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ZDARMA 

 -  neprodejné  

OHROBECKÝ  ZPRAVODAJ  

Váţení spoluobčané,   

 dnes Vás oslovuji 

s daleko příjemnějším pocitem, 

neţ tomu bylo koncem července, 

kdy jsem psala dopis přezdívaný 

„ţebrací―. 

  Ráda bych upřímně 

poděkovala všem z Vás, kteří 

pochopili, ţe osud části naší 

společné silnice je opravdu je-

nom na nás.  Vy všichni, ať 

z Ohrobce, Károva či  Zálep, jste 

svým finančním příspěvkem 

umoţnili  zahájit opravu povrchu 

ulice Károvská  v celém nutném 

rozsahu.  

 Ke dni  24. 8. jsme 

obdrţeli příspěvky na opravu 

komunikace Károvská ve výši 

273 900,- Kč. Mnozí přečetli 

dopis aţ koncem srpna — po 

návratu z dovolené — a přislíbili 

ještě přispět. Mimo finančních 

darů nám byla nabídnuta pomoc 

ve formě dojednání výhodnějších 

smluvních podmínek (splatnost), 

coţ je pro nás zásadní, zvlášť 

v případě, ţe letos nenashromáţ-

díme celých  chyběj íc ích 

600.000,-Kč. 

 Velice si váţím Vašeho 

přístupu a zároveň zájmu o naši 

obec. Věřím, ţe oprava proběhne 

v co nejkratším moţném termínu 

a pak 

„cestou domů pocítíme, 

ţe hrboly uţ necítíme.― 

 

 Děkuji občanům, kteří 

ke dni 24. 8. jiţ na opravu při-

spěli:  Beneš, Lískovec, Buda, 

Kroutvorovi, Pochopovi, Kaňák, 

Čermáková,  Bar toš íková , 

Korynta, Dvořáková, Černý, 

Mikota, Krestová, Mirvald, 

Vostatek, Kotová, Vedral, Vimer, 

Velíšek, Říha, Burda, Benda, 

Indra, Šplíchalová, Popela, 

Slaba, Berka, Schedlbauerová, 

Tupá , Vlčková, Zahájský, Kun-

drát, Medvěd, Šupík, Krkošková, 

Košek, Císař, Škván, Dvořáková, 

Pelikánová, Trojan, Kříž, Mle-

jnek, Tintěra, Zázvorkovi, Kroupa 

Pavel, Kroupa Jiří, Kroupa Petr, 

Rajnyšová, Soldát, Kříž, Kovář, 

Ulrych, Murlovi, Grubhofer, 

Barda, Zeman, Pulkrábek, Vater, 

Krotilová, Soukup, Aron, Mar-

chal, Pulcová, Vlasáková, Vlčko, 

Tomeček, Zahradnický, Vleugels, 

Kůrka, Rys, Lípa, Procházka a 

všem dalším, kteří přispěli po 

24. 8. nebo ještě přispějí. 

Ing. Michaela Zázvorková 

 starostka obce 

Co se chystá 
 

Sběr odpadu 

 Velkoobjemový odpad pro-

běhne 16.-17.10. do přistavených kon-

tejnerů na obvyklých místech.   

 Nebezpečný odpad bude na 

stejných místech vybírán 24. 10.  

Sledujte vývěsky.  

 Tříděný odpad — obec má na 

svém katastru v devíti hnízdech   

12 kontejnerů na plast, které se 

vyváţí v pondělí a pátek 

10 kontejnerů na papír, které 

se vyváţí v pondělí  

12 kontejnerů na sklo, které se 

vyváţí kaţdé 4. úterý v měsíci 

         BoBa  

Czech POINT v Ohrobci 

Během září bude díky dotaci z integro-

vaného operačního programu EU spuš-

těn v podatelně OÚ tzv. Czech POINT, 

kde můţete mimo jiné získat výpis z: 

Katastru nemovitostí 

Obchodního a ţivnostenského 

rejstříku 

Rejstříku trestů 

Výpis z bodového hodnocení 

řidiče  

 … atp. Více na www.czechpoint.cz   

           BoBa 

Volby do PČR proběhnou 9.-10.10. 

 V těchto dnech pro vás na půdě OÚ 

pan Barda opět připravil výstavu s eko-

logickou tématikou. Jako jiţ tradičně 

bude i promítání fotografií z dění v obci. 

 

Od 1.9. nové jízdní řády autobusů 

 

 Skautský oddíl ohrobecká  

Medvíďata Vás zve na 

Drakiádu  a slavnostní oheň 
 

V neděli 4. října se od 15:30 ho-

din uskuteční velké dračí klání na 

louce u střelnice (mezi Károvem a 

Lhotou, u Lhoteckého okruhu). 

S sebou libovolné draky vyrobené, 

koupené, papírové, látkové, plas-

tové, ale hlavně létavé. 

Slavnostní oheň pak zaplane v 17 

hodin tamtéţ. 

Předpokládaný konec v 18 hod. 

Zveme děti i rodiče 

O P R A V A  K O M U N K A C E  K Á R O V S K Á  

—Z A H Á J E N Í  

 Všichni, kdo jezdí na 

Károv, si určitě všimli, ţe oprava 

komunikace Károvská byla jiţ 

zahájena úvodním úsekem od 

ul. Úvoz  - k ul. Nad Úvozem. 

Doasfaltování pruhu podél chod-

níku proběhlo v těchto dnech - 

současně s asfaltováním otočky 

autobusů a úseku, který opravu-

jí Dolní Břeţany  (od autobusové 

zastávky „Zálepy― k otočce). 

 Po celou dobu oprav 

budou výrazně ztíţeny dopravní 

podmínky v celé oblasti Károva. 

Proto prosíme všechny řidiče o 

trpělivost a vzájemnou ohledupl-

nost při projíţdění touto oblastí 

a chodce o zvýšenou opatrnost.   

 Zároveň upozorňuje-

me, ţe v celé oblasti Károva 

platí přednost zprava. 

 Objízdné trasy a uza-

vírky jsou průběţně vyvěšovány 

a budou upřesňovány podle 

průběhu prací na opravě.  

S l e d u j t e  o b e c n í  w e b 

www.ohrobec.cz ! 

 Během opravy úseku 

od ulice Oblouková k ulici Na 

Širokém I není moţné vést ob-

jízdnou trasu po stávajících 

místních komunikacích. Aby byl 

zajištěn přístup pro občany trva-

le bydlící v lokalitě Károv 

(Zálepy) a IZS, budou vedeny 

objízdné trasy po účelových 

komunikacích—viz vloţený list—

(vloţen pouze do zpravodajů 

roznášených na Kárově).  Pří-

jezd do lokality bude veden jed-

nosměrnou objíţďkou ulicí Nad 

Úvozem a dál podél lesa aţ do 

ulice Akátová. Výjezd je opět 

jednosměrný -  ulicí Topolová do 

Lhoty. Tuto objízdnou trasu ne-

lze vyuţít pro nákladní automo-

bily. Vjezd pro nákladní dopravu 

nad 2t nebude do celé oblasti 

Károva moţný (jak je uvedeno 

na informační ceduli). Prováděcí 

firma přislíbila, ţe tento úsek 

bude řešit s ohledem na obtíţ-

nost jeho objíţdění co moţná 

nejrychleji. Předpokládá se doba 

cca 3 týdny. Objízdné trasy ná-

sledujících úseků budou vedeny 

po místních komunikacích Káro-

va. 

 Autobusová zastávka 

„Károv― linky autobusu č. 333 

zůstane přemístěna v ulici Ob-

louková. Zastávka „Zálepy― bu-

de po celou dobu opravy komu-

nikace Károvská zrušena. 

Ing. Michaela Zázvorková 

 starostka obce 

PODĚKOVÁNÍ  
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Slovo zastupitele 

Michaela 

Krkošková  

45 let, 

podnikatelka. 

 

 

Zastupitelka obce za „Občané 

Ohrobci―, členka finančního 

výboru. 

 

Co Vás trápí v obci?  

 N e j s e m  r o z h o d n ě 

spokojená s uzavírkou silnice od 

autobusové zastávky Zálepy na 

Kárově. Nejen, ţe se celá akce 

táhne velmi dlouho, ale 

především proto, ţe do této 

lokality nezajíţdí autobus, coţ 

j i s t ě  m n o h a  n a š i m 

spoluobčanům komplikuje ţivot. 

Celou tuto akci realizuje obec 

Dolní Břeţany a ani přes velkou 

snahu obce Ohrobce se 

nepodařilo zajistit objízdné trasy 

autobusů, protoţe firma Ropid 

odmítá jezdit po prašných 

komunikacích. 

 

Co Vás těší? 

 Velmi mě potěšila 

solidarita občanů, kteří přispěli 

na opravu károvské silnice, a 

díky těmto příspěvkům se můţe 

oprava realizovat v celém 

rozsahu. 

 Samozřejmě nemohu 

opomenout finanční příspěvky 

občanů, kteří stavěli vodovod a 

zůstatkovou částku rovněţ 

věnovali obci na opravy 

komunikací. 

Z těchto prostředků byly 

především financovány úpravy a 

vyštěrkování vedlejších silnic. 

Jsem ráda, ţe ţiji v místě 

společně s lidmi, kterým není 

lhostejné, v jakém prostředí ţijí. 

        Děkuji za odpovědi 

 

 Krátká sdělení 

* Obec nabízí klubovnu a 

společenskou místnost na statku 

pro různé druhy vyuţit í. 

Informujte se na OÚ. 

* Obec nabízí k dlouhodobému 

pronájmu půdní prostory v 

budově úřadu. 

* N e o d e č í t á  v á m  V e o l i a 

v o d o m ě r ? 

N e m á t e  f a k t u r u  z a 

v o d n é + s t o č n é ? 

Kontaktujte prosím OÚ. Vyhnete 

se tím nemilému překvapení po 

několika letech. 
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KÁROVSKÉ  HŘIŠTĚ  28.8 .  OTEVŘENO !  

ANEB  1 .  ETAPA  JE  ZA  NÁMI .   

Pod heslem „Lepší vra-

bec v hrsti neţ holub na střeše― se 

konečně na károvském hřišti zača-

lo intenzivněji pracovat. 

V předešlém roce a půl byl poze-

mek upravován, vznikaly různé 

návrhy herních prvků  - děkujeme 

paní Sedláčkové za její návrhy a 

konzultace - sháněla se různá 

povolení, za coţ děkujeme OÚ, a 

hlavně se korunku po korunce 

sháněly finance. 

Jako první bylo potřeba 

dovyčistit pozemek od náletových 

dřevin a alespoň malých pařezů. 

Tohoto nelehkého úkolu se ochot-

ně ujali ohrobečtí dobrovolní hasi-

či. I jim moc děkujeme. 

Dalším důleţitým krokem 

bylo vybudování oplocení. Při ve-

řejné „celokárovské brigádě―, 

která se uskutečnila v sobotu 27. 

června, nám zcela zdarma velice 

pomohl pan Zbyněk Černý se svým 

bagrem, který vyhloubil díry na 

plotové sloupky, kolotoč a houpač-

ku, vytrhal další menší pařezy a 

srovnal největší nerovnosti.  Za to 

mu patří velký dík. 

Chlapi aţ do večer-

ních hodin betonova-

li sloupky. Beton 

jsme získali od bře-

ţanské firmy Vere-

bex, za coţ také 

velmi děkujeme. 

Ţenská a dětská 

část brigády se věno-

vala úklidu pozemku 

a sbírání odpadků a 

střepů, kterých byl 

parčík plný! 

Na hřišti se pak ještě na 

několika dalších brigádách, jiţ 

veřejně neorganizovaných, sešlo 

mnoţství dobrovolníků. V té době 

bylo upevněno pletivo na sloupky 

a osazena vrátka a vrata a hlavně 

se pokračovalo v neustálém čiště-

ní celého pozemku od střepů a 

jiných odpadků, kterých se nasbí-

ralo opravdu mnoho pytlů. V této 

souvislosti bychom také rádi podě-

kovali firmě Aristokrat catering 

s.r.o. nejen za sponzorský dar, ale 

za veškerou podporu včetně po-

skytnutí zázemí a občerstvení pro 

brigádníky. 

Začátkem srpna byl do 

jedné z jam, která na svou atrakci 

teprve čeká, navezen obcí písek 

jako dopadová plocha. Byl umís-

těn kolotoč a pruţinové houpačky. 

Koncem srpna jsme pak nainstalo-

vali lavičky, koš atp. Proběhlo téţ 

urovnání terénu třemi fůrami hlíny 

z obce, které tímto děkujeme za 

poskytnutý materiál i další pomoc.  

Dopadové plochy byly zasypány 

třemi fůrami kačírku z firmy Vere-

bex. Velice děkujeme panu Mila-

novi Šafránkovi za nezištný dovoz 

těchto materiálů. 

 Bohuţel, přes veškerou 

snahu minimalizovat vedlejší ná-

klady, jsou prostředky, které měla 

obec na toto hřiště vyčleněny, 

včetně přímých sponzorských da-

rů, jiţ vyčerpány. Zbývají jen pro-

středky ve sbírce a ta na další 

herní prvek zatím nestačí. Další 

dovybavení hřiště je tedy závislé 

na výši darů a napjatém obecním 

rozpočtu. Podrobné informace vč. 

fotografií ze stavby a vyúčtování 

najdete v dohledné době na adre-

se sbirka.ohrobec.cz.  Nyní je tře-

ba pozemek ještě osít travou a 

dočistit v místech, kam se zatím 

ţádné herní prvky umísťovat nebu-

dou. Do doby, neţ bude pozemek 

zcela upraven, je třeba dbát zvýše-

né opatrnosti! Věříme, ţe hřiště 

přinese spoustu radosti nejen 

dětem, ale i jejich rodičům a praro-

dičům. Doufáme, ţe při jeho rozši-

řování se zapojí ještě více sponzo-

rů, dárců a dobrovolníků, neboť 

veřejná sbírka i výstavba hřiště i 

nadále pokračuje. 

VŠEM, kteří svůj volný 

čas věnovali práci na károvském 

hřišti a všem, kdo na hřiště přispě-

li ať jiţ finančně, věcně či manuál-

ně, VELMI DĚKUJEME!  

  Za rodiny, které 

výraznou měrou přispěly 

k vybudování károvského hřiště 

Jana Lípová a Šárka Jechová, Jitka 

Škvánová a Kristina Bardová. 

V sobotu 29. srpna v 15 hodin - slavnostní otevření nového dětského hřiště na Kárově  

(ul. K Lesíčku, vedle restaurace Aristokrat)  

V sobotu 12. září bude od 15 hodin hrát pro děti Divadlo Xaver O Kašpárkovi v pekle  

(V obecním statku, U Rybníku 6, Ohrobec). 

V sobotu 12. září ve 20 hodin zveme na představení Cimrmanovy hry Akt. Hraje Nový Strejcův HROB - he-

recký roj ohrobeckých buditelů (Ohrobec, na kurtech mezi rybníky). 

V neděli 4. října v 15:30 Drakiáda – Ohrobecký oddíl Medvíďata vás zve na soutěţ draků a setkání pro 

malé i velké, v podvečer zakončení u ohně  (na louce u Střelnice – z ulice Topolová jděte směrem ke Lhotě) 

V neděli 1. listopadu - Helloween – večerní lampionový průvod od statku 

V sobotu 28. listopadu od 16 hodin - Adventní věnce - dílna pro dospělé a děti  

(V obecním statku, U Rybníku 6, Ohrobec) 

V neděli 6. prosince od 15 hod Mikuláš s Divadlem pohádka.  

(V obecním statku, U Rybníku 6, Ohrobec) Rezervace na OÚ nutná.  

Ve středu 23. prosince od 17:00 - 17:30 se bude rozdávat za zpěvu koled Betlémské světlo pod obecním 

vánočním stromem u Berušky. Přijďte pobejt!  Ing. Vladimír Škván, předseda kulturního výboru 

PROGRAM  KULTURNÍCH  AKCÍ  

N A  2 .  POLOLETÍ  



Ohrobecký zpravodaj  

Dne 9. 9. 2009 oslaví 

ohrobecký skautský oddíl Medví-

ďata první narozeniny. Jaký ten 

první rok vlastně byl? Na podzim 

jsme vyráběli a pouštěli draky, 

lepili lampiony a pekli koláčky na 

průvod sv. Martina ve Vraném 

nad Vltavou, poznávali ovoce i 

lesní plody, poslouchali známější 

i méně známé pohádky a učili se, 

co je v nich moudrého. Na Váno-

ce jsme vyráběli ozdoby na stro-

meček a svíčkový betlém, přes 

zimu nacvičovali divadlo O třech 

tamborech (které jsme pak za-

hráli našim rodičům), bobovali, 

bruslili na zamrzlém rybníce a 

poznávali děti ze všech kontinen-

tů. Na jaře jsme hráli kuličky, 

vyráběli ptačí budky, poznávali 

kytičky v károvském údolí, odlé-

valy stopy, vařili na ohni brambo-

račku a mapovali centrum Ohrob-

ce. A v létě jsme tábořili celý 

týden v indiánských tee-pee u 

Malivského rybníka nedaleko 

Písku. 

Na táboře jsme s vílou 

Amálkou poznávali jedlé a jedo-

vaté lesní plody, vyráběli barevné 

paletky z přírodního materiálu a 

kreslili mapu okolí. S Cipískem 

jsme závodili s lesními zvířátky 

kdo dál dohodí a doskočí, kdo 

rychleji běhá a výš vyleze. 

S Rumcajsem jsme zachraňovali 

Ohnivého muţíka, který zhasl, a 

učili se bezpečně rozdělávat i 

zahlazovat oheň. S formanem 

Šejtročkem jsme navštívili hrady 

Orlík a Zvíkov a projeli se parní-

kem po přehradě. S Makovou 

panenkou jsme se učili řídit loď 

na rybníce, vodníku Čepečkovi 

jsme našli ztracené hrníčky a 

pěkně je ozdobili. S Josefkou a 

hajným Robátkem jsme smaţili 

bavorské vdolečky a nakonec 

jsme hledali motýla Emanuela, 

který se ztratil v dešti. Krom toho 

jsme sbírali maliny i houby, kou-

pali se v rybníce, večer si zazpíva-

li u ohýnku, četli si z kníţky a 

hráli spoustu deskových her. 

Nakonec jsme z kamínků, který-

mi jsme si kaţdý večer navzájem 

děkovali za to, čím jeden dru-

hého ten den potěšil, poskláda-

li obrazec díků za letošní tábor. 

Za první rok prošlo oddílem 14 

dětí ve věku od 3 do 6 let. Na 

ty mladší se těšíme na shleda-

nou v září, s těmi staršími – 

které půjdou jiţ v září do školy 

– jsme se rozloučili a popřáli 

jim mnoho pěkných záţitků 

v oddílech vlčat a světlušek 

v Modřanech. Pokud by měl 

někdo nový zájem s námi trávit 

jednou týdně hodinu a čtvrt na 

schůzce a jednou za měsíc se v 

neděli vydat na několikahodino-

vou výpravu do okolí Károva ne-

bo zkusit přespat bez rodičů 

v klubovně v obecním statku 

v Ohrobci u rybníka, rádi jej mezi 

sebou přivítáme. Fotografie 

z naší činnosti, informace o při-

pravovaných aktivitách a kontakt 

na nás naleznete na stránkách 

junak.ohrobec.cz nebo na naší 

vývěsce vedle vchodu do klubov-

ny v obecním statku na adrese U 

rybníka II/6, Ohrobec.  

Šárka Jechová 

vůdkyně oddílu Medvíďat 

Blíţí se začátek školního 

roku a s ním i další rok krouţků v 

Ohrobci. Díky Šárce Jechové, kte-

rá v loňském roce krouţky zorga-

nizovala, a obci, která poskytla 

prostory, mají děti aktivní program 

v místě bydliště. 

Z celkem široké nabídky 

krouţků v září minulého roku se 

ujaly jen některé, ale o to s větší 

chutí do ţivota, a zdá se, ţe bu-

dou pokračovat i letos. Připomeň-

me si, co se nám za školní rok 

2008/2009 povedlo. 

Čtvrteční keramika s 

Adélou Provazníkovou je krásná 

tím, ţe dává prostor menším i 

větším dětem. Adéla připravuje 

pro své svěřence velmi zajímavá 

témata a nejedná se vţdy nutně o 

umění. Naopak, většina výrobků 

jsou věci denní potřeby. Hrnky, 

misky, sponky do vlasů, dokonce i 

hodiny.  Náročnost provedení a 

výzdoby si určí kaţdý sám. Pracu-

je se s klasickou i barvenou hlí-

nou, některé výrobky se glazují. 

Výrobky nám zdarma vypaluje 

keramický ateliér Mičaník 

v Dolních Břeţanech. Děkujeme. 

Pondělní cvičení mami-

nek s dětmi se rozběhlo velmi 

rychle a má stále 100% naplně-

nou kapacitu. Dokonce jsme je-

den čas uvaţovali o zdvojení, ale 

kdyţ se (ne)započítají marodi, 

vejdeme se. Cvičení probíhá ve 

velkém sále obecního statku. Díky 

daru od Sokola Krč máme k dis-

pozici lavičky, ţíněnky (které jsme 

si museli opravit), a švédskou 

bednu. Přikoupili jsme lano, míč-

ky, kuţelky. Děti za pomoci mami-

nek trénují jemnou i hrubou moto-

riku, rovnováhu a odvahu. Cvičení 

je vţdy veselejší s říkadly a písnič-

kami a hry, jako Chodí pešek oko-

lo, si předškolkové děti doma 

samy nezahrají. 

Děti s maminkami cvičí 

pod vedením Šárky Jechové a 

Jitky Škvánové. Po prázdninách 

několik cvičenců nastupuje do 

školky, a tak se budeme těšit na 

nové tvářičky.  

Ing. Vladimír Škván, 

předseda kulturního výboru  
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     Je tomu jiţ pět let, co se prosto-

ry opuštěného kravína začalo ozý-

vat koňské rţání. Tehdy si Lenka 

Šestáková a její přítel Jakub Víto-

vec, který minulý rok tragicky ze-

mřel, pronajali tento nově zastře-

šený, ale jinak značně zdevastova-

ný objekt. Vybourali ţlaby a ostatní 

staré vybavení, vybudovali rozvod 

elektřiny a vody, postavili boxy pro 

koně, vyměnili okna, zbudovali 

venkovní a kruhovou jízdárnu. Sta-

rou stodolu upravili na krytou 

jízdárnu a přivedli sem první koně. 

Dnes jich tu stojí 38, čtrnáct vlast-

ních, vyuţívaných hojně k výcviku 

členů jezdeckého oddílu i pro veřej-

nost a 24 soukromých. Stáje jsou 

vzdušné a čisté, krmení je kvalitní 

a jeho mnoţství záleţí na potře-

bách koně. Venkovní výběh je sa-

mozřejmostí. 

     Do zdejšího jezdeckého oddílu, 

který stále hledá nové členy, nyní 

chodí 20 dětí a mladých lidí ve 

věku od 5 do 20 let, jak z Ohrobce 

a okolních vesnic, tak i z Prahy. 

Uţívají si zde nejen úzkého kontak-

tu s ušlechtilými zvířaty, jimiţ koně 

bezesporu jsou, ale jsou i vedeni k 

zodpovědnosti a sebeovládání, učí 

se zvládat mnoţství práce, která 

s chovem koní souvisí. Aktivně se 

zapojují do samotného výcviku 

jízdy na koni, který vyţaduje nemá-

lo trpělivosti a úsilí, neţ se dostaví 

první úspěchy. A těmi se můţe 

zdejší stáj také pochlubit: Devítile-

tá Kateřina Šuriaková se probojo-

vala v roce 2008 aţ na Mistrovství 

republiky v pony drezúře, Sofie 

Brodová a Eliška Břečková starto-

valy tamtéţ za děti a juniory na 

velkých koních. Sofie letos jiţ za 

jiný jezdecký oddíl získala 3. místo 

na juniorském mistrovství republi-

ky. 

     A jaké jsou plány do budoucna? 

Rozjíţdí se výstavba kolbiště pro 

pořádání závodů. K namontování 

je připraven kolotoč pro pohybová-

ní koní, osévají a oplocují se nové 

výběhy. Jiţ v květnu příštího roku 

by se měl uskutečnit Den koně 

s hobby závody, volně navazujícími 

na velmi úspěšné klání, především 

dětských jezdců, uskutečněné 

v roce 2006. 

     Místní jezdecký klub rozhodně 

stojí za návštěvu. Malé děti si urči-

tě přijdou na své nejen u koz, pra-

sátek, oveček a poníků, na kterých 

se mohou svézt jiţ děti od 3 let, ale 

i na nově zbudovaném dětském 

hřišti. Starší zaujme prohlídka stájí 

a standardní moţnost výcviku na 

jízdárně či vyjíţděk do okolí. Za-

hrádkáři mohou poţádat o kvalitní 

koňský hnůj, který je zdarma. Kaţ-

dý milovník koní si zde přijde na 

své a je vítán. 

  

 S Lenkou Šestákovou si 

povídala Šárka Jechová  

www.ohrobec.cz  

Vy se ptáte,… 

...my odpovídáme. 

 

Na Kárově se buduje hřiště, jak  je to 

s Ohrobeckým hřištěm? 

 Na ohrobecké hřiště je 

vyčleněno stejně jako bylo na to 

károvské 75 tis. z obecního rozpočtu 

a náleţí mu i ½ peněz ve sbírce. Tedy 

celkem je k dispozici necelých 85 tis. 

ZO rozhodlo na návrh pana 

Makovského, ţe hřiště pronajme 

jeho sdruţení „Ohrobec dětem―, 

které na stavbu hřiště podá ţádost o 

dotaci, coţ učinilo. Další vývoj 

můţete sledovat na adrese 

www.ohrobecdetem.cz .― 

M. Zázvorková, starostka 
  

Víte že …? 

I na Kárově se jezdí podle předpisů! 

 Upozorňuje všechny řidiče, 

ţe v celé oblasti Károva platí  

pravidlo pravé ruky a Károvská 

silnice ani po rekonstrukci nebude 

„hlavní― i kdyţ se jí tak občas říká. 

Tedy jezděte zde prosím opatrně uţ 

kvůli tomu,  ţe zde nejsou chodníky. 

Maximální rychlost je zde omezena 

na 40 km/hod.       BoBa 
 

Bedřiška slaví 1. narozeniny 

… a díky slunnému roku dala do 

rozvodné sítě v Ohrobci hezký dárek 

— 8500 kWh elektrické  energie 

vyrobené bez emisí skleníkových 

plynů.       BoBa 
 

Do kasiček na dětská hřiště se 

vybralo od prosince do června 

- v pekárně Beruška        2.238,- 

- v obchodě u Slavíčků    1.562,- 

- na OÚ                1.452,- 

- v cukrárně Black Mary  812,- 

- Restaurace u Trojánků       56,-  

+ 20 účtenek a dva vzkazy - ţe 

za to máme opravit Károvskou a 

druhý, ţe si máme políbit … 

Všem přispěvatelům a hlavně 

těm kdoţ nám umoţnili kasičky 

u nich instalovat děkujeme.! 

   BoBa 

ZAHRÁDKÁŘI  INFORMUJÍ  

Z Á K L A D N Í  O R G A N I Z A C E  Č Z S  K Á R O V - Z Á L E P Y  Ž I J E !  
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Byla zaloţena v roce 

1955. V polovině minulého století 

byl Károv osadou, kde trvale bydle-

lo jen málo lidí, ale mnoho jich zde 

mělo chaty a hlavně zahrádky. 

Pěstovali ovoce, zeleninu i květiny. 

Časy se ale změnily, bydlí zde stále 

více lidí trvale, chaty se mění na 

rodinné domky a funkce zahrad se 

posunuje. Z uţitkových zahrad jsou 

obytné zahrady s bazény a grily, 

lidé však nepřestali o své zahrady 

pečovat. I dnes jsou krásné, plné 

okrasných stromů, keřů a květin. 

Zelenina i ovoce zůstávají 

v hledáčku zájmu. 

V současné době má 

naše ZO přes 60 členů. Dochází 

však k pomalému sniţování jejich 

počtu. Hlavním důvodem je zvyšují-

cí se průměrný věk členské základ-

ny. Rádi bychom to napravili a ve 

svém středu přivítali nové členy. 

Zahrádkaření je praktická činnost, 

která závisí na moţnostech kaţdé-

ho našeho člena, jeho zájmech a 

potřebách. 

Pro naše členy i pro 

všechny přátele zahrádek zajišťuje 

výbor ZO ČZS v období jaro – pod-

zim prodej hnojiv, a to kaţdou so-

botu dopoledne od 10 do 11 hod. 

v prostorách klubovny zahrádkářů, 

která se nachází na Kárově v ulici 

K Lesíčku vedle Pizzerie Aristokrat. 

Na skladě je síran draselný, močo-

vina, ledek, draselná sůl, cererit, 

rašelinový substrát, zahradní raše-

lina, cement a vápno. Prodej se 

uskutečňuje za platné MOC s 5% 

přiráţkou pro členy a s 10% pro 

ostatní. 

V moštárně, která přiléhá 

ke klubovně, zahájíme moštování 

dne 23. září vţdy v sobotu od 13 

do 17 hodin. V tomto období se 

přesouvá prodej hnojiv ze sobotní-

ho dopoledne na dobu odpolední-

ho moštování. Za 1 litr moštu za-

platí člen ZO 4,- Kč ostatní 8,- Kč. 

Jablka k moštování mohou být 

spadaná, česaná, ale vţdy čistá a 

bez hniloby. Kromě moštu si kaţdý 

odveze i jablečnou drť k následné 

likvidaci (kompostování). O zaháje-

ní i ukončení moštování budou 

všichni včas informováni na infor-

mačních tabulích. 

V sobotu 17. října 2009 

se bude konat brigáda na úpravu 

okolí zahrádkářské klubovny. Chtě-

li bychom dokončit průklest náleto-

vých dřevin, zvelebit okolí klubov-

ny. Po práci legraci: uspořádáme 

táborák s opékáním špekáčků (na 

které Vás výbor ZO srdečně zve). 

Budeme mít příleţitost se lépe 

seznámit, popovídat si o zahrád-

kách, dětských hřištích a jak si 

zpříjemnit ţivot v naší obci. Těšíme 

se na Vaši účast. 

Pro členy máme také 

připraveny Ročenky zahrádkáře 

2009. Stále přijímáme nové členy 

a uvítáme ve svém středu kaţdého 

zájemce. Roční členská známka 

stojí 100,- Kč (z toho se 60,- Kč 

odvádí Územnímu sdruţení ČZS). 

Členství v ČZS přináší svým členům 

i výhodu slev na vstupném (po 

předloţení členské legitimace se 

zaplacenou známkou na příslušný 

rok) na zahrádkářských výstavách 

pořádaných v ČR, např. v Č. Budě-

jovicích, Litoměřicích, Lysé nad 

Labem aj. ZO ČZS Vinohrady Praha 

pořádá pro všechny přátele zahrá-

dek cyklus přednášek 

„Vinohradské úterky― v aule Příro-

dovědecké fakulty UK Benátská 2 

Praha 2 (za skleníky botanické 

zahrady) Krajinova posluchárna ve 

2. patře. Přednášky se konají vţdy 

v úterý od 17 do 19 hodin. Vstupné 

15,- Kč. Nabídka přednášek pro 

podzim 2009 je vyvěšena na infor-

mační desce u klubovny. 

 Přejeme Všem příjemné 

proţití zbytku léta.     Hana Vlčková 


