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ZPRAVODAJ
OHROBECKÝ 

Vážené sousedky, vážení sousedé,

 vítám Vás u jarního vydání obec-
ního zpravodaje a přeji vám příjemné čtení.

 Od posledního vydání se v obci 
opět mnohé událo. Podali jsme dvě žádos-
ti na druhou třídu  mateřské školky, neboť 
vloni otevřená školka je přeplněná, a po-
kud dotace vyjde, jsem přesvědčen, že má 
Ohrobec vyřešen problém s umístěním dětí 
do mateřské školky na dlouhou dobu.
 
 Také jsme díky vypsanému dotač-
nímu titulu požádali o financování projek-
tu z evropských peněz na universální spor-
toviště v lokalitě mezi rybníky. Stále pra-
cujeme na dalších a dalších projektových 
žádostech o financování smysluplných pro-
jektů pro rozvoj obce. Analyzujeme mož-
nosti získání projektů na rekonstrukci čis-
tičky odpadních vod v obci, na možnost 
vybudovat chodník na Zvolské ulici (od 
prodejny směrem na Zvoli), prozatím s jed-
nou autobusovou zastávkou, neboť u plá-
nované zastávky na druhé straně (směrem 
na Zvoli) se zatím nedaří shodnout se s ma-
jiteli potřebných pozemků na realizaci au-
tobusové zastávky.  Pravděpodobně v let-
ní výzvě na evropské peníze budeme žá-
dat o financování cyklostezky od Libně do 
Ohrobce a dále směrem na Zvoli. Analy-
zujeme možnost získat zdroje na odbahně-
ní horního rybníku, neboť ten je v majet-
ku obce a můžeme tak o dotaci případně 
požádat.Zkrátka stále hledáme další a další 
peníze, které pomohou, aby se nám v obci 
lépe žilo.
 
 Také mne těší, že je právě v těch-
to dnech a týdnech zpracováván projekt na 
realizaci bezpečnostních opatření v obci, 
jako jsou například osvětlené přechody pro 
chodce a další opatření, která jak doufám, 
pomohou chránit chodce a řidiče před agre-
sory za volantem, kteří nerespektují zákaz 
předjíždění v obci, překračují výrazně po-
volenou rychlost a i jinak ohrožují nás 
všechny.

 Předpokládám, že k definitivní 
podobě možného řešení dojde v průběhu 
příštích 2-3 měsíců a pak jej představíme 
na jednom ze setkání s občany.
 
 Když píši o setkání s občany. Pl-
ním slib daný Vám osobním dopisem, že se 
budeme v pravidelných intervalech schá-
zet s občany a diskutovat důležitá téma-
ta a představovat jejich možná řešení. Za-
tím proběhla dvě a jsem velmi rád, že se 
jich účastní hodně spoluobčanů a diskutu-
jeme o problémech a jejich řešeních. Dě-
kuji všem za aktivní přístup, zájem o dění 
v obci a těším se na další setkání, které 
bude probíhat v květnu 2014, neboť v dub-
nu jsou v plánovaném termínu Velikonoce.
 
 Ve zpravodaji se také dočtete, že 
se postupně setkáváme s trvale bydlícími a 
majiteli nemovitostí v ulicích se štěrkovým 
povrchem a diskutujeme o možnosti řeše-
ní situace. Předpokládám, že do cca letních 
prázdnin budeme mít možnost se setkat se 
všemi, kterých se problematika týká a ná-
sledně připravíme návrh řešení s termíny a 
přepokládanými náklady na zlepšení stavu.
 
 Rád bych také informoval, že 
co se týká žádosti o dotaci na rekonstruk-
ci komunikace kolem rybníku, aktuálně 
bylo ukončeno výběrové řízení a v souladu 
s pravidly čerpání evropských peněz bylo 
předloženo ke schválení k poskytovateli 
dotace. Jakmile bude schváleno, mělo by 
se v řádu několika málo týdnů začít s vlast-
ní rekonstrukcí, na kterou se těším, neboť 
konečně bude opravena jedna z ulic v ne-
dobrém stavu.
 
 Co se týká plánované rekonstruk-
ce Károvské ulice, projektant připravuje 
projekt a kalkulaci nákladů na rekonstruk-
ci, abychom mohli vyhlásit výběrové říze-
ní na dodavatele.

 

OZ(Pokračování na str. 2)

ÚVODNÍK
 Obecní policie v rámci zlepšo-
vání svých služeb pro občany naší obce 
zavedla funkci okrskáře.
 Funkce okrskáře spočívá ve 
větší osobní zodpovědnosti ke svěřené-
mu okrsku, tzn. Ohrobci, a užšímu kon-
taktu s občany v daném okrsku. 
 Okrskář má větší osobní a 
místní znalost o dění v místě a měl by 
být prvním, kdo bude řešit jednotlivé 
případy – události v rámci zajištění bez-
pečnosti veřejného pořádku a jeho pre-
vence, včetně bezpečnosti v dopravě. V 
případě nepřítomnosti okrskáře zajišťu-
je výkon služby standardní hlídka obec-
ní policie, která následně předává okrs-
káři nezbytné informace z výkonu služ-
by v daném okrsku. 
 Strážník - okrskář vykonává 
službu i běžné hlídkové služby v dalších 
obcích, kde obecní policie působí. Okrs-
kář plní úkoly a povinnosti v souladu se 
zákonem o obecní policii č. 553/1991 
Sb., a každý má právo se na něho obrátit 
s žádostí o pomoc. 
 Plnění úkolů v Ohrobci se pro-
vádí pěší hlídkou nebo formou cyklo-
hlídky a autohlídky. Hlavní pracovní 
činností okrskáře, je mimo jiné kontro-
la neoprávněných záborů veřejného pro-
stranství, odstavených autovraků, vol-
ného pobíhání zvířat, znečišťování ve-
řejného prostranství, neoprávněného za-
kládání skládek, dodržování občanského 
soužití, rušení nočního klidu, dále pre-
vence kriminality a dohled nad dodržo-
váním obecně závazných vyhlášek obce.
 Naším okrskářem je strážmistr 
Jan Müller. Jeho mobilní telefon je 602 
572 997 ( po – pá od 8:00 – do 17:00 ho-
din ) a email: jan.muller@opvestec.cz. 
Pokud budete mít jakýkoli problém, ná-
mět, či připomínky ve výše uvedených 
oblastech, prosíme, kontaktujte přímo 
pana strážmistra. 
 Věříme, že okrskář díky detail-
ní znalosti prostředí Ohrobce dále zvý-
ší kvalitu a přínos služeb obecní policie 
pro občany naší obce.

OBECNÍ POLICIE



NEUVĚŘITELNÝ 
OSMDESÁTNÍK
 Ohrobecký rodák Miroslav Jalo-
vecký, skvělý sportsman, 15.března oslavil 
další životní jubileum
 Ohrobecká kavárnička „Black 
Mary“, hned u autobusové zastávky, při-
pomíná někdy sportovní konzulát. Potka-
jí se tu hráči, co dělali fotbal, hokej, stol-
ní tenis, plavání, box i šachy. Ten absolut-
ní sportovní senior mezi nimi, stále svěží a 
usměvavý Mirek Jalovecký, právě vstupu-

je do řad osmdesátníků. Obvykle se zasta-
ví hned mezi dveřmi a zasněně se dívá po 
cestě kolem Trojánků na místo mezi obě-
ma zdejšími rybníky. Tam, kde býval starý 
transformátor, v místě nazývaném pamět-
níky „na chobotě“, dělal své první sportov-
ní krůčky. Měly podobu velkých matchů. S 
tenisákem mu tu bývali soupeřem i spolu-
hráčem zdejší kluci. Franta a Zděnek Bo-
háčkové, Jenda s Ludvou Malých, Pepík 
Platil, anebo Franta Ježdík. Všichni fotbal 
uměli hrát…
 Mirek sám byl poprvé zaregistro-
ván v roce 1947 za Sokol Zvole. Jako na-
daného dorostence ho fotbalový „šéf“ Pe-
pík Strnad poslal hostovat do vranského 
dorostu. Na podzim 1949 si dvakrát zahrál 
ve žlutém dresu ve Zvoli a šel do učení. 
Do Brna. Tady hrál (samozřejmě) fotbal, 
taky hokej u ohromně uznávaných trené-
rů Haukvice a Štemproka. Znamenitě pla-
val. V roce 1950 – a to prosím po chřipce! 
– skončil na mistrovství republiky v Brati-
slavě ve finále sedmý ve znakařské soutěži. 
Ve volejbalu vyhrálo učiliště mistra repub-
liky v rezortu dopravy a druhé místo mu 
patřilo v absolutní kategorii dorostenců. 
Do Zvole se vrátil, když tu právě otevíra-
li nové (současné) hřiště. Tedy v létě 1952. 
Hrál na pravém křídle a byl stálicí zdejší 
sestavy. Hrávali tu i další kluci z Ohrob-
ce, bratři Malých a Láďa Doubek. V roce 
1957 oblékl i hokejový dres. Zahrál si ješ-
tě s nestorem místních borců Františkem 
Škobisem, Standou Smíškem, bratry Hůr-
kovými a snad jen dvakrát i s dalším ohro-
beckým borcem Otou Křehlíkem. Pak hrál 
s mladšími. Byli to Řezníčkové, Adámek, 
Trefný, Zeman, Blábol. Góly jeho a brat-
rů Řezníčků potřeboval i hokej v Jílovém. 
A tak spolu váleli i za umělého osvětlení. 
Hrál až do svatby (1962). Kdo za ni může? 
Fotbalový spoluhráč Jarda Šafránek. Po-
zval ho jednou na „parádní volejbal“. Po-
dobný, co se hrával v Praze na Lokomoti-
vě – „na Aksamiťáku“. Tedy na Markovič-
ky v Nové Březové. „Zakoukali“ se tam do 
sebe s jednou mladou dámou. Vydrželo jim 
to dodnes. Tehdy se stal z Ohrobečáka Bře-
zovák. 
Ještě v roce 1963 si dvakrát zahrál fotbal. 
Zvoláci byli na sestup a na návštěvu přišla 
dvojice prosebníků. Hvězda trávníků Hon-
za Prchlík a letitý funkcionář Josef Blábol. 
Bylo to tři kola před koncem a nutnost ve-
lela získat tři body. Úvod ho čekal na půdě 
vedoucí Jesenice. A právě Mirkův gól roz-
hodl o výhře hostí.  Pak se hrálo doma a 
zase se vyhrálo. To k záchraně stačilo. Mi-
rek tu dohrál…
    Talent byl skutečně mimořádný. 
V roce 1960 byl všem „Sokolům“ nařízen 
Spartakiádní pohár ve stolním tenisu. Jinak 
by jim krátili dotace. On s Pavlem Jasan-

ským a Karlem Justiánem udělali spoustu 
bodů. Ty body dovedly Sokol Zvole až do 
krajského kola, ale tady spolu s občas hra-
jícími funkcionáři Jardou Karáskem a Vla-
dimírem Zápotockým došli ke shodě, že 
dál už nechtějí, bylo by to daleko…a tak 
prohráli na Chodově 4:6. Jinak, v tomhle 
sportu má „registračku“ stále ještě platnou! 
V údobí 1994 až 2013 hrával pravidelně za 
TJ Pankrác. Sportovní život vedl řadu se-
zón, což dosvědčuje ještě to, že byl snad 13 
let rozhodčím fotbalovým a volejbalovým.
    Co ještě dodat? No, samo-
zřejmě! Jeho sportovní vyznání. Byl, je a 
bude věrný červenobílým barvám Slavie. 
Vždycky ho těšila hra jejích tradičních a 
oblíbených opor. Hildebrandta, Lály, Kad-
raby či Veselého. Tenhle usměvavý elegán 
byl ve všech sportovních sešlostech vítán. 
Pro své umění i pro svou povahu a vystu-
pování. Ostatně, i proto taky tyhle řádky…
tak, Mirku: na zdraví!
                                    Zápotocký Vladimír  

Tak tahle fotka je z nejlepších let Mirka. 
Má ji použitu na tehdejších registračních 
průkazech sportovce.

Slavná garnitura hokejistů Sokola Zvo-
le, co hrála na přelomu padesátých a še-
desátých let o postup do krajského přebo-
ru. M.Jalovecký je dole zcela vlevo sedí-
cí. V horní řadě odleva jsou Šafránek, M. 
Řezníček, K. Ovčáček, Petrák, J. Řezní-
ček, Zeman a Trefný, dole pak odleva Blá-
bol, brankář J. Malířský a V. Hůrka, hrají-
cí právě svůj poslední zápas v modrobílých 
barvách (Zvole-Jesenice 5:2).
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 Konec měsíce 
dubna je ve znamení Čarodějnic. Je výbor-
né, že se na letošních oslavách tohoto svát-
ku podílejí spolky a organizace působící 
v obci. Čarodějnice jsou pod záštitou obce 
a je připravován bohatý program pro děti i 
dospělé a doufám, že se na nich potkáme a 
budeme mít možnost prožít společně pří-
jemný čas. Moc děkuji všem, kteří se na 
přípravě podílejí a vymýšlejí program, hry 
pro děti i zábavu pro dospělé, a věřím, že 
společně vytvoříme novou tradici v obci. 
Více se o programu dozvíte uvnitř zpravo-
daje.
 Jedna z dalších věcí, která mne 
potěšila, je, že březnové setkání Senior 
klubu mělo rekordní účast (cca 80 našich 
spoluobčanek a spoluobčanů). Společně 
strávili příjemný čas, dobře se bavili a ně-
kteří i tančili a zpívali. Těším se na další 
setkání, neboť tohoto jsem se poprvé ne-
mohl zúčastnit z důvodu služební cesty.
 Využili jsme doby vegetačního 
klidu a pokračovali v prořezech stromů ko-
lem silnic a jsem rád, že po Károvské po-
stupně „prokoukla“ i Břežanská a Zvolská. 
Také jsme na základě odborného posudku 
byli nuceni provést ořez stromů kolem ryb-
níku a již se těším, až se stromy opět zaze-
lenají a nebudou nebezpečné pro chodce i 
auta, jak tomu bylo doposud.
 V příštím zpravodaji, po auditu a 
uzávěrce roku 2013, představíme výsledky 
hospodaření obce a jsem velmi rád, že jsme 
hospodařili dobře, to znamená v přebytku 
cca 6 milionů Kč, což je při rozpočtu obce 
ve výši 11,5 milionů Kč výsledek, který 
nám umožní investice a zlepšování obce i 
na letošní a další roky. Další dobrou zprá-
vou je, že obec doplatila úvěr, který roz-
počet ročně zatěžoval o více než 500.000,- 
Kč. 
 Vážené sousedky, vážení souse-
dé, těším se na setkání u příležitosti obec-
ních Čarodějnic či jiné příležitosti a přeji 
vám příjemné jaro a ať je na vás jarní úna-
va krátká.

Pavel Makovský, starosta obce

(Pokračování ze str. 1)



PROŘEZ STROMŮ VE STŘEDU 
OBCE AOKOL RYBNÍKŮ
 V minulém roce jsme objednali  u  
Ing. Luboše Fendrycha, znalce se speciali-
zací na hodnocení stavu a návrhu techno-
logie ošetření a kácení stromů,  vypraco-
vání znaleckého posudku na úpravu  stro-
mů rostoucích ve středu obce kolem rybní-
ků a dětského hřiště. Na základě zjištěného 
stavu bylo vypracováno znalecké vyjádře-
ní, kde jsou doporučená opatření k úpravě 
a ošetření jednotlivých stromů. 
 V druhé polovině měsíce břez-
na letošního roku pracovní četa obce upra-
vovala a prořezávala stromy rostoucí ko-
lem rybníku.  Rozsah prací se striktně ří-
dil vypracovaným odborným posudkem 
od Ing. Luboše Fendrycha.  Veškeré úpra-
vy stromů byly prováděny v době vegetač-
ního klidu tj. do 31.3. Situaci sice zkompli-
kovala porouchaná plošina, bez které ne-
šlo koruny stromů ořezat, a práce se na ně-
kolik dnů musely zastavit. Po opravě plo-
šiny byly vzhledem ke končící době vege-
tačního klidu nezbytné prořezy dokonče-
ny. Znalec provedl také kontrolu provede-
ných prací a již nyní se těšíme, až se stro-
my opět zazelenají. V letošním roce dojde 
k vysázení nových stromů jak ve středu 
obce, tak dalších ovocných stromů v ohro-
becké „třešňovce“.
HLAVNÍ ČINNOSTI PRACOVNÍ 
ČETY V ROCE 2014
 Od začátku roku byly v naší obci 
provedeny například tyto práce: odvodnění 
levé části komunikace u horního rybníku,
odvodnění obecního statku vč. mateřské 
školky, zametení chodníků po zimě, za-
metení asfaltových komunikací po zimě, 
prořezy stromů, okolo spodního rybníku, 
v zatáčce od rybníku směr Dolní Břežany,  
ulice Zvolská po obou stranách komunika-
ce. Dále pak opravy nezpevněné komuni-
kace po zimě, zasypání děr. 
ÚPRAVA ODLOŽENÉHO ODPADU 
V KONTEJNERECH NA VELKOOB-
JEMOVÝ ODPAD A BIOODPAD
 V letošním roce začala naše pra-
covní četa kontrolovat přistavené kontej-
nery na mobilní svozy odpadů - velkoob-
jemový odpad a bioodpad s cílem srovná-
ní odložených věci v kontejneru pro uvol-
nění místa na další odpad a odvoz materiá-
lu, který je pro daný svoz nevhodný – např. 
nebezpečný odpad apod.   Kontroly přista-
vených kontejnerů probíhají pravidelně až 
3x denně.  Věříme, že touto službou získá-
me větší prostor v kontejnerech pro větší 
množství odpadů z Vašich domácností.
KOMINÍK V OBCI
 Během  víkendu 25.4. – 27.4. 
bude v naší obci opět kominík. Objedná-

ní kontroly a čištění spalinových cest v ro-
dinném domě včetně vyhotovení zprávy 
lze objednat na obecním úřadě, telefonic-
ky na  č. 257 760 338, 736 621 921 a nebo 
emailem podatelna@ohrobec.cz .
DOTACE
 V závěru roku 2013 byly podány 
žádosti o dotace na: Krajský úřad Střední 
Čechy  FROM  přestavba mateřské škol-
ky II. Část (přízemí objeku čp. 6), Krajský 
úřad Střední Čechy  FROM – přemístění a 
restaurování zvoničky v obci, MZe – ob-
nova přečerpávacích stanic následkem po-
vodní v 2013, MAS Dolnobřežansko – na 
kulturní akci „Setkání u vánočního stromu.
 V letošním roce byly podány žá-
dosti o dotace na: ROP Střední Čechy - 
přestavba mateřské školky II. část (přízemí 
objektu č. 6), ROP Střední Čechy - sporto-
viště a jejich zázemí (mezi rybníky).
 Připravují se projekty k žádosti o 
dotaci na: vybudování cyklostezky (propo-
jení obce s cyklostezkou Dolní Břežany - 
Libeň ), stavbu chodníku v ulici Zvolská 
pořízení stroje na úklid zpevněných cest 
a silničních komunikací za účelem sníže-
ní prašnosti
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA ÚHRA-
DU POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ 
ODPAD
 Podle „Zásad pro poskytování fi-
nančního příspěvku obce Ohrobec na úhra-
du poplatku za komunální odpad“ obec 
Ohrobec již druhým rokem přispívá trvale 
bydlícím občanům na úhradu za komunál-
ní odpad na svou nemovitost. V letošním 
roce využilo tuto možnost 336 poplatníků. 
Celkově byla vyplacena částka  178.080,- 
Kč. Pro využití možnosti finančního pří-
spěvku upozorňujeme všechny na nutnost 
uhradit poplatek včas a ve správné výši. 
Splatnost poplatku je vždy k 31.1. kalen-
dářního roku. 
MY FAIR LADY
 Obec již tradičně na jaře zorgani-
zovala kulturní výlet do pražských divadel 
společně autobusem. Tentokrát jsme se vy-
dali do divadla Na Fidlovačce na muzikál 
My Fair Lady.  Jsme velmi rádi, že o lístky 
na toto představení byl veliký zájem.  Bě-
hem 2 dnů byly všechny vstupenky zare-
zervované. 
 Krásný klasický příběh o  zapři-
sáhlém staromládeneckém profesoru lin-
gvistiky Henrymu Higginsovi, kterému 
se  připlete do cesty umolousaná květinář-
ka Líza Doolittleová, byl strhující. Hlav-
ní představitelé Barbora Mošnová, Tomáš 
Töpfer, Libuše Švormová byli za své vý-
kony nominováni na Cenu Thálie 2011. 
Všichni jsme se shodli, že nominováni byli 
naprostým právem.
 Těšíme se na další společný kul-
turní zážitek, který je plánován na podzim 

letošního roku.
GRANTY V RÁMCI OBCE
 Obec již třetím rokem vyhlašu-
je granty – grantové podpory projektům 
z rozpočtu obce Ohrobec. Požadované za-
měření projektových žádostí o grant jsou 
veřejně prospěšné aktivity -především so-
ciální, sportovní, kulturní a společenské 
aktivity v obci Ohrobec, či aktivity dotý-
kající se obce Ohrobec a jejich trvale hlá-
šených obyvatel. Na konci minulého roku 
obec obdržela 7 žádostí. Celková výše žá-
dostí byla 100.920,- Kč. Zastupitelstvo 
obce již dříve schválilo částku na granty 
ve výši 60.000,- Kč. Na základě diskuse 
zastupitelů bylo schváleno níže uvedené:
ŽÁDOSTI NA GRANTY PRO ROK 
2014:
Divadelní sbor HROB - divadelní před-
stavení, (všichni dospělí), požadovaná 
částka 20.000,- Kč, schválená výše gran-
tu: 20.000,- Kč 
ZKO Dolní Břežany - Dovybavení a ob-
nova výcvikových překážek na kynolo-
gickém cvičišti, (40 osob), požadovaná 
částka 17.930,- Kč, schválená výše gran-
tu: 14.000,-Kč (poníženo z důvodu nedo-
statku peněz na granty) 
Junák - svaz skautů - oprava autobusové 
zastávky v obci Ohrobec-podpora celoroč-
ní činnosti skautů z Modřan (7 dětí), poža-
dovaná částka 12.990,- Kč, schválená výše 
grantu:  0,- Kč (na základě rekonstrukce 
ve výše uvedené částce byl již dříve schvá-
len pronájem zastávky)
SK Zvole - podpora činnosti SK Zvo-
le a pořádání sportovních akcí pro veřej-
nost (15 obyvatel naší obce), požadovaná 
částka 5.000,- Kč, schválená výše grantu: 
5.000,- Kč
Junák - svaz skautů - podpora činnosti 
skautského oddílu Ohrobecká medvíďata 
(20 dětí), požadovaná částka 10.000,- Kč, 
schválená výše grantu: 10.000,- Kč 
JK Harfa - „koně pomáhají“ (všichni oby-
vatelé), požadovaná částka 20.000,- Kč, 
schválená výše grantu: 10.000,- Kč (poní-
ženo z důvodu nedostatku peněz na granty
2014)
Kulturní centrum Čtyřlístek, o.s. - ko-
munitní kulturně vzdělávací centrum pro 
děti z Ohrobce (150 obyvatel), požado-
vaná částka 20.000,- Kč, schválená výše 
grantu:  15.000,- Kč (poníženo z důvodu 
nedostatku peněz na granty)

CELKEM
Požadováno: 100.920,- Kč
Schváleno: 74.000,- Kč
Částka dle rozpočtu: 60.000,- Kč)
Rozdíl částky: 14.000,- Kč.
Zastupitelé navýšili celkovou částku gran-
tů o 14.000,- Kč.
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NOVINKY Z OBCE





20 x držáky na pytlíky

30 x koše

6 x místa pro mobilní svoz odpadů (velkobj., bio...)

9 x kontejnery na tříděný odpad
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 Jaro je doba kladení mláďat v pří-
rodě. Již nyní můžeme spatřit selata, v sou-
časné době probíhá kladení muflončat a 
blíží se doba srnčat. Probíhá honcování za-
jíců (jejichž stavy jsou katastrofální) a blí-
ží se tok bažantů. V katastru obce Ohro-
bec se vyskytují dvě hejnka koroptví, kte-
rá se snažíme jako ohrožený druh všemož-
ně chránit. Pro myslivce nastává po zim-
ním přikrmování povinnost zvěř aktivně 
chránit, protože myslivost v našem poje-
tí představuje ze zákona odbornou a kon-
cepční činnost k ochraně přírody na rozdíl 
od Ameriky, kde se jedná o pouhý lov. Čas-
tý pohyb veřejnosti v honitbě však předsta-
vuje velký problém, který by však měl být 
vzájemnou spoluprací všech zainteresova-
ných řešitelný. Za účelem zabránění škod 
realizujeme společné pochůzky se zástupci 
zemědělců a lesáků.
 Myslivci jsou však dnes pod dvo-
jím tlakem. Na jedné straně stojí část laic-
ké veřejnosti a některých ochránců příro-
dy, kterým se nelíbí lov z podstaty. Na dru-
hé straně stojí vlastníci, případně uživa-
telé pozemků, zejména polních, kteří po-
ukazují na škody způsobené zvěří a tlačí 
na co největší odlov. Myslivci mají ze zá-
kona povinnost provádět lov podle uvede-
ných zásad, v případě, že dopustí překroče-
ní normovaných stavů zvěře, jsou povinni 
hradit přemnoženou zvěří způsobené ško-
dy, zejména na polních plodinách. Na dru-
hé straně musí udržovat minimální stavy 
jednotlivých druhů zvěře stanovené stát-
ním orgánem správy myslivosti. V oblas-
ti lovu, což je jen jedna z činností mysliv-
ců, bohužel však nejvíc viditelná, se v po-
slední době jedná zejména o lov zvýše-
ného počtu divokých prasat, která působí 
škody zemědělcům. Právě letos se očekává 
po mírné zimě zvýšení stavu divokých pra-
sat, což představuje pro všechny zúčastně-
né nemalý problém. Prasata jsou čím dál 
méně plachá, nebojí se lidí, hrozí napadení 
psů (na podzim byl na Kárově zabit kňou-
rem pes), škody narůstají a jediným řeše-
ním je tak zvýšený lov, který je však nároč-
ný nejen časově, ale i s ohledem na hustou 
síť komunikací, cyklostezek, takže je v ně-
kterých lokalitách z bezpečnostních důvo-
dů téměř nemožný. Jestliže tento lov na-
víc znemožní např. jezdci na koních nebo 
někteří majitelé psů, nezbude, než společ-
ně se zemědělci vymáhat zvýšené škody na 
plodinách po nich.
 Většina spoluobčanů existenci 
myslivců chápe, část uznává i jejich po-
třebnost, vědí, že myslivost stejně jako ob-
last dobrovolných hasičů, fotbalistů, za-
hrádkářů apod. patří do spolkového života 

na venkově. Na druhé straně jsou lidé, kteří 
odsuzují lov, někteří neuznávají ani péči o 
zvěř. Na tento názor mají nárok, avšak ne-
mají právo bránit myslivcům v zákonném 
výkonu práva myslivosti, protože mysliv-
ci jsou ti, kteří odpovídají za škody způso-
bené zvěří. Třetí skupinu tvoří návštěvní-
ci přírody, zejména lesa, kteří realizují jiné 
koníčky, ať už jde o turistiku, procházky se 
psy, jízdu na kole, fotografování a další.  
Zde občas dochází k různým kolizím, ze-
jména v oblasti venčení psů, případně jízdě 
na koni, ve většině případů však dochází 
ke vzájemnému vysvětlení a bezkonfliktní-
mu řešení. Poslední skupinou jsou jedinci, 
kteří nerespektují nic a je jedno, jestli jde 
o oblast myslivosti (ničení mysliveckých 
zařízení), obecního majetku (ničení zastá-
vek, laviček), turistiky (poškozování turis-
tického značení), provozu vozidel (jízdy 
po lese a v polích). Proti nim budou v ho-
nitbě myslivci, zejména myslivecká stráž, 
ve spolupráci s dalšími orgány, včetně po-
licie, a věříme, že i společně s dalšími ob-
čany, rázně zasahovat i v zájmu ostatních 
slušných spoluobčanů.
 Máme zájem na klidné koexisten-
ci se všemi spoluobčany, je však třeba, aby 
se všichni (včetně nás myslivců) chova-
li v souladu s příslušnými právními před-
pisy. Podle zákona č. 449/2001 Sb. je po-
vinen každý, kdo vstupuje do přírody, po-
čínat si tak, aby nedocházelo k ohrožování 
nebo zraňování zvěře a k poškozování je-
jích životních podmínek. Podle tohoto zá-
kona, případně podle obecních vyhlášek, je 
zakázáno v honitbě volné pobíhání zvířat, 
včetně psů. Pokud se týká volně pobíhají-
cích psů, věříme, že ve většině případů se 
jedná o neznalost majitelů těchto pejsků. Je 
logické, že všichni nemohou znát všechny 
zákonné zásady ochrany zvěře. Není na-
ším zájmem volně pobíhající psy likvido-
vat, ale spíše vysvětlovat hrozící nebezpečí 
pro zvěř. Nebezpečí totiž hrozí jednak zvě-
ři, která např. v zimě, je-li prohnána psem, 
zalehne, dostane zápal plic a uhyne, jednak 
pobíhajícím pejskům, a to zejména ze stra-
ny divokých prasat (bachyně, která může 
mít i více než 100 kg, při přiblížení psa za-
útočí a pejska při obraně selat zlikviduje). 
Navíc se zde vyskytla prašivina lišek, která 
je při jakémkoli kontaktu nejen s nemoc-
nou liškou, ale i její krví nebo slinou, pře-
nosná na psa a je neléčitelná. 
 Posledním akutním nebezpečím 
je nově se rozmáhající Aujeszkyho choro-
ba prasat, což je virové onemocnění posti-
hující nervový systém kožešinových zví-
řat s projevy svědění a teplotou končící 
vždy úhynem (s výjimkou prasat, která si 

mohou vytvořit protilátky), neboť proti ní 
není vakcína. Pes se může nakazit pozře-
ním nebo vdechnutím slin nebo nosního 
sekretu divokého prasete, tedy všude tam, 
kde se prase otřelo o zem, o strom apod.
 Omezení platí i pro jízdu na ko-
ních a na kolech, zejména podle zákona o 
lesích. V části honitby se rozkládá přírod-
ní rezervace, kde platí další, přísnější ome-
zení, mj. zákaz vstupu do lesa mimo zna-
čené cesty. Tato omezení je nutné ze stra-
ny všech respektovat, stejně tak jako musí 
respektovat myslivci daleko přísnější ome-
zení vyplývající ze zákona o myslivosti, 
zákona o ochraně přírody, zákona o zbra-
ních, veterinárního zákona a dalších. 
 Jak bylo uvedeno výše, jaro je 
doba mláďat. Kromě predátorů (lišek, pra-
sat) přispívají k jejich úhynu i lidé, kteří 
v případě nálezu „opuštěného“ srnčete je 
hladí nebo berou domů. Takové srnče však 
v žádném případě není opuštěné, je jen od-
ložené do bezpečí srnou, která se pase opo-
dál. V případě dotyku člověka a přenosu 
jeho pachu na srnče je srna opouští a srn-
čátko uhyne.
 Realizujme tedy všichni ve vzá-
jemné toleranci své koníčky, pojďme spo-
lečně přírodu chránit a chovat se v ní tak, 
aby zvěř měla klid, aby nebyly ničeny po-
rosty a vzácné rostliny, které se zde také 
vyskytují, a aby se nám zde v hezkém pro-
středí dobře žilo. 

Myslivecké sdružení Dolní Břežany

JARO - DOBA MLÁĎAT



JARNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
 Setkání seniorů se uskutečnilo 
9.3.2014 tradičně v restauraci U Trojánků. 
Mile nás, pořádající členy sociální komise, 
překvapil zvyšující se počet zúčastněných 
našich spoluobčanů seniorského věku. Od-
hadem se zúčastnilo tohoto setkání kolem 
80 občanů. Opět při příjemném hudeb-
ním doprovodu jsme si povídali i zpívali 
a dokonce tančili. Odpoledne uteklo v pří-

jemné atmosféře. Vzhledem k datu setká-
ní – 9.3. – jsme si zavzpomínali, jak se dří-
ve slavil MDŽ. A tak každá dáma dostala 
květinu – nebyl to tradičně malý karafiát, 
ale růže – a pánové, kteří v minulosti rádi 
připíjeli na zdraví svých žen, dostali něco 
ostřejšího. V podvečer po příjemně proži-
tém odpoledni jsme se rozešli do svých do-
movů.Na závěr zveme všechny naše seni-
ory, kteří doposud na naše setkání nepřišli, 

aby senepříště zúčastnili. Vždyť tato se-
tkání děláme pro všechny naše trvale žijí-
cí seniory, aby se měli kde potkat a poznat. 
Vždyť počet obyvatel se za posledních 20 
let v Ohrobci zmnohonásobil a mnozí se 
ani neznáme. Takže se příště těšíme i na 
Vás, kterým se stal náš Ohrobec novým 
domovem.
Za kulturní a sociální komisi.

R. Rolčíková
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Beata Jakubcová
Kdy jsi se svým koníčkem začala a co tě 
k tomu přimělo? 
Nejdříve jsem začala hrát na flétnu ve škol-
ce, to mi byly tři roky. V šesti letech jsem 
pokračovala ve hře na flétnu v hudební 
škole a současně jsem se začala učit hrát 
i na klavír, na který hraji dodnes. Ke kon-
ci první třídy se mě pan učitel ptal, jestli 
bych nechtěla zkusit klarinet, protože moje 
starší sestra hraje také na klarinet. Mně se 
klarinet jako nástroj moc líbil, ale toužila 
jsem si vyzkoušet, jak se hraje na saxofon. 
A tak mi pan učitel na začátku mých prv-
ních školních prázdnin půjčil domů saxo-
fon a já se definitivně rozhodla, že na něj 
budu hrát. 
Je něco, co jsi musela obětovat?
Samozřejmě čas, ale to mě vůbec nevadí.
Měla jsi někdy chuť s tím „praštit“?

Ano, to snad každý má někdy chuť s tím 
,,praštit“. Saxofon mi nejvíce dělal pro-
blémy minulý rok a to jsem byla rozhod-
nutá, že s tím doopravdy skončím. Ale teď 
mě saxofon baví nejvíce  co mě kdy bavil 
a dokonce jsem se rozhodla, že v deváté 
třídě zkusím zkoušky na konzervatoř.  
Jaký byl doposud tvůj největší úspěch?  
Mým největším úspěchem bylo první mís-
to v obvodním kole Prahy 4, po kterém ná-
sledovalo Krajské kolo národní soutěže, 
kde jsem získala druhé místo. Tohoto umís-
tění si cením také proto, že jsem tam byla 
jako jediná dívka a soutěžila jsem se sa-
mými kluky.
Co cítíš, když stojíš na stupních vítězů?
Je to úžasný pocit! Vždy, když tam stojím, 
tak si říkám, že jsem konečně něco doká-
zala.

OHROBECKÉ DĚTI V AKCI

ZODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ MAJITE-
LŮ ZVÍŘAT

 Přichází jaro a opět na nás příro-
da dýchne s jarním závanem radosti a ne-
vábným pohledem na obec po mírné zimě. 
Odhalí nepořádky, doposud neviditelné 
skládky a všem se ukáže starostlivý pohled 
o okolí kolem nás.
 Každý z nás, kdo vlastní kousíček 
domova, začne s úklidem. Možná je to jaro, 
co nás nutí uklízet, ale uklidíme i SVOJI 
odpovědnost za své psí a koňské miláčky? 
Jsme natolik zodpovědní za SEBE a své-
ho zvířecího společníka? Článků o čisto-
tě v obci už bylo napsáno dost - stejně těm, 
co se snaží udržet okolí kolem sebe v čisto-

tě i těm, kteří svým chováním nepřispívají 
ke kultuře bydlení v obci. Každý si řekne, 
jak to mám kolem sebe pěkné, jak jsem si 
vyplel záhonek, pohrabal trávu, zasadil se-
mínka kytiček………a co za plotem na ces-
tě, díval jsem se? Nebo tam už je mi to fuk. 
Tato hranice je velmi křehká v poznání člo-
věka.
 Jdu se projít jen tak na procház-
ku, vezmu si zvířecího přítele a užívám si 
radosti, než na TO narazím. Pokud můj pes 
vykoná potřebu vyprázdnění a já se zacho-
vám správně, já TO uklidím, jsem borec. 
Pokud můj pes vykoná potřebu vyprázdně-
ní a já se zachovám jako nezodpovědný ne-
kulturní zbabělec a neuklidím TO, narazí 
další lidé na pozůstatek mého svědomí. A 

nakonec narazím i na TO já při další pro-
cházce. Kolik musíme napsat článků, kolik 
musíme nakoupit sáčků, kolik musíme na-
instalovat košů, abychom se už začali cho-
vat jinak? Budeme neustále a opakovaně 
říkat já to nebyl, ale to jiní. Rozhlídnu se 
kolem sebe, nikdo mě nevidí. tak jdu dál? 
Lidé, co pracují na obci nebo blázni se za-
měřením pro čistotu to za mě uklidí?
 NENÍ ostudou uklidit po sobě, 
jsem BOREC, ostudou je být ZBABĚLEC 
a podle toho se chovat. Děkujeme všem, co 
se snaží o krásné okolí, pomáhají s úkli-
dem nejen na svém pozemku, ale i za plo-
tem, který je tou pomyslnou hranicí lidské 
kultury.

Marie Slavíčková

PŘÍPRAVA ŘEŠENÍ PROBLEMATI-
KY STAVU ŠTĚRKOVÝCH ULIC

 Od začátku roku pořádáme setká-
ní s majiteli nemovitostí jednotlivých ulic 
v naší obci, které mají štěrkový povrch, za 
účelem zmapování představ o řešení, kte-
ré mají právě Ti, kteří dané místní komuni-
kace nejvíce využívají, tzn. jejich obyvate-
lé. Neboť jsem přesvědčen, že právě trva-
le bydlící a majitelé nemovitostí mají být 
ti, kteří se mají v rámci ulice shodnout na 

tom, jak situaci řešit, ne řešení navrhovat 
od tzv. „zeleného“ stolu.
 K dnešnímu datu proběhla 3 se-
tkání, na kterých se diskutovala především 
oblast představ o povrchu ulice a dalších 
možností, jak by daná ulice měla vypadat.
 V následujících týdnech jsou na-
plánována další a další setkání s majiteli 
nemovitostí v dalších ulicích. O konkrét-
ních termínech informujeme dopisem roz-
nášeným do schránek s dostatečným před-
stihem, aby se setkání mohlo zúčastnit co 

nejvíce obyvatel.
 Na základě těchto setkání vznik-
ne konkrétnější návrh postup řešení v zá-
vislosti na požadavcích obyvatel a mož-
nostech rozpočtu obce se zohledněním í 
počtu trvale bydlících občanů v dané ulici.
 Na zatím proběhlých setkání vel-
mi oceňuji jejich konkrétnost a podnětné 
připomínky občanů, z nichž některé jsou 
postupně uváděny v život.

Pavel Makovský
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Kulturní výbor obce Ohrobec Vás 
srdečně zve na

Vítání ptačího zpěvu

Ornitologická vycházka do okolí obce. 

Akce je vhodná pro děti i dospělé - doba trvání cca 2-3 hodiny.

Pro ty, co přijedou na kole, bude možné uschovat a zamknout kola v budově OÚ

KDY: v sobotu 26. dubna 2014 

KDE: sraz v 8:00 hod před Obecním úřadem 

Kulturní výbor obce Ohrobec Vás 
srdečně zve na

EKOHRÁTKY

Venkovní hraní s ekologickou tematikou při 
příležitosti Dne Země.

Celé odpoledne zakončíme opekáním buřtíků.

KDY: v sobotu 26.dubna 2014 od 16:00 hod

KDE: na károvském hřišti – ul. K lesíčku 
    (vedle restaurace Aristokrat) 

VSTUPNÉ   DOBROVOLNÉ


