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ZDARMA 
 -  neprodejné  

OHROBECKÝ  ZPRAVODAJ  

Co se chystá 
 

Na zimní čas  se  přechází v neděli 

31.10.2010, kdy se ve 03:00  

posunou hodiny na 02:00 SELČ  

 

Sběr odpadu 

Velkoobjemový odpad proběhne 

15.-16.10. do přistavených kontej-

nerů na obvyklých místech.   

 

Nebezpečný odpad bude na obvyk-

lých místech vybírán 23. 10.  

 

Krátká sdělení 
 

Volby senátní i komunální 

Ve dnech 15. (od 14:00 do 22:00) 

a 16. (od 8:00 do 14:00) října 

proběhnou senátní a komunální 

volby. Trvale hlášení občané 

Ohrobce obdrţí hlasovací lístky do 

svých schránek. Pokud by je snad 

někdo ve schránce nenašel, ná-

hradní dostane během voleb přímo 

na úřadě, nebo  před volbami do-

mů po telefonické domluvě. Obča-

né se sníţenou pohyblivostí mají 

moţnost poţádat o návštěvu členů 

volební komise s přenosnou voleb-

ní urnou. 

Upozorňujeme všechny voli-

če, ţe je třeba dobře přečíst ná-

vod k hlasování, protoţe probíhají 

zároveň volby komunální i do 

senátu.   

V Ohrobci očekáváme, jako 

ostatně vţdycky, hojnou účast !                                                                                                                    

 

Poděkování 
 

Dne 15.srpna nás v obci postihla 

ţivelná pohroma. Likvidace jejích 

pozůstatků spočívala v likvidaci 

všeho zeleného, co rostlo na na-

šich zahrádkách. 

Chtěli bychom touto cestou podě-

kovat našemu obecnímu úřadu za 

pochopení situace a přistavování 

kontejnerů na „zelený odpad“. 

Kontejnery se velmi rychle naplňo-

valy, ale i vyprazdňovaly, tím nám 

pomohly s likvidací „zbytků zahrá-

dek“ po krupobití. 

Ul. Oblouková – Škorpovi, Červen-

kovi, Kloudovi a Šlampovi 

  

 

 

Kroupy  jako před 40ti lety….. 

 

 V neděli  15.8.2010 se Ohrobcem prohnala bouřková smršť, doprovázená silným 

krupobitím. Smutnou vzpomínkou byla ještě donedávna torza kukuřice na okolních polích,  

tiše  vypovídající  o síle ledového ničení.  Během jedné jediné půlhodinky bylo sklizeno 

všechno ovoce, zelenina   a vlastně kompletně celé zahrady. Přeţily jen vzrostlé dřeviny a 

někdy ani ty ne (viz foto z ul. Na Hřebenu). Mimo zeleně byly poničeny střechy domů i ků-

len,skleníky a venku zaparkované automobi-

ly. Místy se tvořily dokonce „kroupové závě-

je“, které ve stinných zákoutích vydrţely 

v ledovém stavu do večera následujícího 

dne. 

 Kroupy byly místy velké jako tenisový 

míček a jak pravila místní rodačka, taková  

spoušť byla naposled před 40ti lety.   

 

 

A tak jsme opět zalistovali v kronice a dočetli se, ţe 11.září 1970  

opravdu Ohrobec a okolí postihlo podobné „ledové  

pustošení“ vyznačující se „kroupami velikosti  

malého slepičího vejce“. Budiţ nám  

útěchou, ţe na dalších 40 let  

máme snad  

vybráno   
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Slovo zastupitele 

Ing.Tomáš Maruniak 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelem Ohrobce jsem se stal 

poměrně nedávno, aţ v průběhu 

volebního období, po odstoupení 

některých členů zastupitelstva. Kdyţ 

jsem byl kolegy zastupiteli vyzván, 

abych napsal pár řádek do této 

rubriky, tak jsem zjistil, ţe zdaleka 

ještě nemám takový detailní přehled 

o dění v obci, jako mají někteří 

z nich. Po neúspěšném přemýšlení o 

vhodném tématu do tohoto 

příspěvku jsem začal pro inspiraci 

proč í ta t  obdobné předchoz í 

sloupečky svých kolegů s cílem 

napsat něco obdobně „ohrobecky“ 

fundovaného.  

A právě při pročítání těchto příspěvků 

jsem si znovu uvědomil něco, co 

jsem léta z pozice občana neznalého 

zákulisí správy obce často dobře 

neviděl. 

Dobrý zastupitel či zastupitelka je 

neobyčejný člověk. 

Obětavý, vytrvalý, společensky zralý, 

zkušený, hasí co ho pálí, má zájem o 

své okolí a chce ho měnit, obětuje 

svůj volný čas, nese právní 

odpovědnost za své  rozhodování, 

nebojí se jít do konfliktu, musí si být 

vědom, ţe zdaleka ne vţdy můţe 

vyhovět všem spoluobčanům.  A 

k tomu mnoho dalšího, vydalo by to 

na dlouhé povídání. 

Rozhodně si dnes myslím, ţe dobrý 

zastupitel či zastupitelka obce není 

někdo, kdo běhá po kaţdé vesnici 

v celých hojných tlupách. Naopak, to 

je poměrně vzácný druh lidí.  

Jsem rád, ţe Ohrobec má štěstí na 

tento typ lidí.  Poznal jsem dobré lidi, 

kterým opravdu na Ohrobci záleţí. Je 

to realita, kterou si podle mého 

názoru ne kaţdý plně uvědomí. 

A z mojí strany to není sebechvála, 

protoţe to píši o svých kolezích 

zastupitelích a ne o sobě. A 

nerozlišuji, za kterou kandidátku byli 

zvoleni.   

Jako obyvatel Ohrobce si mohu 

jenom přát, aby těmto lidem chuť do 

práce vydrţela hodně dlouho. Aby tu 

tak stále byla aspoň jedna vytrvalá 

tlupa dobrých zastupitelů… 

Tomáš Maruniak 

zastupitel obce 
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Malý postřeh z ulice Na Konci 

 

Ulice Na Konci, kde bydlím, ne-

dávno i s přilehlými ulicemi dostala hezký 

asfaltový koberec. Zmizela mračna prachu 

a nejezdíme terénem, který měl něco spo-

lečného s  tankodromem. Nikdo 

z okolojdoucích nemusí chodit bahnem a 

dusit se prachem po projetí auta. Měl 

jsem z toho velmi dobrý pocit. Brzy mně 

nemile překvapily reakce některých okolo 

procházejících, které jsem zaslechl při 

letním povalování na zahradě ve chvilkách 

volna:  

Ona:  „Jé, to je hezký asfalt“  

On:  „No jo, kdyţ má někdo protekci…“ 

Nebo: „No, ti si to uměli zařídit, nám 

novej asfalt neudělají“. 

A taky: „Hmmm, nová silnice, já se na to 

vy…, u nás nic a nic (hodně zle)! 

Bylo nepříjemné poslouchat po-

dobné komentáře, ale po zkušenostech ze 

zastupitelstva to nebylo zase aţ tolik pře-

kvapivé. Všechny spoluobčany, bych tímto 

chtěl ujistit, ţe jsme si to opravdu zařídili, 

stejně jako  ulice V Sedlištích, za své pení-

ze a svým vlastním úsilím. Skupinka oby-

vatel z ulice se finančně sloţila a vše si 

zorganizovala. Opravdu nemáme protekci 

na obci a ani bychom ji nechtěli. Obec je 

těmto projektům nakloněna a ráda poradí 

a pomůţe vyřídit potřebná povolení, ale 

finacování je zatím na majitelích nemovi-

tostí. 

A stejně ti okolojdoucí, to asi byli 

nějací přespolní, protoţe praví Ohrobečáci 

přece tak zlí nejsou… 

Tomáš Maruniak 

Úvoz 
 

 Jiţ delší dobu jsme přemýšleli, jak 

zlepšit  schůdnost ulice Úvoz, která slouţí 

jako pěší zóna od rybníku k pekárně. 

 Zásadním problémem této svaţité 

ulice byla  vţdycky dešťová voda, která  při 

výraznějším, nebo dlouhotrvajícím dešti  

vymílala koryto, splavovala štěrk a zeminu 

nejen z cesty, ale i z okolních pozemků,    

vydatně zaplavovala křiţovatku s ulicí 

V Dolích a ucpávala  dešťovou vpusť . Snaţi-

li jsme se proto najít nějaké cenově dostup-

né řešení, které by usměrnilo  dešťovou 

vodu a zároveň vylepšilo povrch uličky, aby 

bylo moţné bez velkých problému nejen 

vyjít pěšky, ale i  vytlačit kočárek, dětské 

kolo apod.   

Doufáme, ţe první větší déšť nám po-

tvrdí, ţe snaţení nebylo zbytečné  a ţe všem 

z Vás, kdo Úvozem denně chodí (a není Vás  

vůbec málo),  se bude chodit a jezdit na 

kole o poznání lépe. 

 Spodní část Úvozu bychom chtěli doře-

šit spolu se zastávkou, kde dojde k posunu-

tí a otočení označníku autobusové zastávky, 

který je dnes umístěn nevhodně  uprostřed 

chodníku .  

Hasiči 
 

 Po dlouhém období „bdělého spán-

ku“ se dostává zase do formy naše jednot-

ka SDH, jinak ohrobečtí hasiči. Jednotku 

posílili noví členové s chutí i elánem anga-

ţovat se tam, kde je třeba. My se za obec 

těšíme, ţe naváţou na staré tradice, kdy 

hasiči působili v obcích jako  hlavní organi-

zátor veškerého dění a zároveň jako hlavní  

záchranář při jakýchkoliv ţivelných i jiných 

kalamitách. 

Doufáme, ţe se bude spolupráce s hasiči 

vyvíjet  i nadále příznivě, ţe budou naší obci 

oporou stejně jak je uvedeno v následujícím 

dopise:  

…….chtěla bych poděkovat dobrovolným 

hasičům, kteří nám pomohli se zatopeným 

sklepem.  Jejich přístup byl obdivuhodný a 

příkladný, projevili velkou míru pochopení 

pro situaci, byli vstřícní, ochotní a milí. 

Konkrétně se jedná o pány Michala Macha-

tu, Libora Haicha a Petra Povondru. Jsem 

vděčná za to, ţe je máme. Poděkování bych 

ráda rozšířila i za sousední rodinu Svobodo-

vých, kterým stejnou měrou pomáhali. 

                                     Mgr. Lucie Honzalová 
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Konec volebního období  - aneb co se povedlo a co ne 

 

 Čtyřleté volební období končí a tak je třeba sloţit „maturitu“. Rozdíl mezi zkouškou z dospělosti a zúčtováním 

volebního období je nejen ve vstupním potenciálu. Student  po dobu čtyř let rozvíjí své vědomosti směrem, který si zvolí a 

na konci obhajuje znalosti, kterých dosáhl. Zastupitelstvo rozvíjí svoje plány a předsevzetí  v rozsahu, který kasa dovolí  a 

na konci čtyř let obhajuje, zda dosaţené úspěchy jsou úměrné vynaloţeným finančním prostředkům.  Pravdou je, ţe stej-

ně jako studenti  tak  i zastupitelé se mohou rozhodnout, který směr rozvoje je ten správný. Hospodařit by měli  ale všich-

ni směrem  jedním - účelným a šetrným, zastupitelé s prostředky obce, studenti s  kapesným.  

A tak jsme paní starostce vylosovali maturitní téma:  

 

„Hospodaření obce a dosaţené výsledky v minulém volebním období“ 

 

  „Na úvod bych ráda řekla, ţe finanční  prostředky, které obec kaţdoročně získává ze státního rozpočtu, jsou vel-

mi svazující.  Naší snahou proto bylo seřadit  záměry a potřeby nejen dle jejich důleţitosti, ale i přizpůsobit  je dostupným  

finančním moţnostem. Snaţili  jsme se hospodařit co moţná šetrně a efektivně  - a s vydatnou podporou Vás  občanů  

investovat  získané  finanční  prostředky nejen  do udrţení  chodu obce, ale  i do postupného budování  základní vybave-

nosti, která je  v obci stále neuspokojivá. 

 Samozřejmě co člověk, to názor, a tak jsme se někdy shodli téměř ve všem, jindy naopak neshodli a před roz-

hodnutím dlouho polemizovali. Věřte, ţe to vţdycky  nebylo jednoduché.  Stejně jako pro kaţdého z Vás je prioritou něco 

zcela jiného, tak je to i s jednotlivými zastupiteli.  Čtyřleté období nám umoţnilo vytvořit si reálnou představu o tom, jak 

moc se můţeme „rozmáchnout“ a s čím  můţeme  v rámci financování počítat, naopak na co máme rychle zapomenout a 

hledat náhradní a levnější řešení.  Naprosto jednoznačně jsme ale pochopili, ţe nemůţeme očekávat zázrak v podobě 

nějaké pohádkově vysoké  dotace, grantu, nebo přísunu nečekaných finančních prostředků.  Nemyslím si,  ţe do budouc-

na  bude situace příznivější, spíš naopak. Je třeba vyuţít všech dostupných moţností  a ucházet se o přidělení dotací i na 

sebemenší projekty. 

 

Kdyţ se ohlédneme zpět, můţeme říci, ţe společně se nám podařilo: 
 

vybudovat novou ČOV a 1,5 km vodovodních a kanalizačních řadů 

zrekonstruovat  3 přečerpávací stanice kalů 

dokončit dešťové vpusti v ulici Břeţanská 

přeloţit dešťovou kanalizaci v ul. Károvská v délce  0,5 km 

postavit chodník od zastávky „U Čisteckých“ k zastávce „Ohrobec“ v celkové délce  465 m 

postavit chodník v úseku „Úvoz – Nad Úvozem“ v délce 180 m 

poloţit dlaţbu na chodníku po hrázi rybníka a v ulici Zvolská k obchodu 100 m 

doasfaltovat  ul.Károvská  v úseku „Úvoz – Nad Úvozem“, opravit  povrch v úseku  Oblouková – otočka autobusu 

(včetně řešení dešťových vod) v délce  980 m a zhotovit nové nástupní ostrůvky zastávek „Ohrobec- Károv“ 

částečně opravit ul. K Vranému v délce 240m, horní část ulice Úvoz a křiţovatku Úvoz x Károvská 

postavit nové veřejné osvětlení v ulici V Březinách a části ulic Na Širokém I a Topolová a zrekonstruovat v ul. Akátová, 

Jabloňová, Károvská a Vřesová 

získat darem 55 pozemků (11 650 m2 ), které jsou součástí místních komunikací 

za vydatné podpory občanů vzniklo nové dětské hřiště na 

Kárově a díky občanskému sdruţení Ohrobec dětem bylo 

zrekonstruováno hřiště mezi rybníky a postaveno nové 

v ulici V Dolích  

 

Náklady na opravy a investice dosáhly částky 31 365 000 

Kč .  Z toho největší částky jsme utratili za: 

Kanalizaci (splaškovou, dešťovou)      16 900 tis 

Vodovod      300 tis 

Silnice  9 125 tis 

Chodníky  1 980 tis 

Veřejné osvětlení  1 270 tis 

Budovu OÚ  1 410 tis 
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Co se nepovedlo ? 

neuspěli jsme s ţádostmi o dotaci na opravu komunikace, rekonstrukci autobusových zastávek, rekonstrukci přečer-

pá vacích stanic, sportoviště …. 

nenašli jsme vhodné vyuţití pro volné obecní prostory ve statku 

nepodařilo se zřídit obecní policii v rámci mikroregionu 

nepodařilo se nám  zajistit  mateřskou školu  

 

Co zůstalo rozděláno ?   

chodník podél ul.Károvská 

rekonstrukce autobusových ostrůvků a čekáren 

rekonstrukce veřejného osvětlení v  ul.Šumavská 

před dokončením je projekt na chodník  a novou zastávku 

v ulici Zvolská 

projekt na zateplení budovy OÚ 

 

 Nakonec bych chtěla vyslovit to o čem se „nahlas“ nemluví,  ale zároveň je stále „ve vzduchu“ – soustavná a ne-

smyslná rivalita Ohrobce a Károva. Není tu ţádná vesnice a chatová osada, naše obec je jen jedna a v ní  trvale bydlící 

občané anebo  sezonní občané - rekreanti. Cesty, vodovod, kanalizaci, osvětlení, autobus, hřiště i všechno ostatní potře-

bují všichni stejně.  Byla bych ráda, kdyby Ti z Vás, kdo mají chuť v obci být jakýmkoliv způsobem činní a uţiteční ať uţ 

společensky, kulturně, sportovně  nebo jinak, aby tak rozhodně udělali bez ohledu na to, jestli ţijí na „Kárově“, nebo ve 

„Starém Ohrobci“. 

 Všem zastupitelům děkuji za spolupráci, čas a energii, kterou věnovali práci pro obec. Naší obci jménem součas-

ného zastupitelstva přeji, aby si občané zvolili nové zástupce podle svých představ a aby byla činnost budoucího zastupi-

telstva pro obec přínosem.                                                                                                                            Michaela Zázvorková 

Zastávka „Zvolská“ 

 

Zase o krůček dál jsme postoupili se 

záměrem postavit chodník v ulici Zvolská  

v úseku K Vranému aţ Průběţná a 

autobusovou zastávku poblíţ křiţovatky 

Zvolská x Průběţná. Záliv i nástupní 

ostrůvek směr Praha se v projektu 

podařilo umístit na pozemek, který je 

příslušenstvím silnice Zvolská (ve správě 

SÚS)  a částečně na náš obecní „cíp“ 

přiléhající k silnici.  Směrem na Zvoli 

jsme ale nuceni projektovat vzhledem ke 

katastrální hranici na Zvolském katastru 

a  tam je stavba podmíněna  souhlasem 

obce Zvole a souhlasem vlastníka 

konkrétního pozemku. Obojí máme 

přislíbeno. 

Ihned po dopracování projektu 

poţádáme všechny dotčené orgány o 

vyjádření, v případě kladného stanoviska 

stavební úřad o vydání územního 

rozhodnutí a poté odbor dopravy MěÚ 

Černošice o vydání povolení na stavbu.  

To je ale jen půl úspěchu. Ta druhá 

polovina je obstarání potřebné finanční 

částky, která  je k realizaci zastávek 

nutná. Vhodný dotační titul zatím není na 

obzoru, takţe musíme ušetřit jinde…. Co 

třeba na veřejném osvětlení?? 

   

   

Šetřit na veřejném osvětlení ??? 

 

Z důvodu úspory  elektrické energie jsme 

uvaţovali o moţnosti vypínání veřejného 

osvětlení v nočních hodinách.  Kupodivu 

je to běţná praxe i v jiných vesnicích, kde 

to lidé berou jako samozřejmost. Protoţe 

ale v Ohrobci tomu tak bylo  naposledy 

před více jak  deseti lety, neradi bychom 

rozhodli od stolu. Musíme ale uváţit, ţe 

počet světel v posledních osmi letech 

značně narostl rozšířením sítě veřejného 

osvětlení. Tím se výrazně  zvýšila 

spotřeba energie a při avizovaném 

zdraţení dodávky proudu bude poloţka 

za el. energii kaţdoročně vyšší a vyšší.  

Pro představu uvádíme náklady na roční 

provoz veřejného osvětlení : 

- při provozu světel celou noc (v průměru 

10 hod denně)  jsme loni zaplatili za el. 

energii 272 tis.Kč 

- při vypínání po dobu např. od 01:00 do 

04:00 hod. bychom ušetřili 90 tis. Kč 

-  úspora  získaná vypínáním  po 

avizovaném zdraţení proudu o 20% by 

byla více jak 100 tisíc  korun.  

  

 

 

 

Poničení hřiště 

 

V minulých číslech jsme radostně jásali 

nad novým dětským hřištěm  mezi 

rybníky a před úřadem. Nové hřiště u 

rybníka vydrţelo nové jeden jediný den, 

neţ stihli  mládenci z obce pomalovat 

lavičky, vyvrátit plot a nastěhovat do 

hrádku Kulíku lahve vajgly, papíry apod.  

Za krátkou dobu od otevření  uţ byla  

rozbitá houpačka, na lanovce se 

opakovaně objevuje uzel. Hřiště před 

úřadem obstálo jen díky paní Ţáčkové a 

Svobodové, které je před nájezdem 

nenechavců chránily téměř vlastním 

tělem. Domluva  na místě nepomáhá, 

ničení se opakuje, a tak bychom chtěli 

apelovat hlavně na rodiče, ať se zajímají 

o to -  kde a jak  jejich děti (v tomhle 

případě školou povinné) tráví svůj volný 

čas. Rádi bychom všem nejmenovaným 

aktérům (a protoţe jsou nezletilí zároveň 

i jejich rodičům) vysvětlili, ţe pokud mají 

chuť pít, kouřit a demolovat vše kolem, 

tak ať takovou povznášející činnost 

provozují na svých zahradách a domech. 

Dětské hřiště není tím pravým místem. 

Vysvětlete prosím svým dětem, ţe na 

hřiště se chodí sportovat, hrát, posedět, 

popovídat apod.  Zaráţející je, ţe místní 

„akční skupina“ s míčem ještě 

nedorazila, zatímco s tabákem a s 

„vodnicí“ vţdycky. 
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Do školy i do úřadu … 

                                 ... na kole, na kole, na ko le! 

 

V roce 2007 byla ustanovena skupina zastupitelů z regionu Dolnobřeţanska (Ohrobec zastupoval Ing. Vladimir 

Škván), která projela a navrhla trasy do tzv. generelu cyklostezek ČR. Realizace, především kvůli penězům a sloţitým 

majetkovým poměrům, poněkud vázne, ale první vlaštovky se objevují. 

Jednou z nich je i 11. září otevřená cyklostezka z Libně do Dolních Břeţan a dále směřující na Prahu 12 (na 

úsek do Cholupic si budeme muset ještě pár měsí-

ců počkat). 

Cyklostezky mají přispět nejen k rekreaci 

našich i praţský obyvatel a tedy k rozvoji cestovní-

ho ruchu, ale i ke spojení obcí našeho mikroregio-

nu. Přestoţe nová cyklostezka vede po východní 

hranici našeho katastru a v mapě k ní můţete vi-

dět čárkovaně vyznačenou polní cestu od horního 

rybníka v Ohrobci, ve skutečnosti končí uprostřed 

polí. Posledních asi 400m cesty chybí k tomu, aby i 

naši občané mohli na tuto stezku pohodlně najet. 

Pozemek v tomto úseku je obecní a tak 

nezbývá,neţ doufat, ţe se povede  na přípojku do 

Ohrobce najít peníze buď v grantech EU, nebo tře-

ba u místních podnikatelů, jimţ by připojení na 

cyklostezku mohlo přinést zvýšený obrat. 

 

Varianty cyklistických tras v oblasti  Dolnobřeţanska 
(převzato s laskavým svolením Dolních Břeţan z broţury Na kole Dolnobřeţanskem)  

Okruh č. 1OkručOkruh č. 1 

Charakteristika: náročný, délka 40 km, 

trasa: Dolní Břeţany,Lhota, Ohrobec, 

Zvole, Vrané nad Vltavou, Libeř, Libeň, 

Zlatníky – Hodkovice, Dolní Břeţany 
 

Okruh č. 2. 2 

Charakteristika: lehký, délka 17 km, 

trasa: Dolní Břeţany, Lhota, Ohrobec, 

Zvole, Libeň, Zlatníky-Hodkovice, Dolní 

Břeţany 
 

Okruh č. 3 

Charakteristika: náročný, délka 33 km, 

trasa: Dolní Břeţany, Lhota, Ohrobec, 

Zvole, Vrané nad Vltavou, Černíky, 

Okrouhlo, Libeň, Zlatníky - Hodkovice, 

Dolní Břeţany 
 

Okruh č. 4. 4 

Charakteristika: středně náročný, 

délka 24 km, trasa: Dolní Břeţany, Lhota, 

Ohrobec, Zvole, Černíky, Okrouhlo, Libeň, 

Dolní Břeţany 
 

Okruh č. 5 č. 5 

Charakteristika: náročný, délka 27 km, 

trasa: Dolní Břeţany, Lhota, Ohrobec, 

Vrané nad Vltavou, Zvole, Libeň, 

Dolní Břeţany 
 

BoBa 
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Dobrá věc se podařila 

 

 Jiţ  v minulém čísle Ohrobeckého zpravodaje jsme informovali, ţe bychom chtěli v JK Harfa provozovat hiporehabilitaci („léčba 

koněm“). Nyní můţeme říci, ţe  dobrá věc se podařila. 

       Pro zahájení těchto aktivit bylo nutné najít tým lidí, kteří se sešli ve svém osobním volnu a po nemalém úsilí vše zorganizovali a dali 

dohromady. Aby se tato činnost rozjela  kvalitně a na patřičné úrovni, bylo nutné zajistit účast školených hipoterapeutů, které částečně 

platí instituce samy, další část doplácí JK Harfa z členských příspěvků. Pod vedením těchto odborníků probíhá vlastní hipoterapie v 

našem areálu JK Harfa.  Od 1. srpna těchto sluţeb vyuţívá pravidelně Modrý klíč a od 

září také Jedličkův ústav. 

       Pro provoz je stále třeba dobrý tým lidí, kteří na úkor svého osobního času 

docházejí pomáhat, aby hiporehabilitace mohla nadále fungovat. Ale nejen to, 

potřebné je i vhodné rehabilitační vybavení.      

       Při shánění sponzorů, potřebných pro rozvoj 

této aktivity, jsme oslovili Obec Ohrobec s 

ţádostí o zakoupení rehabilitačních pomůcek na 

koně.  Za pořízení těchto pomůcek patří obci 

naše velké poděkování. 

„Léčbu koněm“  nehradí zdravotní pojišťovny, a 

proto jsme odkázáni na sponzorské a finanční 

dary.       

 

 Zdravotní postiţení si nikdo z nás jistě nevybere, ale vzájemnou pomoc ostatním ANO. 

Abychom hipoterapii mohli stále provozovat a do budoucna dále rozvíjet, je zapotřebí pro naše 

postiţené klienty najít další ochotné sponzory.  

 Více na  http://www.jkharfa.cz/hipoterapie/. 

 

                                                                                                                        Za JK Harfa Marie Slavíčková 

Ročník 4 .  č ís lo  3  
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Vrby kolem rybníka 
 

 Určitě jste si všimli, ţe stromy 

( převáţně vrby) na břehu předního 

rybníka  nás začínají pomalu, ale 

jistě opouštět.  Některé uţ opustily, 

jiné se pováţlivě naklání nad 

hladinu a co chvíli upadne do vody 

suchý kmen.  Ve spolupráci se 

skauty a kulturní komisí bychom 

rádi při nějaké nadcházející 

příleţitosti na místo padlých vrb 

vysadili nové a ty stávající se 

budeme snaţit  udrţet ještě nějaký 

čas při ţivotě.  

Smutné vandalstv í  a le 

postihlo starou lípu u zvoničky na 

hřišti, kterou uvnitř vykotlané díry 

podpálili místní kluci. Lípu jsme 

byli nuceni okamţitě pokácet.  
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Program kulturních akcí říjen aţ prosinec 2010 

 

Neděle, 3.  říjen 2010 - 15:00  DRAKIÁDA  Po dvou minulých roční-

cích pokračuje tradice podzimních drakiád na louce U Střelnice 

(mezi Károvem a Lhotou). Snad bude zase foukat … loni jsem napo-

čítali asi 30 draků, ať uţ doma vyráběné či kupované. Měli jsme 

draky řiditelné, papírové, plátěné i igelitové. A  všichni krásně lítali. 

Bude jich letos více ? 

Sobota, 9. říjen 2010 - 20:00 KLUB DESKOVÝCH HER ARISTOKRAT XI  

- 11. setkání Klub deskových her v restauraci Aristokrat. Přijďte kdokoli, kdo si chcete 

zahrát některou méně obvyklou deskovou hru 

Sobota, 6. listopad 2010 - 17:00 STRAŠIDELNÝ OHROBEC - HELLOWEEN Pojďte s ná-

mi na strašidelný průvod Ohrobcem. Lampióny s sebou 

Sobota, 13. listopad od 20:00 KLUB DESKOVÝCH HER ARISTOKRAT XII  

Sobota, 27. listopad  od 15:00 na statku VÁNOČNÍ ZDOBENÍ - Adventní věnce 

Sobota, 4. prosinec  od 16:00 na statku, MIKULÁŠSKÉ DIVADLO s mikulášskou nadíl-

kou 

Sobota, 11. prosinec od 20:00 KLUB DESKOVÝCH HER ARISTOKRAT XIII 

Čtvrtek, 23. prosinec  v 18-19 hod. před budovou OÚ BETLÉMSKÉ SVĚTLO  

Ligreto + Tanrtix + Kulíkov + 

Abalone … umocněno 

dobrou náladou = KDH  

 

Tuhle rovnici uţ řešíme víc 

jak rok kaţdou druhou sobotu 

v měsíci od 20 hodin v restauraci 

Aristokrat na Kárově. Přijměte obra-

zovou pozvánku do Klubu Desko-

vých Her a chcete-li si zahrát s ná-

mi, napište si do diáře tato data:  

9.října, 13. listopadu, 11. prosince, 

8. ledna … .  

Více na http://kultura.ohrobec.cz   

                                             

                              BoBa 

 

Stromeček vánoční i nevánoční 
 

Jiţ čtvrtým rokem nám do Ohrobce přivezou skauti Betlémské světlo.  Protoţe si i 

vánoční plamínek zaslouţí důstojné místo k předávání, zasadili jsme u dětského hřiště 

před obecním úřadem  jedličku. Do 

Vánoc má čas na odpočinutí 

po cestě, seznámení se se sousedy 

a zabydlení na místě, kde by měla 

dělat radost všem kolemjdoucím – a 

to nejen o Vánocích. Je moc hezká, 

krásně voní a za nás za všechny jí 

přejeme, ať krásně roste a doţije se 

spousty let.  

Vánoční stromeček máme,  ale 

o vánocích bude  chybět Betlém.  

Bude?  Určitě ne. V Ohrobci je přece 

spoustu tvořivých dětí, rodičů, babi-

ček i dědečků, kteří mají vše, co 

k vánocům patří rádi a Betlém 

k jedličce s chutí vyrobí.  Nezáleţí na 

tom jestli z papíru, látky nebo dřeva  

- důleţité je, ţe bude náš a pro nás.  

„Chlév“ o výšce asi jeden metr by-

chom nechali vyrobit stabilní, dřevě-

ný - aby bylo moţné jej vţdycky na 

vánoce ke stromku vystavit. A posta-

vičky ? Ty jsou na Vás  -  můţou se  

kaţdý rok obměnit, doplnit, opravit  

                                                                     

……. máme na to společně 3 měsíce! 

http://kultura.ohrobec.cz/udalost/drakiada-0
http://kultura.ohrobec.cz/udalost/klub-deskovych-her-aristokrat-xi
http://kultura.ohrobec.cz/udalost/strasidelny-ohrobec-helloween
http://kultura.ohrobec.cz/udalost/klub-deskovych-her-aristokrat-xi
http://kultura.ohrobec.cz/udalost/klub-deskovych-her-aristokrat-xi
http://kultura.ohrobec.cz
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Nepodepsané články jsou z „dílny“ 

obecního úřadu. 

Podzimní 
 

Za pár dnů - jak račte chápat,  

stromy budou ze zlata. 

Ohrobec na Praze západ 

ponoří se do bláta….. 

 

Kouzelné je  pod čepicí, 

s blátem nejen na nohou 

pozorovat na Střelnici, 

jak draci sviští oblohou….. 

 

P.S. 

Co je pointou této  krátké statě? 

Sdělit, ţe Ohrobec je hezký i v blátě! www.ohrobec.cz  
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Milan Zier - tak to vidím já 
 

 Váţení občané, skončilo další volební období a jelikoţ jsem se rozhodl nekandidovat 

jiţ ani do zastupitelstva, je čas trochu se ohlédnout nazpět. 

     Za těch 20 let mého působení v naší obci uteklo mnoho vody, z malých dětí jsou dospělí 

lidé a vesnice doznala značných změn. Z 500 občanů v r. 1990 vzrostl jejich počet na 1000, 

a to nepočítám  minimálně 200 lidí nepřihlášených. V téměř celé obci  se podařilo s  vydat-

nou pomocí občanů poloţit kanalizaci a vodovod, coţ  myslím, je ta  nejpodstatnější změna.  

Bohuţel, se nám nedaří  sníţit cenu vodného a stočného, protoţe voda k nám teče přes ně-

kolik obcí a subjektů, které si cenu navyšují. Dříve řady spravovala obec, coţ dnes uţ nelze. 

Správce musí mít odborné oprávnění k této činnosti a to  obec nemá.  Na dotování vody a 

kanalizace, jak jsme to dělali dříve, nejsou peníze a ani to nebylo správné. Obec si musí vy-

tvořit finanční rezervu na opravu a obnovu zařízení.  

    Rozdílný je i pohled na veliký nárůst obyvatel. Někteří lidé si myslí, ţe vesnice měla zůstat 

podstatně menší. Těsné sousedství s Prahou  přináší  tlak na rozšíření  zastavitelných  ploch 

a jen těţko jsme mohli  udrţet obec v podobě, jaká byla v roce 1990. 

    Nárůst obyvatel má i svoje klady.  Pokud se občané přihlásí k trvalému pobytu, přinese to 

obci zvýšení  příjmu daní  a je potom  schopna  alespoň trochu  investovat. Také příchod ně-

kterých nových lid, kteří jsou  aktivní a činní,  je pro vesnici přínosem. Mají zájem o dění 

v obci a snaţí se, dle svých moţností, pro obec něco udělat. Pokud bych  měl shrnout vše za 

těch 20 let mého působení, udělalo se jistě mnoho práce. Snaţil jsem se rozhodovat podle 

své nejlepší vůle a svědomí a dělat pro obec jen to nejlepší. I kdyţ se někdy něco nepovedlo, 

převaţují věci jistě dobré a uţitečné. 

   Práci mého nástupce Ing. Zázvorkové hodnotím velice kladně. Je to člověk, který sice méně 

mluví, ale o to více dělá. Jednoznačně ji do nových voleb podporuji. Vţdy je nutné hodnotit 

člověka podle jeho práce, která je za ním vidět a ne podle krásných řečí, všemoţných slibů a 

skutek jaksi utekl. 

   Myslím si, ţe kdybychom se všichni alespoň trochu zamysleli a snaţili se chovat tak, jak to 

píše spisovatel Robert Fulghum ve své kníţce „Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se 

naučil v mateřské školce“,  byl by svět o mnoho lepší. 

   Pár  řádků z jeho kníţky:  VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT o tom, jak ţít, co dě-

lat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu hory 

zvané postgraduál, ale na pískovišti v nedělní škole. Tohle jsem se tam naučil: 

    O všechno se rozděl. Hraj fér. Nikoho nebij.  Vracej věci tam, kde jsi je našel.  Uklízej po 

sobě.   Neber si nic, co ti nepatří.  Kdyţ někomu ublíţíš, řekni promiň.  Před jídlem si umyj 

ruce.  Splachuj.   Ţij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej, kaţdý den trochu maluj, 

kresli , zpívej , tancuj , hraj si a pracuj.  Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a dokonce i to se-

mínko v kelímku – všichni umřou. My také.  Všechno, co potřebujete znát, tam někde je. 

Slušnost, láska a základy hygieny. Ekologie, politika, rovnost a rozumný ţivot. Vyberte si kte-

rékoliv z těch pravidel a řekněte to sloţitými dospělými výrazy a vztáhněte si na to svůj ţivot 

v rodině nebo práci, na svou vládu  nebo svůj svět a uvidíte, ţe to platí, je to jasné a sedí to. 

– ROBERT FULGHUM  

      K těmto několika řádkům jiţ není co dodat. Všem děkuji za spolupráci, přeji pevné zdraví,  

spokojenost a  štěstí v ţivotě. 

                                                                                                         Zier  Milan 

 

 

Krátká sdělení 
 

Myslivecký svaz informuje 
  

 Lovecká sezona na lov srnčí 

zvěře začíná dle zákona kaţdo-

ročně 16. 5. Hlavní lovecká se-

zona na lov ostatní spárkaté 

zvěře začíná 1. 8. Cílem lovu je 

odlov zejména slabé a nemocné 

zvěře a redukce zvěře na stát-

ním orgánem stanovené tzv. 

normované stavy zvěře za úče-

lem minimalizace škod způsobe-

ných zvěří na porostech. 

 

Plán podzimních  honů: 

6. 11. hon v polní části honitby 

13. 11. naháňka v lesní části  

20. 11. hon v polní části honitby 

27. 11. naháňka v lesní části  

4. 12. hon v polní části honitby 

11. 12. naháňka v lesní části  

18. 12. hon v lesní části honitby 

31. 12. naháňka v lesní části  

Miroslav Červenka  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud  půjdete ještě do 

lesa   na houby, dejte pozor 

nejen na myslivce, ale i mocho-

můrky  a nešlápněte na mloka!  

Foceno v Ohrobci 29.9.2010 
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