
V sobotu 5. března 2011 se od 14.00 ho-
din v obecním statku  i okolí koná  slav-
nostní otevření nově vzniklého Kulturní-
ho centra Čtyřlístek.
  Na sklonku roku 2010 bylo za-
loženo občanské  sdružení Kulturní  cen-
trum  Čtyřlístek,  které  dostalo  od  obce 
do nájmu tzv. obecní statek. V současné 
době  vrcholí  rekonstrukce  přízemí  tak, 
aby v  sobotu 5.  března mohlo být nové 
centrum slavnostně otevřeno. 
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ZPRAVODAJ
OHROBECKÝ 

SČÍTÁNÍ OBYVATEL
  Na konci března bude zaháje-
no  sčítání  obyvatel.    Žádáme  všechny 
občany  o projevení  vstřícnosti ke sčí-
tacím  komisařům,  aby  proces  proběhl 
co možná nejrychleji. Po obdržení po-
kynů  od  Českého  statistického  úřadu 
budou  informace  vyvěšeny  na  úřední 
desce a na vývěskách obce.

Upozorňujeme občany,

že poplatky za odpad a za psa měly 
být zaplaceny do 31. 1. 2011. Žádáme 
občany , kteří tyto poplatky dosud 
neuhradili, aby tak co nejdříve 
učinili.

Svoz velkoobjemového odpadu 
bude proveden 25. - 26.3. 2011
Svoz nebezpečného odpadu bude 
proveden 2. 4. 2011

ČTYŘLÍSTEK V OHROBCI

  Dne  22.  ledna  proběhla  výroč-
ní valná hromada sboru dobrovolných ha-
sičů. Sbor má v  současné době 34 členů 
s věkovým průměrem 44,9 roku. Po uctě-
ní památky p. Bohuslava Bartíka přednesl 
zprávu o činnosti starosta SDH pan Vladi-
mír Řezníček. Vyzdvihl především 
  Výrazné  zlepšení  spolupráce 
s obecním úřadem a připomněl hlavní ak-
tivity  sboru  v  roce  2010.  Jednalo  se  na-
příklad o úklid sněhu v obci, účast na čiš-
tění lesa, konání dětského dne, na kterém 
si díky přítomnosti členů sboru mohli zá-
jemci vyzkoušet oblíbené stříkání motoro-
vou stříkačkou na terč, stejně jako stříkání 
ze džberové stříkačky. Při pálení čaroděj-
nic hasiči zajišťovali dozor. Živě si  ještě 
pamatujeme srpnovou živelnou pohromu 
v  obci,  kdy  kroupy  o  velikosti  pingpon-
gových  míčků  zničily  veškerou  úrodu  a 
rozbily skleníky v obci. Jednotka sboru se 
zúčastnila  čerpání  vody  ze  zatopených 
sklepů,  řešila  zaplavenou  přečerpávací 
stanici odpadních vod u  spodního  rybní-
ka a také na Kárově spadlý strom na elek-
trické vedení a telefonní sloup. Strom byl 
pořezán a cesta byla zprůjezdněna. Členo-
vé hasičského sboru také pomáhali při vý-
lovu rybníka. 
  Na  podzim  velitel  slavnostně 
převzal  na  Obecním  úřadu  osobní  vysí-
lačky  a  radiostanici  do  auta.  Co  se  týče 
kulturních  aktivit,  uspořádal  sbor Hasič-

ský ples a Posvícenskou zábavu. Obě akce 
díky účasti občanů dopadly úspěšně.
  V loňském roce oslavil význam-

né  životní  jubileum  (90.  let)  dlouholetý 
člen sboru Josef Blecha a Vladimír Řez-
níček (80. výročí). 
  Sbor dobrovolných hasičů si také 
vytýčil  cíle  a  hlavní  aktivity  pro  letošní 
rok.  Mezi  ně  patří  pokračování  úspěšné 
spolupráce  s  obecním úřadem, vytvoření 
provzdušňovacích hrázek na potoce smě-
rem na Jarov, cvičení nových členů, účast 
na  okrskové  soutěži,  účast  na  okrskové 
schůzi,  inventura  majetku,  posvícenská 
zábava, revize hadic, pálení větví a dětský 
den.
  Více  informací o SDH Ohrobec 
můžete najít také na webových stránkách 
www.sdhohrobec.wgz.cz.  
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ŽÁDOSTI O DOTACE
  V  lednu  letošního  roku  jsme 
opět  využili  možnosti  požádat  o  při-
dělení  dotace  –  tentokrát  na  dostav-
bu chodníků, na dovybavení  jednotky 
Hasičského záchranného sboru a na re-
staurování zvoničky na návsi. Stále če-
káme na možnost  požádat o dotaci  na 
rekonstrukci staré čističky, přečerpáva-
cích  stanic    a dostavbu chybějící  části 
vodovodu a kanalizace.

ZIMNÍ „TRABLE“
a)      Žádáme všechny občany, aby par-
kovali  svými  automobily  výhradně  na 
vlastních  pozemcích  a  nikoliv  na  ko-
munikacích.  V  případě  sněžení  není 
možné  potom  ulice  prohrnovat  a  do-
chází ke zúžení  jízdních pruhů na mi-
nimum.
b)           Dále  žádáme všechny majitele 
zvířecích  miláčků  (pejsků  i  koníků), 
aby nespoléhali na mylné přesvědčení, 
že  sníh  všechno  schová.  Sníh  v  lednu 
zmizel a  to co nám po celém Ohrobci 
„vykvetlo“, můžeme jen stěží komento-
vat. Do krásy a vůně to má opravdu da-
leko. I my  se začínáme přibližovat Pra-
ze – kamkoliv šlápneš, máš ho!



  Komunitní  volnočasové  cent-
rum pro děti a jejich rodiče, jak zní podti-
tul oficiálního názvu sdružení, je nestátní 
neziskovou organizací, občanským sdru-
žením,  jehož  cílem  je  poskytnout  dětem 
všech věkových kategorií prostor k setká-
vání,  vzdělávání  a  zábavě. Současně má 
zájem i o účast jejich rodičů na těchto ak-
tivitách. Jako kulturní centrum obce chce 
přispět ke zkvalitnění kulturně-společen-
ského života všech občanů Ohrobce.
  Nově  vznikající  centrum  si  do 
svého jména dalo slovo čtyřlístek. Ne ná-
hodou.  Tento  ohrobecký  Čtyřlístek  má 
symboliku ve svých čtyřech lístečkách.
  Symbol    štěstí  –  kdo  jiný  by 
na  štěstí měl mít větší nárok než děti. A 
šťastné děti mívají i šťastné rodiče
  Symbol  přírody  -  ač  se  zdá  být 
příroda pro nás samozřejmá, je nutno o ni 
pečovat a chránit ji
  Oblíbený časopis - který spojuje 
již několik generací dětí a jejich rodičů
  Symbol  našeho  centra  –  které 
v sobě chce spojit čtyři aktivity pro děti a 
jejich rodiče
  Cílem  Čtyřlístku  je  dosáhnout 
toho, aby Ohrobec nebyl jen noclehárnou, 
ale plnohodnotnou obcí s vlastním spole-
čenským životem,  jež právě prostřednic-
tvím dětí posílí  sounáležitost  i  jejich  ro-
dičů s obcí, ve které žijí. Ne pouze byd-
lí. Do Ohrobce se stěhuje čím dál tím více 
nových obyvatel, kteří zde nemají své ko-
řeny a nemají tu své přátele a známé. Čas-
to se jedná o mladé rodiny s dětmi, které 
se navzájem neznají. Čtyřlístek chce vy-
tvořit komunitní centrum, kde by se tyto 
děti mohly setkávat, navazovat nová přá-
telství, učit se novým věcem. A jejich ro-

diče by v tomto nemuseli zůstávat poza-
du.  I  pro  ně  se  připravuje  řada  akcí  od 
ryze  oddechových  po  akce  vzdělávací. 
Centrum bude při svých aktivitách spolu-
pracovat  s kulturním výborem obce, což 
dokládá už samotné otevření centra. 
  Otevření  centra naplánované na 
sobotu  5.  března  bude  spojeno  s  boha-
tým kulturním program pro děti i dospělé. 
Zatímco  zrekonstruované  prostory  stat-
ku budou určeny především dětem,  pro-
gram pro dospělé bude probíhat převážně 
ve velkém vyhřívaném stanu, který bude 
postaven na dětském hřišti naproti. V něm 
bude připraven program od živé hudby po 
několik  divadelních  netradičních  kusů  a 
chybět nebude ani bohaté občerstvení. 

Program slavnostního otevření

Prostory centra:

14:00   Symbolické první odemčení no-
vého centra naší patronkou roku 2011 he-
rečkou  Divadla  pod  Palmovkou  Jitkou 
Sedláčkovou
14:15   Ukázka  profesionální  zumby 
(herna)
Výtvarné dílničky pro děti (klubovna)
16:00   Divadelní program pro děti s ná-
zvem 
Cesta kolem světa - hudebně zábavný po-
řad, při kterém si děti zazpívají, zatančí, 
zasoutěží  i  zacvičí. Hudba,  kterou  složil 
Josef Zámečník na  texty Josefa Kainara, 
provází  posluchače místy  pozemskými  i 
pohádkovými. Účast  dětí  v maskách  ví-
tána.
Stan:
14:00  Hraje kapela Jejda band

15:00   Drobná  divadelní  představení 
Divadla Bufet – Plovárna a Divadelní stan 
Áčko s Bé programem a Céčkovými herci
17:00   opět živá hudba v podání kapely 
Jejda band

  Programová skladba slavnostní-
ho otevření centra vlastně ukazuje, jakým 
směrem  se  bude Čtyřlístek  ubírat. Vzni-
kající  Kulturní  centrum  Čtyřlístek  má, 
jak už z podstaty čtyřlístku vyplývá, čtyři 
programové linie své činnosti:
  Klub Čtyřlístek  –  klub  pro  děti 
od  6  do  18  let  věku,  který  pro  ně  bude 
pořádat  nejrůznější  kroužky,  zábavné  a 
vzdělávací  akce.  Součástí  klubu  bude  i 
každý pátek otevřený Klub pro náctileté, 
který bude určen pro všechny dospívající. 
K dispozici budou mít děti knihy, hry, po-
čítač i televizi s DVD přehrávačem. 
  Klubíčko  Čtyřlístek  –  je  klub 
malých  předškolních  dětí  od  2  do  5  let 
věku. Děti od  tohoto raného věku se učí 
navazovat  své  první  sociální  kontakty 
mimo svojí vlastní rodinu. Veselá, vyba-
vená  herna  s  hodnými  a  hravými  tetami 
jim pomůže naučit  se  samostatnosti,  ka-
marádství,  péče  o  druhé.  Pravidelně  tu 
budou divadelní představení pro nejmenší 
děti.
  Kulturně –  společenské aktivity  
pro  celou  populaci Ohrobce  i  přilehlých 
obcí  vycházející  z  klasických  českých 
svátků a obyčejů.  Kromě toho je pro do-
spělé připraveno několik kurzů a myslíme 
i na seniory, pro které  je připraven Klub 
pro  dříve  narozené.  Nedílnou  součástí 
programu centra by se měly stát i komor-
ní  kulturní  produkce pro dospělé  –  kon-
certy, divadelní představení, filmy apod.
  Vzdělávací  akce  pro  dospělé  – 
některá  odpoledne  a  večery  by  se  kona-
ly,  dle  přání  obyvatel,  nejrůznější  pravi-
delné i jednorázové vzdělávací i sportov-
ní akce pro dospělé  (cvičení, kurzy ang-
ličtiny, atd.) 
  Tyto hlavní směry činnosti cent-
ra budou doplňovat i další podpůrné a do-
plňkové  aktivity,  jako  organizování  „zá-
jezdů“ do pražských i mimopražských di-
vadel a to na dětská odpolední i na večer-
ní představení pro dospělé. Naopak u nás 
v Ohrobci se budou konat besedy se zná-
mými osobnostmi a s odborníky na nejrůz-
nější témata (zdravotnictví, kultura, cesto-
vání a další). Činnost centra se nezastaví 
ani o letních prázdninách, kdy budou pro-
bíhat letní „vesnické“ tábory a workshopy. 
  Již v  těchto dnech sdružení při-
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  Při  jednání  zastupitelstva  bylo 
zmíněno,  zda  by  nebylo  vhodné  uva-
žovat  o  vypracování  obecního  znaku, 
který  by  sloužil  k  lepší  prezentaci  obce. 
  První  z  celé  řady  kro-
ků,  vedoucích  k  vytvoření  znaku  a 
jeho  schválení  Heraldickou  komi-
sí  Parlamentu  České  republiky,  je  sna-
ha  o  nalezení  dominanty  obce.  Rádi 
bychom Vás poprosili o ná-
měty na dominanty, stavební 
a  geografické  prvky,  či  dal-
ší předměty hodné zazname-
nání v obecním znaku. Vaše 
názory velmi  rádi přivítáme 
a prosíme o jejich zaslání na 
e-mailovou adresu redakcni-
rada@ohrobec.cz.
  Pro  zajímavost 
uvádíme základní informace 
o  tvorbě  znaku podle heral-
diků J.Severy a J.Šuka.
  Nové  znaky  obcí  by  měly  být 
navrženy podle týchž heraldických pravi-
del, jako  byly po staletí vytvářeny znaky 
šlechticů, měst či znaky církevní.
  Dodržení  heraldických  pravidel 
při  tvorbě  znaku  však  není  pouze  výra-
zem úcty k  tradicím, ale má  i  své dobré 
praktické důvody. Znaky vytvořené pod-
le  heraldických  zásad  jsou  kontrastní, 
jednoduché a přehledné.

V české heraldice se používají dva kovy: 
zlato a stříbro, znázorňované žlutou a bí-
lou  barvou.  Základní  heraldické  barvy 
jsou čtyři: červená, modrá, černá a zele-
ná.  Všechny  barvy  a  kovy  se  souhrnně 
nazývají tinkturami. Heraldicky nejspráv-
nější je pravidelné střídání kovů a barev. 
Tedy na pole barevná by měly být klade-
ny kovové figury a na pole kovová barev-

né figury.
Jako  symboly  se  po-
užívají  heroldské  fi-
gury  a  obecné  figu-
ry.  Heroldskými  fi-
gurami  jsou  tradič-
ní  geometrické  obraz-
ce včetně způsobů dě-
lení  štítů  na  jednotli-
vá  pole.  Mezi  obec-
né  figury  patří  v  čes-
ké  heraldice  nejčastěji 

lev a orlice. Obecnými figurami  jsou ale 
i všechna ostatní zvířata, symboly budov, 
postavy a podobně.  
Obecné  figury  je  zvykem  zjednodušo-
vat a schematizovat. Věže a hradby, jaké 
jsou ve znacích mnohých měst,  tedy ne-
jsou obrazem nějaké konkrétní části měst-
ského  opevňovacího  systému,  ale  jsou 
pouze  symbolem  opevnění.  Zrovna  tak 
lvi či orlice v našem státním znaku nema-
jí ambice být ilustracemi odborné zoolo-

gické příručky ale jsou symboly – logy. 
Do  znaku  nepatří  krajiny  (zejména 
naturalistické),  budovy  kreslené  v  per-
spektivě a podobně. Požadavek maximál-
ního zjednodušení a stylizace platí i zde.

 „Nový znak obce by měl být co 
nejjednodušší. Heraldicky nejčistší je 
znak s jedinou figurou. Je pochopitelné, 
že každá obec se chce na svém „štítu“, 
který je z hlediska heraldiky štítem do-
slova, prezentovat v co nejširším záběru. 
Mělo by však být snahou každého zastupi-
telstva snažit se ve shodě nalézt to jediné 
nejpodstatnější, co obec charakterizuje. 
Pokud jste se vzhlédli v honosných 
šlechtických erbech o mnoha polích 
s mnoha figurami, jaké jsou občas k vi-
dění na zámcích, vězte, že tyto, tak zva-
né úpadkové znaky do této podoby do-
spěly někdy i stovky let dlouhým vývojem 
a vznikly kombinací a slučováním zna-
ků původně zcela prostých. A přesto, že 
takovéto znaky jsou heraldicky také správ-
né, rozhodně tvorbu takových nepřehled-
ných a v konečném důsledku i nevýraz-
ných nových znaků nedoporučujeme. 
Přebujelá pestrost těchto „honosných“ 
znaků, dnes není považována za přednost, 
nýbrž za ukázku tak zvané-
ho úpadku heraldiky“ tvrdí 
Jiří Šuk a Jan Severa.

pravuje na květen až listopad tohoto roku 
cyklus  seminářů  v  rámci  projektu Abe-
ceda  rodinného  rozpočtu. Taková  témata 
jako  zodpovědné  zadlužování,  podepsat 
můžeš,  přečíst  musíš,  rodinný  rozpočet 
a jiná budou určitě zajímat spoustu ohro-
beckých občanů.
  V měsících od března do června 
2011 bude v  centru probíhat  jakýsi  zku-

šební provoz, kdy kromě již otevíraných 
kroužků  a  aktivit,  se  bude  zjišťovat  zá-
jem veřejnosti o nejrůznější další aktivity. 
Čtyřlístek bude pravidelně otevřený den-
ně ve všední dny od 8:30 do 18:00 hodin.  
  Centrum  bude  pravidelně  pořá-
dat Dny  otevřených  dveří  a  v  neposled-
ní  řadě  se  budou  dodělávat  i  nejrůzněj-
ší úpravy centra, aby bylo co nejdříve ve 

stavu, v jakém ho chceme mít. Veselé, vy-
bavené, pohodlné a vstřícné všem věko-
vým kategoriím. Jen tak může dosáhnout 
cíle, který si při svém vzniku vytyčilo.

Daniela Řeháková      

 V  Ohrobci  funguje  pod  hlavič-
kou skautského střediska ve Vraném nad 
Vltavou  oddíl  pro  předškolní  děti Ohro-
becká Medvíďata.  Přestože  Skauti  (jako 
organizace)  běžně  s  předškoláky  nepra-
cují, my připravujeme program právě pro 
tuto  věkovou  skupinu.  Věříme  že  oddíl 
v místě bydliště  je dobrý základ pro bu-
doucí kamarádství dětí v naší obci.
  Ohrobecká  Medvíďata  jsou 
v Ohrobci  již  třetím  rokem. V  oddíle  je 
nyní zapsáno 7 dětí ve věku od 4 do 6 let. 
Scházíme  se  většinou  v  obecním  statku, 
kde máme k dispozici prostor v podkro-

ví. Kromě pravidelných  schůzek  organi-
zujeme  zruba  jednou  za  2 měsíce  odpo-
lední výpravy, někdy i přespání v klubov-
ně (v obecním statku).
  Skautský  oddíl  není  kroužek  v 
pravém slova smyslu ale širokospektrální 
volnočasová aktivita. Náš program je za-
měřen na rozvíjení dovedností, poznávání 
přírody a světa okolo nás, a v neposlední 
řadě vede děti k určité samostatnosti. Při 
soutěžích se děti učí vyhrávat i prohrávat.
  V  létě  pořádáme  týdenní  tábor 
pro rodiče s dětmi – na louce blízko Bořic 
u Písku.

  Zajímá-li  vás  naše  činnost, 
přijďte se podívat kterékoliv úterý na sta-
tek  nebo  se  koukněte  na www.ohrobec-
kamedvidata.cz.

Valda Škván & Týna Bardová

CELOROČNÍ ČINNOST PRO PŘEDŠKOLÁKY

OBECNÍ ZNAK?

OZ
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Úloha č. 1: Bílý táhne a dá 
jedním tahem mat.

Úloha č. 2: Bílý táhne a dá 
druhým tahem mat.

Řešení šachových úloh zasílej-
te na: sachy@skzvole.cz

Pokud vás úlohy zauja-
ly, přijďte si zahrát do naší 
klubovny ve Zvoli.
Více informací o nás najdete 
na: http://sachy.skzvole.cz

  Jen coby kamenem dohodil, leží 
od  Ohrobce  obec  Zvole. A  ve  Zvoli  již 
více  než  pět  let  funguje  sportovní  klub. 
V současné době sdružuje 4 sportovní od-
díly,  jejichž  členové nejsou  jen  zvolský-
mi sousedy, ale rovněž obyvateli Ohrob-
ce, Vraného nad Vltavou nebo i Dolních 
Břežan.  Ti  z  vás,  kteří  jsou  sami  členy 
SK Zvole  nebo  jejichž  ratolesti  v  klubu 
sportují,  moc  dobře  znají  činnosti  „své-
ho“ oddílu; pro ty ostatní přinášíme zprá-
vy ze zvolského sportování, stejně tak    i 
pozvánku  k  prvnímu  osobnímu  setkání 
s některým ze zvolských oddílů. Vybírat 
je opravdu z čeho: šachy, orientační běh, 
wushu a nově i stolní tenis.

Na stopě…
… černému a bílému králi 
  Zvolští  Medvědi  nejsou  žád-
ní  bručouni,  ale  rozvážní  a  chytří  kou-
máci, kteří na svou královnu a krále ne-
dají dopustit. To, co jim jejich královská 
hra dává, je nejen překonání soupeře, ale 
i  sebe sama, krása šachových kompozic, 
ale hlavně  trénink mozkových závitů.  Je 
to věc, která se v běžném životě neztratí. 
Medvědi se scházejí v klubovně pod zvol-
skou školkou, aby co nejvíce natrénova-
li pro turnaje, kterých se opravdu účastní 
nepočítaně, a to nejen ve Zvoli a nejbliž-
ším okolí. 

… lesní, bílé i noční
  Orienťáci jsou závodníci tělem a 
duší; jejich sport má v sobě kouzlo dobro-

družství spojené se schopností orientace v 
přírodě (kdo by po tom nezatoužil, když 
bloudí kdesi v neznámém terénu přírody 
nebo i města) a potřebou být v cíli dříve 
než soupeř. Sport, v němž je mnohem dů-
ležitější směr než rychlost. Navíc – Zvole 
a okolí je ideální terén pro orienťácké tré-
ninky a závody.
  Orientační  běh  je  moderním 
sportem v přírodě – a jde v něm o co nej-
rychlejší  pohyb v  terénu podle mapy po 
předem  neznámé  trati  s  jedinou  povole-
nou  pomůckou,  a  tou  je  buzola.  Tempo 
pohybu si každý určuje sám, a tedy v lese 
bez  diváků  je  tento  sport  ideální  relaxa-
cí  pro  dospělé  nebo  malým  dobrodruž-
stvím pro mladé účastníky. Pro orientač-
ní běh  se používá  speciální mapa, velmi 
podrobná – kde kromě lesa, pasek, polí a 
cest jsou zaznamenány i jámy, skalky, vý-
vraty, posedy, krmelce a další jasné objek-
ty v terénu.  Na ní je vyznačená trať, která 
se má absolvovat. Pokud si to chcete vy-
zkoušet, navštivte náš trénink pro dospě-
lé či děti nebo přijďte na náš Zvolský jar-
ní závod 8. 5. 2011.

… létající nohy i zbraně
  Wushu je sport, který má v Sha-
olinu  základy.  Zvolský  oddíl  dává  dě-
tem  základní  pohybovou  průpravu,  po-
mocí dynamických cvičení z tohoto spor-
tu. Součástí oddílu ve Zvoli je i poněkud 
klidnější  větev  wushu  nazývaná  tai  ji, 
kam zase chodí dospěláci. Děti se na pra-
videlných trénincích vyřádí a dospělí od-

počinou. Součástí aktivit oddílu jsou i ví-
kendová  soustředění  a  soutěžní  činnost. 
Dokonce některé zvolské děti si přivezly 
již řadu ocenění z mezinárodních soutěží 
nebo si i potrénovaly v Číně – v prostředí 
a s lidmi, kteří k tomuto sportu neodmys-
litelně patří.

… odraženého míčku
  I  když  oddíl  stolního  tenisu 
zkoušel  své první  krůčky  teprve od  loň-
ského  září,  brzy  dokázal,  že  v  tom  umí 
pěkně„chodit“  a  od  začátku  letošního 
roku se stal plnohodnotným oddílem SK 
Zvole. „Pinčesáři“ trénují ve zvolské ško-
le, a to jak děti, tak i dospělí.

Pokud by vás zajímalo více informací o 
některém z oddílů SK Zvole, najdete je na 
www.skzvole.cz. Těšíme se i na vás při 
našem společném sportování!!!

POZDRAV OD ZVOLSKÝCH SPORTOVCŮ ZE SOUSEDSTVÍ

Úloha č. 1 Bílý táhne a dá jedním tahem mat.

Úloha č. 1 Bílý táhne a dá jedním tahem mat.

Úloha č 2 Bílý táhne a dá druhým tahem mat.

Řešení šachových úloh zasílejte na sachy@skzvole.cz

Pokud vás úlohy zaujaly, přijďte si zahrát do naší klubovny ve Zvoli. Více informací o nás najdete na http://sachy.skzvo-
le.cz .
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ODDÍL CÍLOVÁ SKUPINA DEN HODINA

šachy
děti pátek 15:00 - 17:00
pokročilé děti + dospělí neděle 19:00 - 21:00
speciální výkonnostní tréninky úterý 17:00 - 20:00

OB děti středa 17:00 - 18:30
dospělí středa 18:45 - 20:15

wushu

mladší úterý 16:00 - 17:00
starší úterý 17:00 - 18:00
tai-ji úterý 19:00 - 20:30
1x měsíčně víkendová soustředění 2 hodiny 
dopoledne + 2 hodiny odpoledne

ping 
pong

děti do 15 let středa 15:20 – 17:30
dospělí  pondělí  po předchozí registraci na www.skzvole.cz – sekce ping pong

PŘEHLED TRÉNINKŮ SK ZVOLE

  Rádi  bychom  Vám  představili  
Mateřské centrum Břežánek, které jsme v 
září 2010 znovuotevřeli na nové adrese v 
Dolních Břežanech U Náměstí 712 (vedle 
pošty).
  
  
  
  
  

Jsme nezisková organizace a našim cílem 
je  vytvoření místa pro setkávání rodičů a 
dětí. Program MC Břežánek je určen pře-
devším pro děti od narození až po mladší 
školní věk, ale také mládeži a dospělým.
     MC  Břežánek  funguje 
v  celodenním  provozu.  Maminkám 
nabízíme  4x  týdně  hlídání  dětí  pod 
vedením zkušených a školených lektorek, 
a  dále  téměř  30  kroužků  se  zamě- 
řením na výtvarnou,  jazykovou, hudební 
i  pohybovou  výchovu. Navštívit můžete 
divadélka  pro  děti,  přednášky  a  cvičení 
pro  dospělé  a  mnoho  dalších  akcí. 
Pořádáme také zajímavé víkendové akce. 
     Zápisy do kroužků v 2. pololetí 
proběhly již v lednu, ale některé kroužky 
nabízejí    stále  volná  místa.  Bližší 
informace získáte na recepci MC, na tel. 
773 619 138 nebo na   www.mcbrezanek.
cz.
  Již  nyní  pro  Vás  a  Vaše  děti 
připravujeme program na období  letních 
prázdnin.  Můžete  se  těšit  na  dopoledne 
s  angličtinou  pro  děti,  intenzivní  kurz 
angličtiny  pro  dospělé,  příměstský  tábor 
pořádaný  ve  spolupráci  s  občanským 
sdružením Země-Nezemě a v neposlední 
řadě  i  na  ZUMBU  či  PILATES    pro 
dospělé.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Tým MC Břežánek

MC BŘEŽÁNEK
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 I  když  je  letošní  zima  dlouhá 
a  drsná,    přesto  pracovní  skupina  obce 
Dolní Břežany  začala  s  lesními  pracemi 
v oblasti  těžby nahodilé  (souše, vývraty, 
zlomy)  a  mýtní  úmyslné  (vzniká  holina 
z těžby).
  Vytěžená  hmota  byla  prodá-
na  malým  odběratelům  v  podobě  pali-
va a větším odběratelům v podobě pilař-
ské kulatiny. Nyní nás v brzké době čeka-
jí zalesňovací práce, které zajistí všechny 
holiny z těžby. Snažíme se dostat do lesa 
dřeviny,  které  nebyly  v minulých  letech 
běžné. Zatím  se  jedná  o  buk  lesní,  jedli 
bělokorou a douglasku tisolistou. Do bu-
doucna bychom chtěli sázet  jeřáb břek a 
lípu malolistou. 
  Další  naší  aktivitou  je  případ-
ná dohoda s firmou, která vlastní lanovku 
a byla by schopná vytahat dřevní hmotu 
z míst, kam se žádná jiná technika nedo-
stane. Doufáme, že budeme v dalších jed-
náních úspěšní.  
V  příštím  čísle  poskytneme  další  infor-
mace o práci v obecním lese, samovýro-
bách a připravovaném novém hospodář-
ském plánu.

J.. Šimák

 Nejsem čtenář a přispěvatel 
internetových diskusí ani typ,který by 
reagoval na každý článek v novinách, 
s nímž nesouhlasí. Ale tentokrát udě-
lám výjimku. Příspěvek pana Strou-
hala „Proč nechci být OHROBEČÁ-
KEM“ a jeho překvapující reakce na 
vztyčení vánočního stromečku mě to-
tiž rozesmutnily. 
 Narodila jsem se v Praze a 
dlouho jsem tam také žila. Pak jsme 
se s manželem a dětmi rozhodli pře-
stěhovat blíže k přírodě. Důvodů jsme 
měli dost a jedním z nich byla i touha 
po „sousedském životě“. Nás naopak 
velmi těší, když se ve vsi něco děje  a 
rádi také  přiložíme ruku k dílu. Tak-
že jsme ke stromečku s nadšením při-
nesli ozdoby a hudební nástroje, aby-
chom si všichni, kdo jsou stejného 
smýšlení, zahráli a zazpívali v tomto 
krásném stmelujícím čase. Moc jsme 
si to užili a rádi jsme se sem v násle-
dujících vánočních dnech chodili dí-
vat nejen na stromek, ale i na úžas-
ný betlém, který zadarmo rukou spo-
lečnou stvořila děvčata z kulturní ko-
mise a pan Hatle. Umístění strom-
ku před úřadem je podle mě naopak 
šťastná volba. Jakmile napadne sníh, 
je kopec naproti plný dětí i dospě-
lých. Mně vůbec nevadí, že obec po-
stavila a osvítila vánoční stromeček. 
Já jsem si to svými daněmi, které jdou 
právě do naší vsi, předplatila.

 A to už se dostávám k páně 
Strouhalovu výčtu povinností, spoje-
ných se změnou dokladů. Má samo-
zřejmě pravdu. Je to časově nároč-
né, finančně už méně, ale když někde 
bydlím a využívám požitků, jež mi toto 
místo poskytuje, považuji přinejmen-
ším za slušnost se zde také přihlásit, 
abych pomohla obec dále rozvíjet.
 Bohužel, zmiňovaným člán-
kem se před námi opět rozestřel ob-
raz konzumní společnosti, kde každý 
myslí jen sám na sebe.
                                                                                                       
 Lucie Strejcová
 Ohrobečačka, která změnou 
dokladů pro celou její rodinu rozhod-
ně nezchudla ani se jí nezkrátily žíly 

P.S.
 Ještě něco mi leží na srdci. 
Možná bychom se měli dohodnout, že 
když už přispíváme do novin, nedělá-
me chyby. Ráda bych v této souvislos-
ti zmínila sloveso být v jeho podmiňo-
vacím způsobu. Tento způsob se skládá 
ze zvláštních tvarů slovesa být : bych, 
bys, by bychom byste, by.  Bývají čas-
to spojeny s původní spojkou a nebo 
s příslovcem kdy v jedno slovo: abych, 
abyste, kdybychom, kdybyste….. Tvary 
„ by jste, aby jste, kdyby jste“, tak čas-
to užívané, jsou nespisovné a tudíž ne-
přípustné.

STŘÍPKY Z OBECNÍCH LESŮ PÍŠETE NÁM...

 Se zájmem pročítám občasní-
ky, měsíčníky a čtvrtletníky sousedních 
obcí a měst a porovnávám rozdíly mezi 
nimi a obcí naší. Naposledy mě upoutal 
pochod kulturně-sportovního klubu na-
šich nedalekých sousedů na horu „N“. 
Ten pochod má více než  20ti letou tra-
dici, hojnou účast a z článku i fotografií 
bylo zřejmé, že je opravdu oblíbený. Ne-
vím, jestli je v dosahu Ohrobce ta pravá 
hora „N“, ale vím zcela jistě, že v tako-
vém pochodu nehraje roli nejdůležitěj-
ší.  Pokusím se věštit, co Ohrobec v bu-
doucnosti čeká:

„Vidím procesí veliké, kterak se pod ve-
dením synů HROBU ubírá směrem k 
věčnému lovišti Járy Cimrmana.  U cíle 
cesty je očekává Jára nejen ležící a spí-
cí, ale hlavně vařící a lépe i pečící. Tam 
poté dojde k naplnění  a  naprostému 
uspokojení. Léty se z pochodu stává tra-
dice……….
P.S.
 Zatím se proslýchá, že pochod 
trénují  tajně v omezené skupince na 
sněžnicích k ležícímu  a vařícímu Járovi 
do Okrouhla.

Kristýna

POCHOD NA HORU „N“

Vyjádření obecního úřadu:

za obecní úřad dodáváme, že přihlášení 
trvalého  pobytu  opravdu  není  tak 
děsivé,  jak  bylo  uvedeno  v  minulém 
čísle  časopisu.  Samozřejmě  je  třeba  
počítat  nejen  s  vyřízením  žádosti  o 
nový občanský průkaz, ale i se změnou 
adresy na příslušných místech. Zdaleka 

ne  všechny  instituce  je  ale  nutné 
obcházet  osobně,  ve  většině  případů 
postačí  písemné  oznámení  změny 
adresy.    Podrobný  postup  přihlášení 
trvalého  pobytu  najdete  na  stránkách 
obce, v případě potřeby Vám poradíme 
na našem obecním úřadě.
                                                                                              

Ing. M. Zázvorková

Obec Ohrobec, V dolích 5, 252 45 Ohrobec, Tel./Fax: 257 760 338, E-mail: redakcnirada@ohrobec.cz, www.ohrobec.cz



 Opět otevírám okénko pro milov-
níky zahrad a zahrádek. Ať už máte okras-
nou, nebo užitkovou zahradu, jistě se už 
těšíte na jaro! Březen je jeho prvním mě-
sícem a natěšení zahrádkáři už neví kam 
dřív skočit. Je těžké v krátkosti připome-
nout, co všechno udělat a na co nezapo-
menout. Zkusím se podělit o to, co se mi 
vloni osvědčilo.

1.   Pro  ty,  kteří  si  pěstují  sadbu 
sami. V březnu  je na některé druhy nej-
vyšší  čas  (rajčata,  salát,  kapusta,  broko-
lice,řapíkatý  celer,  naťová  petržel  apod. 
ale  i  jednoleté  okras.  rostliny).  Semena 
je  dobré  namočit  před  výsevem  do Lig-
nohumátu, nebo  jiného  růstového stimu-
látoru. Osvědčilo se mi dát semena řídce 
do hlubších misek, které jdou zakrýt (pař-
níčků).  Na  dno  dám  jemnou  komposto-
vou zeminu, navrch výsevní  substrát, na 
něj  semena,  která  zasypu  podle  velikos-
ti další vrstvičkou substrátu (velká semín-
ka víc, malá skoro vůbec)a dám na pod-
lahové  topení  např.  do  koupelny. Opatr-
ně  rosím  a  jakmile  vyraší  první  lístečky 
dám  na  velmi  světlé místo,  aby  nevyta-
hovaly, např. na parapet kde natáhne, pod 
střešní  okno  apod.,  ale  s  teplotou kolem 
20°.  Mladé  rostlinky  postupně  prokoře-
ní  do  kompostové  zeminy,  kde  získáva-
jí  výživu,  navíc  je  rosím  na  list  odraže-
nou vodou  s  trochou kapalného hnojiva. 

Mohou tak zůstat v pařníčcích déle a vy-
tvoří se silné sazeničky  ještě před přepi-
chováním.Vloni se mi takto podařilo vy-
pěstovat  pěkné  papriky  i  rajčata.  Kdo 
nemá nikde podlahové  topení, může vy-
užít  topný  kabel  (dá  se  koupit  v  chova-
telských potřebách a používáme ho např. 
jako výplň do kbelíku, ve kterém je další 
menší kbelík s vodou pro psa-ani v mra-
zech mu nezamrzne venku voda). Kabel 
se  dá  natáhnout  např.na  kachlíkový  pa-
rapet v koupelně a na něj dát na podlož-
ku pařníčky, nebo na nehořlavou podlož-
ku co nejvýš pod střešní okno. V místnos-
ti pak nemusí být žádné velké teplo (třeba 
v ložnici). Pak je zajištěno teplo i světlo a 
nemusíme sazeničky už přenášet. Někdo 
si takto vytváří malý vyhřívaný skleníček 
ve  velkém  skleníku,  nebo  pařníku.  Pro-
blém bývá jen s přívodem elektřiny. Tak-
že,  kdo  zaváhal  s  výsevem  paprik,  ještě 
to může  tímto  způsobem  stihnout-vyklí-
čí brzy.
2.   Nezapomeňte  včas  ostříhat  vin-
nou révu, pokud jste  to nestihli v únoru, 
využijte  chladnějších  dní  a  pusťte  se  do 
toho co nejrychleji. Réva raší brzy a po-
kud  při  řezu  již  „roní“,  keř  se  vysiluje. 
Způsoby řezu je dobré nastudovat. Hustá 
změť větví nepřináší většinou také velkou 
úrodu.
3.   Podobné  je  to  s  rybízem.  Ry-
bíz  je  třeba  prořezat  dokud  nezačne  ra-
šit.  Do  poloviny  března.  Nebojte  se  od-
spodu vyřezat  celé  staré odplozené,  roz-
větvené a převisající větve a nechat max. 
8-12 zdravých větví starých 2-3 roky(čer-
ný) nebo 2-5 let (červený). Plodné větve 
nezakracujeme,  připravíme  se  tak  o  vý-
nosy na středních a horních částech větví, 
kde bývá nejvyšší.
4.   Ostříháme v  létě kvetoucí  keře: 
mochnu a třezalku(zahradní) je třeba zkrá-
tit na 20-30 cm podle velikosti keře. Ko-
muli (buddleia) asi na 60-80cm, levandu-

li, yzop-podle velikosti keře také na 25-35 
cm, zkracujeme také hortenzie a pámelní-
ky. POZOR: keře kvetoucí na jaře stříhá-
me až po odkvětu (zlatice, šeřík, vajgélie, 
meruzalky, dřišťály nebo skalníky apod.)
5.   Až u země sestříhneme okrasné 
trávy, dřív než vyrazí nové výhony.
6.   Na  konci  března-když  kvetou 
zlatice-  odhrneme  zem  od  růží  a  může-
me je řezat. Ostrými nůžkami, šikmo asi 
půl cm nad pupenem. Řez závisí na druhu 
růží. Hluboký řez podpoří růst i kvetení.
7.   Nezapomínáme přihnojovat, ze-
jména brzy kvetoucí trvalky a keře plným 
hnojivem (Cererit apod.), nezapomínáme 
ani na azalky a rododendrony-přidáme ra-
šelinu a specielní hnojivo a zaléváme.
8.   Koncem března očistíme  jahod-
ník  od  starých,  nemocných  listů,  pro-
kypříme  a  přihnojíme  a  zatlačíme  mra-
zem vylezlé trsy do země.
9.   Očistíme  trvalky-suché  stonky 
odstřihneme  těsně  nad  zemí.  Půdu  pro-
kypříme  a  přihnojíme.  Později  kvetoucí 
trvalky můžeme dělit-trsy vyryjeme, roz-
dělíme, očistíme, zakrátíme kořeny a mů-
žeme znovu vysadit.
10.   Pokud  jste  zimovali  balkono-
vé  rostliny  (muškáty,  fuchsie..)  je  čas  je 
sestřihnout, přesadit do nové země a po-
stupně přivykat na světlo a vyšší teploty.

Přeji všem mnoho úspěchů a radosti 
z vaší zahrádky.
A ještě prosba. Zbytky biologického ma-
teriálu za zahrady (ostříhané trávy, trval-
ky apod.) lze většinou těžko drtit v drti-
čích a do kompostu bývají přece jen tvrdé 
a dlouhé. Prosím NEPALTE JE a neduste 
sousedy dýmem z vlhkých větví. Myslím, 
že každý může postrádat 500 až 700 Kč za 
celý rok za popelnici na bioodpad. Pořiď-
te si jí i vy. Děkuji všem, kteří tak učiní.

Jaroslava Šindelková

PRO MILOVNÍKY ZAHRAD

Dobrá zpráva pro všechny, kteří dodržu-
jí předpisy a zákony  je, že bylo vydáno 
rozhodnutí o odstranění nepovolené ná-
stavby na dům na rohu ulic K Vranému 
a Šumavská, kde v rozporu se stavebním 
povolením  vyrostlo  další  patro.  V  sou-
časné době se nepovolené patro bourá a 
věříme, že je to poslední problém spoje-
ný s tímto domem.

PRÁVO VÍTĚZÍ,
ANEB UŽ SE BOURÁ

(P.M.)

-         Na http://ohrobec.imunis.cz/
edeska/ byly vyvěšeny záměry na pro-
nájem obecního majetku (tenisový 
kurt, garáž, rybník, skladové prostory, 
předzahrádky).
-          Jen co mrazy poleví, bude odstra-
něno provizorní dřevěné zábradlí podél 
rybníka a nahrazeno novým, kovovým. 
Prosíme chodce o zvýšenou opatrnost
v průběhu  stavby.

-          Obec nabízí k pronájmu objekt 
k bydlení č.p. 30 (jeden z objektů obec-
ního statku) o výměře 60m2 (2 místnos-
ti + příslušenství),  lze změnit na 2+kk 
s  příslušenstvím  (rekonstrukce  bude 
zohledněna v nájmu).
-  S  platností  od  1.1.2011  byla 
snížena  cena  stočného  na  rok  2011 
způvodně  požadovaných  47,63 Kč   na  
44 Kč za m3.

KRÁTCE Z OÚ...
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OZ

Zde je místo pro vaší inzerci...
Výrazné slevy pro ohrobecké podnikatele

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

NA  MLYNÁŘSKÉM  RYBNÍKU 
V DOLNÍCH BŘEŽANECH

Datum konání:
7.5. od 900 – 15:00 hodin
Začíná se v  9:00 hod. losováním chy-
tacích míst.
Zápisné 100,-Kč se platí na místě.
Přihlásit  se  mohou  rybáři  od  7  –  15 
let, na tel.: 724 209 994 (p. Šimák) do 
konce března. 
Chytat se může na těžko nebo na pla-
vanou  bez  předchozího  zakrmování. 
Chytání s krmítkem je povoleno.
Háček musí být bez protihrotu. 
Chytá se o velmi pěkné ceny. 
Občerstvení je zajištěno po celý den.

5. března v 16:00 – Masopustní karneval 
pro děti: Cesta kolem světa – v obecním 
statku.

9. dubna v 9:30  před  OÚ  –  Úklid 
Ohrobce  –  vymeteme  zimní  smetí, 
dopolední akce 

30. dubna odpoledne  –  Ekohrátky  – 
den  Země  v  Ohrobci  plný  soutěží  na 
károvském hřišti.

14. května  – KolOhrobce  – Orientační 
závod pro malé i velké cyklisty.

4. června odpoledne – Dětský sportovní 
den – na hřišti mezi rybníky.
Klub deskových her  –  každou  druhou 
sobotu  v  měsíci  od  20:00  v  restauraci 
Aristokrat: 12.3., 9.4., 14.5., 11.6. 

PROGRAM NEJBLIŽŠÍCH
AKCÍ V OBCI

 
  Pamatujeme si všichni určitě ze 
školních lavic, že měsíc březen - je měsíc
knihy.  Zamýšlím  se,  kdo  z  nás  si  tuhle 
„tradici“  (přídomek)  uvědomí  a  jak  vel-
ký význam má v životě dnešních dětí - a 
nejen  dětí  -  kniha.  Při  návštěvě  pražské 
městské knihovny na Smíchově mě mile 
překvapila  atmosféra  sama  ,  dále  pře-
hledné  uspořádání  knih,  zákoutí  s  čítár-
nou, kde si čtenáři v naprostém soukromí 
mohou posedět, přečíst cokoliv dle vlast-
ní  chuti  a  výběru.  Nepřehlédnutelný  je 
velký  hrací  kout  -  takový,  aby  dostateč-
ně  zabavil  děti  různého  věku  po  celou 
dobu,  co  si  rodiče  knihy  vybírají,  nebo 
vyhledávají  potřebné  informace.  Mimo 
půjčování  knih  tu  probíhají  různé  do-

provodné  akce  jako  například  vernisáže, 
výstavy ručních prací, besedy a jiné.
K  besedování  slouží  dveřmi  oddělená 
klubovna.

  Vraťme  se  ale  do našich pomě-
rů v Ohrobci. Knihovna je otevřena vždy 
v  pondělí  od  3  do  5ti  hodin.  Dle  slov 
pana  knihovníka  Tlamsy  čtenářů  ubý-
vá, přestože obyvatel v Ohrobci přibývá. 
Půjčovat  knížky  si  chodí  opravdu  už 
jen  hrstka  čtenářů,  stále  stejných  .  Snad 
je  to  tím,  že knih  jsou dnes plné obcho-
dy  -  zlevněných  i  nezlevněných.  Bu-
deme  věřit,  že  čtenářů  neubývá  -  jen 
nechodí  do  ohrobecké  knihovny.  Mož-
ná  i  u  nás  se  jednou  dočkáme  nějaké 
pěkné  výstavy  nebo  vernisáže,  přátel-

ského posezení  na  besedě  se  zajímavým 
vyprávěním.  A  proč  to  píšu?  Protože 
jsem na vlastní kůži nedávno takový hez-
ký  večer  s  vernisáží  v  knihovně  zažila. 
Odnesla jsem si nejen pocit příjemně strá-
veného  času  -  ale  něco  navíc.  Poznání, 
že  když  se  sejdou  docela  obyčejní  lidé 
naladěni na stejnou notu, každý „dá něco 
ze svého JÁ“, obohatí to nakonec všech-
ny  zúčastněné  dohromady.  To  v  televizi 
„neuvidíš“ a na internetu „nenajdeš“.

P.S.

... každý donesl něco málo ze svého kuli-
nářského umění, takže nakonec došlo
k nasycení nejen duševnímu. Budiž i na-
dále „BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY

BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY

 Kristýna

Jaký je Váš názor na dopravní zna-
čení v ulici Károvská ? 

má být označena jako hlavní? 
113 - 77,93%
má zůstat přednost zprava?
32 - 22,07%
 
Jaký je Váš názor na noční zhasíná-
ní veřejného osvětlení ? 

zhasínat mezi 01:30 - 4:00? 
111 - 51,39%
zhasínat v jiném čase?
14 - 6,48%
svítit celou noc?
91 - 42,13%

VÝSLEDKY
ANKETY


