
	 Poplatky	za	odpad:	dle	obecně	zá-
vazné	vyhlášky	č.	4/2011,	kterou	se	stanoví	
poplatek	za	komunální	odpad:
875,-	Kč	.....	12	lístků	na	popelnici	120	l.	
1460,-	Kč	.....	26	lístků	na	popelnici	120	l.,	
nebo	samolepka	pro	svoz	každý	lichý	týden	
2335,-	Kč	…			samolepka	na	popelnici	120	
l.-	svoz	každý	týden							
3810,-	Kč	 ...	 	samolepka	na	popelnici	240	
l.		-	svoz	každý	týden							
	875,-	Kč	...		odpad	ukládaný	do	kontejnerů	
1.100	l.	-	pouze	Jarov	
Doplňkový	 svoz	 6	 lístků	 nebo	 4	 pytle	 ve	
výši	400,-	Kč	lze	zakoupit	pouze	po	uhra-
zení	jednoho	ze	základních	výše	uvedených	
poplatků.	
Poplatky	jsou	splatné	do	31.1.	2012.
	 Svoz	velkoobjemového	odpadu	je	
plánován	na	:	16.	-	17.3.,	29.	-30.	6.,	5.	-	6.	
10.	2012
(obec	 plánuje	 ještě	 jeden	 svoz	 velkoobje-
mového	odpadu	během	 roku	2012,	 termín	
bude	včas	oznámen)	
	 Svoz	 nebezpečného	 odpadu	 je	

plánován	na:	31.	3.	a	20.	10.	2012	
	 Svoz	 bioodpa-

du	bude	
naplá-
n o v á n	
na	jaře	a	
na pod-
zim	 (ter-
mín	 bude	
včas	ozná-
men)

 

Na	základě	dohody	s	firmou	ASA	je	mož-
né	třídit	rovněž	tetrapakové	obaly	(krabice	
od	džusů,	mléka	a	pod.).	Tetrapakové	obaly	
můžete	odevzdávat	do	stejných	nádob	jako	
plasty.	
	 Na	 obecním	 úřadě	 je	 umístěna	
nádoba	 na:	 sběr	 suchých	 baterií	 (do	max.
hmotnosti	1	kg),	drobné	elekrozařízení	(do	
rozměru	cca	20x30	cm),	box	na	úsporné	žá-
rovky	a	zářivky	do	40cm,	na		tonery	z	tiská-
ren	
Pravidelný	 svoz	 bioodpadu	 společností	
Pražské	 služby	 bude	 zahájen	 v	 od	měsíce	
dubna	(upřesnění	1.	svozu	bude	včas	ozná-
meno).		
	 Pro	fyzické	osoby	jsou	v	obci	roz-
místěny	kontejnery	na	PLAST	+	TETRA-
PAK	 ;	 SKLO	 a	 PAPÍR	 na	 následujících	
místech:	
Oblouková	 čp.	 215	 a	 236	 ,	K	Vranému	 x	
Průběžná,	K	Vranému	u	obchodu,	Břežan-
ská	x	V	Zahrádkách,	Lhotecká	-	U	Čistec-
kých,	Meruňková	x	Šeříková,	K	Lesíčku	u	
restaurace,	Károvská	x	Na	Širokém	I.			
	 Jsou-li	 kontejnery	 plné,	 prosíme	
využijte	dalších	kontejnerů	v	obci,	případ-
ně	vyčkejte	odvozu,	který	probíhá	pravidel-
ně	:	plast	+	tetrapak	-	každé	pondělí	a	pátek,	
papír	-	každé	pondělí,	sklo	-	úterý		1x	za	4	
týdny.	Odložení	 jakéhokoliv	odpadu	(i	 tří-
děného)	mimo	kontejnery	bude	považová-
no	za	založení	černé	skládky	a	pokutováno. 
	 Právnické	osoby	(firmy	a	živnost-
níci)	mají	ze	zákona	povinnost	třídit	odpad	
na	vlastní	náklady,	nikoliv	na	náklady	obce,	
a	tudíž	nelze	umisťovat	odpad	do	obecních	
popelnic	!!!	
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OHROBECKÝ	

ÚVODNÍKKRONIKÁŘ
	 Zastupitelé	 obce	 se	 obrace-
jí	 na	 veřejnost	 s	 úmyslem	 nalézt	 nové-
ho	kronináře	naší	obce.	Máte-li	zájem	se	
této	 činnosti	 ujmout,	 obraťte	 se	 prosím	
buď	telefonicky,	nebo	e-mailem	na		náš	
Obecní	úřad,	kde	můžete	získat	více	in-
formací.	Děkujeme.

	 Přijměte	prosím	pozvání	na	setká-
ní	seniorů	-	dne	11. 3. 2012 ve 14:00 ho-
din	v	restauraci	U	Trojánků.	Moto:	„Přivítá-
me	jaro“.

PRODLOUŽENÍ
ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ

SETKÁNÍ SENIORŮ

	 Vážené	 spoluobčanky,	 vážení	 spolu-
občané,
vítám	 Vás	 u	 prvního	 vydání	 zpravodaje	 obce	
v	roce	2012.	Úvodem	bych	Vám	chtěl	ještě	jed-
nou	popřát	všechno	nejlepší	do	letošního	roku,	
hodně	úspěchů	a	pohody.
	 Dnešní	vydání	je	kromě	aktualit	(na-
příklad	 prodloužení	 úředních	 hodin	 obecního	
úřadu	do	18	hodin	místo	dosavadních	17	hodin)	
a	připravovaných	akcí	zaměřeno	na	tři	hlavní	té-
mata.

	 Prvním	 z	 nich	 jsou	 návrhy	 na	mož-
né	úpravy	dopravního	značení	vybraných	loka-
lit	naší	obce,	druhým	tématem	je	pořádek	v	obci	
a	 třetím	 tématem	 je	 pak	 průzkum	mezi	 obča-
ny	pro	vypracování	strategického	plánu	rozvo-
je	obce	na	další	léta.
Přeji	Vám	příjemné	čtení.	

PhDr. Pavel Makovský, MBA 
starosta obce

ODVOZ ODPADŮ V OBCI

OZ

	 Od	února	byly	prodlouženy	úřed-
ní	hodiny	obecního	úřadu	pro	občany	o	jed-
nu	hodinu,	tzn.	pondělí	a	středa	8-12	a	13-18	

	 Obec	 Ohrobec	 vyhlásila	 záměr	
pronajmout	 objekt	 bývalé	 čekárny	 u	 auto-
busové	zastávky	U	Rybníka.		Preferovaným	
způsobem	využití	je	poskytování	služeb	ob-
čanům	obce.	Více	informací	naleznete	na	in-
ternetových	stránkách	obce,	na	úřední	desce	
či	přímo	na	OÚ.

PRONÁJEM ČEKÁRNY

	 Otevírací	 doba	 v	 naší	 knihovně	
byla	posunuta:	Pondělí	16:00	-	18:00	hodin.

ZMĚNA OTEVÍRACÍ 
DOBY V KNIHOVNĚ
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	 Pořádek	 v	 obci	 je	 problémem,	 kte-
rý	mne	osobně	velmi	trápí.	Vadí	mi	jak	koňské,	
tak	psí	exkrementy	na	silnicích,	v	zeleni,	někdy	
dokonce	 na	 chodnících.	 Proto	 jsme	 připravili	
ukázku	některých	těchto	„krás“	naší	obce.	V	ná-
sledujícím	období	se	na	řešení	této	problematiky	
zaměříme	a	budeme	s	tímto	nešvarem	bojovat.		
	 Byly	například	zakoupeny,	a	jakmile	
to	počasí	dovolí,	budou	instalovány	k	odpadko-
vým	košům	 po	 obci	 i	 papírové	 pytlíky	 na	 ex-
krementy.	Co	se	týká	koňských	exkrementů,	vy-
zveme	ke	 spolupráci	majitele	koní	v	naší	obci	
s	 návrhem	 řešení.	Například	 se	 jedná	o	určení	
tras	pro	pohyb	koní	po	obci	a	budeme	požado-
vat	 důsledný	úklid.	Nicméně	všechna	opatření	
pro	větší	pořádek	v	obci	se	neobejdou	bez	zapo-
jení	občanů.
	 Proto	 bych	 chtěl	 požádat	 všechny	 o	
dodržování	pravidel	a	úklid	po	svých	miláčcích,	
stejně	 jako	 nahlášení	 na	 přestupkovou	 komisi	
obce,	pokud	budete	svědkem	toho,	že	se	někdo	
podle	pravidel	nechová.	Bez	této	pomoci	a	spo-
lupráce	bude	obec	pořád	stejná	 jako	na	obráz-
cích….
 Pavel Makovský

POŘÁDEK V OBCI...,
ANEB OPRAVDU 
NÁM TO NEVADÍ?
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LOKALITA III – KÁROVSKÁ ULICE
-	lokalita	Károv	–	v	minulém	období	proběhl	v	době	voleb	průzkum,	zda	si	obyvatelé	přejí	ulici	Károvskou	jako	hlavní,	či	vedlejší.	Tehdy	byl	vý-
sledek	113	pro	hlavní	(77,93%)	a	32	proti	(22,07%).	
Nicméně	v	rámci	všech	dalších	plánovaných	změn	využíváme	této	příležitosti	se	opětovně	zeptat,	zda	si	obyvatelé	této	přejí	Károvskou	jako	hlav-
ní	nebo	vedlejší.	

Otázka pro občany bydlící v této lokalitě:
 
„Souhlasíte, aby byla ulice Károvská označena jako hlavní?“

OSTATNÍ LOKALITY - INFORMACE
- v ostatních lokalitách budeme postupně nahrazovat vadné dopravní značeni a sloupky (při dodržení zásad umisťování dopravního značení).
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	 Níže	najdete	několik	návrhů	na	mož-
né	 úpravy	 dopravního	 značení	 v	 obci.	 Cílem	
návrhů	 je	 posoudit	 koncepčně	 jednotlivé	 čás-
ti	obce	z	pohledu	především	bezpečnosti	silnič-
ního	 provozu,	 dopravního	 značení,	 zapracovat	
připomínky	občanů	z	daných	lokalit	apod.	Jed-
ná	se	o	výsledek	práce	dopravního	výboru	obce	
a	návrh	byl	prokonzultován	s	dalšími	odborníky	
na	dopravu.		Rádi	bychom	Vás	všechny	občany	
trvale	bydlící	v	obci		požádali	o	vyjádření	názo-

ru	na	návrh	týkající	se	lokality,	ve	které	bydlíte.	
Termín	pro	možnost	vyjádření	je	do	konce	břez-
na	2012	na	mail	podatelna@ohrobec.cz,	či	při-
šli	vyjádřit	svůj	názor	na	obecní	úřad	(platí	pra-
vidlo,	že	se	každý	vyjadřuje	k	návrhu,	podle	lo-
kality,	ve	které	trvale	bydlí).
	 Na	základě	převažujícího	názoru	bu-
deme	žádat	příslušné	orgány	o	schválení	návr-
hů	a	po	schválení	je	začneme	podle	finančních	
možností	rozpočtu	realizovat.

NÁVRHY NA NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

LOKALITA II - SMĚR ZVOLE
-	 lokalita	 ulic	Průběžná,	Duhová,	K	Vranému,	
Na	Konci,	Nad	lesem,	Šumavská	a	přilehlé	ulice	
-	pro	snížení	rychlosti	je	navržena	zóna	omeze-
né	rychlosti	v	celé	této	oblasti	(30	km),	zjedno-
směrnění	ulice	Šumavská,	v	části	ulice	K	Vra-
nému	vznikne	stezka	pro	pěší	(včetně	kol)	s	me-
chanickým	zneprůjezdněním	s	možností	rychlé-
ho	zprůjezdnění	v	případě	potřeby.

Otázka pro občany bydlící v této lokalitě:

„Souhlasíte s navrženou úpravou?“
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LOKALITA I – STŘED OBCE
-	lokalita	středu	obce,	v	okolí	dětského	hřiště	a	
budoucí	školky	je	navrhována	obytná
zóna,	která	zklidní	dopravu	v	této	oblasti.	Ulice	
Úvoz	je	navrhovaná	jako	slepá	a	bude	uprostřed	
mechanicky	zneprůjezdněná	s	možností	rychlé-
ho	zprůjezdnění	v	případě	potřeby.

Otázka pro občany bydlící v této lokalitě:

„Souhlasíte s navrženou úpravou?“

Anketa „Návrh dopravních opatření v obci Ohrobec“ 2012

Jméno:
Bydliště:

Trvale bydlím v dosahu (vyberte jen jednu variantu, která se Vás týká)
LOKALITA I - CENTRUM OBCE    ANO NE (nehodící	se	škrtněte) 
Souhlasím	s	návrhem?
LOKALITA II - SMĚR ZVOLE - CENTRUM OBCE
Souhlasím	s	návrhem?      ANO NE (nehodící	se	škrtněte)
LOKALITA III - KÁROV (ULICE KÁROVSKÁ)
Souhlasím.	aby	ulice	Károvská	byla	označena	jako	hlavní? ANO NE (nehodící	se	škrtněte)

(vyplněný	anketní	lístek	prosím	odvzdejte	do	31.3.2012	na	obecním	úřadě,	v	pekárně	Beruška,	v	obchodu	paní	Slavíč-
kové,	či	jej	pošlete	na	email:	podatelna@ohrobec.cz)Velmi	děkujeme	za	účast	v	anketě.	    
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ANGLIČTINA:

Pondělí
Anglická konverzace pro dospělé s ro-
dilým mluvčím, 13:00 - 14:00, (1 h) 
 Angličtina pro nejmenší s rodilým 
mluvčím – pro děti od 3 let, 14:00 - 
14:45  Úterý
Angličtina pro dospělé s českým lekto-
rem – mírně pokročilí, 18:00 - 19:00  
Středa
Angličtina pro starší školní děti s rodi-
lým mluvčím, 16:20 - 17:20   
Angličtina pro mladší školní děti s ro-
dilým mluvčím – zač., 17:20 - 18:05 
Anglická konverzace pro dospělé s ro-
dilým mluvčím, 18:05 - 19:35 (1,5 h) 
   
OSTATNÍ KROUŽKY:

Keramika pro děti i dospělé
Čtvrtek  16:45 - 17:30 

PŘIPRAVUJEME: 
Dopolední keramika pro nejmenší – 
termín bude stanoven dle vašeho zájmu
Ruční práce, pro školní děti i dospělé
Čtvrtek 17:45 – 18:30
Přírodovědný kroužek pro školní děti
Pátek 16:15 – 17:00   
  
CVIČENÍ VE ČTYŘLÍSTKU
Pondělí
Zumbička pro nejmenší (4 – 6 let) 
16:45 – 17:30
Street dance – pro děti 17:30 - 18:30
Zumba 19:00 – 20:00
Úterý
Cvičení dětí s rodiči 16:30 – 17:15
Jóga pro začátečníky 19:00 - 20:00
Bodystyling 20:00 – 21:00
Středa
Zumba, 18:30 – 19:30 19:35 – 20:35
Čtvrtek
Pilates pro rehabilitace 9:30 – 10:30
Perfect body 10:30 – 11:30
Kung-fu pro děti 15:30 – 17:00
Bodystyling 20:00 – 21:00

Zapište se na kroužky a kurzy na nové 
pololetí:

	 Zastupitelstvo	obce	na	 svém	 jednání	
15.února	2012	mimo	jiné:	
a) schválilo poskytnutí grantů	 na	 rok	 2012	
spolkům	a	 dalším	organizacím,	 které	 byly	 vy-
brány	v	souladu	s	dříve	schválenými	grantový-
mi	pravidly.	Celkem	6	vybraných	žadatelů	ob-
drží	 celkem	 71.000,-	 Kč,	 které	 budou	 využi-
ty	pro	pořádání	aktivit	v	Ohrobci,	či	pro	aktivi-
ty	pro	občany	naší	obce	(například	na	divadelní	
představení	HROBu,	pro	medvíďata,	pro	Cen-
trum	Čtyřlístek,	 pro	 sportovní	 kluby	 SK	 Zvo-
le	a	SK	Olympie	Dolní	Břežany	a	na	zaplace-
ní	pojistky	na	dvě	dětská	hřiště).	Grantové	sché-
ma	na	rok	2013	bude	vyhlášeno	ve	druhé	polo-
vině	roku	2012.
b) schválilo snížení poplatku za reklamu	pro	

podnikatele	 a	 firmy	 se	 sídlem	 v	 Ohrobci	 ze	
3.000,-	Kč/m2/rok	na	1.000,-	Kč/Kč/m2/rok.
c) představilo postup při stanovení priorit při 
investicích na rok 2012	a	další	roky	(jedná	se	
především	o	způsob	financování):
I.	 Klíčové	projekty/investice	a	zaplace	
	 ny	budou	buď	z	dotací,	nebo	ze	zdro	
	 jů	obce:
a:	 mateřská	školka
b:.		 zlevnění	ceny	vodného	

II.		 Projekty/investice,	které	jsou	důležité	
a	jejichž	realizace	je	závislá	na	získání	dodateč-
ných	zdrojů	obce	 (dotace,	granty,	apod.)	–	na-
příklad	 autobusová	 zastávka	 nad	 ulicí	 Šumav-
ská,	další	chodníky	a	komunikace,	apod.

III.	 Menší	 projekty/investice	 hrazené	
z	 vlastních	 zdrojů	 (například	 chodník	 od	 úřa-
du	 k	 ulici	K	Vranému,	 asfalt	 na	 začátku	 ulice	
K	Úvozu)

IV.	 Akutní	opravy	havárií	a	drobné	opra-
vy	hrazené	z	vlastních	zdrojů	

V. Šetření	 a	 investice	 do	 přípravy	 pro-
jektů	 pro	 dotace	 atd.	 (dokončení	 projektu	 na	
mateřskou	školku,	na	přivaděč	vody	od	Lhoty,	
na	cyklostezku,	apod.)

Doplnění	dalších	záměrů	bude	provedeno	v	ná-
sledujícím	období	 (po	vyhodnocení	dotazníko-
vého	šetření,	které	je	přílohou	tohoto	vydání)	a	
následně	bude	schváleno	zastupitelstvem	obce.

VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
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Co vás čeká: 
- Hasičské soutěže 
- Možnost účasti na zásazích jednotky
  (požáry apod.) 
- Aktivní trávení volného času 
- Pořádání akcí pro děti a občany obce 
- Pravidelné školení jednotky 
- Pomoc při výlovu rybníku 
- Hasičský ples 
 
 
 

Přihlásit se můžete na tel: 739 028 889, emailem: sdh@ohrobec.cz.

Sdružení dobrovolných hasičů hledá do svých řad nové členy!
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Má Vaše dítě potíže s řečí nebo špatně vyslovuje

Má Vaše dítě problémy ve škole?

Přemýšlíte o odkladu školní docházky?

Je Vaše dítě nadané?

Chcete se jen přijít poradit?

RÁDI VÁM POMŮŽEMERPP je odborné 

poradenské pracoviště s komplexní nabídkou služeb 

psychologa, speciálního pedagoga, klinického 

logopeda, metodika prevence. Pracoviště dále nabízí 

odborné kurzy a služby pro školy v regionu.          

Zápisy do odborných kurzů probíhají průběžně.

Ul. 5. května 17, 252 41 Dolní Břežany

Tel.: 734 323 977, 220 990 282

e-mail: manhartova@skolabrezany.cz 

www.rppdolnibrezany.cz. 

KULTURNÍ AKCE V OHROBCI
10. 3. 2012
ve	14:00	hod.:	Setkání	seniorů,	u	Trojánků
31. 3. 2012
v	9:30	hod.:	úklid	Ohrobce
31. 3. 2012
	v	15:00hod.:	O	nezbedných	kůzlátkách	-	pohádka	a	výtvarná	dílna	
pro	děti,	Centrum	Čtyřlístek
28. 4. 2012
v	15:00	hod.:	Ekohrátky,	pro	děti,	na	hřišti	na	Kárově

PRONÁJEM TENISOVÉHO KURTU V OHROBCI
	 Obec	Ohrobec	bude	v	měsíci	březnu	vyhlašovat	záměr	pro-
najmout	 antukový	 kurt	 v	 Ohrobci	 od	 dubna	 2012,	 včetně	 oplocení,	
spodní	garáže,	sociálního	zařízení	a	prostranství	mezi	zbrojnicí	a	kur-
tem.
Kritéria:
1) nabídková cena
2) při stejné výši nájemného rozhoduje rozsah údržby a počet hodin 
pro veřejnost.
Povinnosti	nájemce:
1) provozovat kurt pro veřejnost
2) zpřístupnit veřejnosti sociální zařízení
3) údržovat kurt, přilehlé hřiště a dětské hřiště na vlastní náklady 
4) sekat trávu
	 Další	informace	budou	po	7.	3.	2012	na	internetových	strán-
kách	obce	a	na	úřední	desce.	V	případě	dalších	otázek	prosím	neváhej-
te	kontaktovat	obecní	úřad.

Inzerovat v Ohrobeckém zpravodaji je velmi jednoduché a výhodné a	navíc	byl	v	dubnu	loňského	roku	schválen	ceník	inzerce	
v	Ohrobeckém	zpravodaji.	Především	se	jednalo	o	doplnění	bezplatné	možnosti	inzerce	pro	podnikatele,	společnosti	a	další	organi-
zaci	se	sídlem	v	Ohrobci.	Kompletní	ceník	a	podmínky	inzerce	jsou	uvedeny	níže.
Tištěná reklama ve zpravodaji – barva:
1cm2	=	cca	5,60	Kč
Tedy	pro	typické	rozměry:
1	strana	(nelze	u	1.	strany	zpravodaje)																																																	 	 	 2.850,-	Kč
½	strany	–	obdélník	na	ležato	=	250	cm2																																																																											 1.450,-	Kč
1/3	strany	=	plocha	ekvivalentní	rozměru	170	cm2	(pruh	na	ležato/stojato	–	sloupek)				 			950,-	Kč
¼	strany	=	plocha	ekvivalentní	rozměru	120	cm2																																																																					700,-	Kč
1/9	strany	pro	podnikatele,	společnosti	či	organizace	(držitelé	IČ)	se	sídlem	v	Ohrobci	(předpokládaný	počet	bezplatných	inzerá-
tů	v	jednom	čísle	je	6.	Inzerce	bude	zveřejňována	v	pořadí	jejího	příjmu	na	adresu	redakce.	Součástí	nabídky	je	grafické	zpracová-
ní	inzerce)	zdarma.
Vkládaná reklama do zpravodaje (max. 1 x A4):
Dodaná	(tedy	jen	vložení)	–	1,8	–	Kč/ks,	tisk	a	vložení	–	opět	1,8	–	Kč/ks	za	vložení
+	manipulace	a	náklady	na	tisk	dle	toho	jaké	je	pokrytí	a	zda	se	jedná	o	barvu/ČB	a	jednostranně,	či	dvoustranně.	
-	jednostranný	tisk		0,30	Kč/ks,	oboustranný	tisk	0,60	Kč/ks	
Slevy a přirážky:
Na	ČB	provedení	lze	dát	cca	30%	slevu,	pouze	však	u	celostránkové	reklamy	formátu	A4	na	voženém	listě.
Při	opakované	inzerci	např.	za	tři	uveřejnění	po	sobě	lze	dohodnout	slevu.	Inzerce	na	přední	straně	–	(max.	½	A4)	je	s	přirážkou	
25%.	
Podmínky: 
Inzerát	nutno	zaslat	na	redakcnirada@ohrobec.cz		a	zaplatit	hotově,	nebo	na	účet	obce	do	redakční	uzávěrky.	Vydavatel	má	právo	
neotisknout	inzerát	bez	udání	důvodu.	V	takovém	případě	má	zadavatel	nárok	na	vrácení	plné	ceny,	kterou	vydavateli	zaplatil,	avšak	
náklady	na	přípravu	inzerátu	atp.	jsou	neuznatelné.	Při	neobsazení	druhé	strany	vkládané	reklamy	má	vydavatel	právo	potisknout	
druhou	stranu	materiálem	dle	svého	uvážení	(text	článků,	leták	kulturní	akce	atp.).	Umístění	inzerce	záleží	na	vydavateli	–	je	ome-
zeno	technickými	možnostmi.

Těšíme se na Vaši inzerci, Redakce


