
Vážené sousedky, vážení sousedé,
Naposledy jsem si dovolil toto oslovení jako 
starosta, který musel kvůli zdravotním problé-
mům skončit s prací pro obec. Od té doby uběh-
lo několik málo roků a jsem velmi rád, že roz-
voj naší obce pokračuje. A navíc vedení obce 
pod vedením Oty Janeby připravuje nové zá-
měry, jak udělat Ohrobec, Károv i Ohrobecké 
údolí lepší. Úspěchy, které jdou za Otou a jeho 
týmem, jeho nasazení a zájem pracovat pro 
obec, učení se novému a spolupráce s okolními 
starosty je obdivuhodné. 
Pokaždé, když jdu kolem školy či školky, na-
plňuje mne radostí, že se povedlo vše dokončit 
a uvést do provozu. Ve škole je téměř 60 ohro-
beckých a károvských dětí, což ušetří stovky 
a stovky hodin rodičům strávených při cestě za 
školou mimo naši obec.  
Mám upřímnou radost z toho, že se Otovi Jane-
bovi podařilo dohodnout s Dolními Břežany na 
vyřešení přívodu vody, a tím i napojení desítek 
rodin na Kárově. A že v rámci mikroregionu 
tlačí projekt nového vodovodního přivaděče, 
který problém s vodou vyřeší na mnoho desítek 
let. Stejně se podařilo připravit opravu čističky 
a díky tomu bude možné napojit další 
domácnosti.
Je mnoho dalších věcí, které se podařily. Jsem 
rád, že máme v obci také divadelní slavnosti, 
které se již staly oblíbenou součástí života 
obce. Upřímně jsem rád, že se připravuje rozší-
ření esíčka na silnici u rybníka a autobusová 
stanice, kde i přes problémy v jednání s majiteli 
pozemků snad vše spěje ke zdárnému konci.
Co jsem nicméně jako občan nepochopil, bylo 
hlasování zastupitelstva o tělocvičně v Ohrob-
ci. Podle mne skvělá myšlenka mít v obci 
školu, školku, venkovní hřiště, dětská hřiště, 
cyklostezku (díky za její přípravu a napojení 
na Libeň) a tělocvičnu. Nejen pro děti školou 
povinné, ale také pro další spolky a občany. 
Uvítal jsem, že zastupitelstvo v rozpočtu na rok 
2018 na tuto akci vyčlenilo potřebné peníze 
a rozpočet schválilo. Nicméně při hlasování 
o zahájení prací a výběrového řízení málem 
celý záměr (již dříve schválený) neprošel. 
A to hlasem předsedy fi nančního výboru (Mirka 
Červenky), který schvaloval rozpočet s tou-
to investicí. Skutečně si neumím v této chvíli 
představit smysluplnější investování 11,5 mil. 
korun, na něž tělocvična přijde, aby to přitom 
byla investice pro rozvoj obce a ne pro malou 
skupinu osob. 
Bohužel jsem v době voleb v zahraničí a ko-
respondenčně se volit nemůže. Můj hlas by Ota 
Janeba (a celá jeho kandidátka) dostal, neboť 
dokázal obec převzít v těžké době, kdy jsem jako 
starosta musel odstoupit a své role se zhostil se 
ctí. Oto, děkuji ti za práci pro obec a její obyva-
tele a věřím, že dostaneš šanci v ní pokračovat, 
zasloužíš si ji a my si zasloužíme obětavého 
a pracovitého starostu.

Pavel Makovský

www.ohrobec.cz

Rekapitulace čtyř let

Investiční akce ve volebním 
období 2014 – 2018

S blížícími se volbami přišel čas složit účty, říci, 
co se povedlo, co se naopak nepovedlo. Povedlo 
se mnohé, zastupitelstvo se nemá za co stydět, 
ale před námi je toho taky mnoho. Přehled 
investičních dokončených akcí včetně jejich 
nákladů najdete v tabulce na dalších stránkách 
stejně jako přehled akcí zahájených, které se 
dokončí až v příštím volebním období.
Nyní jen namátkově:
Na začátku tohoto volebního období měla obec 
na účtu 10,859 mil korun, letos k 23. srpnu 
to bylo 27,044 milionu.  Přitom se za tu dobu 
proinvestovalo 21,305 mil. korun. Z dotací se 
nám podařilo čerpat 7,257 mil. Kč.
Naše obec určitým způsobem trpí rychlým 
růstem počtu jejích trvale hlášených obyvatel, 
kteří přibývali rychleji, než na co stačila obecní 
infrastruktura. Za posledních 20 let počet trvale 
přihlášených obyvatel naší obce z 390 narostl 
více jak 3x, na současných 1270 obyvatel. 
Proto si tolik považujeme toho, že se nám 
podařilo postavit školu a zahájit práce na 
tělocvičně, rozšířit mateřskou školku; stejně 
nutné bylo rekonstruovat čističku odpadních vod.  
Některé akce jsme bohužel z různých důvodů 
byli nuceni odsunout do příštího volebního 

období, například tělocvičnu a obchod jsme 
chtěli dokončit letos, ale administrativa s nimi 
spojená se neskutečně vlekla. Nebo stavba 
chodníku v ulici Zvolská, protože se protahovaly 
souhlasy majitelů přilehlých pozemků. 
Před čtyřmi lety bylo zvoleno patnáctičlenné 
zastupitelstvo. Jenže veřejných zasedání se 
v průměru zúčastňovalo deset zastupitelů, 
tedy třetina jich pravidelně chyběla. Proto 
zastupitelstvo pro příští volební období snížilo 
počet na devět, což řadu věcí urychlí a také je 
toto řešení levnější. Výběr kandidátů vycházel 
především ze současného zastupitelstva, 
zejména jejich aktivity a zájmu v obci něco změ-
nit k lepšímu. 
Pro příští volební období jsou podány dvě 
kandidátky: Sdružení nezávislých kandidátů 
– obec Ohrobec a Ohrobec lidem. Vzhledem 
k tomu, že jsou dvě kandidátky, volič si může 
vybrat jednu či druhou, anebo si může vybrat 
z obou kandidátek svých 9 zastupitelů  bez 
ohledu na to, ze které kandidátky jsou. Vyberte 
si ty správné.

Otakar Janeba,
starosta

Pořízení Multicar 1,052 mil. Kč

Dopravní opatření 0,791 mil. Kč

Přestavba budovy čp. 30 na obecní úřad 2,547 mil. Kč

II. třída mateřské školky 2,154 mil. Kč dotace 2 mil. Kč

Transfer a restaurování zvoničky 0,253 mil. Kč dotace 0,11 mil. Kč

Kanalizace + vodovod dokončení Károv 2,501 mil. Kč dotace 1,558 mil. Kč

Přestavba budovy čp. 5 na školu 7,640 mil. Kč dotace 2,819 mil. Kč

Veřejné osvětlení Károv 0,365 mil. Kč

Rekonstrukce komunikací r. 2016 0,819 mil. Kč

Rekonstrukce komunikací r. 2017 1,056 mil. Kč dotace 0,770 mil. Kč

Rekonstrukce komunikací r. 2018 0,748 mil. Kč

Osvětlení hřiště Ohrobec 0,049 mil. Kč

Pořízení vozu Dacia 0,231 mil. Kč
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Z obecního úřadu  vznikla budova základní školy, současné pýchy Ohrobce.

Rekonstrukce proměnila původní prostory centra Čtyřlístek ve třídu mateřské školy plnou světla, zvoucí ke hře.

Stará, opotřebovaná a nevyhovující střecha čističky odpadních vod byla nahrazena novou.



Někdejší ubytovna byla zrekonstruována a přestěhoval se do ní obecní úřad.

září 2018

Dlouho chátrající zvonička byla konečně opravena a vybavena zvonem.



OHROBECKÝ ZPRAVODAJ

Investiční akce přecházející do nového 
volebního období

strana 4-5    www.ohrobec.cz

Jedna ukázka za všechny opravované silnice: Příčná ulice dostala nový povrch.

Výstavba tělocvičny projekt   0,366 mil. Kč 

předpokládané náklady 11,566 mil. Kč

 dokončení do 30. 6. 2019

Na tuto akci bohužel nebude dotace. Poctivě jsme sledovali vyhlašované dotační programy a pokud byly vypsány, tak pro stavbu tělocvičny 
pouze pro devítiletky, školy s I. a II. stupněm, naše škola má pouze pět tříd.

Rekonstrukce a intenzifi kace ČOV Ohrobec projekt 0,316 mil. Kč

předpokládané náklady 4,997 mil. Kč

dotace 2,748 mil. Kč
dokončení 31. 12. 2018

Chodník ulice Zvolská projekt 0,115 mil. Kč

předpokládané náklady 5,164 mil. Kč  

připravuje se žádost o dotaci  
dokončení 31. 12. 2019

Rozšíření komunikace ulice V Dolích projekt 0,015 mil. Kč

předpokládané náklady 0,694 mil. Kč 

bude se žádat o dotaci
dokončení 30. 4. 2019

Obchod projekt 0,208 mil. Kč

předpokládané náklady 2,834 mil. Kč

dokončení 31. 10. 2019 

Cyklostezka k Libni projekt 0,079 mil. Kč

předpokládané náklady 2,258 mil. Kč

bude se žádat o dotaci
dokončení 30. 6. 2020



Kandidáti byli požádání, aby odpověděli na otázky:

• Co konkrétně voličům nabízíte?
•  Čemu byste se chtěl/a v zastupitelstvu věnovat především a čeho v tom dosáhnout?

Kandidáti Sdružení nezávislých 
kandidátů – obec Ohrobec

září 2018

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, 
v názvu našeho sdružení uvádíme obec Ohro-
bec, ale volební program se samozřejmě dotýká 
i Károva a Jarova, ne jenom Ohrobce samého. 
Za jeden z nejdůležitějších bodů našeho vo-
lebního programu považujeme přípravy na 
vybudování  nového přivaděče vody v rámci 
všech obcí Dolnobřežanska. Tento přivaděč za-
jistí dostatečné množství vody k dalšímu rozvo-
ji celé naší oblasti až do roku 2070.
Mimo investiční akce uvedené v tabulce bu-
deme v průběhu volebního období každoročně 
pokračovat s rekonstrukcemi dalších povrchů 
ulic, podle toho, jak se nám bude dařit do maje-
tku obce získávat pozemky pod těmito povrchy.
Ještě do konce letošního roku bychom z důvodu 
bezpečnosti chodců a dopravy chtěli  mít hotový 
projekt na stavbu chodníku v ulici U Rybníků 
II od Zvolské ulice k mateřské škole, abychom 
byli připraveni v příštím roce zažádat o dotaci 
a mohli tuto stavbu realizovat v roce 2020. 
Obdobná situace je se záměrem propojení 
Ohrobce s Jarovem lesní cestou Jarovským 
údolím. Tuto akci rovněž musíme připravit 

projekčně. Půjde o zpevněnou lesní cestu v maxi-
mální šíři dva metry, na kterou je možné rovněž 
čerpat dotaci.
Pokračovat budeme v dohledávání vlastníků 
pozemků po zemřelých předcích formou dě-
dických řízení zejména u pozemku, který se 
dotýká komunikace na hrázi rybníka, aby bylo 
možné komunikaci v tomto úseku rozšířit. Ob-
dobné to je i s pozemky v některých ulicích, 
jejichž majitelé již nežijí, pozemky jsou stále 
v jejich majetku či v majetku dědiců a nám tato 
skutečnost znemožňuje pokračovat s rekon-
strukcí povrchů.
Letošní teplé počasí nás přesvědčilo, že mu-
síme v co nejkratší době vyřešit klimatizaci 
a rekuperaci v základní škole a mateřské školce. 
Teplé dny tam vytvořily prostředí nepřijatelné 
pro malé děti. Na tento způsob úpravy životní-
ho prostředí ve veřejných budovách lze rovněž 
čerpat dotaci a toho budeme chtít využít. 
Z méně investičně nákladných akcí budeme 
usilovat o zlepšení pořádku kolem kontejne-
rových stání opakovanou osvětou a rovněž to 
budeme požadovat od obecní policie. 

Budeme se snažit získat dotační prostředky na 
doplnění a modernizaci veřejného osvětlení.
Za samozřejmé považujeme úklid a údržbu 
v obci, obnovu a údržbu veřejné zeleně v maje-
tku obce, úklid a údržbu obecního lesa.
Trvale budeme usilovat o bezpečnost silniční 
dopravy a bezpečnost chodců.
Budeme pokračovat v zavedené pomoci senio-
rům a dlouhodobě nemocným a tuto službu vy-
lepšovat a rozšiřovat.
Dále budeme formou grantů podporovat činnost 
spolků a sdružení.
Pokračovat budeme s organizováním akcí pro 
všechny věkové kategorie od dětských akcí po 
akce pro seniory.
Trvale budeme usilovat o maximální snížení 
počtu obyvatel obce, kteří zde žijí a nejsou tu 
přihlášení k trvalému pobytu. Pro představu – 
je jich hrubým odhadem asi 500. Za každého 
trvale bydlícího obec od státu získává do roz-
počtu přibližně 9000 korun ročně, což zna-
mená, že obec tak  přichází zhruba o 4,5 mil. 
korun každý rok. Ale i tito obyvatelé využívají 
některých obecních služeb. 

Volební program 
Sdružení nezávislých kandidátů 
– obec Ohrobec

Alena Brotánková, Mgr., 43 let, právník

•  Vzhledem ke své profesi, kterou vykonávám 14 let, mohu nabídnout své zkušenosti z oblasti práva a právních před-
pisů i aplikační praxe. Právní prostředí v České republice je poměrně složité, je přijímáno velké množství právních 
předpisů, které jsou často novelizované, a já mohu pomoci se v právních normách orientovat.

•  V zastupitelstvu bych se ráda  věnovala rozšíření občanské vybavenosti obce. Ráda bych, aby děti mohly trávit od-
poledne v obci společně při sportovních aktivitách a večer aby zde mohli sportovat i dospělí a nemuseli dojíždět za 
sportovní aktivitou do Prahy.

Roman Hrabě, 51 let, podnikatel ve stavebnictví

•  Vzhledem k tomu, že se celý život pohybuji ve stavebnictví, tak bych se chtěl starat o to, aby investice do stavebního 
rozvoje a údržby majetku byly trvalého charakteru, účelné a smysluplné.

•  V minulém volebním období se nám podařilo realizovat mnoho projektů pro zkvalitnění života v obci, rád bych tedy 
v rozdělané práci pokračoval. Myslím, že Ohrobec je krásné místo pro život a rozhodně si zaslouží další vylepšování.

volby 
2018
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Otakar Janeba, Ing., 69 let, neuvolněný starosta, dříve předseda představenstva

•  Voličům nabízím vždy čestné a korektní jednání. Chci pokračovat ve sledování dotačních programů a využívat je na 
připravené akce, aby se nám v obci žilo lépe. Zavazuji se ale i k přípravě dalších projektů, které umožní další rozvoj 
obce. Co slibuji, chci také  splnit, protože minulé zastupitelstvo jako celek udělalo mnoho, ale současně někteří jedinci 
slibovali mnoho, ale splnili málo. 

•  V končícím volebním období se podařilo mnohé, hodně akcí je rozpracovaných a ještě více připravených, čemuž jsem 
věnoval nemalé úsilí, proto chci být u dokončení těchto projektů (tělocvična, chodník na Zvolské ul., obchod...). Jako 
stěžejní do budoucna vidím problém s vodou v našem regionu, proto budu prosazovat, aby co nejdříve byl dokončen 
projekt na nový přivaděč a jeho stavba mohla být zahájena.  

Michaela Králová Krkošková, 54 let, manager prodeje

•   Budu prosazovat lepší komunikaci mezi občany a obcí. Uvědomuji si, že aktivní jednání s občany a jejich spokojenost 
je základem dobrého fungování obce, jako lidské společnosti. Dále se budu věnovat kulturním akcím v naší obci, 
zejména akcím, které jsou pořádány pro děti a seniory. Těmito prostředky chci stmelit komunitu v naší obci.

•  Budu se aktivně zasazovat o důsledné plnění volebního programu, a to především na akcích stavba prodejny, 
modernizace ČOV, údržba a úklid v obci. Budu aktivně podporovat rekonstrukci povrchů silnic a bezpečnost silniční 
dopravy. Budu se snažit  o zlepšení  infrastruktury v naší obci. Zaměřím se na individuální komunikaci s občany při 
řešení jejich problémů, které se týkají agendy obecního úřadu.

Karolína Koryntová, 38 let, kadeřnice

•  Jako rodič vím, jak je důležitá bezpečnost dětí i ostatních občanů. Nabízím angažovanost v této oblasti, ať už jde 
o chodníky, autobusovou zastávku či cyklostezku. Také si myslím, že v obci chybí obchod, kam by mohli chodit občané, 
kteří nemají možnost na nákupy dojíždět. Budu usilovat o to, aby se v obci žilo lépe starším i mladším spoluobčanům.  

•  Jsem čtvrtým rokem spoluvedoucí ohrobeckých Medvíďat, proto bych se ráda dále věnovala této oblasti, která je také 
spojena s kulturními akcemi v obci a se směřováním dětí ke slušnosti a pořádku.

Jiří Ovčáček, 71 let, důchodce - dříve technik 

•  Stále jsem pracovně aktivní v Technickém zkušebním ústavu stavebním. V minulém volebním období jsem se aktivně 
podílel na opravách povrchu ulic, které jsou v majetku obce. Podílel jsem se na prosazování generální opravy čističky 
v Ohrobci. Prosazoval jsem dokončení chodníku ke Zvoli a výstavbu nového obchodu smíšeného zboží. Za obec se 
podílím spolu se starostou na přípravě řešení rozšíření budoucích dodávek vody  ve spolupráci se sousedními obcemi. 

• Pokud budu zvolen, tak se budu rád zabývat obdobnou problematikou v zájmu občanů obce. 

Vladimír Strouhal, 39 let, IT 

•  Zajímá mě sport, lidé, kultura a tradice. Jsem členem SDH Ohrobec a členem zásahové jednotky Ohrobeckých hasičů. 
Organizuji sportovní akce a reprezentujeme Ohrobec na nohejbalových turnajích. Pomáhám při organizaci spole-
čenských akcí (divadlo, čarodějnice, dětský den) a v těchto aktivitách chci nadále pokračovat.

•  V zastupitelstvu se chci věnovat tomu co doposud, jen intenzivněji. Chci se zasadit o renovaci sportovišť a hřišť 
v Ohrobci, obnovu a dodržování tradic a kulturního dědictví. 

Antonín Škorpa, 66 let,  důchodce – dříve úředník na stavebním úřadě

• Nabízím zkušenost s prací na stavebním úřadě. 

•  Chtěl bych vytvořit dobře fungující stavební komisi s minimem byrokracie (rychlé vyřízení  po posouzení žádosti). 
Dále pak pracovat na zlepšení odpadového hospodářství v obci (vznik sběrného dvora nebo spolupráce s okolními 
obcemi  v rámci odpadového hospodářství).

Jiří Votánek, 68 let, důchodce - OSVČ, dříve jednatel dopravní fi rmy

•  Celá má dosavadní práce v zastupitelstvu směřuje k několika bodům: zpříjemnit bydlení v obci, zlepšit komunikace 
na Kárově, dokončit tělocvičnu v termínu, zkvalitnit služby obce občanům, zapojit více nových lidí do dění v obci jak 
v kultuře, tak i ve sportu a společenských akcí. Jsem přesvědčen, že společnou prací a zvýšeným tlakem na Krajský 
úřad Středočeského kraje to dokážeme.

•  Budu se snažit, aby se lidem dařilo v naší obci dobře, aby zastupitelé pracovali v souznění s občany bez zbytečných 
dohadů a zlosti a pokud se na sebe budeme usmívat, bude opravdu lépe.



Chtěli bychom navázat na to dobré, co současné zastupitelstvo vykonalo, v tom chceme společně pokračovat, ale některé věci bychom chtěli dělat 
jinak. Za priority pro další volební období z hlediska fungování a rozvoje Ohrobce, které chceme prosazovat, považujeme:

1) podstatné zlepšení stavu infrastruktury (komunikace, čistička odpadních vod, přivaděč vody)
2) zintenzivnění čerpání dotací (3 naši kandidáti mají letité zkušenosti)
3) dořešení vlastnických vztahů k pozemkům
4) optimalizace hospodaření s fi nancemi a s majetkem obce
5) zlepšení čistoty v obci (např. listí uklízet před zimou, a ne až po ní)
6) dořešení obchodu
7) zvýšení péče o naše seniory (např. dům s pečovatelskou službou)
8) podpora spolkové činnosti (včetně práce s dětmi, sport)
9) zvážení autobusového spojení do Vraného, na Zbraslav, popř. do Vestce
10) zřízení sběrného místa
11) dovybavení jednotky dobrovolných hasičů (současné auto je z roku 1982)

září 2018

OHROBEC LIDEM
sdružení nezávislých kandidátů

Naši kandidáti:
Ing. Miroslav Červenka, 56 let

• v Ohrobci od roku 2000
•  makroekonom, vysokoškolský pedagog (veřejné rozpočty, fi nance, bankovnictví), podnikatel – ekonomický a dotační 

poradce
•  praxe jako ředitel ekonomického odboru ve státní správě, expert bankovního dohledu, poradce bankovní rady ČNB,

vedoucí útvaru v bance
• v současném zastupitelstvu působil jako předseda fi nančního výboru

Ing. Monika Keřková, MPA, 33 let

• v Ohrobci od roku 2000
• ekonomka (obor Finance, Eurospráva a Veřejná správa), dotační manažerka
•  praxe jako metodička pro fondy EU na krajském úřadu Středočeského kraje, administrátorka projektů na ministerstvu 

pro místní rozvoj, koordinátorka Operačního programu Praha na Magistrátu hl. m. Prahy
• v současném zastupitelstvu působila jako členka fi nančního výboru

volby 
2018



Mgr. Bc. Jan Jeglík, 63 let

• v Ohrobci od roku 1998
• právník
•  praxe jako právník ve státní správě, vedoucí kanceláře starostky, vedoucí oddělení v odboru sociálním 

na úřadě městské části Praha 10

Ing. Václav Macháček, 65 let

• v Ohrobci od roku 2006
• ekonom, důchodce
•  praxe jako provozní dispečer ČSD, fi nanční ředitel v cestovním ruchu a platebním styku (oblast bankomatů)

a na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
• v současném zastupitelstvu působil jako člen fi nančního výboru

Libor Haich, 30 let

• v Ohrobci od roku 1988
• úředník samosprávy, student vysoké školy
• praxe v oblasti investic a životního prostředí na městském úřadu, dříve pracoval na obecním úřadu Ohrobec

Ing. Karel Bláha, 70 let

• v Ohrobci od roku 1998
• technik, důchodce
• praxe jako technik v oblasti IT, ČVUT fakulta elektrotechnická, ředitel IT pro SAP

PhDr. Radana Rolčíková, 58 let

• v Ohrobci od roku 1961
• archivářka, podnikatelka
• praxe v oblasti archivnictví a společenských věd (rozvoj osobnosti), poradkyně
• v současném zastupitelstvu působila jako členka sociální komise (od roku 2002)

Mgr. Adam Dušek, 29 let

• v Ohrobci od roku 2016 (před tím ve Zvoli)
• specialista marketingu
• praxe v médiích, vedoucí odboru vnějších vztahů Národního technického muzea

Dagmar Loužilová, 64 let

• v Ohrobci od roku 1997
• praxe jako odborná referentka v zahraničním obchodě, personalistka ve státní správě

volby 
2018


