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_________________________________________________________________________________ 

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, 

konec roku je nejen obdobím příprav na Silvestra, ale také obdobím bilancování a hodnocení uplynulého 
roku a přemýšlení nad přicházejícím rokem. 

Přemýšlení o příštím roce a letech následujících je i naším případem. Proto bychom se s Vámi rádi podělili 
o úvahy týkající se naší obce a jejího dalšího rozvoje. 

Nechceme dlouze připomínat to, co si myslíme, že se povedlo v posledních letech, snad to vnímáte podobně 
jako my (například otevření mateřské školky, oprava silnice K Vranému, připravovaná rekonstrukce Károvské 
a U Rybníků I, II, štěrkování dalších komunikací, sms a emailové informování o dění v obci, pruhy na silnici 
od Břežan po Zvoli, otevření lesní stezky, plán rozvoje obce, podané projekty na další třídu mateřské školky 
a opravu zvoničky a čističky odpadních vod, přípravu na vybudování cyklostezek, první kroky při přípravě 
přivaděče vody v rámci celého mikroregionu, překlopení územního plánu podle nového zákona - beze změny 
polí na stavební parcely, kterých si myslíme, že již máme v obci dost, prodloužení pracovní doby na obecním 
úřadě, snížení počtu úředníků na obecním úřadě, zavedení grantů na kulturní, společenské, sociální či 
sportovní akce pro občany naší obce, pravidelná setkání se seniory apod.). 

Podařilo se nám také získat či ušetřit peníze na rozvoj a údržbu obce. Za našeho působení se jedná o více 
než 8 500 000,-Kč ! (dotace, granty, vykonávání naší práce bez nároku na odměnu) a pokud vše půjde podle 
předpokladů, jeví se do konce volebního období, na podzim roku 2014, jako reálná částka 9 000 000,-Kč  – 
10 000 000,-Kč. To je pro zajímavost téměř celý roční rozpočet naší obce. 

Poděkování patří všem trvale přihlášeným spoluobčanům, neboť za každého trvale přihlášeného občana 
obec dostává cca 7.200,- Kč/rok. Z nepřihlášených nemá obec žádný příjem, jen náklad spojený se svícením, 
autobusy, apod. Proto se snažíme, aby trvale přihlášených spoluobčanů bylo stále více. Trvale bydlícím se 
snažíme v těžké ekonomické situaci pomáhat (například příspěvek na vývoz odpadků). 

Nicméně chlubení se a připomínání těchto faktů není důvod, proč se na Vás obracíme. 

Končící rok nás vede k úvahám o tom, jak dále v Ohrobci nejen v roce příštím, ale i letech následujících. 

Mnohé je již hotové nebo připravované, je však stále hodně oblastí, kterým se má smysl věnovat. 

Výchozím předpokladem úspěšné realizace záměrů či projektů ovšem je, aby se do nich aktivně zapojilo co 
nejvíce občanů. 

Vše se nedá zvládnout pouze v úzkém okruhu několika zaměstnanců obce, či zastupitelů a členů výborů. 

Vedení obce, zastupitelé a členové výborů pracují pro obec bez nároku na odměnu, nebo za odměnu 
v řádech několika stokorun měsíčně. To proto, aby více peněz zbylo a mohlo se použít pro rozvoj obce. Dělají 
tak na úkor svých rodin, zaměstnání a volného času. 

Ale pokud by se mohlo do dění v obci zapojit více obyvatel (byť i jen „trochu“ a v oblastech, které je zajímají 
a mají v nich odbornost), dalo by se udělat mnohem více pro Ohrobec, Károv a Jarov a tudíž pro nás všechny. 

Proto bychom Vám rádi představili hlavní priority, na kterých si myslíme, že stojí za to pracovat a tím 
zlepšovat úroveň žití v obci: 

 Získání více trvale přihlášených občanů a tím vyšší příjem pro obec na její rozvoj (nové silnice, 
chodníky, apod.) a údržbu (jeden trvale přihlášený = 7.200,- Kč. Odhadujeme, že v obci žije bez 
trvalého přihlášení několik stovek obyvatel.). 

 Otevření další třídy mateřské školky a tím vyřešení problémů rodičů s rozvážením dětí do 
přeplněných školek v Praze či okolí. V rámci školky se mohou moci děti více seznámit a může se tím 
vytvořit větší soudržnost mezi nimi, ale i mezi rodiči. 

 Postavení chodníků na nejvíce používaných nebo nebezpečných místech obce (například Zvolská 
apod.). 

 Doplnění chybějícího veřejného osvětlení a postupná výměna současného, mnohdy starého, 
často poruchového a nevyhovujícího osvětlení za ekonomičtější a ekologičtější. 

 Doplnění vodovodu a kanalizace v místech, kde chybí a kde bydlí trvale přihlášení obyvatelé. 
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 Doplňování cyklostezek a cyklotras po obci (nejdříve těch, které se dají napojit na již existující 
v okolí obce, například na Libeň). 

 Postupné opravy a změny povrchů štěrkových cest a údržba stávajících, či asfaltování nájezdů 
na hlavní komunikace (snížení prašnosti, či na druhé straně podmáčenosti). 

 Vyřešení kapacitních a technických problémů čističky odpadních vod. 

 Postupné opravy dříve vybudovaných komunikací, které byly špatně hutněny, a tudíž jsou v nich 
propady a jsou již mnoho let po záruce (například Oblouková, K Vranému, propadlé části u čističky 
na Kárově, atd. atd.). 

 Vyřešení možností vyžití ve volném čase pro starší děti. 

 Pomoc spolkům a sdružením v obci při činnosti. 

 Organizování různých akcí pro seniory a další věkové kategorie. 

 Pokračování v přípravách na realizaci nového přivaděče vody s cílem snížení, či nezvyšování 
ceny vody (v současné době je připravován projekt v rámci Ohrobce a okolních obcí). 

 Údržba lesa a zeleně v obci (abychom měli obec a obecní les pěkný). 

 Zlepšování kvality života ve všech částech obce (například internet do Ohrobeckého údolí, atd.). 

 Další informování občanů o dění v obci a v okolí (web obce, setkávání s občany, časopis, sms a 
emailové informování, nástěnky, apod.). 

 Úklid obce 

 Bezpečnost v obci (značky, fotopasti a další možnosti) 

 Atd., atd., atd. 

Témat k řešení je mnoho, a aby mohly být realizovány, je potřeba dalších lidí, kteří se chtějí, byť omezeně, 
věnovat práci ke zlepšení úrovně a prostředí v naší obci. 

Vítáni jsou lidé z nejrůznějších odvětví a nejrůznějších zájmů (například stavaři, řemeslníci, odborníci na 
finance, dohledy nad stavbami, z kulturní a sociální oblasti, z oblasti životního prostředí atd., zkrátka všichni, 
kteří chtějí něco dělat). Již nyní mnoho lidí takto funguje, například v kulturním výboru, sociálním výboru atd. 
Někteří zastupitelé mají konkrétní oblasti, kterým se věnují, ale pokud by nás bylo více, mohly by být výše 
uvedené cíle realizovány dříve pro prospěch celé obce. 

Případní zájemci se mohou uplatnit v zastupitelstvu obce, výborech či komisích, které má obec zřízeny a 
přispět tak k rozvoji naší obce, aby se nám tu všem lépe žilo a obec byla hezčí a příjemnější pro život.  

Pokud byste se chtěli dozvědět více a chtěli diskutovat o obci, cílech a způsobech jak jich dosáhnout, 
prosím, přijďte ve středu 15. ledna 2014 od 18,30 hodin do zasedací místnosti obecního úřadu. 

Každý měsíc pak chceme pořádat pravidelná setkání s občany, na kterých budeme diskutovat například o 
aktuálním dění v obci, o uskutečněných a připravovaných akcích v obci. 

Termíny setkání pro rok 2014:  

středa 
15. 1. 2014 

pondělí  
24. 2. 2014 

pondělí  
24. 3. 2014 

pondělí  
21. 4. 2014 

pondělí  
26. 5. 2014 

pondělí  
23. 6. 2014 

pondělí  
25. 8. 2014 

pondělí  
22. 9. 2014 

pondělí  
20. 10. 2014 

pondělí  
24. 11. 2014 

Vždy od 18,30 na obecním úřadě. 

Naším cílem je dát dohromady tým lidí, kterým není Ohrobec lhostejný a chtějí pro něj něco udělat a ne jen 
kritizovat všechno, všechny a za každé situace, jak je typickým českým zvykem. To je sice snazší, než něco 
dělat, ale k rozvoji a lepšímu žití v Ohrobci, Kárově a Jarově to nepomůže. Spíše to znechutí a otráví ty, kteří 
něco dělají, neboť kdo nic nedělá, nic nezkazí! 

Přejeme Vám úspěšný rok 2014, děkujeme všem, kteří pro obec něco dělají a těšíme se na setkání. 

 

 

 

 

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA            ing. Jan Klak 

               starosta obce                              místostarosta obce 



 

 


