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ZDARMA 
 -  neprodejné OHROBECKÝ  ZPRAVODAJ 

Co se chystá 
 

Na letní čas  se letní čas  se letní čas  se letní čas  se  přechází v neděli 
28.3.2010, kdy se v 02:00  posu-

nou hodiny na 03:00 SELČ  
    

Sběr odpaduSběr odpaduSběr odpaduSběr odpadu    
Velkoobjemový odpad proběhne 
26.-27.3. do přistavených kontejne-
rů na obvyklých místech.   

 

Nebezpečný odpad bude na obvyk-
lých místech vybírán 3. 4.  
 

V budově OÚ je umístěn box na 
použité úsporné žárovky a zářivky 
do 60cm 
        

SvozSvozSvozSvoz  Bio odpadu Bio odpadu Bio odpadu Bio odpadu     
je možné objednat prostřednictvím 
OÚ ( tel. 257 760 338 

e-mail.: podatelna@ohrobec.cz,).  
Jedná se o odvoz v nádobách 110l  
(416Kč/rok) , nebo 240 l (720Kč/
rok), jednou za 14dnů  - od jara do 
podzimu. 

 

Krátká sdělení 
    

Veolia  otevřela nové Kontaktní Kontaktní Kontaktní Kontaktní 
místo místo místo místo 1.SČV, a.s.  v Jesenici, ul. 
Říčanská 375 

                    *** 

Paní pošťačka prosí všechny maji-
tele nemovitostí (zvláště nových), 
aby si dům viditelně označili 
popisným číslem, schránkou a 
funkčním zvonkem. 

                    *** 

Od 7.3.2010 platí nový jízdní řád 
linky 333,  časy příjezdů a odjezdů 
ze zastávek v naší obci se nemění. 

                    *** 

Koncem května proběhne očkování 
psů, termín bude oznámen na 
vývěskách obce 

 

Pracovní místa 
    

ZŠ a MŠ Dolní Břežany přijme pro 
dvě nové třídy mateřské školy čtyři čtyři čtyři čtyři 
učitelky. učitelky. učitelky. učitelky.  Kontakt: 604 798 498, 
f i scherova@sko labrezany. cz , 
241 910 452 

 

 

A už je nás 1000...A už je nás 1000...A už je nás 1000...A už je nás 1000...    
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Slovo zastupitele 

Marie Slavíčková, podnikatelka. 

Zastupitelka obce za „Ohrobec 
dětem“ 

 

Ohrobec?  Když  se mě někdo 
zeptá, řeknu, že leží mezi 
Břežanama a Zvolí. Dolní Břežany a 
Zvole jsou větší než Ohrobec 
velikostí,  vybaveností i službami 
obyvatelům. „Jsou na tom lépe než 
u nás“ to slýchávám často. Jsem 
však ráda, že tady bydlím v ulici, na 
kterou jsem pyšná. Bydlí v ní lidé, 
kteří se neuzamykají před ostatními 
a stále žijí jako naši rodiče – „po 
sousedsku“. „Pomoc“ – stačí 
požádat. Ta skutečnost, že žádost 
byla až na druhém místě za 
pomocí, znám – vnímavost dobrých 
sousedů. 

Vánoční strom zde svítí nejen na 
Vánoce a na Silvestra, ale také když 
v ulici někdo zemře. Velikonoční 
koleda – to je klasika, která 
většinou končí únavou koledníků.  

 

Letošní jízda „Tří králů“ je krásnou 
tečkou po Vánocích.  A herci, kteří 
reprezentují Ohrobecké divadlo 
„Hrob“ jsou tady také k nalezení. 
Vím, že se ještě v dnešní 
uspěchané době najde v Ohrobci 
pár ulic, kde se nežije jen za 
zavřenými dveřmi a dokáže se žít 
neuspěchaně a nesobecky. To, že 
není všude asfalt mi tak nevadí. 
Vadilo by mi, kdybych upřímně 
nepozdravila všechny, kteří mně 
pomáhají žít s myšlenkou, že tu 
není zase tak špatně. 

 

Děkuji Vám, všem sousedům, ale i 
přátelům, kteří bydlíte o pár ulic 
dále. 

*** 

Ročník 4.  č í s lo 1  

„Torpédoborec„Torpédoborec„Torpédoborec„Torpédoborec je rychlá, obratná a relativně vytrvalá válečná loď se silnou raketovou, 
hlavňovou, a torpédovou výzbrojí ,s výtlakem 2050 tun.....“ 
 

Málokdo ale ví, že:Málokdo ale ví, že:Málokdo ale ví, že:Málokdo ale ví, že:    

    
Torpédo OhrobecTorpédo OhrobecTorpédo OhrobecTorpédo Ohrobec SKA SKA SKA SKA (se stejným potenciálem a výtlakem) je fotbalový oddíl, který už od 
roku 1999 úspěšně reprezentuje název naší vesnice a tím i vesnici samotnou. Ve jménu 
svého názvu brázdí vodami Hanspaulské ligy, sestřeluje každého, kdo je na dostřel, potá-
pí nepřítele a rozráží ledy. V současné době proplouvá „trojkou“ - což je led zatraceně 
silný. Podle posledních zpráv došlo v únoru (vlivem silných mrazů)  k nárazu - a posádka 
právě prověřuje způsobenou škodu  (nepřátelský špion) :-) 
Zakladateli týmu jsou Lukáš Mašek, Robert Chačaturov a Ladislav Nezbeda. Do názvu 
týmu vložili každý kousek svého „Já“, a do týmu  pak  každý fyzicky sebe samého, své 
kamarády a spolužáky  a  hlavně chuť pokračovat ve fotbalu po ukončené  dorostenecké 
kariéře. A tak se narodil stabilní tým, který pomalu stoupal a  vystoupal v „Hanspaulce“ 
na jaře 2009  až do třetí ligy. Tento úspěch byl prý dosažen výraznou zásluhou 
„nejmenovaných“ hráčů Filipa Šmieda a Michala Suchánka. Vybojované výborné  umístě-
ní hráči statečně uhájili i v podzimní 
sezoně. Více se ale dočtete na  
stránkách  Ohrobeckého Torpéda 
na adrese:  

http://ohrobec.sweb.cz/ 

 
A že jsou hráči hrdí na svůj tým a 
zároveň zodpovědní občané , jsme 
poznali  během jedněch voleb,  kdy 
se volební místností prohnal uragán 
v oranžovém dresu s kopačkami na 
nohou, proletěl za plentou, omluvil 
se za kopačky  a s poznámkou že 
právě hraje – zase zmizel. Nejrych-
lejší volič v historii.  

 
Za důstojnou reprezentaci názvu naší obce  všem hráčům týmu děkujeme a držíme pal-Za důstojnou reprezentaci názvu naší obce  všem hráčům týmu děkujeme a držíme pal-Za důstojnou reprezentaci názvu naší obce  všem hráčům týmu děkujeme a držíme pal-Za důstojnou reprezentaci názvu naší obce  všem hráčům týmu děkujeme a držíme pal-
ce !ce !ce !ce !     

P.S.V Ohrobci jsou muži „divadelníci Cimrmanovci“, muži „fotbalisti Torpedovci“ –máme  
tu také nějaké ženy????? 

 

Autobusová čekárna u rybníkaAutobusová čekárna u rybníkaAutobusová čekárna u rybníkaAutobusová čekárna u rybníka    
  
 Zcela opuštěná a nepoužívaná 
zůstala autobusová čekárna u rybníka. Stojí 
tak trochu jinde než je nástupní ostrůvek 
autobusové zastávky, a tak se v ní nikdo 
„neschovává“ -  a to ani v dešti, protože je 
špatně vidět na přijíždějící autobus. Stavba je 
to zděná,  relativně v pořádku - jen neplní 
svůj účel. 
 A tak tam smutně stojí a nabádá 
k odhazování odpadků, odkládání nepot-
řebných věcí, atd, atd... 
 Samozřejmě, že nejdůležitější je 
vždycky nápad - a tak se ptáme: Je v Ohrobci 
někdo s nápadem jak využít, popřípadě 
použít starou autobusovou čekárnu???? 

Každý rozumný návrh vítán !!..  

  

    

Zastávka „Zvolská“Zastávka „Zvolská“Zastávka „Zvolská“Zastávka „Zvolská“    
  
 Po zabydlení lokality spádového 
území ulice K Vranému jsme obdrželi žádosti 
o zřízení nové autobusové zastávky na konci 
obce směrem na Zvoli. Pro tuto zastávku je 
obtížné najít vhodný prostor, protože dle sou-
časně platných předpisů musí mít nástupní 
ostrůvek rozměr minimálně 12x2 metry. 
Umístěn musí být v zálivu tak, aby nebránil 
bezpečnému provozu v ulici Zvolská. 

Společně s geometrem se snažíme pros-
tor najít, ale vzhledem k vlastnictví pozemků 
v daném místě a katastrální hranicí obce to 
není snadné.  

Výsledek záleží především na stanovisku 
vlastníků dotčených pozemků. 
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            Pálit Pálit Pálit Pálit ––––    nepálitnepálitnepálitnepálit    
  
  A protože je tu jaro se vším všudy co k němu patří, roční období, které přeje prá-
ci na zahradách, přibývají dotazy od občanů, jestli a za jakých podmínek je možné pálit  
pohrabanou trávu, listí a klestí.  
 

 Především bychom měli všichni rozumně zvážit, co pálit lze a naopak co 
v žádném případě pálit nemáme. Vzduch,  který dýcháme,  nám nikdo zpětně nevyčistí a 
spor se sousedy nevyřeší anonymní úředník. Je to vždycky jen o nás samých. 
 

 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů stano-
vuje, že v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zaříze-
ních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva urče-
ná výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály 
nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.  
 Pokud se tedy jedná pouze o suchou trávu, 
listí  a větve, můžete je na své zahradě bez obav spá-
lit. Měli byste však dbát na to, aby palivo bylo skuteč-
ně suché a zvolit k tomu vhodné počasí, aby nedo-
cházelo k obtěžování okolí nadměrným kouřem, což 
zakazuje  vyhláška obce č.4/2002. 
Neměli bychom ale zapomínat, že existují i vhodnější 
způsoby likvidace rostlinného odpadu. Především jej 
můžete využít ke kompostování nebo odložit do  

popelnic na bioodpad. 
 

 V každém případě žádáme o dodržování požární bezpečnosti. V době velkého 
sucha nebo větru oheň vůbec nerozdělávejte.                                                                        

 

S nákladem na Károv ? S nákladem na Károv ? S nákladem na Károv ? S nákladem na Károv ?     
 

 Upozorňujeme oby-
vatele Károva a Zálep, že na  
příjezdu do oblasti je osaze-
na dopravní značka Zákaz 
vjezdu vozidel nad 18t 18t 18t 18t hmot-
nosti. 

 Tuto značku téměř 
nikdo nerespektuje a dochází 
tak k zásadnímu ničení nové 
komunikace. Obrovské ná-
kladní automobily s přívěsem 
najíždí do bočních ulic, ne-
můžou se vytočit, trhají obruby a ničí as-
falt. Žádáme všechny stavebníky, aby pro-
váděcí firmy informovali o zákazu vjezdu 
pro těžká vozidla. Pokud přistihneme řidi-
če při nerespektování této dopravní znač-
ky, okamžitě vozidlo fotografujeme a posí-
láme k vyřízení Policii v Jílovém, kde vyvo-
dí náležitý postih.  Náklad lze téměř ve 
všech případech rozložit. Pokud nebude 
zákaz respektován, budeme brzy jezdit po 
stejné silnici, jako tomu bylo donedávna. 

 

*** 

Výzva pro všechny sportovce, ka-Výzva pro všechny sportovce, ka-Výzva pro všechny sportovce, ka-Výzva pro všechny sportovce, ka-
marády a rodiče!!marády a rodiče!!marády a rodiče!!marády a rodiče!!    

    

 Každým dnem by měly začít prá-
ce na obnově hřiště mezi rybníky, na ohro-
becké návsi. Chystá se obnova hřiště dět-
ského, na kterou se občanskému sdružení 
podařilo získat dotaci a dále „oprášení a 
zprovoznění“ starého antukového volejba-
lového hřiště. Proslýchá se totiž, že je tu-
tovka  „znovuoživení“ nohejbalu a víken-
dového volejbalu v Ohrobci.  

 S návratem života na hřiště vy-
vstala  potřeba vyřešení celého 
„sportoviště“  tak, aby sportovištěm oprav-
du bylo. Protože bychom vybavení nového 
dětského hřiště chtěli co nejdéle uchránit 
před zničením a vandalismem, vážně uva-
žujeme o oplocení celého areálu .   

 Obracíme se proto na všechny 
přátele ohrobecké návsi, volejbalisty, no-
hejbalisty a  tenisty, stejně tak na rodiče 
dětí, které se na nové hřiště těší, aby  
podle svých možností pomohli při obnově 
areálu (stavbě plotu, zrušení starého pís-
koviště, prořezání a vyčištění křoví u silni-
ce atp.) - tak , aby finanční prostředky 
ušetřené jejich brigádou mohly být použity 
na zakoupení sportovního  a herního vyba-
vení. 

 Zároveň prosíme všechny majite-
le pejsků, koníků a motorek, aby respekto-
vali prostor hřiště, své miláčky tam opako-
vaně nevodili - ani se na nich po hřišti 
neprojížděli, protože na hřiště prostě ne-
patří. Termín případné  brigády bude vyvě-
šen na vývěskách, zveřejněn na stránkách 
obce a zároveň vyvěšen na pergole u teni-
sového kurtu. 

Všem dobrovolníkům předem  děkujeme! 

Jarní brigádaJarní brigádaJarní brigádaJarní brigáda    

    V sobotu 27. března  201027. března  201027. března  201027. března  2010. Sraz v 9:30 před OÚ    

Zamyšlení….. 

 Jarní brigáda má v naší obci už dlouholetou tradici (cca 7 let). Úspěšná bývá 
někdy méně, jindy více, což je přímo úměrně dáno poč-
tem dobrovolníků, nastoupených onen daný den na 
místě vyhlášeného srazu. 

 
 V roce 2003 (myslím počítám dobře) proběhla 
brigáda asi ta nejrozsáhlejší, nejúčinnější a taky nejve-
selejší. Sešlo se přibližně 40 účastníků s kladným vzta-
hem ke svému bydlišti, s dobrou náladou a odhodláním 
věnovat jeden svůj den (nebo půlden) ozdravění naší 
vesnice. 
Smutné je, že všichni Ti ochotní vždycky  obětují čas , aby napravili to, co naopak ti neo-Smutné je, že všichni Ti ochotní vždycky  obětují čas , aby napravili to, co naopak ti neo-Smutné je, že všichni Ti ochotní vždycky  obětují čas , aby napravili to, co naopak ti neo-Smutné je, že všichni Ti ochotní vždycky  obětují čas , aby napravili to, co naopak ti neo-
chotní a nepořádní způsobí.  chotní a nepořádní způsobí.  chotní a nepořádní způsobí.  chotní a nepořádní způsobí.      

A tak tehdy toho slunečného rána byl vyhlášen slogan: „Jen naprostý pitomec  neuklízí 
Ohrobec“ a všichni se s chutí vrhli do všech světových stran. Akce skončila odpoledne 
přátelským posezením na hřišti a někdo oslavu „jara“ protáhl až do pozdního večera. 
A proč na to vzpomínáme? Protože byla nejen uklizená obec, ale sešli se přátelé, 

kamarádi i známí, popovídali si a strávili jeden 
hezký společný den. 
Od té doby se pravidelně účastní 6-12 dobrovol-
níků (stále jedněch a týchž), posbírají nějaký ten 
nepořádek (kterého neutěšeně přibývá) a tiše se 
rozejdou. Skláním se před nimi!!! 
 Ale – „Proč už neumíme zopakovat „Jarní úklid 
2003“?  Proč ubývá lidí, kterým není lhostejné 
prostředí jejich domova, zatímco počet občanů 
naší obce strmě stoupá????? 
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  Hipoterapie vHipoterapie vHipoterapie vHipoterapie v    naší obcinaší obcinaší obcinaší obci    
 

 Od dubna letošního roku se v naší obci rozběhne pomoc tělesně postiže-
ným lidem a to v podobě hipoterapie a hiporehabilitace. Hipoterapie je pomocná 
léčba v sedle koně, kdy se na nemocného působí pomocí senzomotorických impulsů 
ze hřbetu koně. Hipoterapie působí na klienty s poruchou hybnosti nebo poruchou 
držení těla. Je významnou složkou komplexní léčby klientů neurologie, ortopedie a 
interního lékařství. 

 Hiporehabilitace je bezkonkurenčně nejkomplexnější terapie. Spojuje prvky 
fyzio-, psycho- a socioterapie. Pro svou komplexnost je určená pro širokou škálu 
klientů. Hipoterapie se může v naší obci rozběhnout díky slečně Lence Šestákové, 
která poskytne své prostředky v podobě koní a zázemí. 
 Děkujeme za pomoc při budování tohoto projektu panu Zbyňku Černému a 
Romanu Hraběti. V neposlední řadě patří velké poděkování panu Michalu Lorencovi, 
který přispěl nemalým finančním darem,  který bude použit na vybudování plošiny 
pro tělesně postižené. 
 Tímto bychom chtěli všem poděkovat a doufáme, že hipoterapie bude li-
dem pomáhat, aby se jim lépe žilo. 
 Chcete-li podpořit tento projekt a případně pomoci postiženým lidem může-
te se obrátit na kontaktní telefon a email. 

Tel: 731 263 791 

Email: jkharfa@seznam.cz 

 

Výměna popelnicVýměna popelnicVýměna popelnicVýměna popelnic    

    
 Během měsíce února a března 
proběhla výměna popelnic v domácnostech, 
kde byl  posledních 6 roků hrazen celoroční 
poplatek za vývoz každý týden. Pokud je 
někdo, kdo si nádobu ještě nevyměnil - 
může tak učinit do 31.12.2010 na OÚ (po 
telefonické domluvě) 

*** 

Přechod proti pekárněPřechod proti pekárněPřechod proti pekárněPřechod proti pekárně    
  

 Ve věci zřízení přechodu pro chod-
ce proti pekárně zatím nedošlo k dohodě s 
vlastníkem pozemku. Dle informace majitel-
ky pekárny Beruška dojde v budoucnu nej-
spíš ke změně v prostorovém uspořádání 
předzahrádky a parkoviště.  Bude tedy nut-
né řešit umístění přechodu společně. 

 

*** 

Sbírka končíSbírka končíSbírka končíSbírka končí    
 

 Sbírka na dětská hřiště v obci 
končí 31. 5. 2010.  Rádi bychom  letos 

na Károvské hřiště pořídili tento herní prvek 
"Rozhledna",  

 

 

 

 

 

 

 

 

a l e 
pár tisíc nám ještě chybí. Proto moc prosí-
me, kdo můžete, pošlete jakoukoliv částku 
na účet veřejné sbírky - heslo Károv, nebo 
přispějte osobně na OÚ. 

                                Lípovi, Škvánovi, Bardovi 

 

*** 

Loutkové divadloLoutkové divadloLoutkové divadloLoutkové divadlo    
 

 Pokud je v naší obci nějaký znalec 
a  milovník loutek, rádi bychom s ním kon-
zultovali využití starého (cenného) loutkové-
ho divadla, které dlouho nečinně odpočívá 
ve skříni. 

*** 

Pořez křovin zahájenPořez křovin zahájenPořez křovin zahájenPořez křovin zahájen    

    
 Znovu upozorňujeme, že byl zahá-
jen pořez křovin a porostů podél komunika-
cí. Pokud si chce kdokoliv z Vás porost z 
vnější strany oplocení pořezat sám, ať tak 
učiní neprodleně. V opačném případě vyčistí 
zelené pasy, škarpy a ostatní příslušenství 
komunikací pracovníci obce. 

 

 

 

Školka v obciŠkolka v obciŠkolka v obciŠkolka v obci    
 Na schůzi 23. února 2010 hlasovalo zastupitelstvo obce o záměru prona-
jmout hlavní budovu v obecním statku za účelem zřízení soukromé  mateřské škol-
ky. Protože tato budova neměla po dlouhou dobu žádné účelné využití a nedařilo se 
nám najít vhodného (dokonce žádného) nájemce, byl návrh kladně přijat. Obec sa-
ma v nejbližších letech  mateřskou školku z vlastních prostředků nepostaví, bude  
tedy školka soukromá  řešením alespoň pro část rodičů, kteří děti nemohou umístit 
jinde. A protože nabídka zájemce o zřízení školky dorazila a zastupitelstvo ji na své 
schůzi dne 16. 3. 2010 přijalo – máme pro Vás první nadějný vzkaz:  

 

Milé děti a rodiče, 

Mateřská školka Na dlani se na Vás bu-

de těšit v nově zrekonstruovaných  

prostorách obecního statku u rybníka. 

Bezpečné prostředí, přátelská  

atmosféra s věkově smíšenou třídou pro 

děti již od 2 let. Předpokládaný  

termín otevření 09/2010. O dalších 

podrobnostech Vás budeme průběžně  

informovat. 

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na skolkanadlani@seznam.cz 
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OHROBEC  SOBĚ  OHROBEC  SOBĚ  OHROBEC  SOBĚ  OHROBEC  SOBĚ  ----        1 . Představení1 . Představení1 . Představení1 . Představení    
 

 Chtěla bych zavzpomínat na 1. představení HROBu (Herecký Roj Ohrobeckých 
Buditelů). 
 Prvotní myšlenka vznikla – jak jinak - u piva. Petr Slavíček dostal nápad, že by 
se mohlo zkusit hrát divadlo. Náš úžas nad takovou myšlenkou se měnil postupně 
v nedůvěru, pochyby, váhání, opatrný pragmatizmus, chuť do realizace a nadšení až po 
naprostý entuziasmus. Dodatečně jsme vymýšleli i název souboru. Je originální, ne? 
Vznikl okruh lidí, kteří se do akce zapojili. Petr Slavíček se ujal režie a z několika míst-
ních chlapů se stali herci. Jaksi skoro samozřejmě se volila hra od „Cimrmanů“ – a sice 
Záskok (Aneb O nešťastné premiéře hry Vlasta). Teprve v průběhu zkoušek se ukázalo, 
že se hodí víc než výborně, protože by měla být dedikována místnímu starostovi. A náš 
tehdejší starosta Milan Zier měl koncem června zrovna kulaté narozeniny. Stálo ho to 
několik soudků piva, ale komu se podaří, aby mu někdo k narozeninám zahrál divadelní 
hru? 
 Termín premiéry byl určen na poslední školní den před letními prázdninami. 
Vůbec jsme nevěděli, kolik máme očekávat diváků. Bylo to myšleno jen pro sousedy 
z obce a jejich příbuzné a kamarády. 
 Nakonec se přišlo pobavit asi 500 lidí. To už nám bylo jasné, že vynaložený čas 
a práce nebyly zbytečné. Zjistili jsme, že mezi námi zahálí několik opravdových herec-
kých talentů. Takový Vavroch 
v podání Jirky Votánka, rodinný 
lékař Petr Širočka nebo ráčkují-
cí  Vlasta Jarda Dřevo – to byla 
radost se dívat. A i ostatní, 
menší role byly zahrány výbor-
ně. Honza Honzal na kolečko-
vém křesle, Pepa Šindelář ve 
vojenské uniformě i naivní po-
druh Karel Slavíček – opravdu 
se hrálo divadlo. Byla i nápově-
da (a to je, jak známo, základ 
divadla, bez té to nejde). Napo-
vídal režisér – a to pro jistotu 
s mávátkem v ruce, aby obe-
censtvo vědělo, kdy má tleskat. Což byla samozřejmě legrace, tleskalo se mnohem čas-
těji. I bez pokynů. 
 Myslím, že to byl celkově nádherný večer – atmosféra skvělá, a těch zážitků, 
které se tradují ve vyprávění dodnes. Vůbec nevadilo, že místo polstrovaných křesel se 
sedělo venku na improvizovaných lavicích. Přišlo i hodně dětí, ale i senioři, starousedlíci 
i „naplaveniny“. Snad každý z nás cítil, že je fajn bydlet v Ohrobci, že to není jen ano-
nymní satelit Prahy, ale obec s lidmi, kteří spolu navzájem tvoří určité společenství. 
Navíc se tím založila tradice a následovala řada dalších skvělých představení – ale o 
tom třeba zase někdy příště. 

Galina Dřevová                                                                                                

Komunikace KKomunikace KKomunikace KKomunikace K    VranémuVranémuVranémuVranému    
 

 Nárůstem provozu a opakovaným 
prováděním výkopových prací v minulých 
letech došlo k výraznému zhoršení stavu 
komunikace K Vranému v úseku ulic Nad 
Lesem a Na Konci. Na podzim byla silnice 
ve velice špatném stavu. Nebylo zřejmé, 
kde je pod vrstvou rozježděné hlíny asfalt a 
kde už  jenom zemina. Po “oškrábání “ se 
ukázalo, že je asfalt zásadně zničený skoro 
v celém úseku.  Obec požádala několik 
firem o odborný návrh opravy a nacenění 
nutných prací. Jednoznačné je, že  sou-
časný zbytek asfaltu bude nutné rozfré-
zovat. Jestli zůstane ulice štěrková nebo  z 
ní opět bude ”asfaltka” zavisí - jak jinak než 
na financích. 

 ***                            

A jak je na  tom obec po finanční A jak je na  tom obec po finanční A jak je na  tom obec po finanční A jak je na  tom obec po finanční 
stránce ?  stránce ?  stránce ?  stránce ?      

Peníze dostává  dle počtu hlášených oby-
vatel, v průměru cca 6000Kč na občana 6000Kč na občana 6000Kč na občana 6000Kč na občana a 
rok. A za co se utrácí?  

Například za dítě navštěvující ZŠ  
nebo poslední rok MŠ  platíme  
11 - 18 000 Kč/rok - v případě  
trvale hlášené tříčlenné rodiny 
padnou všechny “příjmy” jen na školu . 
Bohužel máme i případy, kdy je v nemovito-
sti hlášeno jen samotné dítě…... 

 

Pokud se podíváme na výdaje uplynulého 
roku, vidíme, že z oněch 6ti tisíc ukouslo 
každému: 

210Kč  - údržba lesa a zeleně 

500Kč  - veřejné osvětlení 

520Kč  - provoz autobusů 

570Kč  - platba za žáky MŠ a ZŠ 

600Kč  - běžná údržba komunikací 

700Kč  - splátka úvěrů 

 

Při počtu 1000 obyvatel zbývá cca 2,9 mil 
Kč. Nezávisle na počtu obyvatel dostáváme 
daň z nemovitosti cca 800 tisíc Kč. Tyto 
prostředky slouží na pokrytí všech ostatních 
výdajů:  financování investic, technické 
služby, provoz a opravy obecních budov, 
činnost místní správy, kultura, sport…… 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že  jakákoliv 
nákladnější investice je možná pouze za 
předpokladu získání jiných než daňových 
příjmů (dotace, dary, příjmy z prodeje/
pronájmu majetku).  

Jedině díky prostředkům z prodeje pozemků 
a darů občanů jsme v roce 2009 mohli  
zrealizovat : opravu komunikace Károvská, 
dešťovou kanalizaci, opravu čerpacích 
stanic, opravu komunikace V Sedlištích, 
výstavbu hřiště, výměnu oken v budově OÚ, 
...    v celkové částce 8 775 000 Kč. 

 

Program kulturních akcí na 1. pololetíProgram kulturních akcí na 1. pololetíProgram kulturních akcí na 1. pololetíProgram kulturních akcí na 1. pololetí    

Úklid Ohrobce.   Úklid Ohrobce.   Úklid Ohrobce.   Úklid Ohrobce.   V sobotu 27. března dopoledne zveme na úklid Ohrobce – vymeteme 

zimní smetí. Sraz v 9:30 před obecním úřadem. 

Liduščino divadlo Liduščino divadlo Liduščino divadlo Liduščino divadlo ----    Veselé velikonoce. Veselé velikonoce. Veselé velikonoce. Veselé velikonoce. V sobotu 27. března od 15:00 vystoupí na statku 

Liduščino divadlo s představením Veselé velikonoce. 

Den Země Den Země Den Země Den Země ----    soutěže s ekologickou tematikou.  soutěže s ekologickou tematikou.  soutěže s ekologickou tematikou.  soutěže s ekologickou tematikou.  V neděli  25. dubna oslavíme Den Země 

soutěžemi s ekologickou tématikou od 15:00 na hřišti Károv. 

Dětský den. Dětský den. Dětský den. Dětský den. V neděli 30.května vás zveme na Dětský den ve sportovním duchu, nejlépe 

zase na kole. 
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*** 

Zajímavost pro milovníky Zajímavost pro milovníky Zajímavost pro milovníky Zajímavost pro milovníky 
přírodypřírodypřírodypřírody    

    

Kdo z Vás ví, že naše obec svým 
severozápadním cípem zasahuje do 
území chráněného celoevropskou 
sous tavou NATURA 2000? 
Důvodem je výskyt vzácného 
motýlka  Přástevníka kostivalového. 

 

 

 

 

Jedná se o evropsky významný a 
v z á c n ý  d r u h  m o t ý l a ,  
entomologickou raritu, jehož výskyt 
je na našem území znám převážně 
v okolí Prahy (zvláštní!). 

Až ho potkáte -  hezky pozdravte, 
vyfotografujte a tiše poproste, ať tu 
s námi zůstane……………. 
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Zima a sníhZima a sníhZima a sníhZima a sníh----    Pro děti radost, pro obce starostPro děti radost, pro obce starostPro děti radost, pro obce starostPro děti radost, pro obce starost    
 

 Letošní poměrně veliká nadílka sněhu nám ukázala, jak jsme na takovéto rozmary 
počasí připraveni a co je třeba vylepšit. Přidala nám vrásky na čele a ubrala peněz z obecní 
pokladny. Se zkušenostmi z minulých zim jsme byli přesvědčeni, že jsme na zimní období dobře 
připraveni a že by nás nic nemělo překvapit. 

 Obec měla smluvně zajištěn úklid hlav-
ních asfaltových komunikací. Pro úklid bočních 
komunikací a středu obce, chodníků a autobuso-
vých zastávek byla připravená obecní technika a 
s ní  dva  pracovníci. 
 Při takovéto nadílce sněhu  však byl 
obecní kartáč na chodníky zcela nevyhovující, 
zvládl  3 – 5 cm sněhu a potom už se pálil hnací 
řemen a kolečka se protáčela. „Multikara“ sníh 
celkem dobře zvládala, ale pouze do okamžiku, 
kdy bylo kam odhrnovat. Obrovským problémem 
se ukázaly být automobily, které někteří nezodpo-
vědní obyvatelé nechali zaparkované na ulicích a  
tím velice ztížili úklid sněhu pro Multikáry, ale 
ještě  více pro veliké stroje, které jsme si museli 
najmout, když už sníh nebylo kam hrnout.  

 Dalším problémem při úklidu byly zarostlé zelené pásy, nevysekané a neostříhané 
keře, které naši občané tvrdohlavě - stále dokola vysazují z vnější strany svých plotů, a nebo 
nestříhané keře prorůstající ze zahrad. Pod tíhou sněhu se silně ohýbaly i větve vysokých stro-
mů na hranicích pozemků a přesahem do komunikací bránily v  průjezdu hlavně popelářům. 

Na úklid chodníků se nejvíce osvědčila zapůjčená fréza, která byla schopna sníh odhodit stra-
nou až na vzdálenost cca 6metrů. Jeden den nám pomáhali i místní hasiči, kterým za jejich 
práci děkujeme. Dařilo se nám udržovat schůdné chodníky podél hlavní ulice Břežanské a Zvol-
ské, částečně i chodník podél části ulice Károvské.  

    Děkujeme všem občanům, kteří nám úklidem chodníků podél svých domů  vDěkujeme všem občanům, kteří nám úklidem chodníků podél svých domů  vDěkujeme všem občanům, kteří nám úklidem chodníků podél svých domů  vDěkujeme všem občanům, kteří nám úklidem chodníků podél svých domů  v    boji se boji se boji se boji se 
sněhovou nadílkou pomáhali a doufáme že pomohou i v příštích letech. sněhovou nadílkou pomáhali a doufáme že pomohou i v příštích letech. sněhovou nadílkou pomáhali a doufáme že pomohou i v příštích letech. sněhovou nadílkou pomáhali a doufáme že pomohou i v příštích letech.     

 Bohužel se nedařilo uklízet chodníky v nové zástavbě směrem na Zvoli. Hned po prv-
ním velkém přívalu sněhu jsme se tam vypravili 
s malým traktůrkem a radlicí, ale vzhledem 
k tomu, že někteří občané si sníh ze svých 
vjezdů a pozemků vyhrnuli do strany na chod-
ník v celé jeho šíři, znemožnili strojní úklid a na 
ruční odhazování už obec kapacitu skutečně 
neměla. Pokud má obec chodníky uklízet, jde to 
pro jejich množství jedině strojově a stroj musí 
mít na svou  práci  prostor minimálně 1metr. 

 Podle reakcí občanů na úklid sněhu 
v naší obci bych si dovolil říct, že i přes potíže a 
jisté nedostatky se nám boj se sněhem vcelku 
dařil. Našli se však i tací, kteří  vyhrožovali žalo-
bou, pokud jim při plužení strojem nahrneme 
sníh na vjezd a oni ho budou muset lopatou 
odhazovat. Myslím si, že toto jednání není třeba 
komentovat… 

 Sedím na obci a přemýšlím, jak tento článek ukončit – oknem vidím rašící trávu na 
našem sáňkovacím svahu  a vzpomínám na děti jak tu dováděly ve sněhu  a byly šťastné. Ne-
zbývá mi nic jiného, než říci, že ta zima byla přece jenom krásná. 

                                                                                                                             
M.Zier   

 

ZvoničkaZvoničkaZvoničkaZvonička    
    

V letošním roce bychom rádi 
získali nějaké prostředky na opra-
vu a narovnání zvoničky u hřiště. A 
nejen narovnání -  i  nový zvoneček 
by jí rozhodně slušel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       A pokud se podaří, bylo by 
určitě hezké s prvním zazvoněním 
obnovit některou ze zapomenutých 
tradic ……… Jakou??? To nám urči-
tě poradí nějací místní pamětníci. 

Všem čtenářům přejeme  

hezké Velikonoce,  

dobrou náladu a  

jaro plné sluníčka 


