
 
 Vážené sousedky, vážení sousedé, vě-

řím, že jste si léto užili a načerpali dostatek 
sil pro nadcházející podzim.

Kromě mnohého dalšího nás čekají 10. 
a 11. října volby do obecního zastupitel-
stva. Tam se určí, kterých 15 spoluobčanek 
a spoluobčanů bude řídit následující čtyři 
roky dění v naší obci.

 Jsem velmi rád, že se v obci našlo více 
lidí, kteří chtějí pro obec pracovat, a pro-
to jsme mohli připravit dvě kandidátky, a 
tím vám umožnit širší výběr. Jsou to urči-
tě kvalitní kandidátky a kandidáti, budou 
pracovat s nasazením a pomohou Ohro-
bec, Károv a Ohrobecké údolí dále rozví-
jet. Mnozí z nich již pro obec pracují a bu-
dou pracovat i v případě, že nebudou zvo-
leni, stejně jako pro obec pracuje mnoho 
dalších jejích obyvatel.

 Abyste mohli poznat všech 25 kan-
didátek a kandidátů, kteří se budou uchá-
zet o vaše hlasy ve volbách, položili jsme 
jim stejné otázky. Jejich odpovědi o něko-
lik stran dále.

 Při volbách označte na volebních líst-
cích ze všech adeptů nejlépe 15 kandidá-
tů, které znáte a kterým věříte, že obec po-
vedou správným směrem. Ti, kteří získa-
jí nejvíce hlasů budou tvořit naše zastupi-
telstvo.

Volební program je shodný pro obě dvě 
do voleb zaregistrovaná sdružení nezávis-
lých kandidátů, neboť všem nám jde o dal-

ší rozvoj obce a chceme se na něm prací 
podílet. 

V dobíhajícím volebním období se 
mnohé podařilo, ale stále máme mnoho 
dalších nápadů a cílů pro rozvoj obce a 
zkvalitňování života v ní. Proto jsme vo-
lební program (cíle, na kterých budeme 
v případě zvolení pracovat) rozdělili do ně-
kolika částí a představujeme je v tomto vy-
dání zpravodaje.

Vážené spoluobčanky a spoluobčané, 
přijďte k obecním volbám a využijte právo 
vybrat si zastupitele, kteří mají vaši největ-
ší důvěru, aby další čtyři roky vedli a roz-
víjeli naši pěknou obec.; 

S přáním krásného dne

Pavel Makovský
starosta
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ZPRAVODAJ
OHROBECKÝ 

ÚVODNÍKPŘEHLED AKCÍ
17. 9. 
2. Cestovatelský večer –Šanghaj, aneb jak 
jsme vezli Prahu do Číny, začátek v 19 ho-
din v zasedací místnosti na obecním úřa-
dě. Místa si rezervujte na OÚ tel. 257 760 
338, 736 621 921 nebo emailem: podatel-
na@ohrobec.cz.

17. 9. 
První schůzka Medvíďat od 17,15 hodin. 
Sraz před obecním úřadem

20. 9. 
Voříškiáda – výstava všech psů bez ohledu 
na původ, rasu a barvu, v sobotu od 10 ho-
din ve výcvikovém areálu Ohrobec. 

29. 9. 
divadelní představení : Půldruhé hodiny 
zpoždění - Společný výlet za kulturou. Za-
čátek v 19 hodin v divadle Studio dva v 
Praze. Odjezd v 17.15 hodin společně au-
tobusem ze zastávky u rybníka.  Autobus 
pojede přes Károv.  

4. 10. 
Drakiáda, sraz v 15 hodin na louce mezi 
Károvem a Lhotou (U Lhoteckého nauč-
ného okruhu). Přineste si draky vyrobené, 
koupené, papírové, látkové, plastové ..., ale 
hlavně k létání!

4. 10.
Pivní slavnosti od 16 hodin mezi rybníky. 
K ochutnání bude 14 druhů točeného piva, 
více než 50 druhů lahvových piv z celé-
ho světa, točená malinovka, tradiční i ne-
tradiční pochutiny k pivu, pro děti skákací 
hrad a malování na obličej. K příjemné at-
mosféře bude hrát živá hudba. 

5. 10. 
vítání občánků, od 10 hodin proběhne tra-
diční vítání nově narozených děti do naší 
obce.  Uskuteční se v kulturním centru 
Čtyřlístek. Vítány jsou děti narozené od 1. 
11. 2013 do dnešního dne.

5. 10. -  setkání seniorů, od 14 hodin v re-
stauraci U Trojánků jsou zváni všichni se-
nioři k podzimnímu setkání seniorů.  .

 Ohrobec má dva rybníky. Na jednom 
z nich / blíže autobusové zastávce / se vy-
budovalo dokonalé bydlení pro obyvatelé 
rybníka – kachny.

Vytvořili to ti, kterým není příroda 
lhostejná. Jsou to lidé, co se dokáží dí-
vat kolem sebe, vnímají, mají cit a nejsou 
lhostejní k přírodě. Pomáhají nám vrátit se 
zpět do přírody.

 Získání informací, následné vybudová-
ní domečku a umístění na rybník, stálo jis-
tě velké pracovní úsilí. 

 Děkujeme vám, že za nás platíte dluh 
přírodě. 

KACHNY DĚKUJÍ
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JAK RYCHLE SE JEZDÍ 
OBCÍ?

Na obecní úřad bylo podáno mnoho 
stížností našich občanů na vysokou rych-
lost automobilů projíždějících především 
Břežanskou ulicí. Zástupci obce to disku-
tovali jednak s odborníky na dopravní in-
ženýrství, jednak s Policií ČR a s obecní 
policií Vestec.

Pro zjištění skutečného stavu rychlost-
ních přestupků provedla Obecní policie 
Vestec statistické měření v Břežanské ulici 
přibližně na úrovni pneuservisu. Měřila a 
zaznamenávala se rychlost všech automo-
bilů projíždějících v obou směrech v roz-
dělení na osobní/dodávkové a nákladní/
soupravy. Měření trvalo 12 dnů, konkrét-
ně od 6. do 17. července.

Během této doby projelo uvedeným 
místem celkem 58 592 osobních/dodávko-
vých automobilů a 1574 nákladních auto-
mobilů/souprav v obou směrech. Jak rych-
le? Do 50 km/hod se pohybovalo 52 903 

osobních a 1500 nákladních automobilů. 
Rychlost nad 60 km/hod radar naměřil cel-
kem u 288 osobních a 21 nákladních vozů. 
Obcí za uvedené období projelo také něko-
lik „výtečníků“: Smutné prvenství drží au-
tomobil s rychlostí asi 115 km/hod, další 2 
„rekordmani“ jeli přibližně 100 km/hodi-
nu. Měření rovněž potvrdilo, že radar mě-
řící momentální rychlost, který je umístěn 
ve vjezdu do naší obce ve směru od Dol-
ních Břežan, zpomaluje projíždějící řidiče 
– průměrná rychlost ve vjezdu do obce je 
totiž nižší, než při výjezdu z ní. 

V této souvislosti jsme se zeptali Josefa 
Dovjaka z obecní policie Vestec, na jejich 
represívní práci s řidiči, kteří překračují 
v obci povolenou rychlost. „ Jen za prázd-
niny jsme zjistili 52 řidičů, kteří překroči-
li v Ohrobci maximální povolenou rych-
lost. Jejich přestupek byl vyřešen buď blo-
kovou pokutou, nebo byli oznámeni správ-
nímu orgánu, který přestupek vyřešil“, od-
pověděl nám. 

PŘESTUPKY V NAŠÍ OBCI
Obecní policie Vestec řešila za období 

od 1. června 2013 do 31. srpna 2014 cel-
kem 208 skutků. Z toho: překročení max. 
povolené rychlosti v obci - 168, překro-
čení o méně než 20 km/h - 137, překroče-
ní o 20 km/h a více - 29, překročení o 40 
km/h a více - 2.

Ostatní přestupky v dopravě - 29 (na-
příklad jízda bez umístěné registrační 
značky, jízda bez helmy, špatné parko-
vání).

Přestupky proti veřejnému pořádku - 
33 (například  porušení obecně závaz-
ných vyhlášek obce Ohrobec, občanské 
soužití, ukládání odpadu mimo vyhraze-

ná místa (černé skládky), rušení nočního 
klidu, volné pobíhání psů, jejich odchyt a 
následné navrácení majitelům nebo umís-
těné do záchytného kotce). 

Podezření ze spáchání trestných činů 
předaných PČR - 10, Přestupky řeše-
ny na místě blokovou pokutou - 161, 
Přestupky řešeny domluvou - 19, ozná-
meno příslušnému správnímu orgánu                                                      
50, počet přijatých oznámení prostřednic-
tvím tísňové linky - 41.   

                                                       

                           Josef Dovjak
zástupce vedoucího

obecní policie Vestec

ZVOLSKÝ DRES

Ve zvolském dresu, ať fotbalovém 
nebo hokejovém, působila řada borců od 
nás z Ohrobce. 

Zvolští Sokolové si to připomínali ve 
chvíli, když loni vzpomínali devadesáti let 
svého trvání. 

Na našem snímku z té připomínkové 
oslavy jsou dvě takové významné ohro-
becké postavy. 

Vpravo Josef Blecha (nejstarší ze 
všech žijících zvolských hokejistů) a  vle-
vo Jan Malý (dlouholetá fotbalová opora 
zvolských barev), který bude slavit příští 
rok osmdesátku.
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Letos v červenci se uskutečnil v po-
řadí již 6. tábor Ohrobeckých Medvíďat. 
Téma letošního tábora byli lovci mamutů 
a v tomto duchu se nesla celá táborová hra 
i táborový život.

Tábor rodičů s dětmi, který pořádá 
skautský oddíl Ohrobecká Medvíďata, je 
specifický tím, že se skládá z dětí nejrůz-
nějšího věku - od tříletých až po třinácti-
leté (letošní nejstarší dětský účastník). Na 
táboře Lovců mamutů se děti rozdělily do 
čtyř tlup, kde byly věkově namixovány 
tak, aby jednotlivé skupiny byly přibliž-
ně stejně silné. S nejmladšími dětmi byli 
v tlupě zastoupeni i jejich rodiče, kteří se s 
nimi účastnili veškerého programu. Rodiče 
starších dětí vypomáhali v tlupách, zajiš-
ťovali organizaci her, chod tábora atd.

Samotná hra nebyla složitá - vše se od-
víjelo od snahy přežít a nakrmit se, tedy 
ulovit mamuta, získat a udržet oheň, ochrá-
nit tlupu, dělit se o práci i o povinnosti, 
vzájemně si pomoci a získat k tomu prak-
tické dovednosti.

Každá hra byla uvedena vyprávě-
ním jednoho stařešiny o tom, co se děla-
lo a co viděl a zažil. Na základě jeho vy-
právění jsme pak dětem vysvětlili pravidla 
hry. Hry byly přizpůsobeny tematice Lov-
ců mamutů. Tedy klasická hra Boj o vlaj-

ku se přeměnila na boj o ženy, kdy si kaž-
dá tlupa někde v lese schovala svoji vycpa-
nou Věstonickou Venuši v životní velikos-
ti a vzájemně si je měli nalézt a unést do 
své “jeskyně”. Mezitím se vybíjeli hadro-
vými míčky a chodili si k zázračné studán-
ce pro uzdravení.

Za každou hru dostali všichni lovci ur-
čitý počet mamutů (kožených placek s vy-
raženým mamutem) podle pořadí umístě-
ní tlupy. Každý si svoje ulovené mamuty 
věšel na svoji vlastnoručně upravenou hůl. 
Dvakrát během tábora přijeli “kupci” a 
děti si mohli zakoupit za mamuty drobnos-
ti jako kosti, korálky, nožíky, pilky, pastel-
ky.... Každý věděl, kolik má mamutů a znal 
cenu nabízeného zboží a musel se tedy roz-
hodnout, co si chce koupit a na co mu “ma-
muti” už nestačí.

Nejzajímavější byl asi závěr hry, kdy 
rodiče z papírových krabic, montážní pěny 
a řas z rybníka postavili velkého “skuteč-
ného” mamuta, který také chodil a pásl 
se po okolních loukách. Všechny tlupy se 
spojily v jeho nahánění do společně při-
pravené pasti. Po ulovení mamuta jsme z 
jeho hlavy odřízli jazyk (uzený bůček pro 
každou tlupu) a na závěrečném ohni si 
jej opekli a jako správní lovci mamutů se 
„přežrali“ a užívali hojnost a radost z lovu.

Tábor se zapojil do akce Celé Česko 
čte dětem a vždy během poledním klidu se 
střídali rodiče ve čtení na pokračování kni-

hy E. Štorcha Lovci mamutů.
Rádi bychom poděkovali obecnímu za-

stupitelstvu za trvalou podporu našeho od-
dílu. Díky obecním grantům můžeme ob-
novovat a vylepšovat naše táborové vyba-
vení. Děkujeme také Petrovi Slabovi (Me-
chanika Slaba, Károv) za pomoc s přípra-
vou mamutů pro odměny.

Valda Škván

TÁBOR OHROBECKÝCH 
MEDVÍĎAT



Nabízíme kroužky, kurzy, zábavu pro 
školní rok 2014/2015. Zápisy na kroužky 
během září. Kroužky začínají v říjnu.

Angličtina ve Čtyřlístku
Angličtina pro dospělé  – začátečníci, věč-
ní začátečníci, mírně pokročilí. Cena za 
pololetí (15 lekcí – 60 min) / 2550 Kč. 
Angličtina pro školní děti / náctileté. Cena 
za pololetí (15 lekcí – 45 min) / 1850 Kč.
Angličtina pro nejmenší. Cena za pololetí 
(15 lekcí – 45 min) / 1750 Kč.  
 

Podle aktuálního zájmu můžeme ote-
vřít lekce angličtiny s českým lektorem 
v dopoledních hodinách, vhodné pro ma-
minky na mateřské dovolené (možnost hlí-
dání vašich dětí během kurzu), nebo pro 
seniory. Stačí projevit svůj zájem na náš e-
mail: 
centrumctyrlistek@gmail.com. 

Umělecké obory
Keramika pro děti i dospělé. Čtvrtek  
16,30 – 17,30 (17,30 – 18,30). Cena 1750 
Kč / 15 lekcí.
Hra na flétnu, klávesy, kytaru pro děti i 
dospělé. Termíny podle individuální doho-
dy. Cena: od 2250 Kč / 15 lekcí

Literárně dramatický kroužek. Cena 1200 
Kč/15 lekcí 

Cvičení ve čtyřlístku
Tanečky pro děti 3 – 7 let. Cena za polole-
tí/15 lekcí 1200 Kč 
Sportovní hry – pro děti 3 – 6 let a pro děti 
7 – 9 let. Cena za pololetí/15 lekcí 1200 Kč 
Bodystying. Permanentka/10 vstupů 880 
Kč 
Pilates. Permanentka/10 vstupů  880 Kč 
 
Zápis do tenisové školy čtyřlístek

Chcete-li sebe či své ratolesti naučit zá-
kladům tenisu nebo se potřebujete zdoko-
nalit v tenisové hře, je nejvyšší čas se za-
psat do nových tenisových kurzů v Ohrob-
ci.  Naši zkušení trenéři vám předají svoje 
dlouholeté zkušenosti získané v zahraničí a 
nenásilnou formou naučí hrát tenis všech-
ny bez rozdílu věku a zkušeností.
     Cílem našich trenérů bude vaše radost 
ze hry. Přijímáme děti od 5let až po dospě-
lé.  Výuka bude probíhat na tenisovém kur-
tu v Ohrobci, v těsném sousedství našeho 
Kulturního centra Čtyřlístek.  Začátek bě-
hem září (podle počasí).

Klubíčko Čtyřlístek
Nejlevnější hravé hlídání vašich dětí 

v okolí, pohybové a výtvarné aktivity 
v ceně. Ceny již od 41Kč/hodinu. Každý 
všední den 8 – 17 hodin
Ceník 
Čtyřlístkův hravý den / 10 vstupů, pondělí 
- pátek 8 – 17 hodin. Permanentka 10 vstu-
pů / 1h = 41 Kč. 3690 Kč.

Čtyřlístkovo hravé dopoledne s pohádkou 
a odpočinkem / 10 vstupů, pondělí - pátek 
8 – 15 hodin. Permanentka 10 vstupů / 1h 
= 44 Kč. 3080 Kč

Čtyřlístkovo hravé dopoledne / 10 vstupů, 
pondělí - pátek 8,30 – 12,30. Permanentka 
10 vstupů / 1h = 52 Kč. 2080 Kč

Kulturní centrum Čtyřlístek, o.s. , U Ryb-
níků ll 6, Ohrobec, tel.: 733 761 419,
email: centrumctyrlistek@gmail.com
Více informací na:
www.centrumctyrlistek.com
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