně	povolena	a	
rychle	se	stala	velmi	populární,	dokonce	i	
mezi	 aristokracií.	 Mozartova	 opera	 měla	
premiéru	jen	o	dva	roky	později.	
  
	 Krátce	 z	 programu:	 „Klasická	
francouzská	 komedie	 nikterak	 nezestár-
la.	Ve	svůj	svatební	den	brání	sluha	Figaro	
svou	 lásku	Zuzanku	 před	milostnými	 ná-
roky	 hraběte	Almavivy,	 který	 chce	 uplat-
nit	právo	první	noci.	Bavíme	se	Figarovým	
důvtipem	a	umem	a	fandíme	jeho	odvaze	
důrazně	se	ptát,	proč	existuje	vrstva	vyvo-
lených,	 která	 si	 nárokuje	 pouze	 výsady	 a	
výhody.	 Je	až	 s	podivem,	 jak	 se	více	než	
po	dvou	stoletích	stává	i	společenská	rovi-
na	hry	znovu	aktuální.“
	 Nutno	zmínit	 i	 nezvyklou	 insce-
naci,	 která	 se	 „inspiruje	 nejen	 Beaumar-

chaisovou	divadelní	hrou,	 ale	 i	da	Ponte-
ho	libretem	a	hudbou	božského	Mozarta“.	
Minimalistickou	 scénu	pak	představovalo	
čisté	podium	s	řadou	židlí	okolo	a	schozem	
na	stavební	suť	zavěšeným	nad	scénou,	ze	
kterého	se	v	závěru	sypaly	růžové	kostič-
ky.
	 Názory	 diváků	 na	 toto	 nezvyklé	
zpracování	byly	velmi	rozporuplné.	Všich-
ni	ale	měli	radost,	že	se	zájezd	do	tak	krás-
ného	divadla	uskutečnil	a	věřím,	že	na	jaře	
se	zase	uvidíme	na	dalším	představení.	

V. Škván

P.S.	A	 aby	 už	 nikdo	 nehonil	 autobus	 po	
Ohrobci,	 čas	 odjezdu	 bude	 příště	 napsán	
na	lístkách.
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NOVINKY Z OBCE 

Výborná	zpráva	-	ZÍSKALI	JSME	DOTA-
CI	...
	 Obec	 Ohrobec	 získala	 dota-
ci	 z	 Regionálního	 operačního	 progra-
mu	 NUTS	 II	 Střední	 Čechy,	 oblast	 pod-
pory	 15.3.3.	 Rozvoj	 venkova	 na	 projekt	
s	 názvem	 „Nová	 mateřská	 škola	 v	 obci	
Ohrobec“	 (dále	 jen	 „projekt“),	 který	 byl	
předložen	 do	 Výzvy	 č.	 67	 k	 předkládá-
ní	 projektů	 pro	 oblast	 podpory	 3.3	 Roz-
voj	 venkova	 pod	 registračním	 číslem	
CZ.1.15/3.3.00/67.01480.	
	 Projekt	 si	 kladl	 za	 cíl	 realizo-

vat	rekonstrukci	a	přístavbu	statku	na	no-
vou	mateřskou	školu	(MŠ)	a	tvorbu	dlou-
hodobého	 partnerství	 s	 partnery	 projektu	
při	 spolupráci	 v	 rámci	 využívání	 nového	
objektu	MŠ	a	v	rámci	zajištění	kvalitního	
předškolního	vzdělávání	dětí	v	obci.	Rea-
lizací	projektu	bylo	dosaženo	takové	kapa-
city	nové	MŠ,	která	zajistí	možnost	plně-
ní	zákonné	povinnosti	obce,	zajistit	dětem	
předškolního	věku,	trvale	bydlícím	v	obci,	
umístění	v	předškolním	zařízení.	
	 Projekt	 byl	 původně	 zařazen	 do	
tzv.	 „zásobníku	 projektů“,	 proto	 se	 obec	
rozhodla	 realizovat	 rekonstrukci	části	ob-
jektu	 statku	 na	 novou	 mateřskou	 školu	
z	 vlastních	 zdrojů.	 Současně	 byly	 při	 re-
alizaci	 rekonstrukce	a	přístavby	statku	na	
novou	mateřskou	školu	(MŠ),	respektová-

ny	podmínky	dotačního	programu	tak,	aby	
bylo	možné	čerpat	prostředky	na	uznatel-
né	výdaje	z	dotace	v	režimu	„ex	post“,	tzn.	
následné	 proplacení	 výdajů	 již	 vynalože-
ných.	
	 Projekt	byl	schválen	k	financová-
ní	dne	09.	07.	2013	Výborem	Regionální	
rady	s	max.	výší	dotace	z	rozpočtu	RR	-	2	
902	046,87	Kč,	což	představuje	max.	podíl	
spolufinancování	EU	 (Evropský	 fond	 pro	
regionální	 rozvoj)	 -	 78,71	%	způsobilých	
výdajů	projektu.
	 Na	začátku	října	byla	podepsána	
smlouva	o	dotaci	a	nyní	pracujeme	na	vy-
účtování	dotace.

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA
starosta obce

ZÍSKALI JSME DOTACI

OHROBEC V DIVADLE

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

	 Ve	dnech	25.	–	26.	října	se	v	naší	
republice	konaly	volby	do	Poslanecké	sně-
movny	parlamentu	ČR.
	 Z	 celkového	 počtu	 oprávněných	
voličů	naší	obce	tj.		880,		se	voleb	účastni-
lo	653	místních	obyvatel,	což	je	74	%.	

VÝSLEDKY	VOLEB	V	OHROBCI



	 Zastupitelé	 obce,	 stejně	 jako	
v	předcházejících	letech,	vyhlásili	na	pod-
zim	letošního	roku	granty	na	rok	2014.		
	 Požadované	 zaměření	 projekto-
vých	žádostí	o	grant	jsou	veřejně	prospěš-
né	 aktivity,	 především	 sociální,	 sportov-
ní,	 kulturní	 a	 společenské	 aktivity	 v	 obci	
Ohrobec,	 či	 aktivity	 dotýkající	 se	 obce	
Ohrobec	 a	 jejich	 trvale	 hlášených	obyva-
tel.	Žadatelé	o	grant	jsou	bez	omezení	(na-
příklad	 občanská	 sdružení,	 okolní	 obce,	
apod.).
	 Minimální	 výše	 příspěvku	 je	
2.000,-	Kč	a	maximální	20.000,-	Kč.	Hod-
notící	 komise	 žádostí	 jsou	 členové	 zastu-
pitelstva	obce.	Celkový	předpokládaný	ob-
jem	finančních	prostředků	na	všechny	pro-
jekty	v	roce	2014	je		60.000,-	Kč.	Žádos-
ti,	které	jsou	ke	stažení	na	webových	strán-
kách	obce	nebo	k	vyzvednutí	na	obecním	
úřadě	v	podatelně.	Termín	odevzdání	nej-
později	 do	 středy	 13.	 prosince	 2013	 (12	
hodin)	do	podatelny	obecního	úřadu.

 
ZIMNÍ	 ÚDRŽBA	 –	 podle	 plánu	 zimní	
údržby	obce	Ohrobec	2013	–	2014	 	 (celé	
znění	 k	 nahlédnutí	 na	www.ohrobec.cz	 –	
sekce:	vyhlášky)	se	komunikace	a	chodní-
ky	v	zimních	měsících	udržují	takto:	
Výňatek:
Komunikace	 se	 budou	 udržovat	 vždy	
v	tomto	pořadí:
I pořadí:
	 místní	 komunikace,	 po	 které	 je	
vedena	 veřejná	 hromadná	 doprava	 a	 do-
pravně	důležité	spojující	místní	komunika-
ce,	po	nichž	je	vedena	dopravní	zátěž.
Jedná	se	o	ulice:	Károvská,	Úvoz,	Oblou-
ková,	Spojovací,	Krátká,	Nad	Úvozem,	U	
Rybníků	 I,	U	Rybníků	 II,	Sadová,	Libeň-
ská,	 K	 Vranému,	 V	 Dolích,	 Šumavská,	
Nad	 Lesem,	 Průběžná,	 Duhová,	 Sluneč-
ná,	Jižní,	Na	Konci,	V	Zahrádkách,	Příčná,	
V	Hranicích,	Lhotecká.
II pořadí:
	 sběrné	místní	komunikace	a	důle-
žité	obslužné	místní	komunikace
Jedná	 se	o	ulice:	Na	Širokém	I,	Na	Širo-
kém	II,	Na	Širokém	III,	Ořechová,	Břízo-
vá,	Šípková,	Trnková,	Topolová,	Lísková,	
Jabloňová,	Višňová,	K	Lesíčku,	Šeříková,	
Lipová,	Akátová,	V	Sedlištích,	Na	Hřebe-
nech,	Meruňková,	U	Planin,	Vřesová,	 Ja-
rovská,	V	Březinách.
III. pořadí:
	 ostatní	 obslužné	místní	 komuni-
kace,	jedná	se	o	ulici	:	Ohrobecké	údolí.
	 Stanovené	časové	limity	ke	zmír-
nění	závad	ve	sjízdnosti	místních	komuni-

kací	při	zimní	údržbě	komunikací:	
I. pořadí	-	od	výjezdu	do		4		hod.
II. pořadí	-	od	výjezdu		do	12	hod.
III. pořadí	-		po	ošetření	komunikací	I.	a	
II.	pořadí,	nejpozději	však	do	48	hod.

	 Stanovené	 časové	 limity	 k	 od-
stranění	 závad	 ve	 schůdnosti	 chodníků	 a	
ostatních	 	místních	 komunikací	 určených	
pro	pěší	provoz	při	zimní	údržbě	komuni-
kací
I. pořadí:	 chodníky	 zařazené	 do	 zimní	
údržby	komunikací,	Zvolská	od	ul.	U	Ryb-
níků	I	po	ul.	Libeňská,	Břežanská		a	částeč-
ně	Károvská	od	ul.	Příčná	po	ul.V	Zahrád-
kách,	Károvská	od	ul.	Úvoz	po	ul.	Akáto-
vá,	Károvská	od	ul.	Na	Širokém	I	po	ul.	Ja-
rovská,	ulice	Průběžná,	Duhová,	Slunečná,	
ulice	Nad	Úvozem,	Oblouková,	Spojovací,	
Krátká,	autobusové	zastávky

	 Časové	 limity	ke	zmírnění	a	od-
stranění	závad	ve	schůdnosti
1) Schůdnost	 se	zajišťuje	v	době	od	7:00	
do	17:00
2) Práce	budou	zahájeny	po	vzniku	záva-
dy	ve	schůdnosti	v	časovém	intervalu	dle	
odst.	 1)	 neprodleně.	 Jejich	 úhrnná	 délka	
nepřesáhne	12	hodin.

	 Čištění	místních	 komunikací,	 na	
kterých	 byla	 prováděna	 zimní	 údržba,	 se	
provádí	po		skončení	zimního	období	tj.	po	
31.3.	2014.	Bude	–li	i	po	tomto	období	po-
kračovat	 	 nepříznivá	 povětrnostní	 situace	
bude	čištění	zahájeno	do	30	dnů	po	jejím	
ukončení.
	 Čištění	bude	ukončeno	nejpozdě-
ji	do	31.5.2014.
     
  
  

SMS	 a	 emailové	 zpravodajství	 –	 je	 služ-
ba	pro	místní	občany,	která	slouží	k	podání	
zpráv,	rozdělených	do	jednotlivých	témat,	
přímo	domů.	V	současné	době	této	služby	
využívá	 180	 občanů	 formou	 emailových	
zpráv	a	149	občanů	formou	sms	zpráv.

Zprávy	se	dělí	podle	typu:	
krizová	 komunikace	 (vyhlašování	 popla-
chu,	 info	o	uzavírkách	ulic,	vypnutí	elek-
třiny,	vody	apod.)
kulturní	 akce	 (pro	děti;	 	 pro	dospělé;	 pro	
seniory;	sportovní	akce)
odpad	 (velkoobjemový,	 nebezpečný,	 bio-
odpad)
legislativa	(informace	o	nových	OZV)
info	 od	 místních	 podnikatelů	 (nabídky	
apod.).
	 K	 zasílání	 zpráv	 se	 můžete	 za-
registrovat	vyplněním	přihlášky	na	www.

ohrobec.cz	-		sekce	aktuality	nebo	na	obec-
ním	úřadě	v	podatelně.	

	 Upozorňujeme	 na	 probíhající	
změnu	dopravního	značení	v	obci	v	průbě-
hu	měsíců	říjen	–	listopad.	
Jedná	se	o	tyto	změny:
změna přednosti v jízdě!!! 	 Ulice	 Ká-
rovská	 bude	 osazena	 dopravními	 značka-
mi	 HLAVNÍ	 POZEMNÍ	 KOMUNIKA-
CE,	přiléhající	ulice	značkami	DEJ	PŘED-
NOST	V	JÍZDĚ;
na	začátku	obce	z	obou	 stran	bude	umís-
těno	 dopravní	 značení:	 ZÓNA	 ZÁKAZ	
PŘEDJÍŽDĚNÍ	 (platí	 pro	 celou	 oblast	
obce);
v	 ulici	 Zvolská,	 od	 obchodu	 U	 Slavíčků	
směrem	z	obce	do	Zvole		i	z	druhé	strany	
bude	umístěno	dopravní	značení	JINÉ	NE-
BEZPEČÍ	s	dodatkovou	tabulkou	CHOD-
CI	VE	VOZOVCE;
při	 výjezdu	 od	 rybníku	 do	 „esíčka“	 u	 re-
staurace	 U	 Trojánků	 bude	 umístěno	 bez-
pečnostní	zrcadlo.

	 Obec	Ohrobec	pronajme	antuko-
vý	tenisový	kurt	v	Ohrobci	u	rybníka,	včet-
ně	oplocení,	sociálního	zařízení	v	požární	
zbrojnici,	 spodní	garáž	zbrojnice	 jako	zá-
zemí,	prostranství	mezi	zbrojnicí	a	kurtem.	

Nájemní	smlouva	je	uzavírána	na	1	rok.

Zadávací podmínky: 
Provoz	 kurtu	 pro	 veřejnost	 dle	 klimatic-
kých	podmínek
Zpřístupnění	sociálního	zařízení	veřejnosti
Údržba	a	úklid	kurtu,	 jeho	příslušenství	a	
přilehlého	okolí
Údržba	 a	 úklid	 sportovního	 a	 dětského	
hřiště
Příležitostné	 využití	 prostranství	 pro	 pře-
dem	ohlášené	kulturní	či	sportovní	akce

Termín a místo pro podání nabídky:
Písemně,	nejpozději	do	31.	12.	2013	na	ad-
resu	zadavatele.	

Kritéria: 
nabídková	 cena,	 při	 stejné	 výši	 nájemné-
ho	rozhoduje	rozsah	údržby	a	počet	hodin	
pro	veřejnost
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VYHLÁŠENÍ GRANTU OBCE
OHROBEC NA ROK 2014

ZIMNÍ ÚDRŽBA

SMS  A  E-MAILOVÉ
ZPRAVODAJSTVÍ

ZMĚNA
DOPRAVNÍHO
ZNAČENÍ

PRONÁJEM 
TENISOVÉHO KURTU
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	 V	 sobotu	 21.	 září	 byla	 za	 účas-
ti	ohrobecké	veřejnosti	slavnostně	otevře-
na,	přibližně	kilometr	dlouhá,	naučná	stez-
ka	v	lese.	Stezka	je	osazena	informačními	
tabulemi	a	zázemím	pro	odpočinek	s	altá-
nem,	lavičkami	a	stolem.	Smyslem	stezky	
je	 zvýšit	 povědomí	 občanů	 o	 tom,	 jak	 se	
v	lese	chovat,	 jaké	živočichy	a	rostliny	je	
možné	spatřit	a	jak	přispívat	k	ochraně	ži-
votního	prostředí.	
	 Stezka	byla	vybudována	díky	mi-
mořádné	aktivitě	pana	Jiřího	Šimáka	v	prů-
běhu	 jednoho	měsíce	 na	 sklonku	 letošní-
ho	jara.	Náklady	na	realizaci	stezky	dosáh-
ly	celkové	výše	78.650,-	Kč.	Největší	po-
díl	na	úhradě	této	částky	měl	finanční	grant	
z	Nadačního	fondu		Veolia	ve	výši	50.000,-	
Kč.	Velkou	zásluhu	na	směrování	této	část-
ky	právě	do	Ohrobce	měl	manažer	provoz-
ní	oblasti	Jesenice	pan	Tomáš	Stejskal.
	 Dominantní	 součástí	 programu	
sobotního	 odpoledne	 byl	 OHROBECKÝ	
DUATLON		pro	děti.	Duatlon	začínal	bě-

hem	dětí	v	prostoru	naučné	stezky	a	poté	
následovala	jízda	na	kole	po	vyznačení	tra-
se.	Pro	ty	nejmenší	nahradila	kola	odrážed-
la.	Závodu	se	účastnilo	celkem	20	dětí,	kte-
ré	byly	podle	věku	a	náročnosti	trasy	roz-
děleny	do	tří	kategorií.
	 Pokud	se	už	z	našeho	podvědomí	
vytratil	pojem	čistého	a	nadšeného	amate-
rismu,	bylo	ho	v	duatlonu	vrchovatě.	Děti	
ze	 sebe	vydaly	vše.	Šťastné	úsměvy	vítě-
zů	a	upřímné	slzy	těch,	kterým	se	tolik	ne-
dařilo,	mluvily	za	vše.	Čokoládové	medai-
le	pro	vítěze	a	sladké	koláčky	s	čajem	pak	
čekaly	na	všechny.
	 Z	ohlasu	zúčastněných	a	z	vlast-
ních	 dojmů	 nezbývá	 než	 konstatovat,	 že	
dětský	 duatlon	 byl	 velmi	 dobře	 připrave-
ný	 a	 výborně	 organizačně	 zvládnutý.	Dík	
za	to	patří	předsedovi	kulturní	komise	Val-
dovi	Škvánovi	a	jeho	spolupracovnicím.
A	tak	nezbývá,	než	se	těšit	na	příští	ročník.

Ing. Jan Klak, místostarosta obce

OHROBEC MÁ NAUČNOU STEZKU

	 Novinku	pro	děti	a	jejich	mamin-
ky	přináší	od	září	občanské	sdružení	Dět-
ský	 lesní	 klub	 skřítka	 Pohádky	 se	 sídlem	
v	sousední	Zvoli.	Jedná	se	o	předškolní	za-
řízení	vycházející	z	filozofie	lesních	mateř-
ských	 škol,	 tedy	 že	krom	velmi	nepřízni-
vého	 počasí	 se	 aktivity	 odehrávají	 venku	
v	přírodě.
	 Co	 děti	 za	 první	 měsíc	 zažily?	
Našly	si	v	lese	svůj	kouzelný	strom,	který	
jim	vypráví	příběhy	o	přírodě,	objevily	zá-
hadný	pařez,	pod	který	jim	skřítci	schová-
vají	 poklady,	 pro	 skřítky	 postavily	 útulné	
domečky	z	mechu	a	klacíků,	vyrobily	a	na	
potůčku	 pouštěly	 nádherné	 loďky	 z	 kůry	
a	jeřabin,	za	deštivých	dnů	měly	možnost	
pozorovat	 mloky	 skvrnité,	 zahradničily,	
vychutnaly	si	na	ohni	připravený	popkorn,	
pekly	jablka	a	brambory	v	horkém	popelu,	
jindy	se	ohniště	proměnilo	v	malou	pícku,	
ve	které	si	upekly	vlastnoručně	připravené	
draky	z	kynutého	těsta	a	tváře	se	jim	roz-
zářily	štěstím	po	návratu	ze	stezky	odvahy,	
která	byla	součástí	Michaelské	slavnosti.	V	
neposlední	řadě	malovaly,	modelovaly,	vy-
střihovaly,	navlékaly,	tiskaly,	prostě	tvořily		
a	to	především	z	přírodních	materiálů.
	 Na	 co	 se	 do	 konce	 roku	mohou	
těšit?	 Na	 „hrad“	 postavený	 v	 nedalekém	
lese,	 na	 výrobu	 a	 pouštění	 draků,	 na	 zví-
řátka	z	kaštanů,	na	zdobení	dýní	a	dýňovou	
polévku,	 postaví	 hmyzí	 hotel,	 „vymalují“	
obraz	ze	spadaného	listí,	zažijí	Martinskou	
slavnost,	 vytvoří	 si	 vlastní	Betlém	 a	 spo-
lečně	prožijí	adventní	čas.
	 A	proč	mne	zaujal	právě	Dětský	
lesní	klub	skřítka	Pohádky?		Protože	mám	
ráda	přírodu	a	myslím	si,	že	je	pro	děti	tím	
nejpřirozenějším	místem	pro	jejich	zdravý	
duševní	a	tělesný	vývoj.	Kdo	by	se	rád	do-
zvěděl	více,	může	navštívit	webové	strán-
ky	www.	skritek-pohadka.cz

Jana Lípová

INFORMACE PRO  MAMINKY
A JEJICH DĚTI
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	 Dne	 14.8.2013	 se	 v	 naší	 obci	
Ohrobec	 uskutečnila	 již	 druhá	 výstava	
všech	 psů	 bez	 rozdílu	 plemene,	 původu,	
velikosti	a	barvy.	Počasí	akci	více	než	přá-
lo,	občerstvení	zajistil	personál	restaurace	
u	Trojánků	a	bylo	skutečně	výtečné.
	 Na	 výstavu	 bylo	 přihláše-
no	 47pejsků	 a	 soutěžilo	 se	 v	 mno-
ha	 kategoriích	 jak	 samotné	 výstavy,	
tak	 i	 dílčích	 soutěžích	 jako	 je	 například	 
poslušnost,	psí	šikulka,	dítě	a	pes	atd.	Byla	
velká	spousta	ukázek	psích	sportů	jako	na-
příklad	 tanec	 se	 psy,	 sportovní	 i	 služební	
obrany,	agility,	poslušnost	atd.

	 Všem	 učinkujícím	 v	 ukázkách	
bych	velmi	ráda	poděkovala	za	účast,	bez	
nich	by	to	byla	na	zážitky	chudá	výstava.				
	 Díky	 spoustě	 malých	 sponzo-
rů	bylo	i	velké	množství	cen.	Poprvé	pro-
běhla	i	bohatá	tombola.	Myslím,	že	nikdo	
neodešel	s	prázdnou.	Hlavním	sponzorem	
bych	ráda	jmenovala	obec	Ohrobec,	která	
darovala	krásné	trofejní	poháry	pro	vítěze,	
a	 firmu	www.spokojenezvire.cz	 díky	 kte-
ré	byla	tombola	plná	opravdu	hodnotných	
věcí.
	 Za	vítěze	bych	ráda	zmínila	 tak-
zvaného	 absolutního	 vítěze	 celé	 výstavy,	

kterým	se	stal	pejsek	Kim	(kříženec	před	5	
měsíci	vyzvednutý	z	útulku)	a	jeho	14	letý	
páníček	David	Uvíra	 z	 Jesenice	 u	 Prahy.	
Další	ročník	nás	všechny	čeká	za	rok	opět	
v	září,	již	nyní	začínáme	na	ní	pracovat	a	
na	všechny	se	opět	moc	těšíme.	Věříme,	že	
se	tato	výstava	stane	tradiční	akcí	v	září	:)	 

VÝSTAVA VŠECH PSŮ BEZ OHLEDU NA PŮVOD, RASU A BARVU

 
Za celý tým ZKO Dolní Břežany

s působností v Ohrobci.  
Marie Hájková  

Zko Dolni Brezany č.760  
Foto poskytla CHS Cizera, www.cizera.cz

	 Nový	 školní	 rok	 je	 již	 v	 plném	
běhu	 a	 tak	 se	 od	 října	 otevřela	 většina	
vzdělávacích	kroužků	v	Kulturním	centru	
Čtyřlístek.
	 Zatímco	 o	 letních	 prázdninách	
pravidelné	kurzy	 jako	každý	 rok	nahradi-
ly	oblíbené	vesnické	tábory,	Klubíčko	pro	
nejmenší	 děti	 fungovalo	 celé	 prázdniny	
bez	větší	pauzy	a	úspěšně	pokračuje	i	v	no-
vém	školním	roce.
	 Podrobnější	 informace	 a	 ceník	
najdete	na	www.centrumctyrlistek.com
	 Ve	 školní	 roce	 2013/14	 je	 ještě	
možné	 se	 přihlásit	 do	 kurzů	ANGLIČTI-
NY.
	 Široká	 škála	 kurzů	 je	 zaměře-

na	od	nejmenších	dětí,	kde	„výuka“	jazy-
ka	probíhá	zcela	nenásilně	hrou,	přes	dvě	
úrovně	pro	děti	školou	povinné		až	po	do-
spělé.	
	 Kurzy	 jsou	 připravené	 pro	 nej-
různější	stupně	znalostí	a	je	možno	si	vy-
brat	českého	lektora	či	rodilého	mluvčího.	
Dveře	 nejsou	 zavřené	 ani	 těm,	 kteří	mají	
zájem	 o	 individuální	 hodiny	 -	 stačí	 svou	
představu	 o	 individuálních	 hodinách	 po-
slat	mailem	a	pracovník	centra	se	zájemci	
co	nejdříve	ozve	zpět.
	 Z	 pohybových	 aktivit	 je	 možné	
se	 ještě	přihlásit	na	pondělní	PILATES	či	
středeční	BODYSTYLING.
	 Do	 konce	 tohoto	 roku	 se	 v	 pro-

storách	Kulturního	centra	Čtyřlístek	usku-
teční	 také	další	pravidelné	akce	pořádané	
obcí. 
	 V	 neděli	 17.	 listopadu	 to	 bude	
Vítání	občánků	a	poslední	listopadový	den	
tradiční	vázání	adventních	věnců.	V	před-
vánočním	 čase	 je	 pro	 děti	 připravena	 na	
neděli	 8.	 prosince	Mikulášská	 s	 divadýl-
kem.
	 Pro	děti	z	Klubíčka	se	připravuje	
repríza	pohádky	Karkulka	ze	sídliště.	Toto	
představení	 napsaly	 a	 nastudovaly	 děti,	
které	 se	 zúčastnily	 posledního	 letošního		
vesnického	tábora.	Naváží	tak	na	úspěšné	
vtipné	představení,	které	jim	zahrály	v	srp-
nu	a	z	kterého	jsou	i	fotografie.

I V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE SE NEBUDETE SE ČTYŘLÍSTKEM NUDIT
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Michal EDL , 11 let 

 Kdy jsi se svým sportem začal a co tě k 
tomu přimělo?
 Já	 jsem	měl	 začátky	 trošku	 slo-
žitější.	V	6	letech	jsem	měl	zánět	mozko-
vých	blan	a	měl	jsem	zakázaný	sport.	Ma-
minka	mne	přihlásila	na	klavír	v	7	 letech	
(1.	třída).	Rád	poslouchám	hudbu	a	s	rodi-
či	chodím	do	divadla.	Hlavně	na	muziká-
ly	 a	 opery.	Golf	 jsem	 nejdříve	 pozoroval	
s	 taťkou	v	 	 televizi.	Chodil	 jsem	na	hřiš-
tě	 s	maminkou	a	 tatínkem	 jako	doprovod	
a	 oni	mi	 půjčovali	 hole	 a	 já	 si	 to	 jen	 tak	
zkoušel.	Líbilo	se	mi	to	a	tak	mne	přihlási-
li	v	8	letech	(2.	třída)	nejprve	do	golfové-
ho	kroužku	v	Hostivaři.	Od	září	jsem	začal	
chodit	na	golf	do	„Golf	Club	Chateau	St.	
Havel	Praha“,	kde		mám	svého	trenéra	Pe-
tra	Macka.
 

Je něco, co jsi musel obětovat?
	 	 Jsou	 dny,	 kdy	 bych	 chtěl	 bych	
jen	tak	běhat	s	kamarády.
 
Měl jsi někdy chuť s tím „praštit“?
	 Je	 pravdou,	 že	 někdy	 se	mi	 ne-
chce	 jít	 trénovat	a	 jsem	naštvaný,	že	mu-
sím.	
  Jaký byl doposud tvůj největší 
úspěch?  
 Na	stupni	vítězů	jsem	byl	jen	jed-
nou.	Vyhrál	jsem	druhý	místo.

Co cítíš, když stojíš na stupních vítězů? 
	 Bylo	to	úžasný.	V	golfu	mám	vel-
kou	 motivaci,	 chtěl	 bych	 porazit	 taťku	 a	
hlavně	bych	s	ním	chtěl	chodit	na	turnaje.	
V	golfu	je	to	stejný	jako	na	klavíru,	je	tam	
při	hře	naprostý	ticho	a	když	se	vám	pove-
de	zahrát	správnou	ránu,	tak	je	to	paráda.

OHROBECKÉ DĚTI V AKCI

 
	 Herecký	 Roj	 Ohrobeckých	 Bu-
ditelů	chystá	derniéru	sezóny	2013.	Již	je-
denácté	sezóny	tohoto	souboru.	Slušelo	by	
se	tedy	trochu	hodnocení	a	také	poděková-
ní.	Tentokrát	však	nechci	děkovat	hercům,	
ale	všem	těm	,,bezejmenným“,	kteří	se	na	
hladkém	průběhu	představení	podílejí.	
	 Jedna	z	nejdůležitějších	věcí	pro	
zdárný	 průběh	 všech	 představení,	 jsou	
sponzorské	 dary	 a	 bezplatná	 pomoc.	 Již	
tradičně	se	můžeme	spolehnout	na	zapůj-
čení	zvukové	a	světelné	 techniky	od	paní	
Veselé	a	její	firmy	Promopro.	Dává	našim	
hrám	punc	kvality	a	profesionality.
	 Nemůžu	 také	 nepřipomenout	 fi-

nanční	dar	od	obce,	díky	němuž	můžeme	
pozvat	kvalitní	hudební	hosty.	Ti	již	tradič-
ně	k	našim	vystoupení	patří.
	 Dále	 je	 třeba	 jmenovat	 i	 býva-
lé	 členy	 souboru,	 kteří	 s	 námi	 neztrácejí	
kontakt	a	zdarma	nám	zajistí	např.	zapůj-
čení	mobilních	toalet	či	připojení	k	elektři-
ně.	Jde	o	Pepu	Šindeláře,	respektive	o	Jir-
ku	Votánka,	takže	díky,	pánové.	Bez	náro-
ku	na	odměnu	nám	také	vychází	vstříc	paní	
Riegrová,	která	provozuje	půjčovnu	kostý-
mů	v	Okrouhle.	Velkou	nezištnou	pomoc	
pak	představuje	firma	Intersign	našeho	ko-
legy	 Jardy	 Sýkory,	 zvlášť	 při	 výrobě	 re-
kvizit	a	letos	při	výrobě	tolik	populárních	
kachniček.	Samozřejmě,	že	i	ostatní	členo-
vé	souboru	se	snaží	něčím	přispět.	Někdo	
více,	 někdo	méně,	 ale	 hlavně,	 že	 výsled-

kem	je	pak	divadelní	představení,	které	na	
vašich	tvářích	rozzáří	úsměv.
	 Speciální	 poděkování	 pak	 patří	 našim	
manželkám,	 přítelkyním	 a	 rodinám,	 že	
s	námi	mají	trpělivost.
Takže	díky,	díky.
	 Letošní	sezóna	jde	tedy	do	svého	
finále	a	kdo	jste	neviděl	naši	divadelní	hru	
,,Rozpuštěný	a	vypuštěný“	ani	v	Ohrobci,	
ani	v	Břežanech,	má	poslední	šanci	v	so-
botu	2.11.	již	tradičně	v	Pyšelích	v	místním	
kamenném	divadle	(sokolovně).	Takže	ne-
váhejte	a	vyrazte	do	Pyšel,	ať	se	připojíte	
k	té	tisícovce	diváků,	kteří	letos	naše	diva-
dlo	navštívili.

Jarda	Strejc

DERNIÉRA
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POZVÁNKA...

SETKÁNÍ SENIORŮ
	 Dovolujeme	 si	 Vás	 pozvat	 na	
setkání	„SENIOR	KLUBU“	,	v	neděli	1.	
prosince	2013	od	14:00	hodin	,	v	restaura-
ci	„U	Trojánků“																				

	 dne	 17.11.2013	 v	 	 10:00	 hodin	
se	uskuteční	v		obecním	statku	v	Ohrob-
ci	(Čtyřlístku)	slavnostní	přivítání	občán-
ků.		
	 Pozvánky	obdržely	děti	naroze-
né	v	naší	obci	od	konce	roku	2011	do	pod-
zimu	letošního	roku	2013.	
   

	 To,	že	je	zvěř	pod	velkým	civili-
začním	tlakem,	je	zřejmé.	O	to	horší	je,	že	
některé	ataky	vůči	ní	jsou	doslova	děsivé.	
Kromě	pytláctví	se	poslední	dobou	jedná	o	
útoky	neukázněných	psů.
	 Poslední	 případ	 se	 stal	 v	 minu-
lém	 týdnu,	 kdy	 byla	 občany	 nalezena	 na	
kraji	obce	u	lesa	v	ulici	Jarovská	psem	str-
žená	srna	(viz	foto).	Zbytek	trusu	na	„mís-
tě	činu“	dokládá,	co	musela	napadená	srn-
ka	vytrpět.
	 Apelujeme	proto	na	všechny	ma-
jitele	pejsků,	aby	se	ke	svému	okolí	chova-
li	ohleduplně	a	nedovolili	svým	miláčkům	
napadat	 jiné	psy	nebo	 zvěř.	Blíží	 se	 zim-
ní	 období,	 tzv.	 doba	 nouze,	 kdy	 zvěř	 po-

třebuje	k	přežití	maximální	klid	a	
větší	ochranu.	Nejcitlivější	je	srn-
čí	 zvěř,	která	po	„prohnání“	pej-

skem,	který	se	chtěl	jen	proběhnout,	hyne	
druhý	den	na	zápal	plic!	Myslivci	se	jí	sna-
ží	tuto	dobu	překonat	zejména	přikrmová-
ním	a	lovem	škodné	zvěře	(např.	lišky).	U	
nás	ostatních	stačí	dodržovat	platné	předpi-
sy	(např.	zákon	o	lesích,	zákon	o	myslivos-
ti,	obecní	vyhláška),	které	říkají,	že	každý,	
kdo	 vstupuje	 do	 přírody,	 si	 musí	 počínat	
tak,	 aby	 nedocházelo	 k	 ohrožování	 nebo	
zraňování	zvěře	a	k	poškozování	jejích	ži-
votních	podmínek,	a	mj.	zakazují	volné	po-
bíhání	psů.
	 Možná	ale,	že	stačí	především	ctít	
jednoduché	zásady	slušnosti	bez	poukazo-
vání	na	paragrafy.

Apel pejskařům 

To, že je zvěř pod velkým civilizačním tlakem, je zřejmé. O to horší je, že některé ataky vůči ní jsou 

doslova děsivé. Kromě pytláctví se poslední dobou jedná o útoky neukázněných psů.

Poslední případ se stal v minulém týdnu, kdy byla občany nalezena na kraji obce u lesa v ulici Jarovská 

psem stržená srna (viz foto). Zbytek trusu na „místě činu“ dokládá, co musela napadená srnka 

vytrpět.

Apelujeme proto na všechny majitele pejsků, aby se ke svému okolí chovali ohleduplně a nedovolili 

svým miláčkům napadat jiné psy nebo zvěř. Blíží se zimní období, tzv. doba nouze, kdy zvěř potřebuje 

k přežití maximální klid a větší ochranu. Nejcitlivější je srnčí zvěř, která po „prohnání“ pejskem, který 

se chtěl jen proběhnout, hyne druhý den na zápal plic! Myslivci se jí snaží tuto dobu překonat 

zejména přikrmováním a lovem škodné zvěře (např. lišky). U nás ostatních stačí dodržovat platné 

předpisy (např. zákon o lesích, zákon o myslivosti, obecní vyhláška), které říkají, že každý, kdo vstupuje 

do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování 

jejích životních podmínek, a mj. zakazují volné pobíhání psů. Možná ale, že stačí především ctít 

jednoduché zásady slušnosti bez poukazování na paragrafy.

APEL PEJSKAŘŮM

Nejbližší akce v Ohrobci

2.	11.	2013	-	17:15
	 Lampionový	 průvod	 s	 předsta-
vením	 tanečníků	 s	 ohněm	Firelovers	 (na	
hřišti	mezi	rybníky)
17.	11.	2013		-	10:00
	 Vítání	 občánků	 (ve	 Čtyřlístku) 
30.	11.	2013	-	16:00
	 Vázání	 adventních	 věnců	 (ve	
Čtyřlístku,	 nutná	 rezervace	 předem) 
8.	12.	2013	-	14:00	a	16:00
	 Divadelní	představení	a	Mikuláš	
(ve	 Čtyřlístku,	 nutná	 rezervace	 předem) 
22.	12.	2013	-	17:00
Setkání	 u	 vánočního	 stromu	 s	 betlém-
ským	světlem	(před	OÚ)

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ


