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ganizovali jako alkoholický večírek, ale jako 

příjemné setkání sousedů, na kterém se po-

znávají všichni, kteří v Ohrobci bydlí. 

  I když se v průběhu večera vyskytly určité 

problémy s frontami na pivo, kterých se příští 

rok vyvarujeme, celkovou náladu nezkazily 

a všichni se dobře bavili.

  V organizaci podobných setkávacích akcích 

chceme pokračovat i v příštím roce a budeme 

rádi, pokud se nás bude scházet víc a víc. Zase 

pod heslem Poznej své sousedy.

Jan Novotný

  V sobotu 4. října se uskutečnila v naší obci 

společenská akce s názvem Pivní slavnosti. 

I když mohlo být tepleji, přesto nám počasí 

naštěstí přálo. Pro děti byl zajištěn skákací 

hrad a malování na obličej.

  Pro dospělé byla připravena ochutnávka 

piv z malých pivovarů a lahvového piva 

zahraničních značek. O pohodu přítom-

ných se starala také hudební skupina Šarm 

s výbornou zpěvačkou. Zahráli jakýkoliv 

žánr i písničky na přání. Povedený byl i ve-

černí ohňostroj. Celou tuto akci jsme neor-

Pivní slavnosti

Vážené sousedky, vážení sousedé,
vítám vás u zimního vydání Ohrobecké-
ho zpravodaje. Budu potěšen, když se vám 
bude líbit nejen jeho nová grafi cká podoba, 
ale především obsah.

  V minulém měsíci proběhly v celé České 
republice volby do obecních zastupitelstev. 
V Ohrobci jsme měli tradičně vyšší volební 
účast, než ve zbytku republiky. Dosáhla 
téměř 52 %, oproti celorepublikovému prů-
měru 44,46 %.

  Děkuji všem, kteří k volbám přišli a rozhod-
li o složení obecního zastupitelstva na další 
4 roky. Gratuluji také všem patnácti zvo-
leným zastupitelům a také všem dalším ne-
zvoleným kandidátům za to, že se i jako ne-
zvoleni hodlají podílet na rozvoji naší obce 
prací ve výborech a komisích obce, stejně 
jako další spoluobčané. Všichni se ztotožňují 
s cíli, které jsme představili před volbami.

  Poděkování za odvedenou práci patří také 
všem zastupitelům, kteří se obci věnova-
li ve skončeném volebním období. I prací 
mnohých z nich je zase obec o kus dále a sta-
la se lepším místem pro život.

  Nicméně zvolením nového obecního zastu-
pitelstva pro něj vše teprve začíná. Začíná 
hodně práce, kterou jsme slíbili udělat. Bude 
to stát hodně času stráveného prací pro roz-
voj a zlepšování naší hezké obce.

  Sám jsem velmi potěšen dělnou atmo-
sférou a aktivitou zastupitelů a dalších 
spoluobčanů, kteří chtějí pomoci v komisích 
a výborech. Jedná se o pestrou paletu profe-
sí, kterou zastávají či zastávali v profesním 
životě, což je pro mne zárukou úspěšného 
fungování a rozvoje obce. Jsou to odborní-
ci ze stavebnictví, ekonomiky, fi nančnictví, 
evropských dotací, sociálních služeb, vzdě-
lávání a dalších důležitých oblastí. Konkrét-
ní složení najdete uvnitř vydání zpravodaje 
a postupně v dalších vydáních představíme 
cíle jednotlivých komisí a výborů a rovněž 
jejich členy.

  Aktuální číslo Ohrobeckého zpravodaje 
vychází v čase adventním. Chtěl bych vám 
z celého srdce popřát, abyste vánoční svát-
ky strávili v co největší pohodě, v rodinném 
kruhu a užili si čas věnovaný vašim nej-
bližším. Abyste vydechli z každodenního 
shonu a starostí a mohli se zamyslet i nad 
tím dobrým co pomalu končící rok přine-
sl. Neboť každý rok něco dobrého přinesl, 
o tom jsem přesvědčen. 

  Přeji vám hodně klidu 
a pohody v čase vánočním 
a do nového roku hodně 
úspěchů, zdraví a štěstí.

S přáním krásného dne
Pavel Makovský,
starosta

www.ohrobec.cz

V neděli 5. října se v prostorách Kulturního 

centra Čtyřlístek uskutečnilo slavnostní ví-

tání občánků. Na úvod si všichni zúčastně-

ní poslechli krásně připravené vystoupení 

pěveckého sboru ze sousední Zvole, pak 

ohrobecký starosta přivítal do řad obyvatel 

naší obce 17 nových malých občanů a nako-

nec přišel samotný  zápis do Pamětní knihy 

obce. Fotografi e spolu s Pamětním listem 

a dárečky, které dostal každý nový občánek, 

budou hezkou připomínkou této akce. 

Noví občánci Ohrobce
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Fotopasti a kamery v akci

strana 2-3    www.ohrobec.cz

  V minulém roce dala obec Ohrobec na-

instalovat k potlačování nežádoucích či 

kriminálních jevů v rámci prevence krimi-

nality, kamerový dohlížecí systém, který 

obsahuje jak kamery, tak fotopasti. Sám 

jim sice nezabrání, ale zdokumentuje pro-

tiprávní jednání a poskytne důkaz pro 

policii. Systém tak prokazatelně i zde na-

pomáhá ke zvyšování bezpečnosti občanů 

a k ochraně jejich majetku i zdraví a sou-

časně působí i preventivně.

  Protože v blízkosti pekárny Beruška na 

přelomu let 2012 a 2013 narůstala trestná 

činnost, byla tam instalována první kamera. 

Vykradená auta 

Pachatelé většinou využili chvilky času 

k vloupání do zaparkovaného vozidla, kdy 

si majitel vozidla odskočil nakoupit. Na-

posledy se to stalo v lednu letošního roku.  

Tento případ vloupání do zaparkovaného 

vozidla se však díky kamerovému systé-

mu podařilo objasnit. Další přínos kamery 

u Berušky ukazují snímky.

  Kromě kamerového dohlížecího systému 

využívá obecní policie k odhalení nebo 

objasnění přestupků týkající se veřejného 

pořádku také fotopastí. Například řada 

občanů nevyužije možnosti odvozu odpa-

du ve dnech jeho svozu organizovaných 

obecním úřadem, ale místo toho zakláda-

jí nepovolené skládky. Za ně přitom hrozí 

poměrně vysoká pokuta. 
  

Pokuty za skládky 

Protože strážníci nemohou být všude, 

umísťují na vytipovaných místech fo-

topasti k odrazení od této činnosti, popř. 

ke zjištění pachatele. Fotopasti pořizují 

videa nebo fotografi e ze sledovaného místa 

a jsou většinou online napojeny na mobilní 

telefon hlídky. Dva občané Ohrobce si jis-

tě budou pamatovat, že i fotopasti umí za-

znamenat a policie identifi kovat toho, kdo 

odkládá odpad mimo sběrná místa. Věc jsme 

v obou případech řešili blokovou pokutou.                                                                                                                                         

  V Ohrobci máme v současné době 

umístěných pět kamer.  Jsou na křižovatce 

Břežanská – Károvská, dále v Břežanské 

při vjezdu a výjezdu z obce a ve Zvolské 

při vjezdu a výjezdu z obce. Kamerový sys-

tém provozuje na základě smlouvy obecní 

policie Vestec, kde je rovněž umístěné reži-

mové pracoviště kamerového systému.
  

Pouze pro policii

Základním důvodem provozu městské-

ho kamerového dohlížecího systému je 

prevence, tj. vytváření bezpečných zón 

v místech, kde se nejčastěji pohybují 

obyvatelé, kde se konají různé akce, a kde 

jsou dopravní uzly.

  Kamerový dohlížecí systém není určen 

pro veřejnost, ale je využíván pouze na 

základě příslušných právních předpisů 

Policií České republiky a obecní policií, pro 

přesně vymezený účel. O tom, že je veřejné 

prostranství monitorováno, musí být ob-

čané města a jeho návštěvníci dostatečně 

a srozumitelně informováni, například 

tabulí s textem „Tento prostor je pod ne-

přetržitým dohledem kamer„.  Provozování 

takových systémů upravují příslušné zákony 

a předpisy.

 

Zdeněk Vočka,

vedoucí Obecní policie Vestec

Nákladní vozidlo s návěsem, jehož řidič zastavil v křižovatce a v místě, kde je to zakázáno dopravním 
značením.

Řidič zastavil a stál v místě, kde je to zakázáno.

Osoba odpovídající popisu osoby hledané Policií ČR.
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DOTAZNÍK

prosinec 2014

OBEC OHROBEC, V DOLÍCH 5, 252 45, TEL./FAX: 257 760 338 pište nám na e-mail: redakčnírada@ohrobec.cz

Nové vedení obce a její výbory 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání ve středu 19. listopadu zvolilo jak 
vedení obce, tak členy výborů a také určilo pracovní skupiny k plnění 
dvou déletrvajících činností.

Starosta obce:  

Pavel Makovský

Místostarosta obce: 

Tomáš Maruniak

Finanční výbor a výbor dotační: 

M. Červenka,  M. Keřková, O. Janeba,  

V. Macháček, A. Brotánková

Kontrolní výbor: 

J. Votánek, J. Ovčáček, J. Zárubová

Dopravní výbor: 

J. Novotný, M. Krkošková,  M. Červenka, 

K. Tomeček, R. Hrabě

Stavební výbor: 

A. Škorpa, R. Hrabě, J. Ovčáček,  

P. Pavelková, M. Krkošková

Kulturní a sociální výbor: 

V. Škván, J. Lípová, K. Bardová, 

B. Lebedová, R. Rolčíková, M. Klimentová, 

M. Krkošková, J. Votánek, J. Novotný

  Obec Ohrobec nabízí všem občanům 

v obci novou službu – dovoz obědů do 

domu, která bude zkušebně na tři měsíce 

zahájena 1. ledna 2014. Na základě poptáv-

kového řízení byla po poskytování této 

služby vybrána fi rma Kvalitní podzim živo-

ta, která je jednak fi nančně nejvýhodnější, 

a jednak dováží obědy i do okolních obcí.

 Na výběr je každý týden pět druhů jídel. 

Přitom lze objednat:

• jídla balená i s polévkou za cenu 60 Kč. 

Jde o studená jídla, která musí ohřát.

• jídla do jídlonosičů za cenu 65 Kč. Každý 

zájemce musí mít v tomto případě dva jíd-

lonosiče na výměnu.

  Jídla se rozvážejí od pondělí do pátku 

mezi 12. a 13. hodinou. Lze kombinovat jíd-

la studená + teplá a zásobit se tak např. na 

víkend.  Každou středu se rozvážejí jídelní 

lístky a následující den se vybírají vyplně-

né a podepsané. Objednávku je možné den 

předem zrušit či lze přiobjednat. Obědy se 

účtují každý týden. Pro seniory důchodce, 

kteří budou odebírat obědy, je připravena 

ještě nabídka sladkého i slaného pečiva za 

zvýhodněné ceny. 

   

Tuto službu bude obec dotovat. Proto se 

zájemci musí přihlásit na obecním úřadě 

osobně, telefonicky na číslech  257 760 338, 

736 621 921 nebo emailem - podatelna@

ohrobec.cz. Poté bude zájemce kontak-

tovat zástupce fi rmy.

Zájemcům, kteří v obci nemají trvalý pobyt, 

bude připočítávána částka 15 Kč za dovoz.

Nabídka dovozu obědů 

V rámci snahy o zkvalitňování života zkoumáme možnost, zda by v naší obci mohl ordinovat na minimálně poloviční úvazek praktický 

lékař (zatím pro dospělé). Podle informací od poskytovatelů lékařské péče je klíčový počet občanů, kteří by v případě otevření ordinace 

v obci změnili svého lékaře a přihlásili se (přeregistrovali) do péče lékaře v Ohrobci. 

Z tohoto důvodu žádáme o zodpovězení otázky, zda byste o služby praktického lékaře měli zájem (zaškrtněte své vyjádření). 

 O zřízení ordinace praktického lékaře v Ohrobci:

 Mám zájem a přihlásím se (přeregistruji se k němu), pokud bude v obci

 Jakýkoli lékař

 MUDr. Potužník

 Jiný lékař (prosím, vypište její/jeho jméno a místo kde působí)

 Nemám o tuto službu zájem 

Dotazník prosíme vyplnit za každou osobu a předat jej na obecní úřad buď v papírové formě, nebo jej naskenujte zašlete emailem na: 

podatelna@ohrobec.cz. Lze jej také vyplnit elektronicky na adrese: www.ohrobec.cz. 

Odpovědi obdržené do 31. 12. 2014 vyhodnotíme a o dalším postupu vás budeme informovat. 

Praktický lékař v Ohrobci? 

Životní prostředí: 

J. Ovčáček, A. Škorpa,  M. Červenka, 

O. Janeba, M. Keřková

Redakční rada: 

P. Makovský, M. Kaňa,  V. Škván, 

M. Červenka, L. Miffek, J. Novotný, 

H. Adamkovičová

Přestupková komise:  

A. Brotánková, M. Klimentová, 

J. Novotný, J. Votánek,  v případě 

stavebních problémů A. Škorpa 

Další činnosti: 

Pozemkové úpravy:

O. Janeba, J. Zárubová

Pasportizace – získávání pozemků pod 

komunikacemi:

M. Keřková, A. Brotánková, P. Pavelková, 

A. Škorpa, O. Janeba

V dalších vydáních zpravodaje budeme 

postupně představovat činnosti výborů 

a výsledky jejich práce.
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Zima se blíží – aneb jak 
a kdy se uklízí od sněhu

  Se zimou klepe na dveře i sníh. Jak je na 

zimu obec připravena? Jak rychle a v jakém 

pořadí se bude odklízet sníh? Které ulice už 

uklízet obec nebude moci? A na co by se 

měli připravit majitelé pozemků pod komu-

nikacemi?

  Komunikace udržuje obecní pracovní četa 

a v případě přívalu sněhu je nasmlouvána 

pomoc externího pracovníka. Obecní pra-

covní četa prověřila zimní techniku, kterou 

disponuje, a všechny neduhy na ní byly 

opraveny. Stejně tak je připraven posypový 

materiál i sůl. Posypový materiál byl do-

plněn i do nádob u nejfrekventovanějších 

míst a do Ohrobeckého údolí, aby jej v pří-

padě potřeby mohli použít občané.

  Obec se stará o mnoho kilometrů komu-

nikací a chodníků a proto bylo potřeba 

určit pořadí úklidu od sněhu (celé znění 

obecní vyhlášky můžete najít na webových 

stránkách obce - www.ohrobec.cz, sekce: 

vyhlášky). O hlavní průjezd obcí, tzn. ulici 

Břežanskou a Zvolskou se stará kraj, ale 

kvůli   zabezpečení co největší sjízdnosti 

(hlavně v esíčku kolem rybníka), se bude 

jako každý rok v případě potřeby i na úkli-

du této komunikace podílet naše četa.

  Pořadí úklidu vychází z potřeby zmírnit 

problémy se sjízdností nejdříve na komu-

nikacích, po nichž je vedena veřejná hro-

madná doprava a dopravně důležité spo-

jující komunikace. Určení pořadí je pak 

důležité pro časový limit výjezdu techniky 

a úklidu po sněhu.

Pořadí úklidu silnic
I pořadí

  Místní komunikace, po které je vedena 

veřejná hromadná doprava a dopravně 

důležité spojující místní komunikace, po 

nichž je vedena dopravní zátěž. Jde o ulice 

Károvská, Úvoz, Oblouková, Spojova-

cí, Krátká, Nad Úvozem, U Rybníků I, 

U Rybníků II, Sadová, Libeňská, K Vrané-

mu, V Dolích, Šumavská, Nad Lesem, Prů-

běžná, Duhová, Slunečná, Jižní, Na Konci, 

V Zahrádkách, Příčná, V Hranicích, Lho-

tecká.

II pořadí

  Sběrné místní komunikace a důležité ob-

služné místní komunikace. Jsou to ulice 

Na Širokém I, Na Širokém, II, Na Širokém 

III, Ořechová, Břízová, Šípková, Trnková, 

Topolová, Lísková, Jabloňová, Višňová, 

K Lesíčku, Šeříková, Lipová, Akátová, 

V Sedlištích, Na Hřebenech, Meruňková, 

U Planin, Vřesová, Jarovská, V Březinách.

III. pořadí

Ostatní obslužné místní komunikace. Jde 

o ulici Ohrobecké údolí.

Časové limity pro zmírnění závad ve 

sjízdnosti místních komunikací při zimní 

údržbě komunikací (doba pro ukončení 

úklidu podle pořadí):

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

Pořadí úklidu chodníků

  Chodníky zařazené do zimní údržby 

komunikací, Zvolská od ul. U Rybníků I 

po ul. Libeňská, Břežanská a částečně Ká-

rovská od ul. Příčná po ul.V Zahrádkách, 

Károvská od ul. Úvoz po ul. Akátová, 

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 odstranění 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 ne-

prodleně. Jejich celková délka nepřesáhne 

12 hodin.

  Důležitou součástí plánu zimní údržby je 

i úklid po zimě. Čištění místních komunika-

cí, na kterých byla prováděna zimní údrž-

ba, se provádí po skončení zimního období 

tj. po 31. březnu 2015. Bude-li i po tomto 

období pokračovat nepříznivá povětrnost-

ní situace, bude čištění zahájeno do 30 dnů 

po jejím ukončení. Čištění bude ukončeno 

nejpozději do 31. května 2015. Samozřejmě, 

pokud bude dobrá předpověď počasí, bude 

úklid po zimě zahájen dříve.

  Rádi bychom upozornili, že obec může 

podle zákona udržovat pouze ten maje-

tek, který je v jejím vlastnictví. Pokud je 

pozemek pod komunikací v soukromém 

vlastnictví, je za jeho údržbu (zimní i let-

ní) odpovědný majitel pozemku. Je to 

stejná situace jako je s údržbou chodníků, 

kde opět platí, že majitel pozemku se stará 

o údržbu a je odpovědný za případné úrazy 

plynoucí z neudržování chodníku.

  Důrazně doporučujeme majitelům po-

zemků pod komunikacemi, které nejsou 

v majetku obce, aby si je pojistili (obec 

pojistku samozřejmě má), neboť v případě 

úrazu na neudržované komunikaci může 

poškozený požadovat po majiteli pozemku 

fi nanční kompenzaci. 

  Obec v minulých letech udržovala všechny 

komunikace bez ohledu na vlastnictví, ale 

to nyní podle zákona nesmí.

Proto, pokud budou v některých ulicích 

částí obce neudržované komunikace, není 

to kvůli rozmaru pracovní čety, ale tím, že 

jde o pozemky v soukromém vlastnictví, 

které obec uklízet a udržovat nesmí. Těch-

to případů je v obci mnoho desítek. Pokud 

by majitel pozemku pod komunikací chtěl, 

aby se o komunikaci v zimě i v létě starala 

obec, aby nemusel uzavírat pojistku, apod., 

stačí pozemek pod komunikací předat obci 

do majetku a obec se bude o tuto část ko-

munikace dále starat.

Bližší informace o předání pozemků obce 

rádi zodpovíme na obecním úřadě, či na 

emailu: pavelkova@ohrobec.cz.
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Horní rybník

Tenisový kurt 

Nové lékárničky

V dubnu 2015 končí smlouva o nájmu 

horního rybníku v obci. Z tohoto důvodu 

bude na konci roku vyhlášen veřejnou 

vyhláškou záměr pronajmout horní rybník 

č. kat. 2, k.ú. Ohrobec, k využití (sportovní 

rybaření apod.)

Zadávací podmínky: 

•  zarybnění 5 – 6 metrickými centy ryb 

(mix) 

• udržování břehů v čistotě

• sekání trávy

• úklid odpadků

• udržování keřového porostu

•  odstraňování všech plovoucích věcí 

z hladiny (větve, nečistoty atd.)

•  udržování volného odtoku z výpusti 

rybníka

Zájemci mohou podávat své nabídky do 

15. 3. 2015 na obecní úřad Ohrobec.

V březnu 2015 končí smlouva na pronájem 

tenisového kurtu v obci. I zde bude vyhlá-

šen veřejnou vyhláškou záměr pronajmout 

tento kurt. Jedná se o antukový tenisový 

kurt v Ohrobci u rybníka, včetně oplocení, 

sociálního zařízení v požární zbrojni-

ci, spodní garáž zbrojnice jako zázemí, 

prostranství mezi zbrojnicí a kurtem.

Zadávací podmínky: 

• provoz kurtu pro veřejnost podle počasí

•  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

Zájemci mohou podávat své nabídky do 

15. 3. 2015 na obecní úřad Ohrobec. 

Kritéria u obou záměrů jsou: 

nabídková cena. Při stejné výši nájemného 

rozhoduje rozsah údržby a počet hodin 

pro veřejnost

  V této rubrice se budeme věnovat 

novinkám z dopravní problematiky, dnes 

půjde o autolékárničky.

  V tomto roce většině majitelů vozidel 

končí expirační doba (doba použitelnosti) 

lékárničky. Tu najdete na jejím obalu, ale 

pozor – nezaměňte ji s datem balení.

Pokud končí doba použitelnosti vaší au-

tolékárničky, máte tři možnosti:

1) Koupit kompletní novou a při nákupu si 

pohlídejte datum expirace (většinou 4 roky).

2) Koupit pouze náplň a vložit jí do starého 

obalu.

3) Zkontrolovat jednotlivé části (každá má 

na obalu vytištěný datum expirace) a vymě-

nit jen ty, kterým končí datum použitelnosti. 

Například nůžky nemají omezenou dobu ex-

pirace, tudíž je lze používat libovolně dlouho.

Pokud máte dotazy pro příští dopravní 

okénko, napište na email: redakcnirada@

ohrobec.cz . 

S přáním bezstarostných kilometrů.  

Jan Novotný

NABÍDKA PRONÁJMŮ

DOPRAVNÍ OKÉNKO
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Které komunikace 
se budou opravovat

  Velkým tématem nového zastupitelstva 

je fi nancování investičních akcí, kde vý-

znamnou položku tvoří komunikace. Plán 

investic obce vychází ze schváleného roz-

počtu, jehož příjmy jsou tvořeny především 

daňovými příjmy. Kromě počtu nemovitos-

tí, které se nacházejí na katastrálním území 

dané obce, je základním kritériem počet 

obyvatel přihlášených k trvalému poby-

tu.     Zjednodušeně řečeno, čím více má 

obec trvale hlášených obyvatel, tím více 

od státu dostane. Proto představitelé obce 

opakovaně apelují na občany, aby se do 

Ohrobce přihlásili k trvalému pobytu.

  Daňové příjmy naší obce v letošním roce 

činily asi 11 mil. Kč (ostatní příjmy zhruba 3 

mil. Kč). Neinvestiční výdaje přitom převy-

šovaly 8 mil. Kč, takže na investice zbývají 

3 mil. korun.

  Jednou z položek v rámci těchto investic je 

údržba místních komunikací a chodníků, tj. 

komunikací ve vlastnictví obce, kterých je 

asi 8 kilometrů. Ale celková délka místních 

komunikací v Ohrobci činí 17 km, takže 9 

kilometrů jich je v soukromém vlastnictví. 

Některé komunikace mají pevný povrch, 

který je potřeba čas od času opravit, jiné 

jsou pokryty štěrkem či jiným materiálem 

a ten je potřeba občas doplnit a urovnat. 

Základním předpokladem, aby obec ko-

munikaci udržovala a opravovala, je její 

vlastnictví. Na komunikace, které jsou ve 

vlastnictví někoho jiného, obec ze zákona 

žádné prostředky vynaložit nesmí. To je 

tedy do budoucna tzv. KO kritérium. Ře-

šením je předání příslušných částí komu-

nikací do vlastnictví obce tak, jako se tomu 

u řady ploch již v minulosti stalo. Na toto 

téma proběhly nedávno schůzky s občany 

v příslušných lokalitách, další jednání jsou 

plánována.

  O plochy v majetku obce se bude obec 

starat v zásadě stejně, ale jak vyplývá 

z načrtnutých čísel, fi nanční možnosti jsou 

značně omezené. Proto se musí rozhodnout 

o kritériích, podle nichž se určí pořadí 

oprav, rekonstrukcí nebo změn povrchů 

ulic. Jako základní vodítko se nabízí počet 

trvale hlášených obyvatel v dané ulici. 

  Pokud tedy zastupitelstvo schválí tento 

systémový postup, budou jednotlivé ulice 

seřazeny jednak podle počtu obyvatel při-

hlášených v obci k trvalému pobytu, jednak 

podle počtu obydlených nemovitostí. 

Z těchto dvou řad bude sestaveno konečné 

pořadí, podle kterého by se do budouc-

na mohly jednotlivé komunikace rekon-

struovat a opravovat (s výjimkou havárií). 

Proto ti, kteří sice v ulici bydlí, ale nejsou 

v ní přihlášeni, pořadí své ulice zhorší, 

a naopak přihlášením k trvalému pobytu 

toto pořadí vylepší.

                                        Miroslav Červenka
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  Jeden ze statistických radarů v obci je 

umístěn na Károvské ulici, kde maximální 

povolená rychlost je upravena dopravní 

značkou na 40 km za hodinu. Od obecní 

policie ve Vestci jsme si vyžádali informace 

o tom, jak se v uvedeném místě jezdilo od 

8. do 15. září. 

  Podle měření radaru se zdá, že tuto silnici 

si řada řidičů plete se závodní dráhou ještě 

více, než silnici u pneuservisu, kde je další 

radar.  V uvedeném období projelo Ká-

rovskou okolo radaru celkem 8869 osobních/

dodávkových vozů a 400 nákladních auto-

mobilů a souprav. Radar spočítal, že do 40 

kilometrů za hodinu v obou směrech jelo 

4761 osobních a 202 nákladních automo-

bilů. Rychlost nad 50 km/hod radar zjistil 

u 1122 osobních a 37 nákladních vozů. Zá-

vodit se v uvedeném místě nejvíce zalíbi-

lo řidiči osobního automobilu, který tam 

projel 8. září po 18. hodině rychlostí 105 km 

v hodině. Mimochodem, takový přestupek 

se cení pokutou od 5000 do 10 000 korun, 

odebráním 5 bodů  a odebráním řidičského 

průkazu na 6 – 12 měsíců.  Další řidič závo-

dil o den později po poledni rychlostí 90 km 

za hodinu.

  Ze zjištění radaru na Károvské plyne další 

informace: zatímco o rychlosti průjezdu 

obcí lze tvrdit, že ji překračují i řidiči ne-

bydlící v Ohrobci, rychlost na Károvské 

překračují především domácí.

Na snímku je nová silnice U rybníků I.  Rekonstrukce U Rybníků I a U Rybníků II stála dohromady 
2 336 758,50 korun.

  Část pravidelných účastníků seniorských 

setkání se z podzimní akce konané na za-

čátku listopadu omluvila ze zdravotních dů-

vodů, protože krátkodobě podlehli chřipce. 

I tak účast byla vysoká – asi 50 občanů. 

  V restauraci U Trojánků jsme nejprve 

popřáli panu Podroužkovi ke krásným 

75. narozeninám. Starosta pak informoval 

spoluobčany o aktuálním dění v obci a od-

povídal na dotazy a připomínky. 

  Následovala volná zábava, kdy si naši 

účastníci setkání popovídali, zazpívali 

i zatančili. K dobré pohodě opět nechyběl 

hudební doprovod. Všem přejeme pevné 

zdraví a těšíme se na další setkání – přijďte 

pobýt.

Radana Rolčíková, 

sociální komise

Jak rychle 
se jezdí 
Károvem

Podzimní 
setkání 
seniorů

Telefon na obec Ohrobec v pracovní dny 
je 736 621 921. V případě nutnosti ve 
večerních a nočních hodinách a o víkendu 
tel. 736 921 923 nebo 736 621 922.

Hlášení poruchy elektřiny: 
ČEZ,  840 850 860.

Hlášení poruchy kanalizace a vodovodu: 
1. SčV,  840 111 322.

Hlášení nedodržení jízdního řádu autobu-
sů: Arriva Praha, 605 231 100

HOT LINE

OHROBECKY ZPRAVODAJ_CS5_20_11.indd   6OHROBECKY ZPRAVODAJ_CS5_20_11.indd   6 21/11/14   16:1021/11/14   16:10



prosinec 2014

OBEC OHROBEC, V DOLÍCH 5, 252 45, TEL./FAX: 257 760 338 pište nám na e-mail: redakčnírada@ohrobec.cz

Podpora kulturních, 
sociálních, sportovních 
a dalších akcí, aneb granty na rok 2015

Ohrobecké děti v akci
Daniela Veselá, žákyně druhé třídy, folklór
  

Z povídání s touto milou a zpočátku za-

křiknutou dívkou si člověk odnese dojem 

vysoké a mnohostranné činorodosti a ak-

tivity. Její hlavní mimoškolní náplní je 

tanec a zpěv v dětském slovenském folk-

lórním souboru Limborka s doprovodem 

vlastní cimbálové hudby. Pravidelně už tři 

roky míří její kroky na trénink i akce tohoto 

souboru.

  Začala to docela nevinně. Rodina se byla 

podívat na vystoupení souboru Limbora – 

dospělí tanečníci a Limborka – děti. Všech-

ny představení zaujalo a rodiče (Slovenka 

a Moravák), oba milovníci folkloru, do sou-

boru Danielu přihlásili. 

  Tréninky probíhají obvykle jednou týdně, 

ale jejich frekvence houstne před akcemi; 

těch větších je několik ročně. Například 

loni, když soubor slavil 20 let existence, 

tanečníci nacvičili dvouhodinové vystou-

pení, které se připravovalo asi dva měsíce 

dvakrát týdně a trénovalo se i o víken-

dech. Byl z toho úspěšný program v divadle 

U Hasičů.

Jinou akcí, kde Daniela s Limborkou vy-

stupuje, je dvoudenní květnový festival 

národnostních menšin žijících v Praze s ná-

zvem Foklór bez hranic.  Zahrnuje průvod 

v krojích, vystoupení na Staroměstském 

náměstí a ještě galaprogram ve Vinohrad-

ském divadle. Další velkou akcí je říjnový 

festival Folklór bez hranic a pak ještě Váno-

ce s Limborou. 

Říká, že na tréninky se jí pokaždé nechce, 

ale tanec i zpěv má ráda. Nejraději však 

tancuje a zpívá na vystoupeních a, jak sama 

říká, ráda ukazuje, co umí a trému má při-

tom jen malou. Doma občas předvádí rodi-

ně to, co se na tréninku cvičilo a chce, aby 

se tomu naučila i maminka.

  Ale její činorodost nekončí s tímto sou-

borem. Chodí totiž ještě na řadu dalších 

školních kroužků: hip-hop,  malba, gym-

nastika, dále hraje na housle a ještě dva-

krát týdně plave. Stejně jako jiné děti má 

některé předměty raději než jiné a mezi ty 

oblíbené patří matematika.

 Obec Ohrobec již tradičně vyhlašuje 

granty na podporu různých projektů za-

měřených na veřejně prospěšné aktivity 

- především sociální, sportovní, kulturní a 

společenské - v obci Ohrobec, či aktivity 

dotýkající se obce Ohrobec a jejích trvale 

hlášených obyvatel. Žádat o grant mohou 

jednotlivci, občanská sdružení, okolní obce 

apod. Minimální výše příspěvku na projekt 

činí 2000 Kč, maximálně  lze získat 20 000 

korun.

  Formuláře žádosti o grant jsou ke stažení 

na webových stránkách obce v sekci aktua-

lity nebo k vyzvednutí na obecním úřadě. 

Termín pro jejich podání je do pondělí 15. 

prosince do 12 hodin do podatelny obecní-

ho úřadu v zalepené obálce, na které bude 

napsáno „žádost o grant obce Ohrobec“. 

možno uzavřít jen za přítomnosti matri-

kářky, kterou máme v Jílovém u Prahy, je 

potřeba zažádat o sňatek v dostatečném 

předstihu. Více informací na obecním úřadě.

29. 11. - Zdobení adventních věnců, 

začátek v 16 hodin

Kulturní centrum Čtyřlístek.

29. 11. - Posvícenská zábava, 

začátek ve 20 hodin

restaurace U Trojánků.

5. 12. - Do Ohrobce přijede Mikuláš! 

Potkat se s ním můžete v 17 hodin na 

Károvském hřišti, v 18 hodin u Berušky 

(za zastávkou směr Károv) a v 19 hodin na 

plácku u křižovatky Průběžná - K Vranému. 

Rezervace na Obecním úřadě 

tel.: 257 760 338, 736 621 921. 

Mikulášská nadílka 50,- Kč/dítě (možno 

zaplatit na OÚ nebo na místě)  

21. 12. - Setkání u vánočního stromu, 

od 17 hodin před obecním úřadem

PŘEHLED AKCÍ

Jaké druhy informací mohu z obce dostávat 

elektronicky a jak mohu tuto službu získat? 

Obec vydává řadu informací a vy si z nich 

můžete vybrat, nebo je můžete dostávat 

všechny. Jsou to například zprávy typu 

•  vyhlašování poplachu, krizová komunika-

ce, výpadky či vypnutí dodávek elektřiny 

nebo vody, uzavírky ulic, výpadky auto-

busů 

•  pozvánky na kulturní a sportovní akce 

• termíny sběru velkoobjemového a ne-

bezpečného odpadu, bioodpadu, apod. 

a umístění kontejnerů 

•informace o nových vyhláškách a nařízeních 

•  informace na poslední chvíli, informace 

od místních podnikatelů, apod. 

Službu získáte po vyplnění krátkého for-

muláře na obecním úřadě, nebo to lze vyřídit 

elektronickou poštou. Informace se rozesí-

lají buď formou e-mailu nebo sms zprávy. 

Více informací ke službě lze získat na 

obecním úřadě, nebo na adrese podatel-

na@ohrobec.cz, případně na telefonu: 257 

760 338.

Dotazy z redakční pošty

Proč se obydlená část Jarovského údolí 

jmenuje Ohrobecké údolí?

Jarovské údolí je místopisný název celé ob-

lasti - rokle, včetně lesa - vedoucí od čističky 

v Ohrobci až po železniční trať na Jarově. 

Tato oblast zahrnuje nejen katastrální úze-

mí obce Ohrobec, ale i obce Zvole. Název 

Ohrobecké údolí, katastrální území Ohro-

bec, se týká pouze obydlené části – ulice, 

stejně jako např. ulice V Dolích. 

Je možné, abychom uzavřeli sňatek v naší obci?

Sňatek je samozřejmě možné uzavřít v naší 

obci. Místo záleží na domluvě. Může to být 

na obecním úřadě, či kdekoli jinde v ka-

tastru obce Ohrobec. Protože je sňatek 
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Signál v tísni
Pro naše občany z takzvané rizikové skupi-

ny, tzn. spoluobčany, kteří jsou v ohrožení 

života a zdraví pro svou dlouhodobou ne-

moc nebo trvale  velmi závažný zdra-

votní stav, zavádíme od 1. led-

na 2015 službu Signál v tísni. 

Má jim pomoci v obtížných 

situacích.

  Službu Signál v tísni zašti-

ťuje Obecní policie Vestec 

ve spolupráci s Policií ČR 

a Zdravotní záchrannou služ-

bou. Využijí ji rizikové skupiny 

osob v ohrožení života a zdraví 

pro svou dlouhodobou nemoc 

nebo trvale velmi vážný zdravotní 

stav, které pro náhlé zhoršení zdravotní-

ho stavu nejsou schopny přivolat pomoc 

běžným způsobem. Zejména u osaměle ži-

jících nemocných osob tak může vzniknout 

situace, která by měla za následek těžké 

poškození zdraví nebo dokonce smrt. Jak 

služba funguje? Je k ní potřeba mít doma 

zařízení – navenek krabičku s tlačítkem. 

V případě ohrožení stiskne uživatel 

tísňové tlačítko, jehož signál při-

jme hlídka Obecní policie Vestec, 

následně automaticky zjistí 

s přesností na metry, kde se sle-

dovaný objekt právě nachází 

a má neustálý přehled o po-

hybu monitorovaného objektu. 

  Hlídka okamžitě vyjíž-

dí na zjištěné místo. V pří-

padě, že se sledovaná osoba 

nachází v uzavřeném objektu, 

postupuje strážník po předchozí doho-

dě  s uživatelem a  otevře dveře bytu 

v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. 

o obecní policii. 

  Na místě zhodnotí strážníci situaci, popří-

padě přivolají záchrannou službu. Při hospi-

talizaci zabezpečí vchod do bytu a oznámí 

událost určené osobě.

  Důvodem k vyslání signálu může být 

kromě zdravotních problémů také vloupání 

nebo podvodné vniknutí do bytu, krádež 

apod.

  Zájemci o tuto službu potřebují žádost, 

kterou získají  na obecním úřadě, jejíž sou-

částí je potvrzení zdravotního stavu ošetřu-

jícím lékařem. Montáž zařízení a instruktáž 

provede policie, sociálně slabší žadatelé 

budou připojeni bezplatně. Službu dotuje 

obec Ohrobec.

Bližší info na obecním úřadě, 

tel:  736 621 921
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Kulturní centrum 
Čtyřlístek 
zve děti ve věku 
od 5 do 10 let 
na zábavný víkend

ZIMNÍ RADOVÁNKY
Budeme hrát hry, tančit, tvořit, 
kreslit, dobře se bavit a užívat 

si zimní atmosféry.
Vedoucí Verča a spol. 

Vždy v čase od 9. do 17. hodin
Rezervuj si včas místo - cena 850 Kč (vč. obědů).

Tel. 733 761 419
Email: 

centrumctyrlistek@gmail.com 

m SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  v Ohrobci 
si Vás dovoluje pozvat na tradiční 

POSVÍCENSKOU 
ZÁBAVU                 

konanou 29. 11. 2014 od 20. hodin  
v restauraci U Trojánků  v Ohrobci

 K tanci a poslechu hraje 
HUDBA F. KOŘÍNKA          

Vstupné: 110 Kč             Bohatá tombola!
Předprodej vstupenek v Restauraci 

U Trojánků od 22. 11.2014, 
za případné sponzorské 
dary výbor SDH srdečně 

děkuje.

U Tro
za p
dar

, 
é 
ě

NA PRODEJ: rodinný dům 242 m2, Libeňská 148, Ohrobec

Prodáme solitérní RD 7 + 1 s balkonem a garáží pro 4 auta o 1PP a 2NP vč. obytného podkroví, ve vý-

borném stavebně technickém stavu na uvedené adrese. Dům je dispozičně vhodný pro dvougenerační 

bydlení (např. lze řešit jako 2x 3+1).  Předností domu je koncová parcela. Vytápění je řešeno 2 tepelný-

mi čerpadly se záložním kotlem na elektro/tuhá paliva.  Užitná plocha 242 m2, celková výměra pozemků 

je 582 m2. Energetická náročnost budovy: D. IS -  elektřina, vodovodní řád, studna, kanalizace, žumpa. 

V případě zájmu volejte: +420 777 707 302

Nový hřbitov ve Zvoli i pro naše občany
  V neděli 2. listopadu byl otevřen a vysvě-

cen s modlitbou za zemřelé nový hřbitov ve 

Zvoli. Na jeho vzniku se podílela také naše 

obec, a proto máme možnost využít 30 pro-

cent nové kapacity. Hřbitov se skládá z hro-

bových míst pro urny, kolumbária a urnové-

ho háje s loučkou rozptylu. V současné 

době je možné podat žádost o rezervaci na 

novém hřbitově.  V případě zájmu, prosím, 

podejte žádost na obecní úřad Ohrobec, 

která trvale bydlícím umožní tuto rezervaci 

a souhlasné stanovisko zašle na obec Zvo-

le.  POZOR - nejde o konkrétní místo, jde 

pouze o předběžnou rezervaci, která je zá-

vislá na přihlášení k trvalému pobytu. Pro 

více informací kontaktujte obecní úřad.
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