
VOLBY

Kdy jindy než před volbami by mělo 
zastupitelstvo říci jak pracovalo? Při po-
hledu zpět je ohrobecké zastupitelstvo pře-
svědčeno, že se nemá za co stydět a že od 
změny na pozici starosty v září 2011 udě-
lalo řadu kroků, které jsou ku prospěchu 
místních obyvatel. Jejich výčet je dlouhý 
a nemá cenu tím příliš zdržovat. Proto jen 

namátkou.
Podařilo se nám získat řadu dotací a 

grantů. Když k tomu připočteme úspory 
vzniklé snížením počtu placených úřední-
ků na obecním úřadě, dojdeme k částce asi 
9 000 000 korun. O ni se tak vlastně zvýšil 
rozpočet obce. 

Zřejmé jsou rovněž opravené komuni-

kace, vyasfaltované nájezdy, chodníky, na-
učná stezka, mateřská škola, odpadkové 
koše na psí exkrementy, společenské akce, 
sms – emailové informování o dění v obci.

Než dlouhé vyjmenovávání, podívej-
te na raději na pár nedokonalých fotogra-
fií, které však řeknou více, než mnoho slov. 

Letos v červenci byly nahrazeny čekárny na zastávkách „U Čisteckých“, u jedné byla položena zámková dlažba a byl vy-
budován bezbariérový přístup.

Čekárna „U Rybníků“ byla vyměněna v červenci 2014.

2014

Nájezdy ze štěrkových komunikací na hlavní asfaltové komunikace byly vyasfaltovány v červenci 2014.  Celkem se as-
faltovaly 4 nájezdy v Ohrobci a 11 na Kárově. 
 



Černá stavba dlouhá léta hyzdící a ohrožující okolí bylo v roce 2012 zabezpečena podle rozhodnutí stavebního úřadu. 
Vzniklé náklady jsou exekutivně vymáhány na majiteli

Rekonstrukce komunikace U Rybníků I, U Rybníků II a ulice V Dolích proběhla i z dotace ROP střední Čechy v červnu 
2014. 

Vyasfaltování části komunikace K Vranému proběhlo na podzim 2013.



VOLEBNÍ PROGRAM DO 
OBECNÍCH VOLEB

Vážené sousedky, vážení sousedé, do 
letošních obecních voleb se zaregistrovala 
dvě sdružení nezávislých kandidátů, která 
chtějí spolupracovat. Jejich zástupci se se-
šli a připravili společný volební program. 
Už jen tento přístup dokazuje, že kandidá-
ti jsou všichni kvalitní a mají zájem Ohro-
bec, Károv a Ohrobecké údolí dále roz-
víjet.

Budoucí aktivity si kandidáti rozdělili 
do tří oblastí:

● Co je potřeba k životu 
● Obslužnost v obci
● Co pro lepší život v obci

1) Co je potřeba k životu  
● Vybudování chodníků na nejvíce frek-
ventovaných nebo nebezpečných místech 
obce (například Zvolská). 
● Doplnění vodovodu a kanalizace zejmé-
na v místech, kde bydlí trvale přihlášení 
obyvatelé. 
● Vyřešení kapacitních a technických pro-
blémů čističky odpadních vod ve spoluprá-
ci s provozovatelem. 
● Pokračování v přípravách nového přiva-
děče vody s cílem snížit, či alespoň nezvy-
šovat ceny vody (v současné době je při-
pravován projekt v rámci Ohrobce a okol-
ních obcí). 

● Bezpečnost v obci (značky, fotopasti a 
další možnosti) a prohloubení spolupráce 
s obecní i státní policií.
● Otevření další třídy mateřské školky, a 
tím vyřešení problémů rodičů s dopravou 
dětí do přeplněných školek jinde. Ve škol-
ce se navíc mohou děti více seznámit a vy-
tvořit si i lepší soudržnost a zároveň i mezi 
rodiči. 
● Likvidace pevných, biologických a ne-
bezpečných odpadů. Jde o spolupráci s fir-
mami odvážejícími směsný, tříděný a jiný 
odpad v návaznosti na stejnou činnost 
v sousedních obcích.

2) Obslužnost v obci  
● Postupné opravy a změny povrchů štěr-
kových cest, údržba existujících a asfalto-
vání nájezdů na hlavní komunikace (sníže-
ní prašnosti, či na druhé straně podmáče-
nosti). 
● Postupné opravy dříve vybudovaných 
komunikací, které byly špatně hutněny, a 
tudíž se  propadají a k tomu jsou již mno-
ho let po záruce (například Oblouková, K 
Vranému, u čističky na Kárově). V rámci 
údržby průběžná oprava výtluky apod.
●Spolupráce s dopravci (autobusová do-
prava) na členění a hustotě frekvence spo-
jů.

3) Pro lepší žití v obci  
● Získávání dalších obyvatel trvale žijících 
v obci k tomu, aby se tu i přihlásili. To při-

nese obci další příjem pro její rozvoj (silni-
ce, chodníky apod.) i údržbu. 
● Doplňování chybějícího veřejného 
osvětlení a postupná výměna současného 
osvětlení za ekonomičtější a ekologičtější. 
● Doplňování cyklostezek a cyklotras v 
obci (nejdříve těch, které se dají napojit na 
již existující v okolí obce, například na Li-
beň). 
● Řešení možností vyžití ve volném čase 
pro všechny věkové kategorie. 
● Podpora činnosti spolků a sdružení včet-
ně zájmových skupin a pomoc podle mož-
ností  obce. 
● Zapojení obce do systému proti odcizo-
vání jízdních kol.
● Organizování různých akcí pro seniory a 
další věkové kategorie. 
● Údržba obecního lesa a veřejné zeleně v 
majetku obce. 
● Zlepšování kvality života ve všech čás-
tech obce.  
● Další informování občanů o dění v obci 
a v okolí (web, setkávání s občany, časo-
pis, sms a emailové informování, nástěn-
ky, apod.). 
● Úklid a údržba v obci. 
● Pomoc seniorům a dlouhodobě nemoc-
ným (krizová linka, doprava stravy). 
● Oprava historických míst obce (zvonič-
ka, pomníky, atd.). 

Rekontrukce patra budovy na mateřskou školku proběhla na pod-
zim 2012. Otevřela se v únoru 2013.



SDRUŽENÍ NETÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OHROBCE, KÁROVA A OHROBECKÉHO ÚDOLÍ

Kandidáti, kteří se ucházejí o místa v budoucím obecním 

zastupitelstvu 
Celkem se o místa zastupitelů v naší obci uchází 25 našich spoluobčanů. Abyste se s nimi 
mohli alespoň trochu seznámit, požádali jsme je jednak o stručné představení, jednak o 
odpověď na otázky: 

●Proč jste se rozhodl kandidovat? 

●Čemu byste se chtěl v případě zvolení v zastupitelstvu věnovat? 

Sdružení nezávislých kandidátů Ohrobce, Károva a Ohrobeckého údolí

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA 

●Jsem ženatý, dvě děti, letos jsem oslavil 40 narozeniny. Působím jako neplacený neuvolněný 
starosta obce v posledních třech letech. Profesně působím jako zakladatel a ředitel 
manažerského vzdělávacího institutu LIGS University. V minulosti jsem působil 
v bankovnictví  a jako náměstek ředitele Správy pražského hradu. Ve volném čase hraji fotbal 
a golf. 

●Jsem přesvědčen, že v končícím období se podařilo realizovat řadu přínosných věcí: 
Školku, komunikace, chodníky, nájezdy  atd.  Mám však další nápady a také bych chtěl být u 
dokončení připravených projektů (například přivaděče vody, nové třídy mateřské školky, 
 dalších  chodníků).  Přesvědčil mě i zájem spoluobčanů, kteří kandidují do zastupitelstva 
obce nebo pro obec již pracují. To vše mi dokazuje smysluplnosti kandidatury. 

●Svou roli vidím v generování dalších nápadů pro život obce. Chci rovněž hledat další 
finanční prostředky, abychom mohli v obci lépe žít. Dále bych se chtěl podílet na koordinaci 
činností ostatních. 

Ing. Tomáš Maruniak  
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PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA 
● Jsem ženatý, dvě děti, letos jsem oslavil 40 narozeniny. Působím jako neplacený neuvolněný starosta obce 
v posledních třech letech. Profesně působím jako zakladatel a ředitel manažerského vzdělávacího institutu 
LIGS University. V minulosti jsem působil v bankovnictví  a jako náměstek ředitele Správy pražského hradu. 
● Jsem přesvědčen, že v končícím období se podařilo realizovat řadu přínosných věcí:  Školku, komunikace, 
chodníky, nájezdy  atd.  Mám však další nápady a také bych chtěl být u dokončení připravených projektů (na-
příklad přivaděče vody, nové třídy mateřské školky,  dalších  chodníků).  Přesvědčil mě i zájem spoluob čanů, 
kteří kandidují nebo pro obec již pracují. To vše mi dokazuje smysluplnosti kandidatury. 
● Svou roli vidím v generování dalších nápadů pro život obce. Chci rovněž hledat další finanční prostředky, 
abychom mohli v obci lépe žít. Dále bych se chtěl podílet na koordinaci činností ostatních. 

Ing. Tomáš Maruniak 
● V Ohrobci bydlím od roku 1999, je mi 50 let, pracuji manažer. Ve finančním výboru obce jsem byl od 2006, 
v zastupitelstvu od 2009. Jsem odpovědný za vytvářený územní plán, z mých předchozích cílů byla realizová-
na mateřská školka a zřízena obecní policie.
● Pod vedením současného starosty proběhly v obci velké změny a tak ho chci podpořit v jeho úsilí. 
● Mým hlavním úkolem by bylo dokončení územního plánu. 

Jan Novotný
● Je mi 45 let a v obci působím od roku 1989. Pracuji v oboru autodoprava.
● Protože mi není lhostejný osud naší obce, chtěl pomáhat jejímu dalšímu rozvoji. 
● Rád budu nápomocen kulturním a sportovním akcím a dále činnostem zaměřeným na  bezpečnost v naší 
obci. Chtěl, aby tu lidé rádi žili a nevnímali obec jen jakou nějakou noclehárnu. 

●V Ohrobci bydlím od roku 1999, je mi 50 let, pracuji manažer. Ve finančním výboru obce jsem byl 

od 2006, v zastupitelstvu od 2009. Jsem odpovědný za vytvářený územní plán, z mých předchozích 

cílů byla realizována mateřská školka a zřízena obecní policie.

●Pod vedením současného starosty proběhly v obci velké změny a tak ho chci podpořit v jeho 
úsilí. 

●Mým hlavním úkolem by bylo dokončení územního plánu. 

Jan Novotný

●Je mi 45 let a v obci působím od roku 1989. Pracuji v oboru autodoprava.

●Protože mi není lhostejný osud naší obce, chtěl pomáhat jejímu dalšímu rozvoji. 

●Rád budu nápomocen kulturním a sportovním akcím a dále činnostem zaměřeným na 
bezpečnost v naší obci. Chtěl, aby tu lidé rádi žili a nevnímali obec jen jakou nějakou 
noclehárnu. 

Ing. Miroslav Červenka

● Vzděláním jsem makroekonom a po letech ve státní správě a v bankovním sektoru jsem se 
v roce 2005 vrhl do podnikání.  Jsem majitelem poradenské firmy (financování, dotace, řízení 
projektů) a dále působím jako majetkový a investiční poradce. Vyučuji také na vysoké škole, 
v současné době dokončuji doktorské studium.
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Ing. Miroslav Červenka
● Vzděláním jsem makroekonom a po letech ve státní správě a v bankovním sektoru jsem se v roce 2005 
vrhl do podnikání.  Jsem majitelem poradenské firmy (financování, dotace, řízení projektů) a dále půso-
bím jako majetkový a investiční poradce. Vyučuji také na vysoké škole, v současné době dokončuji dok-
torské studium.
● V Ohrobci žiju a hodlám zde žít i nadále. Proto mi není jedno, co se v mém okolí děje. Chtěl bych, aby 
tady bylo příjemné a přátelské prostředí, bez další masivní výstavby, na kterou není zdejší infastruktura di-
menzována. Prostě, aby tu byla venkovská sousedská pohoda.
● Rád bych se pro obec získat nad rámec rozpočtu další finanční prostředky. Taky bych chtěl spoluobčany 
motivovat, aby se jich více přihlásilo k trvalému pobytu, což do našeho rozpočtu přinese další peníze au-
tomaticky a navíc každoročně. Dále bych se rád chtěl věnoval životnímu prostředí.

●V Ohrobci žiju a hodlám zde žít i nadále. Proto mi není jedno, co se v mém okolí děje. Chtěl 
bych, aby tady bylo příjemné a přátelské prostředí, bez další masivní výstavby, na kterou není 
zdejší infastruktura dimenzována. Prostě, aby tu byla venkovská sousedská pohoda.

●Rád bych se pro obec získat nad rámec rozpočtu další finanční prostředky. Taky bych chtěl 
spoluobčany motivovat, aby se jich více přihlásilo k trvalému pobytu, což do našeho rozpočtu 
přinese další peníze automaticky a navíc každoročně. Dále bych se rád chtěl věnoval 
životnímu prostředí.

Roman Hrabě

●Je mi 47 let a od útlého dětství jsem jezdil na  chatu na Kárově, kde nyní trvale bydlícím. 
Mám tři děti. Jsem majitel stavební firmy a již nyní pomáhám obci v této oblasti a v oblasti 
údržby. Jako koníček mám projížďky na kole a vysokohorskou turistiku.

●Protože mi obec není lhostejná. Je ji třeba stále udržovat a vylepšovat, aby se nám tu dobře 
žilo. 

●Tomu, čemu rozumím, tzn. stavebnictví a údržbě v obci.

Ing. Otakar Janeba  

●Je mi  65 let a v Ohrobci jsem trvale hlášen od roku 1998. Pracuji jako předseda 
představenstva Zemědělského družstva Dolní Břežany. Mým koníčkem je chov drobného 
zvířectva, zejména králíků. Obec Ohrobec reprezentuji svými králíky  na výstavách i v 
zahraničí. 
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Roman Hrabě
● Je mi 47 let a od útlého dětství jsem jezdil na  chatu na Kárově, kde nyní trvale bydlícím. Mám tři děti. Jsem 
majitel stavební firmy a již nyní pomáhám obci v této oblasti a v oblasti údržby. Jako koníček mám projížď-
ky na kole a vysokohorskou turistiku.
● Protože mi obec není lhostejná. Je ji třeba stále udržovat a vylepšovat, aby se nám tu dobře žilo. 
● Tomu, čemu rozumím, tzn. stavebnictví a údržbě v obci.

Celkem se o místa zastupitelů v naší obci uchází 25 našich spoluobčanů. Abyste se s nimi mohli alespoň 
trochu seznámit, požádali jsme je jednak o stručné představení, jednak o odpověď na otázky: 

● Proč jste se rozhodl kandidovat? 

● Čemu byste se chtěl v případě zvolení v zastupitelstvu věnovat? 

KANDIDÁTI, KTEŘÍ SE UCHÁZEJÍ O MÍSTA V BUDOUCÍM ZASTUPITELSTVU



Ing. Monika Keřková
● Většinu života jsem prožila v Ohrobci. Pracuji na Ministerstvu pro místní rozvoj jako metodik pro fon-
dy EU. Na svém předchozím pracovišti jsem se věnovala administraci a kontrole projektů v rámci Operač-
ního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve volném čase se kromě čtení a dalšího vzdělávání 
věnuji zejména kynologii.
● Přestože se mi v Ohrobci velice líbí, jsem přesvědčená, že při správném vedení obce a zejména využití do-
tačních titulů, se kterými mám značné zkušenosti, se nám tu všem může vést ještě lépe.
● Ráda bych se věnovala ekonomickým záležitostem a dotační politice. Znám dřívější projekt zeleného prs-
tence okolo Prahy, kde za nejperspektivnější oblast byly vytipovány lokality okolo Dolních Břežan včetně 
okolí Ohrobce. Tento dřívější návrh se opět projednává. Pokud budou tyto projekty realizovány, chtěla bych 
udělat vše pro to, aby v rámci projektů byla vyřešena nedobrá dopravní situace v obci (např. obchvatu) a 
okolí bylo maximálně ozeleněno a protkáno cyklostezkami.
 

●Protože bych chtěl být nápomocen dalšímu rozvoji  obce.

●Chtěl by pracovat na úseku zamýšlených pozemkových úprav v katastru Ohrobce a věnovat 
se  čistotě v obci a rozvoji zeleně. 

Ing. Monika Keřková

●Většinu života jsem prožila v Ohrobci. Pracuji na Ministerstvu pro místní rozvoj jako 
metodik pro fondy EU. Na svém předchozím pracovišti jsem se věnovala administraci a 
kontrole projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve 
volném čase se kromě čtení a dalšího vzdělávání věnuji zejména kynologii.

●Přestože se mi v Ohrobci velice líbí, jsem přesvědčená, že při správném vedení obce a 
zejména využití dotačních titulů, se kterými mám značné zkušenosti, se nám tu všem může 
vést ještě lépe.

●Ráda bych se věnovala ekonomickým záležitostem a dotační politice. Znám dřívější projekt 
zeleného prstence okolo Prahy, kde za nejperspektivnější oblast byly vytipovány lokality 
okolo Dolních Břežan včetně okolí Ohrobce. Tento dřívější návrh se opět projednává. Pokud 
budou tyto projekty realizovány, chtěla bych udělat vše pro to, aby v rámci projektů byla 
vyřešena nedobrá dopravní situace v obci (např. obchvatu) a okolí bylo maximálně ozeleněno 
a protkáno cyklostezkami.

Antonín Škorpa  
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Antonín Škorpa 
● Je mi 62 let a v Ohrobci žiji od roku 1998. Dlouho jsem podnikal v obchodě a pak pracoval jako referent 
stavebního úřadu v Jesenici.
● Chtěl bych pomoci  vytvářet příjemné prostředí a ještě zlepšit podmínky k bydlení v naší obci. 
● Vzhledem k tomu, že se zabývám otázkami okolo stavebního zákona, rád bych pomáhal s vytvářením no-
vého územního plánu obce a s tím související úpravou týkající se zjednodušení regulativ, které jsou  jeho sou-
částí.

●Je mi 62 let a v Ohrobci žiji od roku 1998. Dlouho jsem podnikal v obchodě a pak pracoval 
jako referent stavebního úřadu v Jesenici.

●Chtěl bych pomoci  vytvářet příjemné prostředí a ještě zlepšit podmínky k bydlení v naší 
obci.

●Vzhledem k tomu, že se zabývám otázkami okolo stavebního zákona, rád bych pomáhal s 
vytvářením nového územního plánu obce a s tím související úpravou týkající se zjednodušení 
regulativ, které jsou  jeho součástí.

Markéta Klimentová

●Je mi 43 let a jsem matkou dvou dětí. Pohybuji se ve službách osobní asistence. V Ohrobci 
na návsi trvale bydlím desátým rokem. 

●Kandiduji, protože mi není lhostejné, co se děje v mém okolí.

 ●V tom, co je mou silnější stránkou - komunikace s okolím a motivace učit se novému a 
pomáhat druhým. 

Michaela Krkošková

●Je mi 43 let a mám 2 děti. V obci žiji od roku 1996. Jsem podnikatelka.

●Protože věřím, že je správné  zapojit se do dění v obci.
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Markéta Klimentová
● Je mi 43 let a jsem matkou dvou dětí. Pohybuji se ve službách osobní asistence. V Ohrobci na návsi trva-
le bydlím desátým rokem. 
● Kandiduji, protože mi není lhostejné, co se děje v mém okolí.
● V tom, co je mou silnější stránkou - komunikace s okolím a motivace učit se novému a pomáhat druhým. 

Michaela Krkošková
●Je mi 43 let a mám 2 děti. V obci žiji od roku 1996. Jsem podnikatelka.
●Protože věřím, že je správné  zapojit se do dění v obci.
●Věnovat bych se chtěla bezpečnosti silničního provozu a rozšíření mateřské školky. Rovněž péči o důchod-
ce a postižené. Rovně mne zajímá čistota, pořádek a bezpečnost v obci.

●Je mi 62 let a v Ohrobci žiji od roku 1998. Dlouho jsem podnikal v obchodě a pak pracoval 
jako referent stavebního úřadu v Jesenici.

●Chtěl bych pomoci  vytvářet příjemné prostředí a ještě zlepšit podmínky k bydlení v naší 
obci.

●Vzhledem k tomu, že se zabývám otázkami okolo stavebního zákona, rád bych pomáhal s 
vytvářením nového územního plánu obce a s tím související úpravou týkající se zjednodušení 
regulativ, které jsou  jeho součástí.

Markéta Klimentová

●Je mi 43 let a jsem matkou dvou dětí. Pohybuji se ve službách osobní asistence. V Ohrobci 
na návsi trvale bydlím desátým rokem. 

●Kandiduji, protože mi není lhostejné, co se děje v mém okolí.

 ●V tom, co je mou silnější stránkou - komunikace s okolím a motivace učit se novému a 
pomáhat druhým. 

Michaela Krkošková

●Je mi 43 let a mám 2 děti. V obci žiji od roku 1996. Jsem podnikatelka.

●Protože věřím, že je správné  zapojit se do dění v obci.
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MgA. Lukáš Miffek
● Je mi 36 let a jsem výtvarník - malíř, bydlím v Ohrobeckém údolí již téměř 12 let. Členem obecního zastu-
pitelstva obce jsem od roku 2010.
● Rád bych se dále podílel na životě v obci, kterou považuji za krásnou.
● Chtěl bych se zapojit do práce v kulturní oblasti obce.

●V Ohrobci žiju a hodlám zde žít i nadále. Proto mi není jedno, co se v mém okolí děje. Chtěl 
bych, aby tady bylo příjemné a přátelské prostředí, bez další masivní výstavby, na kterou není 
zdejší infastruktura dimenzována. Prostě, aby tu byla venkovská sousedská pohoda.

●Rád bych se pro obec získat nad rámec rozpočtu další finanční prostředky. Taky bych chtěl 
spoluobčany motivovat, aby se jich více přihlásilo k trvalému pobytu, což do našeho rozpočtu 
přinese další peníze automaticky a navíc každoročně. Dále bych se rád chtěl věnoval 
životnímu prostředí.

Roman Hrabě

●Je mi 47 let a od útlého dětství jsem jezdil na  chatu na Kárově, kde nyní trvale bydlícím. 
Mám tři děti. Jsem majitel stavební firmy a již nyní pomáhám obci v této oblasti a v oblasti 
údržby. Jako koníček mám projížďky na kole a vysokohorskou turistiku.

●Protože mi obec není lhostejná. Je ji třeba stále udržovat a vylepšovat, aby se nám tu dobře 
žilo. 

●Tomu, čemu rozumím, tzn. stavebnictví a údržbě v obci.

Ing. Otakar Janeba  

●Je mi  65 let a v Ohrobci jsem trvale hlášen od roku 1998. Pracuji jako předseda 
představenstva Zemědělského družstva Dolní Břežany. Mým koníčkem je chov drobného 
zvířectva, zejména králíků. Obec Ohrobec reprezentuji svými králíky  na výstavách i v 
zahraničí. 
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Ing. Otakar Janeba 
● Je mi  65 let a v Ohrobci jsem trvale hlášen od roku 1998. Pracuji jako předseda představenstva Zeměděl-
ského družstva Dolní Břežany. Mým koníčkem je chov drobného zvířectva, zejména králíků. Obec Ohrobec 
reprezentuji svými králíky  na výstavách i v zahraničí. 
● Protože bych chtěl být nápomocen dalšímu rozvoji  obce. 
● Chtěl by pracovat na úseku zamýšlených pozemkových úprav v katastru Ohrobce a věnovat se  čistotě v 
obci a rozvoji zeleně. 

●Protože bych chtěl být nápomocen dalšímu rozvoji  obce.

●Chtěl by pracovat na úseku zamýšlených pozemkových úprav v katastru Ohrobce a věnovat 
se  čistotě v obci a rozvoji zeleně. 

Ing. Monika Keřková

●Většinu života jsem prožila v Ohrobci. Pracuji na Ministerstvu pro místní rozvoj jako 
metodik pro fondy EU. Na svém předchozím pracovišti jsem se věnovala administraci a 
kontrole projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve 
volném čase se kromě čtení a dalšího vzdělávání věnuji zejména kynologii.

●Přestože se mi v Ohrobci velice líbí, jsem přesvědčená, že při správném vedení obce a 
zejména využití dotačních titulů, se kterými mám značné zkušenosti, se nám tu všem může 
vést ještě lépe.

●Ráda bych se věnovala ekonomickým záležitostem a dotační politice. Znám dřívější projekt 
zeleného prstence okolo Prahy, kde za nejperspektivnější oblast byly vytipovány lokality 
okolo Dolních Břežan včetně okolí Ohrobce. Tento dřívější návrh se opět projednává. Pokud 
budou tyto projekty realizovány, chtěla bych udělat vše pro to, aby v rámci projektů byla 
vyřešena nedobrá dopravní situace v obci (např. obchvatu) a okolí bylo maximálně ozeleněno 
a protkáno cyklostezkami.

Antonín Škorpa  

4



●Věnovat bych se chtěla bezpečnosti silničního provozu a rozšíření mateřské školky. Rovněž 
péči o důchodce a postižené. Rovně mne zajímá čistota, pořádek a bezpečnost v obci.

Lukáš Miffek

●??????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????

●??????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????

●??????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????

Karel Tomeček

●Je mi 62 let  a bydlí v obci trvale od roku 2001. Pracuji jako OSVČ – poskytuji služby 
s montážní plošinou.

●Protože mi není život v obci lhostejný.

●Údržbě a zvelebování naší obce.

J

J
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Karel Tomeček
● Je mi 62 let  a bydlí v obci trvale od roku 2001. Pracuji jako OSVČ – poskytuji služby s montážní ploši-
nou.
● Protože mi není život v obci lhostejný.
● Údržbě a zvelebování naší obce.

Karolína Koryntová

●Je mi 34 let a v Ohrobci bydlím trvale od roku 2009, kdy jsem si tu otevřela kadeřnictví, 
protože mým zájmem je dostupnost služeb pro občany obce.

●Protože mi není lhostejná budoucnost obce a ráda bych se podílela na jejím rozvoji. 

●Jako máma dvou dětí vidím potřebu volnočasového vyžití v obci a mou prioritou je 
bezpečný prostor pro tyto aktivity. 

Blanka Lebedová

●Je mi 66 let. Pracovala jsem postupně jako technička, programátorka a referentka. 
V Ohrobci bydlím od roku 2003. Již pátý rok jsem členkou kulturní a sociální komise.

●Chci pokračovat ve své práci pro obec jako doposud.

●V příštím volebním období bych chtěla nadále věnovat seniorům v naší, popřípadě se podílet 
na zajišťování kulturních akcí a tak se aktivně podílet na zkvalitňování života v Ohrobci.
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Karolína Koryntová
● Je mi 34 let a v Ohrobci bydlím trvale od roku 2009, kdy jsem si tu otevřela kadeřnictví, protože mým zá-
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Blanka Lebedová
● Je mi 66 let. Pracovala jsem postupně jako technička, programátorka a referentka. V Ohrobci bydlím od 
roku 2003. Již pátý rok jsem členkou kulturní a sociální komise.
● Chci pokračovat ve své práci pro obec jako doposud.
● V příštím volebním období bych chtěla nadále věnovat seniorům v naší, popřípadě se podílet na zajišťo-
vání kulturních akcí a tak se aktivně podílet na zkvalitňování života v Ohrobci.

Ing. Jan Klak     

●Jsem vzděláním ekonom a pracoval jsem jako vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník 
a dále na ministerstvu financí. Členem obecního zastupitelstva a místostarosta obce jsem od 
roku 2010.

●Rád bych pokračoval ve své práci pro obec .

●Dosud jsem se věnoval ekonomice obce a v tom bych rád pokračoval.
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Ing. Jan Klak    
● Jsem vzděláním ekonom a pracoval jsem jako vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník a dále na 
ministerstvu financí. Členem obecního zastupitelstva a místostarosta obce jsem od roku 2010.
● Rád bych pokračoval ve své práci pro obec .
● Dosud jsem se věnoval ekonomice obce a v tom bych rád pokračoval



SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

Jiří Votánek 
● V Ohrobci bydlím již 20 let. Stál jsem u zrodu ohrobeckého divadelního spolku a různých sportovních a 
společenských akcí. V zastupitelstvu jsem již třetí funkční období.   
● Podařilo se mi zavést v kulturní a sociální sféře určité zvyklosti a rád bych v nich pokračoval. 
● Na dosavadní činnosti bych rád navázal.

Alena Brotánková
● Pracuji jako právník – asistent soudce. V Ohrobci žiji již 20 let a mám dva syny. Kdysi jsem pomáhala or-
ganizovat dětské akce a z některých - lampionový průvod či vázání adventních věnců – se již stala tradice. 
● Ráda bych se vrátila k prospěšné činnosti pro obec.
● V současnosti bych se chtěla zaměřit na veřejný prostor v Ohrobci, aby obyvatelé trávili častěji svůj čas 
v centru obce spolu se svými sousedy.  Chtěla bych se podílet na takových projektech, které pomohou našim 
obyvatelům seznámit se a vyvolat pocit, že Ohrobec je náš domov. Domnívám se, že čím lépe budeme znát 
svoji obec a trávit více času společně, tím budeme mít větší zájem, aby byla upravená a bezpečná. Také bych 
se ráda podílela na tvorbě Ohrobeckého občasníku. 

Sdružení nezávislých kandidátů

Jiří Votánek  

●V Ohrobci bydlím již 20 let. Stál jsem u zrodu ohrobeckého divadelního spolku a různých 

sportovních a společenských akcí. V zastupitelstvu jsem již třetí funkční období.   

●Podařilo se mi zavést v kulturní a sociální sféře určité zvyklosti a rád bych v nich 

pokračoval. 

●Na dosavadní činnosti bych rád navázal.

Brotánková Alena

●Pracuji jako právník – asistent soudce. V Ohrobci žiji již 20 let a mám dva syny. Kdysi jsem 

pomáhala organizovat dětské akce a z některých - lampionový průvod či vázání adventních 

věnců – se již stala tradice. 

●Ráda bych se vrátila k prospěšné činnosti pro obec.

●V současnosti bych se chtěla zaměřit na veřejný prostor v Ohrobci, aby obyvatelé trávili 

častěji svůj čas v centru obce spolu se svými sousedy.  Chtěla bych se podílet na takových 

projektech, které pomohou našim obyvatelům seznámit se a vyvolat pocit, že Ohrobec je náš 

domov. Domnívám se, že čím lépe budeme znát svoji obec a trávit více času společně, tím 

budeme mít větší zájem, aby byla upravená a bezpečná. Také bych se ráda podílela na tvorbě 

Ohrobeckého občasníku. 

Ovčáček Jiří

V Ohrobci – na Kárově jsem průběžně od roku 1959. ● Celý můj profesionální život se dotýkal 

technické činnosti zejména ve stavebnictví. Této praxe jsem pak využíval jako auditor k prověřování 

systémů řízení. Jako OSVČ posuzuji kvality stavebních dodavatelů v souladu se zákonem o zadávání 

veřejných zakázek.

●Původní podnět vzešel z rozhovorů se sousedy na téma obec. Moje názory vyhodnotili sousedé tak, 

že bych měl kandidovat do zastupitelstva. Kromě toho rád mluvím s lidmi. Komunikaci v jakémkoliv 

společenství považuji za velmi důležitou.

Užitečný bych rád byl především v●  tom, čemu jsem se věnoval profesně celý život.

Zárubová Jiřina

● Jsem zdravotník a celý profesní život pracuji s lidmi. Z toho plyne o moje touha a zájem 

pomoci zlepšovat podmínky života v obci.

●Změnit život v obci nelze kritizováním, ale pouze aktivním přístupem. Nelíbí se mi způsob, 

jakým byla obec v minulosti vedena. Teprve po odvolání bývalé starostky vidím pozitivní 

změny. Chci na tento vývoj navázat a přispět svými znalostmi a zkušenostmi. Mým cílem je 

přeměna obce z noclehárny v oblast plnou života. Jen obec, která se rozvíjí je schopna 

podporovat své trvale hlášené občany.

●S ohledem na obor, kterému se profesně věnuji po větší část mé kariéry, bych se ráda věnovala 

oblasti zdravotně sociální, případně bych mohla pracovat na lepší propagaci obce. 

Jiří Ovčáček
● V Ohrobci – na Kárově jsem průběžně od roku 1959. Celý můj profesionální život se dotýkal technické čin-
nosti zejména ve stavebnictví. Této praxe jsem pak využíval jako auditor k prověřování systémů řízení. Jako 
OSVČ posuzuji kvality stavebních dodavatelů v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
● Původní podnět vzešel z rozhovorů se sousedy na téma obec. Moje názory vyhodnotili sousedé tak, že bych 
měl kandidovat do zastupitelstva. Kromě toho rád mluvím s lidmi. Komunikaci v jakémkoliv společenství 
považuji za velmi důležitou.
● Užitečný bych rád byl především v tom, čemu jsem se věnoval profesně celý život.

Jiřina Zárubová
● Jsem zdravotník a celý profesní život pracuji s lidmi. Z toho plyne o moje touha a zájem pomoci zlepšovat 
podmínky života v obci.
● Změnit život v obci nelze kritizováním, ale pouze aktivním přístupem. Nelíbí se mi způsob, jakým byla 
obec v minulosti vedena. Teprve po odvolání bývalé starostky vidím pozitivní změny. Chci na tento vývoj na-
vázat a přispět svými znalostmi a zkušenostmi. Mým cílem je přeměna obce z noclehárny v oblast plnou ži-
vota. Jen obec, která se rozvíjí je schopna podporovat své trvale hlášené občany.
● S ohledem na obor, kterému se profesně věnuji po větší část mé kariéry, bych se ráda věnovala oblasti zdra-
votně sociální, případně bych mohla pracovat na lepší propagaci obce. 

Andrea Peroutová
● V obci bydlím již 12 let a mám 3 děti.  Víc než 10 let provozuji pekárnu Beruška.
● Protože chci pokračovat v dosavadní práci pro obec.
●Sociální a kulturní oblasti a podpoře podnikání v obci.
 

Ovčáček Jiří

V Ohrobci – na Kárově jsem průběžně od roku 1959. ● Celý můj profesionální život se dotýkal 

technické činnosti zejména ve stavebnictví. Této praxe jsem pak využíval jako auditor k prověřování 

systémů řízení. Jako OSVČ posuzuji kvality stavebních dodavatelů v souladu se zákonem o zadávání 

veřejných zakázek.

●Původní podnět vzešel z rozhovorů se sousedy na téma obec. Moje názory vyhodnotili sousedé tak, 

že bych měl kandidovat do zastupitelstva. Kromě toho rád mluvím s lidmi. Komunikaci v jakémkoliv 

společenství považuji za velmi důležitou.

Užitečný bych rád byl především v●  tom, čemu jsem se věnoval profesně celý život.

Zárubová Jiřina

● Jsem zdravotník a celý profesní život pracuji s lidmi. Z toho plyne o moje touha a zájem 

pomoci zlepšovat podmínky života v obci.

●Změnit život v obci nelze kritizováním, ale pouze aktivním přístupem. Nelíbí se mi způsob, 

jakým byla obec v minulosti vedena. Teprve po odvolání bývalé starostky vidím pozitivní 

změny. Chci na tento vývoj navázat a přispět svými znalostmi a zkušenostmi. Mým cílem je 

přeměna obce z noclehárny v oblast plnou života. Jen obec, která se rozvíjí je schopna 

podporovat své trvale hlášené občany.

●S ohledem na obor, kterému se profesně věnuji po větší část mé kariéry, bych se ráda věnovala 

oblasti zdravotně sociální, případně bych mohla pracovat na lepší propagaci obce. 

Peroutová Andrea

●V obci bydlím již 12 let a mám 3 děti.  Víc než 10 let provozuji pekárnu Beruška.

●Protože chci pokračovat v dosavadní práci pro obec.

●Sociální a kulturní oblasti a podpoře podnikání v obci.

Korynta Antonín

●Pracoval jsem jako vedoucí telefonické ústředny a dále 10 let ve stavebnictví.

●Nepřestal jsem věřit, že většina s nás chce žít ve spořádané a čisté obci.  A pro to je třeba 

něco dělat.

●Chtěl bych apelovat na občany, kteří zde žijí, ale nemají tu trvalý pobyt, aby se zde 

přihlásili, protože to vůči obci nepokládám za korektní.  I když mám zvířata rád, nelíbí se mi 

poselství psů či koní na chodnících.  Od jejich majitelů to považuji za bezohledné.  Je také 

neuvěřitelné, co jsou lidé schopni odhodit do nádob na tříděný odpad. I zde je třeba více 

sledovat dění kolem sebe. Chtěl bych proto bojovat proti bezohlednosti naštěstí jen některých 

z nás.

Antonín Korynta
● Pracoval jsem jako vedoucí telefonické ústředny a dále 10 let ve stavebnictví.
● Nepřestal jsem věřit, že většina s nás chce žít ve spořádané a čisté obci.  A pro to je třeba něco dělat.
● Chtěl bych apelovat na občany, kteří zde žijí, ale nemají tu trvalý pobyt, aby se zde přihlásili, protože to 
vůči obci nepokládám za korektní.  I když mám zvířata rád, nelíbí se mi poselství psů či koní na chodnících.  
Od jejich majitelů to považuji za bezohledné.  Je také neuvěřitelné, co jsou lidé schopni odhodit do nádob na 
tříděný odpad. I zde je třeba více sledovat dění kolem sebe. Chtěl bych proto bojovat proti bezohlednosti na-
štěstí jen některých z nás.



PhDr. Radana Rolčíková 
● V Ohrobci pobývám od roku 1961 jak chatař, od roku 2000 trvale. Obec jsem vždy považovala za svůj do-
mov. Jako poradce využívám svých zkušeností včetně síly myšlenky (pomocí myšlenkových cvičení jsem 
se vyléčila z epilepsie) a pomáhám lidem najít cestu ze složitých životních situací, posílit sebedůvěru a při-
jmout odpovědnost za svůj život. Tři volební období působím v sociální komisi, kde jsem iniciovala dnes již 
pravidelná setkávání seniorů. 
● Preferuji aktivní přístup k životu založený na osobní odpovědnosti, a tak se ráda podílím na ovlivňování 
věcí veřejných.
● Chtěla bych rozvíjet osvětovou činnost pod heslem Ohrobec – dobré a zdravé místo k žití. Mám tím na 
mysli především přednášky, besedy, popř. výlety zaměřené na historii Ohrobce a okolí (Keltové, Zbraslav-
ský klášter a Přemysl Otakar II – zakladatel Ohrobce, kroniky ad.). Dále pak besedy o zdravém životním sty-
lu včetně prevence (příroda – pohyb, bylinky, strava, síla myšlenky).

Ing. Václav Macháček
● V Ohrobci na Kárově bydlím od roku 2006. Jsem ekonom a donedávna jsem pracoval na vysoké škole. 
● Přál bych si, aby se na Kárově a v celém Ohrobci lidem žilo dobře a vše fungovalo jak má. 
● Zajímá mě životní prostředí. 

Ing. Macháček Václav

●V Ohrobci na Kárově bydlím od roku 2006. Jsem ekonom a donedávna jsem pracoval na 

vysoké škole.

●Přál bych si, aby se na Kárově a v celém Ohrobci lidem žilo dobře a vše fungovalo jak má.

●Zajímá mě životní prostředí.

Drbohlav Tomáš

●Je mi 49 let  a pracuji jako řidič. V Ohrobci trvale žiji od roku 2006. 

●Abych byl nápomocen při zlepšování životních podmínek občanů naší obce.

●Zlepšování životních podmínek.

Škaloud Václav  

●Je mi 59 let a jsem podnikatel.

●Kvůli zlepšení životního prostředí a dopravní bezpečnosti v obci.

V jaké oblasti se v zastupitelstvu chcete věnovat? 

●Věnovat se chci oblasti, kvůli které kandiduji.

Tomáš Drbohlav
● Je mi 49 let  a pracuji jako řidič. V Ohrobci trvale žiji od roku 2006. 
● Abych byl nápomocen při zlepšování životních podmínek občanů naší obce.
● Zlepšování životních podmínek.

Ing. Macháček Václav

●V Ohrobci na Kárově bydlím od roku 2006. Jsem ekonom a donedávna jsem pracoval na 

vysoké škole.

●Přál bych si, aby se na Kárově a v celém Ohrobci lidem žilo dobře a vše fungovalo jak má.

●Zajímá mě životní prostředí.

Drbohlav Tomáš

●Je mi 49 let  a pracuji jako řidič. V Ohrobci trvale žiji od roku 2006. 

●Abych byl nápomocen při zlepšování životních podmínek občanů naší obce.

●Zlepšování životních podmínek.

Škaloud Václav  

●Je mi 59 let a jsem podnikatel.

●Kvůli zlepšení životního prostředí a dopravní bezpečnosti v obci.

V jaké oblasti se v zastupitelstvu chcete věnovat? 

●Věnovat se chci oblasti, kvůli které kandiduji.

Škaloud Václav 
● Je mi 59 let a jsem podnikatel.
● Kvůli zlepšení životního prostředí a dopravní bezpečnosti v obci.
V jaké oblasti se v zastupitelstvu chcete věnovat? 
● Věnovat se chci oblasti, kvůli které kandiduji.

PhDr. Rolčíková Radana

●V Ohrobci pobývám od roku 1961 jak chatař, od roku 2000 trvale. Obec jsem vždy 

považovala za svůj domov. Jako poradce využívám svých zkušeností včetně síly myšlenky 

(pomocí myšlenkových cvičení jsem se vyléčila z epilepsie) a pomáhám lidem najít cestu ze 

složitých životních situací, posílit sebedůvěru a přijmout odpovědnost za svůj život. Tři 

volební období působím v sociální komisi, kde jsem iniciovala dnes již pravidelná setkávání 

seniorů. 

●Preferuji aktivní přístup k životu založený na osobní odpovědnosti, a tak se ráda podílím na 

ovlivňování věcí veřejných.

●Chtěla bych rozvíjet osvětovou činnost pod heslem Ohrobec – dobré a zdravé místo k žití. 

Mám tím na mysli především přednášky, besedy, popř. výlety zaměřené na historii Ohrobce a 

okolí (Keltové, Zbraslavský klášter a Přemysl Otakar II – zakladatel Ohrobce, kroniky ad.). 

Dále pak besedy o zdravém životním stylu včetně prevence (příroda – pohyb, bylinky, strava, 

síla myšlenky).

Peroutová Andrea

●V obci bydlím již 12 let a mám 3 děti.  Víc než 10 let provozuji pekárnu Beruška.

●Protože chci pokračovat v dosavadní práci pro obec.

●Sociální a kulturní oblasti a podpoře podnikání v obci.

Korynta Antonín

●Pracoval jsem jako vedoucí telefonické ústředny a dále 10 let ve stavebnictví.

●Nepřestal jsem věřit, že většina s nás chce žít ve spořádané a čisté obci.  A pro to je třeba 

něco dělat.

●Chtěl bych apelovat na občany, kteří zde žijí, ale nemají tu trvalý pobyt, aby se zde 

přihlásili, protože to vůči obci nepokládám za korektní.  I když mám zvířata rád, nelíbí se mi 

poselství psů či koní na chodnících.  Od jejich majitelů to považuji za bezohledné.  Je také 

neuvěřitelné, co jsou lidé schopni odhodit do nádob na tříděný odpad. I zde je třeba více 

sledovat dění kolem sebe. Chtěl bych proto bojovat proti bezohlednosti naštěstí jen některých 

z nás.

Těšíme se na vás u voleb ve dnech 10. a 11. října. 


