
ZDARMA - neprodejné                         Ročník 6. číslo 2., 28. květen 2012
OZ ZPRAVODAJ

OHROBECKÝ 

ÚVODNÍKNOVÁ PODOBA
INTERNETOVÝCH STRÁNEK
	 Na	 konci	 měsíce	 dubna	 došlo	
k	úpravě	internetových	stránek	obce	(www.
ohrobec.cz).	 Hlavním	 cílem	 bylo	 stránky	
zpřehlednit	a	obnovit.
	 Vzniklo	několik	nových	částí	strá-
nek.	 Hlavně	 bych	 chtěl	 upozornit	 na	 sek-
ci		„Potřebuji	zařídit“	(link	je		na	horní	liš-
tě	 stránek).	 Tuto	 část	 jsme	 zavedli,	 aby-
chom	občanům	pomohli	při	získávání	infor-
mací	potřebných	v	různých	životních	situa-
cích	(od	stavby,	přestavby,	až	po	vyřizování	
osobních	a	cestovních	dokladů,	apod.).
	 Dále	 zde	 najdete	 mnoho	 důleži-
tých	odkazů	na	úřady	a	služby,	které	je	dob-
ré	najít	na	jednom	místě.
	 Rádi	bychom	 také	upozornili	 na-
příklad	na	část	„Diskuzní	fórum“,	kam	mů-
žete	psát	náměty	k	práci	obecního	zastupitel-
stva	či	pracovní	čety.	
	 Věříme,	že	novou	podobu	stránek	
přivítáte,	bude	vám	ještě	více	pomáhat	a	po-
kud	budete	mít	jakékoli	náměty	na	doplnění,	
úpravy,	 apod.	 neváhejte	 nám	 je	 prosím	na-
psat	či	říci.	Předem	děkujeme...

	 Vážení	spoluobčané,	dostává	se	vám	
do	 rukou	 další	 vydání	 obecního	 zpravodaje,	 u	
jehož	čtení	vás	vítám.
	 V	 tomto	úvodníku	bych	 se	 chtěl	vě-
novat	především	 informacím	o	aktuální	 situaci	
s	připravovanou	mateřskou	školkou	v	obci.
Mateřská školka v Ohrobci
	 Na	 podzim	 loňského	 roku	 jsme	 pre-
zentovali	záměr	otevřít	mateřskou	školku	v	plá-
novaném	termínu	1.	září	2013.	Jsem	velmi	rád,	
že	se	daří	tento	termín	ještě	urychlit	a	rádi	by-
chom	školku	otevřeli	již	k	1.	lednu	roku	2013.
	 Na	 přelomu	 měsíců	 dubna	 a	 května	
bylo	dokončeno	výběrové	řízení	na	dodavatele	
stavby	a	vyhrála	nabídka	s	nejnižší	cenou	(cca	
3,	41	mil.	Kč	bez	DPH).	Vítězná	firma,	kterou	je	
společnost	Stavební	řemesla	–	Zeman,	s.r.o.	má	
zkušenosti	s	mateřskými	školkami	a	již	zaháji-
la	svou	činnost.	Předpokládáme,	že	pokud	půjde	
všechno	podle	plánu,	měla	by	být	stavební	část	
realizována	v	průběhu	měsíce	září.	Pro	zaháje-
ní	 provozu	 pak	 budeme	 hledat	 dodavatele	 vy-
bavení	 školky	 (nábytek,	 apod.),	 dětského	 hřiš-
tě	v	areálu	školky	(to	je	nezbytná	podmínka	pro	
kolaudaci)	 a	 organizaci,	 která	 bude	 do	 školky	
dodávat	obědy	(bylo	by	neefektivní	budovat	ku-
chyni,	 atd.).	Chtěl	 bych	poděkovat	 za	 vstřícný	
postoj	obci	Zvole,	jejíž	ZŠ	a	MŠ	bude	naší	škol-
ku	zastřešovat.	
	 Mateřská	školka	v	Ohrobci	bude	mít	
plánovanou	kapacitu	26	–	28	dětí.	Veškeré	prak
tické	 informace	o	 zápisu,	 přijímání	 dětí,	 apod.	
budeme	zveřejňovat	ve	spolupráci	s	MŠ	Zvole	v	
průběhu	podzimu,	až	bude	jasné,	že	termín	ote-
vření	1.	 ledna	2013	 je	 reálný	a	že	časový	har-
monogram	prací	v	průběhu		přestavby	pod	kroví	
nad	Centrem	Čtyřlístek,	kde	bude	školka,	bude	
dodržen.
	 Mám	 z	 přípravy	 projektu	 mateřské	
školky	velkou	 radost	a	budeme	se	snažit	na	ní	
najít	i	další	finanční	prostředky	mimo	rozpočet	
obce.	Máme	například	požádáno	na	dvou	mís-
tech	o	peníze	z	fondů	EU	a	také	se	budu	v	násle-
dujících	týdnech	obracet	na	občany	obce	s	pros-
bou	 o	 pomoc	 (příspěvek,	 dar,	 atd.).	Budu	 vel-
mi	rád,	pokud	nám	pomůžete	a	příspěvkem	pod-
poříte	 tento	důležitý	projekt.	Pokud	byste	nám	
chtěli	 pomoci,	 prosím,	 obraťte	 se	 na	 mne.	 Já	
osobně	půjdu	příkladem	a	školku	podpořím	fi-
nančně	také.
Z minulého čísla

	 V	minulém	čísle	byla	 část	věnována	
také	psím	a	koňským	exkrementům.	Jsem	velmi	
rád,	že	naturalistické	fotografie	vyvolaly	odezvu	
a	diskuzi.	Což	se	od	té	doby	také	událo.	Byla	vy-
tipována	další	místa,	na	kterých	budou	odpadko-
vé	koše	a	pytlíky	na	exkrementy.	Dohodli	jsme	
se	s	městskou	policií,	aby	se	při	své	pochůzkové	
činnosti	zaměřila	 i	na	 tuto	oblast.	Upozorňuje-
me	občany	na	dodržování	příslušné	vyhlášky	(i	
když	ono	jde	spíše	o	základní	vychování	a	sluš-
nost).	Proto	chci	opět	apelovat	na	všechny,	kte-
rým	není	toto	téma	lhostejné,	aby	i	nadále	upo-
zorňovali	 spoluobčany	 na	 úklid	 po	 svých	 mi-
láčcích	a	pokud	to	nepomůže,	řekněte	nám	to	a	
konkrétní	případy	bude	řešit	přestupková	komi-
se	obce.	O	tom,	že	problém	s	exkrementy	není	
téma	jenom	naší	obce,	svědčí	i	zprávy	například	
z	 Prahy	 7,	 kde	 hledají	možnost	 odebírat	DNA	
z	psích	exkrementů	a	 tak	usvědčit	 jejich	nepo-
řádné	majitele,	apod.	
 Výsledky průzkumu mezi občany, 
dopravní ankety, výběr z nejdůležitějších pa-
sáží obecní vyhlášky o ochraně životního pro-
středí a udržování čistoty a veřejného pořád-
ku atd.
	 Nejen	mateřskou	školkou	se	však	za-
býváme.	V	 tomto	 vydání	 se	 můžete	 například	
seznámit	 s	 výsledky	 průzkumu	 mezi	 občany	
obce.	Také	se	dozvíte,	jak	dopadla	anketa	o	do-
pravních	opatřeních	 (značení)	 a	 také	například	
o	tom,	že	byly	aktualizovány	internetové	strán-
ky	obce.	Protože	již	začaly	práce	na	zahrádkách	
apod.,	připravili	jsme	pro	vás	výběr	z	nejdůleži-
tějších	pasáží	obecní	vyhlášky	o	ochraně	život-
ního	 prostředí	 a	 udržování	 čistoty	 a	 veřejného	
pořádku.	
	 Přeji	vám	příjemné	čtení	a	krásné	pro-
žití	blížícího	se	léta

PhDr. Pavel Makovský, MBA 
starosta obce
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	 Upozorňujeme	občany,	že	se	zvý-
šila	kriminalita	 (vykrádání	aut	 stojících)	na	
parkovišti	 u	 pekárny	 Beruška.	 Ukradeno	
bylo	dokonce	i	celé	auto!
	 Chceme	požádat	občany,	aby	neu-
lehčovali	zlodějům	jejich	„práci“	a	nenechá-
vali	žádné	cennosti	na	sedadlech	aut,	přede-
vším	počítače,	telefony,	atd.	Stejně	tak,	po-
kud	byste	spatřili	cokoli	podezřelého,	volej-
te	buď	státní	policii	(linka	158)	nebo	měst-
skou	policii	(telefon	739	156	156).
	 Městská	 policie	 byla	 požádána,	
aby	se	v	rámci	své	činnosti	v	naší	obci	zamě-
řila	i	na	tuto	oblast.

POBERTOVÉ ŘÁDÍ 
NA PARKOVIŠTI U PEKÁRNY 
BERUŠKA

	 Obec	 Ohrobec	 by	 ráda	 vydala	 v	
příštím	 roce	 kalendář	 s	 fotografiemi	 z	 naší	
obce.	Prosíme	všechny,	kteří	mají	zájem,	aby	
jejich	 fotografie	byly	otištěny	v	novém	ka-
lendáři	pro	rok	2013,	o	jejich	zaslání	na	ad-
resu	redakce:	redakcnirada@ohrobec.cz.																

KALENDÁŘ 2013

Děkujeme, red.

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



	 V	minulém	vydání	obecního	zpravo-
daje	byla	zveřejněna	anketa	s	návrhy	na	doprav-
ní	opatření	(značení)	v	naší	obci.
 
	 Děkuji	všem,	kteří	se	ankety	zúčast-
nili	a	rád	bych	vás	informoval	o	výsledcích	(vý-
sledky	budou	také	zveřejněny	v	nejbližším	vy-
dání	obecního	zpravodaje.
Výsledky	(níže	jsou	vyznačeny	i	graficky):
Lokalita I – střed obce:
	 Nebude	 realizována	 navržená	 obyt-
ná	zóna	v	ulicích	U	Rybníků	I	a	II.	Pro	změnu	
na	obytnou	zónu	bylo	16,7	%	hlasujících,	proti	
83,3%.
Realizovat	se	bude	jen	označení	ulice	Úvoz	jako	
slepé	ulice.
Lokalita II – směr Zvole: 
	 Nebude	 realizován	 návrh	 na	 jedno-
směrku	v	ulici	Šumavská.	Pro	změnu	na	jedno-
směrku	bylo	15	%	hlasujících,	proti	85%
	 V	této	lokalitě	jen	bude	snížena	rych-
lost	 na	 30	 km/hodina	 a	 označena	 bude	 stezka	
pro	pěší	(včetně	kol)	v	části	ulice	K	Vranému.
Lokalita III – Károvská:
	 Ulice	Károvská	 bude	 označena	 jako	
hlavní.	Pro	změnu	na	hlavní	bylo	80,65	%	hla-
sujících,	proti	19,35%
Další postup:
	 Po	 schválení	návrhů	příslušnými	or-
gány	(Policie	ČR,	dopravní	odbor	MěÚ	Černo-
šice)	 dojde	k	postupné	 realizaci	 na	 základě	fi-
nanční	náročnosti	změny.	
	 Změny,	na	které	nebude	stačit	rozpo-
čet	obce	pro	rok	2012,	budou	navrženy	do	roz-
počtu	na	rok	2013.
	 Ještě	jednou	děkuji	všem,	kteří	se	an-
kety	zúčastnili,	a	přeji	příjemný	den

Pavel Makovský
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Vážení	spoluobčané,
	 chtěl	 bych	 poděkovat	 všem,	 kteří	
se	 zúčastnili	 výzkumu,	 který	 bude	 sloužit	 ne-
jen	pro	aktualizaci	„Strategického	plánu	rozvo-
je	obce	Ohrobec“,	ale	také	ke	stanovení	priorit	
v	práci	zastupitelstva	a	obce.
Dále	 bych	 chtěl	 velmi	 poděkovat	 panu	 dokto-
rovi	P.	Sadílkovi	z	Ohrobce	(AGENTURA	IN-
RES)	 za	 pomoc	 s	 vyhodnocením	 výzkumu	 a	
k	interpretaci	dat.
	 Níže	představuji	stručné	výsledky	vý-
zkumu,	celý	výzkum	čítající	cca	47	stran	včet-
ně	 grafů	 a	 tabulek	 naleznete	 na	 internetových	
stránkách	obce.
 Také plánujeme na středu 6.červ-
na od 19 hodin v zasedací místnosti obecního 
úřadu veřejné představení a prezentaci celé-
ho výzkumu a následnou diskusi nad výsled-
ky.

Stručné výsledky výzkumu:
	 Výzkum	názorů	 občanů	Ohrobce	 na	
jednotlivé	 oblasti	 života	 obce	 a	možnosti	 jeho	
dalšího	rozvoje	proběhl	v	březnu	a	v	první	po-
lovině	dubna	2012.	Zúčastnilo	se	ho	141	obča-
nů,	kteří	zastupují	35,4%	domácností,	trvale	ži-
jících	na	území	obce	Ohrobec.	Jeho	hlavní	vý-
sledky	jsou	následující.
	 Za	 největší	 přednost	 Ohrobce	 jeho	
občané	 považují	 klid,	 klidné	 prostředí	 či	 klid-
né	bydlení,	skutečnost,	že	leží	v	blízkosti	příro-
dy,	lesa,	že	je	z	něj	dobře	dostupná	Praha	a	že	je	
v	něm	zdravé	životní	prostředí.	Tyto	přednosti	
byly	uváděny	v	největší	míře.
	 Občané	Ohrobce	jsou	velmi	spokoje-
ni	 s	 prací	 úřadu	 obce	Ohrobec	 a	 s	 úrovní	 ko-
munikace	 s	 ním.	Velmi	 kladně	 rovněž	 hodno-
tí	 nakládání	 s	 odpady,	 jejich	 třídění	 a	 recykla-
ci	a	kvalitu	bydlení.	Největší	nespokojenost	na-
opak	projevují	 s	 bezpečností	 silničního	provo-
zu	v	obci,	s	kvalitou	cest	a	chodníků	v	ulicích,	
s	možnostmi	nakupování	a	s	dostupností	lékař-
ské	péče.
	 Mezi	 největší	 nedostatky	 Ohrob-
ce	jeho	občané	spontánně	řadí	především	špat-
nou	kvalitu	komunikací,	problémy	se	silničním	
provozem	a	nedodržováním	jeho	pravidel,	chy-
bějící	mateřskou	 školu,	 absenci	 dobře	 zásobe-
ného	obchodu	 s	 potravinami	 a	 smíšeným	zbo-
žím,	problémy	s	autobusovou	dopravou	zejmé-
na	v	podobě	malého	počtu	spojů	o	víkendech	a	
v	oblasti	Károva,	problémy	se	psy	a	psími	ex-
krementy,	absenci	základní	školy	a	drahé	vodné	
a	stočné.	Tyto	nedostatky	jsou	uváděny	nejčas-
těji.
	 Z	hlediska	budoucnosti	kladou	obča-
né	Ohrobce	 největší	 důraz	 na	 zlepšení	 kvality	
a	údržby	silnic,	chodníků	a	parkovacích	ploch,	
na	řešení	dopravní	situace	v	obci	a	na	udržová-

ní	kvalitního	prostředí	v	obci	–	čistotu	vzduchu,	
snížení	hluku,	dostatek	zeleně,	dostatek	vodních	
prvků,	upravená	veřejná	prostranství.	Za	důleži-
té	považují	rovněž	vyřešit	absenci	školských	za-
řízení,	zlepšit	dostupnost	zdravotní	péče	a	dbát	
na	bezpečnost	v	obci.	
	 Dle	 obyvatel	 Ohrobce	 nejvíce	 zhor-
šují	kvalitu	životního	prostředí	v	obci	bezohled-
ní	 občané.	 	 Na	 zhoršování	 životního	 prostře-
dí	v	obci	 se	 rovněž	velkou	měrou	podílí	 tope-
ní	tuhými	palivy,	černé	skládky	a	automobilová	
doprava.	 Pokud	 se	 týká	 znečištění	 obce,	 hlav-
ním	problémem	místních	občanů	jsou	znečiště-
né	komunikace,	chodníky	a	další	plochy	od	psů	
a	koní.	Poukazováno	je	rovněž	na	nezájem	o	po-
řádek	ze	strany	občanů.
	 Pokud	se	týká	automobilové	dopravy	
na	území	obce	Ohrobec,	největší	problémy	vidí	
občané	v	bezpečnosti	silničního	provozu.		Upo-
zorňují	též	na	vysokou	frekvenci	osobní	dopra-
vy	a	absenci	popř.	nevyhovující	stav	chodníků.	
Řešení	vidí	zejména	v	kontrole	dodržování	sil-
ničního	provozu	a	instalaci	dopravního	značení	
a	případných	zpomalovacích	či	kontrolních	prv-
ků.
	 Většina	 občanů	 Ohrobce	 (54,5%)	
není	spokojena	s	trasami	autobusů	a	současným	
jízdním	 řádem.	 Nespokojenost	 spočívá	 přede-
vším	v	malé	 frekvenci	 spojů	na	Kárově,	dlou-
hých	intervalech	v	období	mimo	špičku	(zejmé-
na	 v	 dopoledních,	 večerních	 a	 nočních	 hodi-
nách)	a	v	malém	počtu	spojů	o	sobotách,	nedě-
lích	a	svátcích.	Více	než	¾	dotázaných	občanů	
Ohrobce	by	uvítali	zavedení	přímého	autobuso-
vého	spojení	do	Prahy	–	Modřan.	Z	jiných	cílo-
vých	stanic	je	nejčastěji	požadována	Zbraslav	a	
Smíchov.
	 Dle	 názoru	 občanů	 Ohrobce	 by	 se	
měl	 prioritně	 opravit	 povrch	 vozovky	 v	 ulici	
Károvská	v	úseku	od	Berušky	po	Károv.	Často	
jsou	rovněž	požadovány	opravy	vozovek	či	je-
jich	vyasfaltování	v	ulicích	U	rybníků,	K	Vrané-
mu,	Lípová,	Na	Širokém,	Šumavská,	V	Zahrád-
kách,	K	Lesíčku	a	Lhotecká.	Co	se	týká	vybu-
dování	či	oprav	chodníků,	ty	jsou	nejčastěji	po-
žadovány	v	ulicích	Zvolská,	Károvská	a	K	Vra-
nému.
	 Občané	 Ohrobce	 preferují	 získá-
vání	 informací	 o	 práci	 obecního	 úřadu	 Ohro-
bec	 prostřednictvím	 internetu,	 formou	 občas-
níku	 do	 poštovní	 schránky	 a	 prostřednictvím	
SMS	 zpráv.	 	 Naprostá	 většina	 občanů	 Ohrob-
ce	(93,2%)	je	s	informovaností	o	práci	obecního	
úřadu	Ohrobec	a	jeho	akcích	spokojena.
	 Naprostá	většina	domácnosti	Ohrob-
ce	(94,8%)	disponuje	v	současnosti	připojením	
k	internetu.	Většina	z	nich	(cca	60%)	je	s	kvali-
tou	tohoto	připojení	spokojena,	zbývajících	cca	
40%	by	tuto	kvalitu	chtělo	zlepšit.

	 V	 souvislosti	 s	 aktivitami	 v	 oblasti	
sportu	a	volného	času	lze	uzavřít,	že	z	hlediska	
budoucnosti	 občané	Ohrobce	 nejvíce	 preferují	
vybudování	cyklostezky	v	katastru	obce	Ohro-
bec	a	její	napojení	na	stávající	cyklistické	trasy	
(např.	Dolní	Břežany	–	Zvole)	a	výstavbu	multi-
funkčního	sportoviště.		Jiné	aktivity	jsou	prefe-
rovány	méně.
	 Občané	 Ohrobce	 vnímají	 ve	 většině	
případů	 (65,5%)	 absenci	 mateřské	 školy	 jako	
velký	problém,	který	by	měl	být	v	budoucnos-
ti	řešen.
	 O	sociální	bydlení	není	v	obci	Ohro-
bec	větší	zájem,	jeho	možnost	by	přivítalo	pou-
ze	 13,7%	 občanů.	 Požadovány	 jsou	 však	 čin-
nosti,	 spadající	 do	 oblasti	 péče	 o	 seniory,	 ze-
jména	pečovatelská	služba	a	rozvoz	obědů.	Tyto	
služby	jsou	preferovány	nejvíce.

Vážení spoluobčané,
 Ještě jednou děkuji za vaši 
účast ve výzkumu a srdečně vás zvu na 
představení detailních výsledků výzku-
mu, které se bude konat ve středu 6. 
června od 19 hodin na obecním úřadu.

Pavel Makovský

VÝSLEDKY„VÝZKUMU  NÁZORŮ  OBČANŮ  OHROBCE NA 
JEDNOTLIVÉ OBLASTI ŽIVOTA OBCE    A MOŽNOSTI JEJÍHO DALŠÍHO 
ROZVOJE“

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

	 Stejně	 jako	 každý	 rok	 s	 příchodem	
jara	nastává	problém:		TRÁVA	–	KAM	S	NÍ???		
Z	důvodu	opakujících	se	případů	vhazování	po-
sekané	trávy	do	popelnic	na	směsný	odpad	jsme	
byli	upozorněni	firmou	ASA,	že	popelnice	s	ta-
kovým	obsahem	nebudou	vyváženy.
	 Posekaná	 tráva	 v	 nádobách	 kvasí,	
zapáchá,	 spojuje	 se	 a	 nelze	 vyklopit.	 	 Vznik-
lá	hmota	ničí	podávací	zařízení	u	popelářských	
vozů,	zvláště	těch	nových,	moderních.
	 Žádáme	 tedy	 všechny	 občany,	 aby	
k	 likvidování	 trávy	 přistupovali	 zodpovědně	 a	
pokud	nekompostují,	aby	si	objednali	svoz	bio-
odpadu.	Popelnice	na	směsný	odpad	není	možné	
používat	na	posekanou	trávu.		Zdůrazňujeme,	že	
pokud	tak	učiníte,	popelnice	nebude	vyvezena,	
ani	poskytnuta	náhrada	za	vývoz.
	 Bioodpad	 je	 v	 naší	 obci	 svážen	 firmou	 Praž-
ské	služby	.		
Cena	za	svoz:	nádoba	120	l.	ve	výši	600,	Kč;	
nádoba	240	 l.	 ve	výši	 960,	Kč.	Cena	 zahrnu-
je	pronájem	nádoby	a	svoz	bioodpadu	1	x	za	14	
dní	za	celé	vegetační	období	tj.	duben	–	listopad	
daného	roku.
	 Tuto	službu	lze	objednávat	přes	naši	
obec		 tel.	257760338,	736	621	921,	emailem:	
podatelna@ohrobec.cz	 	 nebo	 přímo	 na	 strán-
kách	Pražských	služeb		www.psas.cz.

A.S.A.  - TRÁVA V 
POPELNICÍCH
 



Je pravda, že se v obci měří rychlost?
 Ano, městská policie kromě pochůz-
kové činnosti a kontroly bezpečnosti v obci také 
měří rychlost.
 
Slyšela jsem, že se vedení obce, předse-
dové komisí atd. vzdali odměn.
 Ano, to je pravda. Vedení obce (sta-
rosta, místostarostové), předsedové výborů i ně-
kteří další kolegové pracují pro obec zadarmo.
 
Budou doplňovány další odpadkové 
koše a pytlíky na exkrementy?
 Ano, postupně budou doplňovány 
další koše a pytlíky do dalších lokalit po obci.
 
Jaké hlavní úkoly má obecní policie 
v Ohrobci, jak je tu dlouho?
  Obecní policie působí v obci jednu 
hodinu denně (z důvodu rozpočtu) v nepravidel-
ných časech a očekávání od ní je následující:
 Noční klid:
• Kontrola dodržování pořádku po akcích v obci 
(diskotéky, zábavy, ukončení provozu restaura-
cí, apod.)
 Pochůzky po obci:
• Pochůzková činnost v obci, prevence trestné 
činnosti a vandalismu
 Dopravní bezpečnost:
• Dodržování rychlosti a pravidel silničního 
provozu v obci (především na ulicích Břežan-
ská, Zvolská, Károvská, atd.)
• Dodržování vytipovaného dopravního znače-
ní v obci (zákazy zastavení, zákazy vjezdu, atd.)
  Svou činnost provádí jak v autohlíd-
kách, tak právě pochůzkovou činností po obci. 
Chápu, že za hodinu denně se nedá všechno 
stihnout, proto ani měření nebudou každý den, 
ale jen někdy  a namátkově.
 
Mohu obecní policii zavolat sám, nebo 
musím nejdříve kontaktovat obecní 
úřad?
 Samozřejmě sám. Stačí zavolat na te-
lefonní číslo 739 156 156 . Je to nepřetržitá lin-
ka hlídky městské policie. 

Bude osazena dopravním značením 
„konec zóny 40“ silnice na Kárově?
 Ano, bude řešeno komplexně s novým 
dopravním značením v ul.  Károvská.
 
Je možné upozornit provozovatele au-
tobusových linek na dodržování rych-
losti?
 Starosta písemně upozornil spol. Ve-
olia tranzit na nedodržování rychlosti v tomto 
úseku a upozornil na tento fakt obecní policii.
 
V ulici v Březinách (na kraji lesa podél 

této cesty) stojí usychající stromy. Bude 
se s tím něco dělat?
 Ano, je zadáno zpracování posud-
ku autorizovaným krajinným architektem, aby-
chom znali rozsah poškození stromů, a podle vý-
sledku posudku bude obec záležitost řešit.
 
Bude namalováno vodorovné dopravní 
značení na přechodech pro chodce na 
Károvské ulici?
 Ano, po dokončení úklidu po zimě 
a údržbě komunikací (štěrkování). Dále v uli-
ci Károvská naproti pekárně Beruška bude vy-
značena vodorovným dopravním značením žlutá 
čára, která zviditelní prostor zákazu zastavení.

 Chcete se také na něco zeptat? Není 
nic lehčího než napsat redakci (redakcnira-
da@ohrobec.cz).

Z REDAKČNÍ POŠTY VÍTÁNÍ JARA
	 Sálem	 se	 line	 libá	 hudba,	 kte-
rou	 má	 „na	 svědomí“	 zkušený	 muzikus	 vy-
bavený	 tou	 nejrafinovanější	 technikou 
a	svou	produkci	doprovází	zpěvem.
	 A	komu	že	je	určena?	Několika	desít-
kám	žen	a	mužů	s	vlasy	prokvetlými	stříbrem. 
	 Ano,	 senioři	 mají	 to	 štěstí,	 že	 žijí	
právě	 v	 Ohrobci,	 kde	 jim	 Obecní	 úřad	 po-
skytuje	 dvakrát	 do	 roka	 velmi	 příjemné 
setkání	 s	 dobrým	 slovem,	 dobrou	 hud-
bou	 a	 také	 dobrým	 pohoštěním.	 Oním	
dobrým	 slovem	 zdraví	 přítomné 
ženy	a	muže	důchodového	věku		mladý	starosta	
obce	PhDr.Pavel	Makovský,	MBA.
	 Slovním	 pohlazením	 nešetří	 ani 
hlavní	organizátor	akce	Jiří	Votánek.	Üsměvem	
počastují	 seniory	 i	B.Lebedová	a	R.Rolčíková. 
			 Není	 to	 běžný	 zvyk.	 Zdale-
ka	 ne	 všude	 si	 zastupitelé	 obce	 váží	 se-
niorů	 a	 dávají	 jim	 to	 tak	 často	 najevo. 
	 Poslední	 setkání	 se	 uskutečnilo	
11.března	pod	názvem	Vítání	jara.	Jaro	v	duši	si	
odnášeli	všichni	jeho	účastníci.	Díky	za	všechny! 
                                    

Seniorka Kamila Jašková

	 V	minulých	týdnech	došlo	k	vysáze-
ní	nových	ovocných	stromů	a	keřů	v	Ohrobci.	
U	stromů	se	konkrétně	jednalo	o	lokalitu	v	uli-
ci	 Károvská	 (před	Károvem)	 a	 na	 konci	 ulice	
V	Dolích	=	na	stráň	do	„třešňovky“.		Keře	byly	
vysázeny	 nad	 tuto	 stráň	 a	 dále	 do	 svahu	 před	
obecním	úřadem.
	 Celkem	bylo	vysazeno	16	ovocných	
stromů.	Nicméně	 16	 jich	 již	 není,	 nějaký	 zlo-
děj	(za	sebe	přidávám	výraz	DOBYTEK)	jeden	
ukradl.	Proto	bych	mu	chtěl	vzkázat,	pokud	ten-
to	článek	čte,	nechť	mu	pecka	z	tohoto	ovocné-
ho	stromu	zaskočí	a	přitom	si	vzpomene,	že	boží	
mlýny	opravdu	melou!
 Pavel Makovský

NECHŤ TI ZLODĚJI 
PECKA ZASKOČÍ!
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HASIČI Z OHROBCE
	 Již	 několik	 let	 působí	 v	 obci	 dobro-
volný	 sbor	hasičů.	Nejsou	vybaveni	 technikou	
jako	v	jiných	obcích,	ale	v	obci	jsou	nepostra-
datelní.	Z	 jejich	činnosti	 jmenujme	 :	 	 	usazení	
laviček	kolem	rybníka,	pálení	větví	a	náletů	při	
úklidu	obce,	pomoc	při	hašení	požáru	nemovi-
tosti	v	obci,	likvidace	ekologické	havárie.	Sbor	
byl	obohacen	o	ponorné	kalové	čerpadlo.
	 Hasiči	 nabízejí	 pomoc	 občanům	 při	
zatopení	sklepů	vodou.	Jejich	pomoci	lze	proto	
využít	přes	OÚ,	nahlášením	nehody	a	následují-
cí	domluvě.
 
 Děkujeme za jejich pomoc v obci!

VYDAŘENÉ EKOHRÁTKY

	 V	 sobotu	 28.4.	 se	 uskutečnily	 již	 4.	
Ekohrátky	 na	 károvském	 hřišti.	 Letošní	 téma	
Králíci	z	klobouku	přeneslo	děti	do	světa	nejen	
těch	kreslených	králíků,	ale	 i	do	nelehkého	ži-
vota	těchto	zvířátek.	Děti	 tak	museli	znát	oko-
lo	rostoucí	kytičky,	obhospodařovat	mrkev,	tre-
fovat	se	do	klobouku,	došlo	i	na	honičku	se	zlo-
ději.	
	 Ačkoliv	 vzhledem	 k	 „dlouhému	 ví-
kendu“	přišlo	méně	dětí	než	v	minulých	letech,	
i	 tak	 si	 to	všichni	moc	užili	 a	děti	 si	odnášely	
domů	spoustu	cen.



VÍTÁNÍ JARA
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	 Vzhledem	k	množícím	se	dotazům	ze	
stran	obyvatel	 naší	 obce	na	práva	 a	 povinnos-
ti	jejích	obyvatel,	rozhodli	jsme	se,	že		v	našem	
Zpravodaji	otiskneme	zkrácenou	verzi	„Obecní	
vyhlášky“.	V	následujících	odstavcích	snad	na-
leznete	 odpovědi	 na	 některé	 otázky,	 které	Vás	
trápí.

OBECNÁ USTANOVENÍ
1)	Každý	 je	 oprávněn	užívat	 veřejné	prostran-
ství	obvyklým	způsobem	podle	jeho	povahy	a	k
účelu,	ke	kterému	je	určeno.
2)	 Každý	 je	 povinen	 udržovat	 na	 území	 obce	
čistotu	a	pořádek	a	v	zájmu	jeho	zajištění
respektovat	 a	 řídit	 se	 povinnostmi	 stanovený-
mi	touto	vyhláškou	a	pokyny	osob	pověřenými	
obcí	kontrolou	nad	jejich	dodržováním.
3)	 Každý	 odpovídá	 za	 znečištění	 a	 poškození	
veřejného	prostranství	a	životního	prostředí,	ke
kterému	 došlo	 jeho	 jednáním,	 opomenutím	
nebo	v	souvislosti	s	jeho	činností.

UDRŽOVÁNÍ VEŘEJNÉHO PO-
ŘÁDKU A ČISTOTY, OCHRANA 
VEŘEJNÝCH
ZAŘÍZENÍ A VEŘEJNÉ ZELENĚ
1)	Ten,	kdo	znečistí	veřejné	prostranství,	znečis-
tí	nebo	poškodí	veřejné	zařízení	je	povinen
neprodleně	vzniklou	závadu	nebo	znečištění	od-
stranit	nebo	zajistit	na	své	náklady	její
odstranění	v	nejkratší	možné	době.
2)	Chovatelé,	vlastníci	či	držitelé	psů,	drůbeže	
a	jiného	hospodářského	zvířectva	jsou	povinni
zajistit,	aby	psi,	drůbež	či	jiné	hospodářské	zví-
řectvo	neznečisťovalo	veřejné	prostranství,
veřejné	zařízení	nebo	veřejnou	zeleň.

3)	Na	veřejných	prostranstvích	 je	dále	zakázá-
no:
a)	vyšlapávání	pěšinek	přes	travnaté	plochy
b)	používání	zábavné	pyrotechniky
c)	odkládání	jakéhokoliv	odpadu	a	odpadků
d)	mytí,	čištění	a	mazání	všech	strojů	a	vozidel,	
natírání	a	lakování	všech	strojů	a	vozidel

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ K ZABEZ-
PEČENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
1)	Činností,	která	by	mohla	narušit	veřejný	po-
řádek	v	obci	nebo	být	
v	 rozporu	 se	 zájmem	
na
ochranu	 veřejné	 ze-
leně	 v	 obci,	 je	 pohyb	
drůbeže	a	 jiného	hos-
podářského	 zvířectva	
na	veřejných	prostran-
stvích	a	v	zastavěných	
částech	obce.
2)	 V	 zájmu	 zajiště-
ní	 veřejného	 pořád-
ku	a	ochrany	zeleně	v	
obci	se	stanovuje	cho-
vatelům	a
vlastníkům	drůbeže	a	jiného	hospodářského	zví-
řectva	povinnost	zajistit,	aby	drůbež	nebo	jiné
hospodářské	zvířectvo	se	nepohybovala	na	ve-
řejných	prostranstvích	v	zastavěné	části	obce.
3)	V	zájmu	zajištění	veřejného	pořádku	a	ochra-
ny	zeleně	v	obci	lze	na	veřejném	prostranství	v
zastavěné	části	obce,	vodit	psy	pouze	na	vodít-
ku.
4)	Zakazuje	se	vstupovat	se	psy	na	následující	
veřejná	prostranství	a	veřejná	zařízení:	dětská
pískoviště	a	hřiště.

5)	Jízda	na	koních	je	povolena	pouze	na	silnici,	
místní	komunikaci,	na	veřejně	přístupné	účelo-
vé	komunikaci.
6)	Při	poškození	výše	uvedených	veřejných	pro-
stranství	způsobem	uvedeným	v	předchozím
odstavci	musí	uvést	tyto	majitel	koně	na	vlastní	
náklady	do	původního	stavu.
7)	Vstup	s	koňmi	na	pole	a	do	lesa	mimo	veřejně	
přístupné	účelové	komunikace,	stezky	a	pěšiny
je	možný	pouze	se	souhlasem	majitele	nebo	ná-
jemce	pozemku.
8)	 Držitel	 zvířete	 je	 povinen	 odstranit	 exkre-
menty,	které	držené	zvíře	na	veřejném	prostran-
ství	zanechalo.

NOČNÍ KLID A POUŽÍVÁNÍ HLUČ-
NÝCH STROJŮ
1)	 Noční	 klid	 je	 v	 obci	 stanoven	 na	 dobu	 od	
22:00	hodin	do	6:00	hodin.
2)	„Domácí“	stroje	způsobující	hluk,	jako	jsou	
např.	 sekačky,	 drtiče,	 čističky,	 cirkulárky,	 sbí-
ječky	a	motory	nákl.	aut	při	seřizování,	smí	být	
používány	jen	v	pracovní	dny	od	7:00	hodin	do	
20:00	hodin,	v	sobotu	od	8:00	hodin	do	18:00	
hodin.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTA-
NOVENÍ
1)	Jednotlivá	ustanovení	této	vyhlášky	nenahra-
zují	povinnosti	fyzických	a	právnických	osob
stanovené	zvláštními	právními	předpisy.
2)	Porušení	povinností	stanovených	touto	obec-
ně	závaznou	vyhláškou	bude	posuzováno	jako
přestupek	 dle	 zákona	 č.	 200/1990	 Sb.,	 o	 pře-
stupcích,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů,	 nepů-
jdeli	o	jednání	naplňující	znaky	přestupku	pod-
le	zvláštních	předpisů,	jiného	správního	deliktu	
nebo	trestného	činu.

	 V	minulých	týdnech	se	podařilo	reali-
zovat	„zabezpečení	stavby“	rozpadající	se	stav-
by	v	Šípkové	ulici	na	Kárově.	Jaká	je	to	změna	
a	zlepšení	okolí	pro	občany	můžete	vidět	na	ná-
sledujících	fotografiích.
	 Akce	 byla	 provedena	 na	 náklady	
obce	a	částka	je	vymáhána	po	majiteli	pozem-
ku,	který	se	ke	zbourání	stavby	ohrožující	zdra-
ví	a	životy	obyvatelů	okolních	nemovitostí,	ne-
měl.
	 Pro	lepší	představu	se	jednalo	o	250	
tun	stavební	suti,	bylo	potřeba	například	použít	
šesti	 kontejnerů	 (každý	 á	 10	m3)	 na	 vyvezení	
komunálního	(směsného)	odpadu,	deset	kontej-
nerů	(každý	á	10	m3)	na	bioodpad,	atd.
	 Osobně	jsem	velmi	rád	a	spokojený,	
že	se	nám	povedlo	tento	„pomníček	minulosti“	
odstranit.
	 V	 následující	 době	 budou	 upraveny	
štěrkováním	 i	 okolní	 komunikace,	 po	 kterých	
jezdila	stavební	technika.

Pavel Makovský

„POMNÍČEK MINULOSTI“
KONEČNĚ ZMIZEL Z KÁROVA

Z OBECNÍ VYHLÁŠKY
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	 Naše	 obec	 se	 rozšířila	 v	 roce	 2011	
(oproti	roku	2010)	o	82	občanů	(jedná	se	o	roz-
díl	přihlášených	a	odhlášených	občanů	k	trvalé-
mu	pobytu).	Celkem	je	počet	obyvatel	naší	obce	
k	datu	31.12.2011	1.133	obyvatel.	K	31.12.2010	
to	bylo	1.051.
	 Pro	 informaci	 ještě	 uvádíme,	 že	 cel-
kem	má	naše	obec		469	rodinných	domů	(z	toho	
je	353	domů	obydlených	trvale)	a	356	rekreač-
ních	nemovitostí	(	z	toho	je	45	chat	obydlených	
trvale).
	 Budeme	 se	 i	 nadále	 snažit,	 aby	 po-
čet	přihlášených	obyvatel	k	trvalému	pobytu	na-
růstal,	neboť	za	každého	přihlášeného	obyvate-
le	dostává	obec	cca	7.000	Kč	ročně.	Za	nepřihlá-
šeného	obyvatele	k	trvalému	pobytu	pak	0,	Kč!
	 Opakovaně	nabízíme	pomoc	pracov-
níků	 obecního	 úřadu	 při	 přehlašování	 k	 trva-
lému	pobytu	 v	Ohrobci.	Využitím	 této	 pomoci	
výrazně	ušetříte	Váš	čas	a	přihlášením	se	k	 tr-
valému	 pobytu	 pomůžete	 obci,	 ve	 které	 žijete	
(bude	více	peněz	na	investice	do	obce).	Může-
me	pomoci	s	ohlášením	změny	trvalého	pobytu	
na	Vaši	pojišťovně,	katastrálním	úřadě,	okresní	
správě	sociálního	zabezpečení,	finančním	úřadě.
	 Počet	trvale	bydlících	obyvatel	v	jed-
notlivých	částech	obce	pak	bude	i	jedním	z	pod-
kladů	pro	rozhodování	o	investicích	do	přísluš-
né	části	obce.	
	 Hledáme	také	možnosti,	 jak	zvýhod-
nit	trvale	přihlášené	občany	oproti	těm,	kteří	ne-
jsou	v	obci	přihlášeni	a	ukrajují	tak	z	peněz	těch	
z	nás,	za	které	dostáváme	díky	trvalému	pobytu	
v	Ohrobci	peníze	od	státu.

	 Starostové	 regionu	 Dolnobřežansko	
se	 rozhodli,	 že	 založí	 obecně	 prospěšnou	 spo-
lečnost	s	názvem	MAS	Dolnobřežansko.	Zkrat-
ka	MAS	znamená	Místní	akční	skupina	(správ-
ně	skupina	pro	místní	akce).	Jedná	se	o	spole-
čenství	 lidí,	 obcí,	 firem	 a	 neziskových	 organi-
zací	 se	 společným	 cílem	 rozvoje	 daného	 regi-
onu,	který	v	tomto	případě	tvoří	obce	Březová	
Oleško,	Dolní	Břežany,	 Jesenice,	Libeř,	Ohro-
bec,	Okrouhlo,	Vestec,	Vrané	nad	Vltavou,	Zlat-
níky,	 Hodkovice	 a	 Zvole.	 O	 případném	 rozší-
ření	 působnosti	 na	 území	 obce	 Psáry,	 případ-
ně	 některých	 dalších	 obcí,	 se	 jedná.	V	 průbě-
hu	 roku	2012	by	měly	být	provedeny	všechny	
práce	 spojené	 s	 registrací	 neziskové	 organiza-
ce	a	se	získáním	dostatečného	počtu	členů	z	řad	
obcí,	organizací	a	sdružení	působících	v	oblas-
ti	vzdělávání	a	volnočasových	aktivit,	subjektů 
podnikajících	na	venkově	a	subjektů	působících	
v	sociální	oblasti.
	 V	celé	české	 republice	dnes	existuje	
více	než	150	těchto	skupin	a	v	celé	Evropě	jich	
jsou	tisíce.	Každá	MAS	(v	Evropě	LAG		Local	
action	group)	má	zákonitě	jiné	priority,	jiné	for-
my	spolupráce	a	jiné	postupy,	dohromady	jsou	
však	 sjednoceny	 pravidly	 metody	 LEADER,	
což	znamená,	že	MAS	připraví	a	realizuje	stra-
tegii	pro	dané	území,	trvale	s	ní	pracuje	a	zajiš-
ťuje	partnerství	s	vyváženým	poměrem	zástup-
ců	samosprávy,	podnikatelů	a	neziskového	sek-
toru	nebo	i	 fyzických	osob	a	zástupců	státních	
a	dalších	institucí	s	působností	v	regionu.	Pro-
střednictvím	MAS	jsou	následně	 transparentně	

finančně	podporovány	aktivity	a	projekty	s	pů-
sobností	v	území	dané	MASky.
	 Leader		je	iniciativa	Evropského	spo-
lečenství,	 jejímž	 cílem	 je	 pomoci	 obyvatelům	
žijícím	ve	venkovských	oblastech	zlepšit	kvali-
tu	života	a	umožnit	hospodářský	rozkvět	jejich	
oblastí.	Je	spolufinancována	Evropským	země-
dělským	fondem	pro	rozvoj	venkova	(EZFRV).	
Očekává	 se,	 že	 v	 příštím	 programovém	 obdo-
bí	 po	 roce	 2014	 bude	 prostřednictvím	metody	
LEADER	distribuováno	do	venkovských	oblas-
tí	právě	přes	MASky	mnohem	více	peněz,	než	
tomu	 bylo	 v	 letech	 20072013.	 Dolnobřežan-
sko	a	jeho	nejbližší	okolí	chce	být	na	tuto	situ-
aci	dobře	připraveno	a	chce	umožnit	spolkům,	
neziskovému	 sektoru,	 podnikatelům	 a	 rovněž	
samotným	obcím	využít	co	nejvíce	možností	fi-
nancování	různých	projektů	přímo	v	našem	re-
gionu.

Věslav Michalik
Předseda svazku obcí Dolnobřežansko

CO JE MAS DOLNOBŘEŽANSKO A PROČ VZNIKÁ? ROSTEME

Kdy jsi se svým sportem začala a co tě 
k tomu přimělo ?
 
	 V	10	letech	jsem	začala	chodit	ke	ko-
ním	a	asi	po	půl	roce	jsem	se	do	toho	pořádně	
začala	dostávat.	Kdo	mě	k	tom	přiměl?	Můj	vol-
ný	čas	a	moje	kamarádka	s	kterou	jsem	chodila	
každý	den	kolem	rybníka.	Pořád	jsme	si	hladily	
koně	a	pozorovaly	jsme	je	neustále	třeba	hodinu	
a	půl.	
	 Jednou	kolem	nás	projely	dvě	holky	
a	zeptaly	se	nás,	jestli	náhodou	nechceme	začít	
chodit	do	 jezdeckého	oddílu.	Samozřejmě,	 	 že	
jsme	souhlasily	a	tak	jsem	začala	jezdit	na	ko-
ních.

Je něco, co jsi musela obětovat ?
 
	 Ano,	musela	jsem	obětovat	svůj	vol-
ný	 čas	 a	 taky	 jsem	 se	musela	 vzdát	 věcí,	 kte-
ré	mi	maminka	kupovala,	protože	jsem	se	mu-
sela	 rozhodnout,	 jestli	 chci	 jen	pěkné	oblečení	
do	školy	nebo	jestli	si	budu	chtít	pořídit	boty	na	
koně.Bylo	to	těžké,	ale	později	jsem	zjistila,		že	

není	čeho	litovat.
Měla si někdy chuť s tím „ praštit „ ?
	 Ano	 to	určitě	měla.	Určitě	na	začát-
ku,	když	 jsem	často	padala.	 Jednou	 jsem	však	
spadla	tak,	že	jsem	jela	sanitkou	do	nemocnice	a	
měla	jsem	zákaz	asi	měsíc	jezdit.	Pak	jsem	měla	
dlouho	strach	z	ježdění	i	ze	samotných	koní.Ale	
nakonec	jsem	se	svému	strachu	postavila	a	pře-
konala	ho.

Jaký byl doposud  tvůj největší úspěch?
 
Můj	 největší	 úspěch	 byl,	 když	 jsem	 jela	 na	 „	
Mistrovství	ČR	v	pony	drezuře	„	.	I	když	se	za	
ten	výkon	docela	stydím,	tak	jsem	byla	ráda,	že	
jsem	se	 aspoň	zúčasnila	 a	dotáhla	 to	 tak	dale-
ko.	Jinak	jsem	byla	ráda,	za	každý	dobře	odje-
tý	závod.

Co cítíš, když stojíš na stupních vítě-
zů ?
	 Abych	 řekla	 upřímně	 zase	 tak	 často	
jsem	na	něm	nestála	a	když	už	tak	jsem	se	necí-
tila,	že	bych	jela	vždy	soutěž	se	sobě	rovnými.	
Ale	když	se	pořádně	zamyslím,	 tak	 jsem	měla	
určitě	obrovskou	radost.

OHROBECKÉ DĚTI V AKCI
ANNA
SLAVÍČKOVÁ
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OZ

Stačí si aktivovat službu SMS OHROBEC OBČANŮM a zvolit druh zdarma za-
sílaných informací, které Vás zajímají.

Jaké druhy informací mohu dostávat?
Můžete si vybrat všechny informace, nebo jen některé kategorie informací.
Například zprávy typu:
    *  vyhlašování poplachu, krizová komunikace, výpadky, energetické   
 sítě, předávání výstražných informací o uzavírkách ulic, vypnutí
 elektřiny, vody, výpadky autobusů,  
    *  kulturní a sportovní akce, pozvánky na akce,
    *  termíny a místa kontejnerů velkoobjemového a nebezpečného
 odpadu, bioodpadu, apod.
    *  informace o nově vydaných vyhláškách a nařízeních
    *  informace na poslední chvíli, informace od místních podnikate-  
 lů, apod. 

Jak si mohu službu SMS OHROBEC OBČANŮM zřídit?
Velmi jednoduše. Buď vyplněním krátkého formuláře na OÚ (telefonní číslo, 
zvolené kategorie informací, které Vás zajímají), či stažením, vyplněním a ode-
sláním formuláře elektronickou poštou.

Kde získám více informací ke službě SMS OHROBEC OBČANŮM?
Na obecním úřadě, na emailu: podatelna@ohrobec.cz, na telefonu: 257 760 338, 
či na mobilním telefonu: 736 621 921.

Věříme, že novou službu přispívající k většímu a rychlejšímu 
informování občanů naší obce přivítáte a budete využívat.

VĚDĚT O DĚNÍ V OBCI
NIKDY NEBYLO TAK SNADNÉ!

V	Jesenici	ve	slané	mořské	vodě!

	 vaničkování,	 kurzy	 plavání	 kojenců,	 batolat,	
předškoláků,	školáků
	plavecká	škola	dětí	bez	rodičů	od	3	let	věku
	aquabelink	od	3	do	11	let
	šnorchlování	a	ploutvové	plavání	od	6	let	věku
	plavání	dětí	o	letních	prázdninách
	individuální	výuka	plavání	dětí	a	dospělých
	plavání	pro	školky	a	školy
	aquaerobic	a	aquafit	pro	ženy
	pronájmy	bazénů	a	herny
	hlídání	dětí
	baby	občerstvení
	plavání	s	mentálně	a	tělesně	postiženými	dět-
mi.
	 Přijímání	přihlášek	a	informace	na	te-
lefonech:	313	034	207,	775		606	896,	739	353	
161
iv.hladikova@seznam.cz
www.vodnideti.cz

www.vodnideti.cz
reklama:

DĚTSKÝ DEN V OHROBCI
2. 6. 2012, U Rybníků II 6
15:00	Zahájení	dětského	dne
15:30	Vystoupení	taneční	skupiny	GOOD	LUCK
16:00	Vystoupení	ZUMBATOMIC
16:30	Vystoupení	taneční	skupiny	GOOD	LUCK
17:00	Vystoupení	ZUMBA
18:00	KONCERT	KAPELY	HIGHLIGHTS
Hry a soutěže pro děti po celé odpoledne, malování na obličej, hasiči


