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OZ ZPRAVODAJ

OHROBECKÝ 

ÚVODNÍKPOPELNICE
Vážení spoluobčané,
 vítám vás po prázdninách u další-
ho vydání zpravodaje obce. Kromě jiného 
se dozvíte o velkém zájmu občanů o zvý-
hodněné možnosti navštívit divadelní před-
stavení v Branickém divadle, o kulturních a 
dalších akcích do konce letošního roku.
 Také se zpravodaj zabývá káce-
ním části lesa mezi ulicemi K Vranému a 
V Dolích a přináší kromě jiného stanovisko 

lesního odborného hospodáře k tomuto zá-
sahu v lese.
Z připravovaných akcí bych rád vypíchl 
plánovanou hasičskou zábavu, která se 
bude konat dne 26.listopadu od 20 hodin 
v restauraci U Trojánků a akce pro děti i do-
spělé v souvislosti s vánočním časem, stej-
ně tak i tradiční setkání se seniory (v neděli 
16. prosince od 14 hodin U Trojánků). Přeji 
vám příjemné čtení, 

Pavel Makovský, starosta obce

 Nabídka prodeje nových po-
pelnic: Obec zajistila pro občany mož-
nost zakoupení nové nádoby na komu-
nální odpad na obecním úřadě.
Na výběr jsou: Plechová nádoba o obsa-
hu 110 l  za   850,- Kč. Plastová nádoba 
na kolečkách o obsahu 120 l   za    890,- 
Kč. Plastová nádoba na kolečkách o ob-
sahu 240 l   za 1.095,- Kč.

 Bezplatné zapůjčení kom-
postérů občanům - Obec Ohrobec je vel-
mi ráda, že může především místním (tr-
vale přihlášeným) občanům nabídnout 
možnost bezplatného zapůjčení kom-
postérů o obsahu 800 litrů (plastový, 
celková výška: 134,5 cm, celková šířka: 
90 cm, zásobník s víkem). Komposté-
ry budou bezplatně zapůjčeny na dobu 
5 let, poté přecházejí do osobního vlast-
nictví občanů.
Zájemci nechť se hlásí na obecním úřa-
dě osobně nebo tel. 257760338 nebo 
emailem: podatelna@ohrobec.cz  do 
31.10.2012. Protože je počet komposté-
rů omezen, platí pravidlo, že kdo dříve 
přijde a splní pravidlo (trvale přihláše-
ní k pobytu v Ohrobci), kompostér do-
stane.
Pokud nebude dostatek zájemců z řad tr-
vale přihlášených občanů, budou kom-
postéry k dispozici i občanům, kteří ne-
mají v obci trvalý pobyt.

KOMPOSTÉRY

Vážení spoluobčané,
 rádi bychom vás informovali o 
změnách u autobusových linek 331, 333, 
které nastaly od 1. září 2012.
 Dobrou zprávou je, že na vybra-
né spoje linky 333 jsou v pracovních dnech 
nasazeny kloubové vozy, které nabídnou 
vyšší kapacitu, zejména ve špičkách pra-
covních dnů. 
 Konečné zastávky linek 331 a 333 
nově končí a začínají u stanice metra Kače-
rov společně s linkou 113 (toto je provázá-
no a koordinováno se vznikem metropolitní 
sítě autobusů na území Prahy). 
 Pro případný dojezd na Budějo-
vickou, která je také v pásmu “0”, je mož-
nost přestupu na linky jedoucí od Jesenice v 
zastávce Nemocnice Krč, aniž by bylo nut-
no dokupovat jízdenku pro Prahu. 
 Další dobrou zprávou je, že jsou 

také zkráceny intervaly v mimošpičkových 
obdobích pracovního dne. 
 V úseku Praha - Dolní Břežany 30 
minut, v úseku Dolní Břežany - Ohrobec - 
Zvole 60 minut. 
 Pro oblast Károva dochází v pra-
covní dny k rozšíření provozu o vybrané 
spoje.
 V sobotu a neděli je sjednocen 
provoz na obou linkách se základním in-
tervalem 60 minut v úseku Praha - Zvole, 
úsecích Zvole - Březová, Oleško a Zvole - 
Okrouhlo, Zahořany s intervalem 180 mi-
nut. 
 Pravidelných intervalů 180 minut 
se dočkali také obyvatelé oblasti Károva.
 Spojení do Modřan. V Dolních 
Břežanech je možný přestup na linku 341. 
Dle jízdního řádu linky 341 na sebe autobu-
sy navazují v řádu 0 – 15 minut.

ZMĚNY V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ OD 1.9. 2012 (331, 333)

OFICIÁLNÍ PŘEDÁNÍ
ZNAKU OBCE
 Dne 26. června letošního roku 
byl završen proces zavedení znaku naší 
obce, který vybrali občané Ohrobce 
v hlasování. V prostorách Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
převzal starosta obce Pavel Makovský 
z rukou předsedkyně sněmovny Miro-
slavy Němcové osvědčení o znaku obce.
 Již nyní je nový znak použí-
ván na oficálních materiálech obce. Ješ-
tě jednou děkujeme občanům za hlaso-
vání o novém znaku. OZ
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Během letních měsíců, nemohlo občanům 
uniknout, že se začalo s kácením stromů 
v obecním lese pod ulicí k Vranému. Nej-
dříve se kácely stromy nakloněné či poško-
zené, které by ohrozily zdraví a majetek 
občanů. Zanedlouho byly pokáceny stromy 
krásné a evidentně zdravé. Debata mezi ob-
čany hovoří v neprospěch zastupitelů a ze-
jména padá na hlavu starosty p. Makovské-
ho zesměšňováním vtipnými kolážemi.
 Žiji v obci již delší dobu a skoro každý den 
chodím kolem zmíněného lesa. Na okra-
ji lesa pod ulicí Šumavskou stály borovice. 
Při každém větším poryvu větru začaly bo-
rovice padat. Les se více otevřel a stromy 
padaly dále po směru větru. Bohužel přes 
potok severním směrem vede cesta a sto-
jí domy občanů, kteří se obávali pádu stro-
mů na jejich domovy. Situace se řešila po-
řezáním padlých stromů a odmítavým po-
stojem závažnou věc dále řešit. Na veřejné 
schůzi, kdy byla otevřena debata na stížnost 
padání stromů ze strany ohrožovaných, za-

zněla odpověď o nezodpovědnosti těch co 
si postavili domy na problematickém místě. 
„Proč tam stavěli domy, když museli vědět, 
že stromy budou padat?
K zamyšlení-Jak budou vypadat naše za-
hrady za 20 let, když je necháme růst bez 
našeho zásahu?
Bohužel padly i stromy krásné a zdravé. 
Modříny, které stály u cesty, nepřekážely a 
nepadaly, byly staré více než 100 let. Proč 
je nechal starosta porazit? Aby si namastil 
kapsu za prodané dřevo nebo aby byl ko-
nečně vyřešen problém s ohrožením živo-
ta a majetku občanů. Byl problém vyřešen 
dobře? Možná mohla nastat tragická situ-
ace s ohrožením života jako v nedalekém 
Vestci, kdy stromy byly staré, shnilé a nyní 
jsou již poraženy, ale za cenu lidského ži-
vota.  Každý les má svého správce, každý 
strom má své číslo a občany, kteří ho hlída-
jí. Mohou si starosta a zastupitelé mezi se-
bou dohodnout vykácení lesa bez správce 
a bez dalších kroků obnovy lesa po těžbě?

V minulých letech v Ohrobci působila fir-
ma Euronex, která vystavěla rodinné dom-
ky nad ulicí K Vranému a poškodila okolní 
majitele nemovitostí úbytkem podzemních 
vod ze studní -vybudováním vrtů pro tepel-
ná čerpadla. Jiný majitel nechal pod ulicí 
Šumavskou vybudovat stavbu, která je do 
dnešní doby stálým problémem Ohrobce. 
Na pozemek vedle této stavby a zmiňované 
části lesa byla navážena zemina a přes obec 
několik dnů jezdila nákladní auta. Buldoze-
ry rozhrnovaly zeminu po pozemku a vy-
tvářely vyvýšenou masu hlíny vysoko nad 
lesem. Část zeminy se trhá a pomalu míří 
do lesa. Je škoda, že toto ohrožení lesa ni-
komu tak nevadilo.               
O vyjádření k problému vykácení lesa, 
jsem požádala také starostu p.Makovského.
Musíme toto bolestné rozhodnutí vydržet a 
doufat že lidé, kteří rozhodli o vytěžení a 
znovuobnovení lesa, to neudělali  jen pro 
sebe, ale pro všechny Ohrobečáky a jejich 
děti.
                              

Marie Slavíčková                                                                                  

STAROSTA MAKOVSKÝ ZNIČIL OBECNÍ LES

 Vyjádření ke kácení lesa mezi uli-
cemi K Vranému x V Dolích.
 Na základě připomínek občanů a 
vlastní zkušenosti byl především s ohledem 
na možné ohrožení životů a zdraví občanů 
a majetku zjišťován stav v této části lesa. 
 Odborný lesní hospodář Ing. Fi-
lip Tobolka doporučil provést těžební zá-
sah holosečně, s ponecháním východní čás-
ti porostní skupiny, která byla stanovena 
při pochůzce v terénu. Dále lesní hospo-
dář upozornil na povinnost vlastníka vytě-
žený pozemek opět zalesnit do dvou let od 
vzniku holiny – viz dopis ze dne 12.7.2012 
ve věci: „Souhlas OLH s těžbou“ (viz. scan 
dopisu dále).
 Na základě odborného posouze-
ní odborným lesním hospodářem bylo při-
stoupeno k realizaci navrženého postupu v 
souladu s jeho vyjádřením.
 Celkem bylo vykáceno: 138,40 
m3 dřeva složení: smrk, borovice, modřín, 
lípa, javor, bříza, olše, topoly, třešeň, akát. 
Například smrku bylo vytěženo 26.10 m3, 
modřínu 17,8 m3.
 Náklady byly: 96.505,- Kč (těžba 
a manipulace 80.673,- Kč, rozvoz paliva při 
prodeji občanům 15.832,- Kč).
 Příjmy 206.640,- Kč (Prodej ku-
latiny 90.440,- Kč, prodej paliva (38 prm) 
33.800,- Kč, hodnota paliva pro obecní 
úřad na topení (103 prm) je 82.400,- Kč).  
Výnos z akce je 110.135,- Kč. 
 Jedním z bodů veřejného zastupi-

telstva obce byl i tento bod, ke kterému byl 
přizván právě odborný lesní hospodář, aby 
zodpověděl všechny otázky občanů k to-
muto tématu.
 Osobně mne velmi mrzí jakékoli 
kácení zdravých stromů. Především se jed-
nalo o modříny na horní hraně lesa v ulici 
K Vranému. Jak vysvětloval odborný lesní 
hospodář i na veřejné schůzi zastupitelstva 
dne 24.9.2012, bylo důvodem to, že pokud 
by se modříny nechaly nyní a kácely až bu-
dou staré a poškozené, padaly by do rokle a 
zničily nově vysázený les. 
 
 Na základě všech těchto informa-
cí jsem přesvědčen, že nemohlo být postu-
pováno jinak a těším se na nový les, který 
začne být sázen v příštím roce.
 Dále v současné době probíhá ma-
pování stavu stromů a další zeleně jak na 
lesním pozemcích, tak na mimolesních po-
zemcích, abychom mohli připravit návrh na 
řešení zeleně po obci.

Pavel Makovský, starosta

VYJÁDŘENÍ KE KÁCENÍ LESA
 Obec Ohrobec pronajme tenisový 
kurt  s příslušenstvím v Ohrobci.
 Jedná se o antukový tenisový kurt 
v Ohrobci u rybníka, včetně oplocení, soci-
álního zařízení v požární zbrojnici, spodní 
garáže zbrojnice jako zázemí, prostranství 
mezi zbrojnicí a kurtem.
Zadávací podmínky: 
 Provoz kurtu pro veřejnost dle kli-
matických podmínek.
Zpřístupnění sociálního zařízení veřejnosti.
Údržba a úklid kurtu, jeho příslušenství a 
přilehlého okolí.
Údržba a úklid sportovního a dětského 
hřiště.
Příležitostné využití prostranství pro pře-
dem ohlášené kulturní či sportovní akce.

Termín a místo pro podání nabídky: Písem-
ně, nejpozději do 31. 12. 2012 na adresu za-
davatele. 

Kritéria: 
nabídková cena
při stejné výši nájemného rozhoduje rozsah 
údržby a počet hodin pro veřejnost

PRONÁJEM
TENISOVÉHO KURTU

OZ
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Kompostéry – bezplatné zapůjčení obča-
nům. Obec Ohrobec získala možnost od 
Krajského úřadu Středočeského kraje na 
bezplatného zapůjčení kompostéru v cel-
kovém počtu 100 ks. Jedná se o komposté-
ry o obsahu 800 l. Budou bezplatně zapůj-
čeny na dobu 5 let, poté přejdou do osob-
ního vlastnictví občanů. Občané, kteří mají 
zájem, se mohou hlásit na obecním úřadě. 
Přednost mají trvale hlášení.

Zrušení telefonní hovorny u autobusové 
stanice u rybníka (veřejná hovorna byla vy-
užívána v průměru 5 hovorů za měsíc).

Probíhá výměna poškozených a insta-
lace nových dopravních značek. 

Výsledek dotace na mateřskou školku z 
ROP Střední Čechy – náš projekt byl zařazen 
do zásobníku projektů, tzn. pokud zbydou 
peníze z dalších projektů, mohlo by se 
dostat na náš projekt. Příprava mateřské 
školky v obci probíhá podle plánu a finišují 
stavební úpravy. Kolaudaci předpokládáme 
v měsíci listopadu a zahájení provozu pak 
od druhého pololetí (tzn. od února 2013). 

Byla schválena Směrnice o veřejných 
zakázkách – jedná se o vnitřní předpis o 
zadávání veřejných zakázek malého rozsa-
hu rozdělených do 3 kategorií:
a) zadávání veřejných zakázek do 100.000,- 
Kč v případě dodávky a služby a do 
200.000,- Kč bez DPH v případě zakázek 
na stavební práce;
b) zadávání veřejných zakázek v hodnotě 
od 100.001,- Kč do 800.000,- Kč bez DPH 
v případě dodávky a služby a od 200.001,- 
Kč do 1.000.000,- Kč bez DPH v případě 
veřejných zakázek na stavební práce;
c) zadávání veřejných zakázek v hodno-
tě od 800.001,- Kč do 1.000.000,- Kč bez 
DPH v případě dodávky a služby a od 
1.000.001,- Kč do 3.000.000,- Kč bez DPH 
v případě veřejných zakázek na stavební 

práce.
Vyhlášení grantu na rok 2013 – na zá-
kladě grantových pravidel (podpora spor-
tovních, kulturních a dalších aktivit pro 
občany obce) na rok 2013 vyhlašuje obec 
„Grant obce Ohrobec na rok 2013“. Vyplně-
né žádosti mohou být podány do 12. prosin-
ce 2012 do podatelny OÚ Ohrobec. Granto-
vá pravidla zůstávají stejná jako v loňském 
roce. Celková částka z rozpočtu obce na rok 
2013 bude 60.000,- Kč.

Schválení Strategického plánu rozvoje 
obce (SPRO). Tento dokument je důležitým 
dokumentem pro plánování priorit obce na 
další léta i důležitou součástí žádosti o do-
tace. Přílohou SPR je zpráva z výzkumu ná-
zorů občanů Ohrobce na jednotlivé oblasti 
života obce a možnosti jejího dalšího roz-
voje.

Pronájem obecní ubytovny – obec uza-
vřela nájemní smlouvu na pronájem obec-
ní ubytovny.

Schválení veřejnoprávní smlouvy – 
Ohrobec x Zvole (MŠ). Předmětem 
smlouvy je vznik detašovaného pracoviš-
tě Základní a Mateřské školy Zvole v naší 
obci (nová mateřská školka v naší obci).

Vyhlášení pronájmu tenisového kur-
tu – vyhlášení záměru. Současná nájem-
ní smlouva o pronájmu tenisového kur-
tu končí k 31. 3. 2013. Obec by vyhlásila 
záměr pronajmout tenisový kurt v dosta-
tečném předstihu tj. nabídky lze podat do 
31.12.2012. Kriteria zůstanou stejná jako 
pro letošní rok tj: nabídková cena; při stej-
né výši nájemného rozhoduje rozsah údrž-
by a počet hodin pro veřejnost.

Schválení návrhu zadání územního plá-
nu obce Ohrobec – V návrhu nejsou roz-
šířeny žádné plochy pro výstavbu. Schvále-
ný text bude předán zhotoviteli tj. Městské-
mu úřadu Černošice, úřad územního pláno-
vání k dalším zákonným krokům a násled-

ně k diskusi v rámci obce.
Získali jsme pozemek do majetku obce. 
Jedná se o bezúplatný převod do vlastnic-
tví obce od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových pozemku p.č. 507/2 o 
výměře 30 m2. Pozemek je součástí komu-
nikace Jarovského údolí.

Informace o postupu ve snaze snížit /
nezvyšovat cenu vodného – obec Ohro-
bec má k dispozici studii od společnosti 
PIK Vítek na vybudování přivaděče smě-
rem od Prahy. Finanční částka za vybudo-
vání by se měla pohybovat v různých vari-
antách od cca 8 do cca 13 mil. Kč bez DPH.  
V současné době probíhají jednání s další-
mi obcemi v rámci mikroregionu o možnos-
ti společného postupu a společné investici 
(aby náklady nenesla jen naše obec). O dal-
ším postupu budeme informovat.

Pruhy na silnici a reflexní stojky u hrá-
ze. Jsem velmi rád, že byly vyslyšeny naše 
prosby a na hlavní silnici v obci jsou nama-
lovány vodící pruhy a na hrázi jsou nové 
reflexní stojky. Obě tato opatření zpřehled-
ní pro řidiče příjezd a průjezd obcí hlavně v 
blížícím se období plískanic a šera.

Fotopasti
Protože stále dochází k ničení obecního 
majetku (rozbité zastávky autobusů, vy-
vrácené dopravní značky apod.) a obecně k 
vandalismu v obci, k vyvážení odpadu do 
lesa a tak dále, byli pořízeny k vyzkoušení 
tak zvané fotopasti. Ty fungují tak, že jsou 
přenosné a budou instalovány na problema-
tická místa v obci, například ke kontejnero-
vým hnízdům, u problematických černých 
skládek v lese, u autobusových zastávek 
apod. Výhodou je i to, že fungují v noci. 
Pokud tyto fotopasti zaznamenají ničení 
majetku, porušování pravidel apod., bude 
záznam z nich předán obecní přestupkové 
komisi, či policii k prošetření. Věřím, že i 
toto opatření přispěje k tomu, aby byl obec-
ní majetek lépe chráněn před vandaly vše-
ho druhu.

INFORMACE Z OBCE

 Kulturní výbor obce Ohrobec si Vás 
dovoluje pozvat v neděli 16. prosince od 14:00 
hodin do restaurace „U Trojánků“  na  předvá-
noční setkání  „SENIOR CLUBU“.

SENIOR CLUB

WWW.OHROBECKÉ ÚDOLÍ...
 V průběhu listopadu bude spuštěn 
nový web určený především pro obyvatele 
Ohrobeckého údolí. Budou zde zveřejňovány 
pozvánky na akce v „údolí“, informace o dění 
v obci a   bude také místem široké fotodoku-
mentace „údolního“ života. Stránky naleznete 
v polovině listopadu na adrese: www. ohro-
beckeudoli.webnode.cz

 Ve dnech 12.-13.10. se konaly 
volby do krajského zastupitelstva. A jak 
se volilo v Ohrobci?
Z celkem 837 oprávněných voličů při-
šlo k volbám 358 voličů, což zname-
ná 42,77%. Osm hlasovacích lístků bylo 
neplatných. 350 občanů pak volilo ná-
sledovně: Sdružení nestraníků - 12 hla-
sů, Volte pravý blok - 8 hlasů, Strana sou-
kromníků ČR - 1 hlas, Suverenita - 2 hla-
sy, TOP 09, starostové - 108 hlasů, Věci  
veřejné - 1 hlas, Změna, - 1 hlas, Komu-
nistická strana Čech a Moravy - 42 hla-
sů, Strana zelených - 9 hlasů, Středočeši 

2012.cz - 3 hlasy, ČSSD - 51 hlasů, Koa-
lice KU-ČSL, SNK ED a nez.k. - 5 hlasů,  
ODS - 54 hlasů, Strana svobodných obča-
nů - 22 hlasů, Komunistická strana Česko-
slovenska - 1 hlas, UNP Středočeši 2012 
- 5 hlasů, Str.práv Občanů ZEMANOVCI 
- 8 hlasů, Česká pirátská strana - 17 hlasů.

A jak dopadly volby v celém kraji?
 Vyhrála ČSSD s 21,79%, na dru-
hém místě byla KSČM s 20,57, na třetím 
pak ODS s 18,32% a poslední stranou, 
která se do krajského zastupitelstva dosta-
la byla TOP 09 a starostové s 11, 71%.

VÝSLEDKY KRAJSKÝCH VOLEB V OHROBCI



1) Kdy jsi se svým sportem začal a co tě k 
tomu přimělo? 
 
 Poprvé jsem to zkusil, když mi 
bylo 3 a půl. Ale moc mi to nešlo. Trenér 
mi taky říkal, že bude lepší počkat až mi 
bude alespoň 5. Podruhé, v 6-ti letech, už 

to šlo. A bavilo mě to. Mladší brácha taky 
šel se mnou, ale první půlrok cvičil s tať-
kou v rohu. 

2) Je něco, co jsi kvůli sportu musel obětovat?
 
 Někdy bych si místo toho hrál, 
jezdil bych víc na kole nebo bruslích, kdy-
bych neměl wu-shu. Moc rád si kreslím, 
tak bych si kreslil podle mé knihy, co mi 
koupil taťka. Místo toho bych si mohl i 
číst. A nebo bych mohl doma odpočívat. 

3) Měl jsi někdy chuť s tím „praštit“?
 
 Neměl, protože mě to moc baví. 
Baví mě i závody. Někdy je to obtížnější. 
Na začátku mě hodně bolelo nacvičování 
provazu. Ale na to jsem už skoro zapomněl. 
Máme super trenéra a dobrou partu. Jsou 
s námi velcí kluci, jeden je vysoký dva me-
try a na začátku jsme s bráchou museli dá-
vat hodně pozor, aby nás nezašlápli. Ale 
krásně se o nás starají na soustředěních a 
na závodech. Občas si s námi hrají tak, že 

nás chytnou za pas a zveda-
jí nás nad hlavu a děláme 
tak letadla. 

4) Jaký byl doposud tvůj nej-
větší úspěch? 
 
 Můj největší úspěch je 
2. místo na Czech Open 
Wushu. Taky proto, že to byl 
můj první pohár. 

5) Co cítíš, když stojíš na stup-
ních vítězů? 
 Mám radost. Je to od-
měna za trénink. Je to jako 
kdybych měl štěstí každý 
den.

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

 Letos je to již pátým rokem, kdy 
oddíl Ohrobeckých medvíďat vítá do svých 
řad nové kamarády. Ohrobecká medvíďa-
ta jsou skautský oddíl určený pro děti od 
4 do 6 let. Od jara do podzimu jsme ven-
ku, nejčastěji v lese (scházíme se na károv-
ské zastávce). Od listopadu do dubna máme 
schůzky v teple v prostorách Čtyřlístku. Na 
schůzkách si trošku hrajeme, trošku se do-
zvídáme něco nového a trošku tvoříme něco 
zajímavého.
 Kromě pravidelné celoroční čin-
nosti pořádáme letní tábor Medvíďat pro 
rodiče s dětmi. Letošní tábor se konal v půl-
ce prázdnin, zúčastnilo se ho 16 dětí a díky 
nadšení rodičů se náramně vyvedl. I díky 
obecní dotaci, za kterou jsme vylepšili vy-
bavení našich stanů, jsme byli celou dobu 
tábora v suchu.  Děkujeme obci Ohrobec za 
trvalou podporu.
 
Koho by zajímala naše činnost, může se po-
dívat na náš blog www.ohrobeckamedvi-
data.cz. A kdo by chtěl přijít mezi nás, tak 
schůzky máme každé úterý od 17:15 do 
18:30. Pro případné dotazy nás kontaktuj-
te na telefonu 732 748 356.

Valda Škván, Týna Bardová

PĚTILETÁ MEDVÍĎATA

OHROBECKÉ DĚTI V AKCI
Piotr
Kamiński
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 Na základě mnohých přání pořá-
dáme v pondělí 29.10. zájezd na představe-
ní Branického divadla „Tři bratři v nesná-
zích“. 
 Podařilo se nám získat téměř 50 
vstupenek za výhodné abonentní vstupné. 
Do divadla se s námi můžete vydat autobu-
sem vypraveným z Ohrobce, který nás při-
veze po představení zase zpět. Společnou 
dopravu autobusem hradí obec. 
 
 Źádné volné lístky již v tuto chví-
li nejsou k dispozici, tak jen přidávám in-
formaci o odjezdu: 
 Divadelní představení začíná v 
19:00. Autobus bude přistaven u Troján-
ků v 18:15 a pak bude zajíždět na Károv. 
Zastaví na všech zastávkách cca v 18:30h 
(přijďte raději o chvilku dříve - pro jisto-
tu). 
 
 Přejeme všem příjemný kulturní 
zážitek.

ZÁJEZD DO BRANICKÉHO DIVADLA
Tři bratři v nesnázích
 
 Fraška plná humorných záměn i 
dramatických zvratů s nečekanou pointou. 
Mladí manželé Tom a Linda s napětím oče-
kávají pracovnici z Úřadu pro adopci dětí. 
Jenže velké komplikace způsobí dva Tomo-
vi bratři se svými „geniálními nápady“. 
 
 Je to vůbec poprvé, kdy Ray Coo-
ny a jeho syn Michael napsali společně hru. 
Oba Coonyové patří nesporně k nejlepším 
a nejhranějším anglickým komediografům. 
Původní název jejich frašky zní: Tom, Dick 
a Harry. Jsou to jména tří bratrů, kteří žijí 
v současném Londýně. Vlastní příběh, plný 
humorných záměn i dramatických zvratů, 
se odehraje během několika hodin. Začí-
ná jednoho letního rána, kdy manželé Tom 
a Linda Kerwoodovi s napětím očekáva-
jí pracovnici z Úřadu pro adopci dětí, kte-
rá má rozhodnout o jejich dalším osudu. 
Postupně však musí čelit nečekaným pro-

blémům, počínaje pašovanými cigareta-
mi a konče tajuplným pytlem, který je zdro-
jem četných veselých i téměř hororových 
zápletek. Přitom většinu komplikací mají 
na svědomí Dick a Harry se svými „geni-
álními nápady“, jak pomoci Velkému bra-
tru Tomovi. Pointa je opravdu nečekaná. 
 
                                   Režie: Lumír Olšovský 

Hrají: Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, 
Vlasta Žehrová, Olga Želenská, Jana Bir-
gusová, Jana Zenáhlíková, Lucie Svobodo-
vá, Martin Zounar, Filip Tomsa, Pavel Ne-
čas, Zbyšek Pantůček, Marcel Vašinka, Petr 
Pospíchal, Jan Přeučil, Petr Gelnar, Lukáš 
Pečenka, Lumír Olšovský.

Angličtina ve Čtyřlístku
Úterý - Angličtina pro dospělé s českým 
lektorem – mírně pokročilí, 18:00 - 19:00, 
cena za pololetí (15 lekcí – 60 min), 2450 
Kč, Středa - Angličtina pro mladší školní 
děti s rodilým mluvčím, 4. – 6. třída, 16:50 
- 17:35, cena za pololetí (15 lekcí – 45 min)  
2250 Kč, Angličtina pro starší školní děti 
s rodilým mluvčím  7. – 9. třída, 17:40 - 
18:25, cena za pololetí (15 lekcí – 45 min) 
2250 Kč, Anglická konverzace pro dospělé 
s rodilým mluvčím - 18:30 - 20:00 (1,5 h), 
cena za pololetí (15 lekcí – 90 min) / 4250 
Kč, Čtvrtek - Angličtina pro nejmenší s ro-
dilým mluvčím – pro děti od 3 do 6 let
14:45 - 15:30, cena za pololetí (15 lekcí – 
45 min) / 2250 Kč, Angličtina pro nejmenší 
školní děti s rodilým mluvčím – 1. – 3. třída
15:35 - 16:20, cena za pololetí (15 lekcí – 
45 min) / 2250 KČ, dle aktuálního zájmu 
můžeme otevřít ještě lekce angličtiny s ro-
dilým mluvčím pro začátečníky i individu-
ální hodiny s rodilým mluvčím. Stačí pro-
jevit svůj zájem  na náš e-mail: centrum-
ctyrlistek@gmail.com. Pro nový školní rok 
máme 2 nové vynikající lektory!
NOVĚ  OTEVÍRÁME !!!
Kurz angličtiny pro dospělé „Začátečníci“ 
a „Věční začátečníci“, Čtvrtek - Angličtina 
pro dospělé s českým lektorem – začáteční-
ci, 18:15 - 19:15, cena za pololetí  (15 lek-
cí – 60 min) / 2450 Kč, Angličtina pro do-
spělé s českým lektorem – věční začáteční-
ci, 19:30 – 20:30, cena za pololetí  (15 lekcí 
– 60 min) / 2450 Kč, dle aktuálního zájmu 
můžeme otevřít lekce angličtiny s českým 
lektorem v dopoledních hodinách, vhodné 

pro maminky na mateřské dovolené (mož-
nost hlídání Vašich dětí během kurzu), nebo 
pro seniory. Stačí projevit svůj zájem na náš 
e-mail: centrumctyrlistek@gmail.com 
Klubíčko Čtyřlístek
Nejlevnější hlídání vašich dětí v okolí
ceny již od 35,- Kč/hodinu
Každý všední den 8:00 – 17:00 hodin
CENÍK
Čtyřlístkův hravý den / 10 vstupů
pondělí - pátek 8:00 - 17:00, permanentka 
10 vstupů / 1h = 35,- Kč: 3150 Kč
Čtyřlístkovo hravé dopoledne s pohádkou a 
odpočinkem / 10 vstupů
pondělí - pátek 8:00 - 15:00, permanentka 
10 vstupů / 1h = 35,-Kč: 2450 Kč
Čtyřlístkovo hravé dopoledne / 10 vstupů
pondělí - pátek 8:30 - 12:30, permanentka 
10 vstupů / 1h = 45,- Kč: 1800 Kč
Čtyřlístkova pernamentka na 20 hodin
pondělí - pátek 8:00 - 17:00, permanentka 
20 hod: 1300 Kč
Čtyřlístkova pernamentka na 10 hodin
pondělí - pátek 8:00 - 17:00, permanentka 
10 hod: 700 Kč
Čtyřlístkovo hravé dopoledne s pohádkou a 
odpočinkem
pondělí - pátek 8:00 - 15:00, 7 hod (cena za 
vstup): 490 Kč
Čtyřlístkův hravý den
pondělí - pátek 8:00 - 17:00, 9 hod (cena za 
vstup): 630 Kč
Čtyřlístkovo hravé dopoledne
pondělí - pátek 8:30 - 12:30, 4 hod (cena za 
vstup): 300 Kč
Čtyřlístkova hodina
pondělí - pátek 8:00 - 17:00, 1 hod (cena za 

vstup): 80 Kč
Cvičení ve Čtyřlístku
Pondělí
ZumbAtomic Lil‘Stars – pro děti 3 – 6 
let, 16:45 - 17:30, cena za pololetí/11 lek-
cí: 880 Kč 
Street dance – pro děti 7 – 15 let, 17:35 
- 18:45, Cena za pololetí/11 lekcí: 880 Kč 
Zumba, 19:00 – 20:00, permanentka/10 
vstupů: 850 Kč 
Pilates, 20:00 - 21:00, permanentka/10 
vstupů: 850 Kč   
Středa
Bodystyling, 20:00 – 21:00, permanent-
ka/10 vstupů: 850 Kč 
Čtvrtek
Pilates pro rehabilitace, 9:30 – 10:30, per-
manentka/10 vstupů: 850 Kč 
Umělecké obory
Keramika pro děti i dospělé, čtvrtek 
16:30 - 17:30, (17:30 – 18:30), cena: 1750 
Kč / 15 lekcí
Hra na flétnu, el. klávesy, akordeon, kyta-
ru a zpěv pro děti i dospělé, Termíny dle in-
dividuální dohody, cena: 2150 Kč / 15 lekcí
Paličkování, úterý, 16:15 – 17:45, (případ-
ně jiný termín po domluvě), cena: 2400 Kč 
/ 15 lekcí
Literárně-dramatický kroužek, Čtvrtek     
16:30 – 17:30, cena: 1290 Kč / 15 lekcí
Více informací a nabídka kroužků a kurzů 
pro všechny věkové kategorie na
www.centrumctyrlistek.com
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Premiéru divadelní hry již máme v Ohrob-
ci za sebou, ale myslím, že neuškodí podělit 
se o pár poznatků, které předcházely či ná-
sledovaly po tomto představení.
 Po dvou sezonách, kdy jsme hrá-
li hry od Jiřího Brdečky ,,Tajemství hradu 
v Karpatech“  či ,,Adéla ještě nevečeřela“, 
jsme se opět rádi vrátili k dílu Járy Cimr-
mana. Jeho hry byly a zřejmě stále budou 
základním pilířem našich vystoupení. Ten-
tokrát padla volba na nejnovější hru z pera 
Svěrák, Smoljak, Cimrman a to na ,,České 
nebe“. Bylo to dané i tím, že se nás na ten-
to rok sešlo osm herců (mužů), tedy přes-
ně tolik, kolik je rolí v této hře. Tato hra je 
pro herce jedna z nejnáročnějších, a tak i na 
rozdělení rolí velmi záleží. Ale myslím, že 
kdo naše představení viděl, musí uznat, že 
máme v našem souboru typy herců, kterým 
jsou snad role Cimrmanem psány přímo na 
tělo.
  Také vyplnění první poloviny di-
xielandovou kapelou, se ukázalo jako vel-
mi dobrý tah. Touto cestou bych chtěl po-
děkovat členům souboru, že mě k této volbě 
dotlačili. Neboť Cimrman a dixík jdou ku-
podivu velice dobře k sobě a celý večer tím 
dostal parádní atmosféru.
 Ale co by bylo divadlo bez divá-
ků. Letos v červnu se vás, naši milí příz-

nivci naší zábavy, sešlo na sedm set. A opět 
jen můžu říci, že je moc fajn se takhle sejít 
a pobavit se. Tedy aspoň my jsme se bavili 
náramně.
 Ne jinak tomu bylo začátkem září, 
kdy jsme vyrazili mimo hranice Ohrobce a 
zahráli ,,České nebe“ v Dolních Břežanech. 
Tam sice není taková divácká kulisa, ale i 
tak se napočítalo asi 450 diváků.
 Možná by se slušelo napsat i něja-
ké ,,díky“. Ale komu více. Těm, kteří nám 
přispěli technickou pomocí? Nebo těm,  
kteří přispěli finančně? Tak mi přijde nej-
lepší, že si můžeme poděkovat všichni vzá-

jemně, že se u nás v té malé vesnici něco 
takového odehrává a že každý jak může, 
tak pro tu věc něco udělá. A stačí i to, že se 
,,jen“ přijde podívat na divadelní předsta-
vení. Neboť, a to opakuji, co by to bylo za 
divadlo bez diváků.

Jarda Strejc

PS: Kdo snad naše představení neviděl, 
nebo kdo chce s naším divadelním soubo-
rem opět zažít chvíle smíchu a dobré nála-
dy, přijeďte 10.listopadu v půl osmé do Py-
šel, kde budeme, jako každý rok, končit se-
zónu v tamním kamenném divadle.

  
  

SLOVO Z HROBU...

 Ani během prázdnin se dveře kul-
turního centra Čtyřlístek nezavřely, a tak 
mohly maminky se svými ratolestmi i na-
dále využívat služby „Klubíčka Čtyřlístek“ 
nebo si mohly, pro ty starší, vybrat jeden ze 
tří „vesnických táborů“.  Do klubíčka při-
byly i děti z na prázdniny zavřených mateř-
ských školek a tak bylo stále veselo….  
Cestování časem 16. – 20. července 
2012
 Na tomto táboře děti objevily 
v lese stroj času a vzkaz od mladého vy-
nálezce, ať následují jeho stopy a zachrá-
ní ho…. Takže jsme se díky kouzelnému 
vynálezu přenesli do pravěku, byla zima a 
hlad. Pro přežití jsme museli  jíst mraven-
čí larvy, ale pak si každý bojovník vyrobil 
amulet a nakonec se nám podařilo ulovit i 
mamuta. Další den nás stroj času zanesl do 
středověku a přímo na rytířský turnaj. Aby-
chom se mohli zúčastnit, každý rytíř si vy-
robil štít s vlastním erbem a pak už se sta-
tečně soutěžilo a bojovalo. Stroj času fun-
goval báječně, a tak jsme se ocitli i v da-
leké budoucnosti, přiletěli za námi ufoun-
ci a společně jsme závodili na létajících ta-
lířích. Poslední den jsme se šťastně vrátili 
zase zpátky do současnosti a dokonce našli 

ukrytý poklad! 
Keltové 6. –  10. 8. 2012
 Téma druhého tábora bylo Kelto-
vé. Věhlasný keltský druid Merlin povolal 
celou keltskou omladinu, aby se pod vede-
ním starých mistrů učila posvátnému učení, 
ale jen ti nejodvážnější a nejchytřejší se na-
konec stanou druidy. Děti se postupně se-
znamovaly se životem Keltů, dozvěděly 
se, co je to opidum a polozemnice, stavěly 
menhir, luštily runy. Vyučily se lesní moud-
rosti a pod vedení paní Vlčkové se při pra-
starém cvičení Wyda naučily ovládat své 
tělo. Nakonec poslal Merlin všem kouzel-
ný amulet a zasvětil je na druidy.   
Po stopách  Robinsona   
 Cílem tohoto tábora bylo přiblí-
žit dětem Robinsonovo dobrodružství. Pod 
vedením vedoucí Lucky děti ve 2 týmech, 
Nesmrtelných Pátcích a Lidojedech, puto-
valy po opuštěném ostrově a vyráběly růz-
ná díla. Nakonec našli Pátka, který oběma 
skupinkám rozdal poklad. S táborem byl 
spojen i výlet do lhoteckých stájí. Děti se 
také více seznámily s přírodou lhoteckého 
okruhu a okolní krajinou v blízkostí své-
ho obydlí. Jako odměna za účast a zvlád-
nutí úkolů za nepříznivého vedra šly děti na 

konci tábora k paní Janě Lípové do bazénu. 
Nechyběly ani skoky do vody s rozběhem 
nebo vodní vír.

 Všechny tábory si děti velmi uži-
ly, poznaly nové kamarády ze svého oko-
lí, naučily se novým věcem. Centru se po-
dařilo své aktivity zkoordinovat, i když le-
tos nebyly k dispozici prostory  klubovny 
Ohrobeckých Medvíďat v podkroví, jak 
tomu bylo vloni a prostor před vchodem do 
Čtyřlístku omezila stavba školky. 
 Rádi bychom touto cestou po-
děkovali Cukrárně Ále ve Zvoli a Pizze-
rii Aristokrat na Kárově, které se staraly o 
obědy a velký dík patří také paní Vlčkové 
za lekce jógy pro děti.
 Nyní již máme podzim a ve Čtyř-
lístku se již plně rozběhly nové kurzy a 
kroužky. Stále je však možné se na ně při-
hlásit. Více informací najdete na www.cen-
trumctyrlistek.com.
Centrum Čtyřlístek se těší na vaši návštěvu!

Jana Lípová

VE ČTYŘLÍSTKU JSOU STÁLE DVEŘE OTEVŘENÉ

OZ
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OZ

KULTURNÍ AKCE V OHROBCI

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

29. října, 19:00 (pondělí)
- Branické divadlo - zájezd na divadelní představení 

3. listopadu, 17:15 (sobota)
- kratke divadelni predstaveni (za tmy) Jak šla pusa na špacír.
- Lampiónový průvod nočním Ohrobcem, sraz na hřišti mezi 
rybníky 

24. listopadu, 20:00 (sobota)
- Posvícenecká zábava, u Trojánků, pořádá SDH Ohrobec 

1. prosince, 16:00 (sobota)
- Vázání adventních věnců, ve Čtyřlístku. Rezervace na OÚ 
(tel. 257 760 338, 736 621 921) nebo ve Čtyřlístku do 22.11. 
nutná. 

2. prosince, 14:00 a 16:00 (neděle)
- Mikuláš s divadelním představením, ve Čtyřlístku. Rezerva-
ce na OÚ (tel. 257 760 338, 736 621 921) nebo ve Čtyřlístku 
do 22.11. nutná. 

16. prosince, 14:00 (neděle)
- Setkání seniorů, u Trojánků 

22. prosince, 17:00 (sobota)
- Rozsvícení vánočního stromu, Betlémské světlo, před obec-
ním úřadem.

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 aqua-fit pro ženy
- pronájmy bazénů a herny
- hlídání dětí
- baby občerstvení
- plavání s mentálně a tělesně postiženými dětmi.
Přijímání přihlášek a informace na telefonech: 734 143 806, 775  606 896, 
739 353 161, iv.hladikova@seznam.cz, www.vodnideti.cz

www.vodnideti.cz
reklama:


