
Před dalšími volbami je více než slušné, aby za-
stupitelé předstoupili před voliče a sdělili, co za 
uplynulé čtyři roky dokázali. 
Začněme prací samotných zastupitelů. Mělo 9 
členů, v průběhu volebního období odstoupila 
Michaela Králová Krkošková a nahradil ji Jiří 
Votánek, později odstoupil Roman Hrabě a 
nahradil ho Vladimír Strouhal. Tento počet se 
ukázal jako optimální, více zastupitelů v obci 

velikosti Ohrobce znamená větší náklady a 
složitější projednávání či schvalování akcí, 
menší počet zase zužuje úhel pohledu na obec.
První povinnost a právo zastupitele je účastnit 
se zasedání. Kde jinde by zastupoval své voliče, 
předkládal návrhy, posuzoval návrhy jiných, 
hodnotil dosavadní práci atd.? Proto vám, vo-
ličům, předkládáme tabulku, jak tuto povinnost 
zastupitelé plnili

Čemu jsme se věnovali 
především
Za toto volební období obec do 30. června 
2022 proinvestovala 52,408 mil. korun, pří-
jem dotací činí 21,458 mil korun, obec tedy na 
naše investice vynaložila z rozpočtu jen 30,950 
milionů. Kč. Z uvedených čísel je zřejmé, že 
bez dotací bychom na tom byli hůř. Do roz-
počtu obce jsme mimo daňové příjmy a dotace 
získali další příjmy ve výši 11,532 mil. korun. 
Maximálně jsme dbali na rozpočtovou kázeň. 
Za toto volební období jsme stav fi nančních 
prostředků zvýšili z počátečních 20 953,8 mil. 

korun na současných 47 327,8 mil. korun. 
Spořili jsme na nadcházející období, ve kterém 
obec čekají veliké investice do školy a čistič-
ky. Že jsme nehospodařili špatně potvrzuje 
nezávislá odborná autorita CRIF - Czech Cre-
dit Bureau. V pravidelném hodnocení fi nanční 
stability a investičních aktivit naší obci udělila 
za rok 2021 druhý nejvyšší stupeň B+. To zna-
mená, že zastupitelstvo se i v tomto těžkém ob-
dobí s péčí řádného hospodáře staralo o rozvoj 
obce a naplňování potřeb svých občanů.
Projděme po jednotlivých oblastech aktivity, 
kterým se zastupitelstvo zejména věnovalo:

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané, vážení voliči,
do funkce starosty jsem byl zvolen po odstou-
pivším Pavlu Makovském v roce 2015. Věděl 
jsem, že se ode mne čeká pracovní nasazení 
pro lepší Ohrobec a hlavně pro spokojenost ob-
čanů. Čím déle tuto funkci vykonávám, tím víc 
a hlouběji to cítím. Impulsem pro mě jsou roz-
hovory s našimi obyvateli o tom, co v Ohrobci 
zlepšit, a jejich potřeby se snažím naplňovat. 
Ano, stavba II. stupně základní školy je dnes 
prioritou a potřebujeme ji neodkladně v krát-
ké době. Rodiče starších dětí vypráví, jak bylo 
náročné a nákladné vozit dítě do školky, když 
u nás ještě nebyla, jak je pro děti náročné jezdit 
plným autobusem do školy a ze školy. Děti při 
přechodu na jinou školu přichází o své kamará-
dy, se kterými vyrůstaly, rozpadne se kolektiv, 
který by měl výrazně napomoci dalšímu roz-
voji obce.
Vnímám občany poukazující na nízký tlak 
vody a občas i na její zhoršenou kvalitu, což 
řešíme okamžitě. Tlak v potrubí napraví stavba 
vodojemu na přivaděči od Libně, na němž se 
budeme fi nančně podílet.
Těší mě, že školní tělocvičnu využívá nejen 
škola pro tělocvik, ale i široká veřejnost. 
Možnost si tady zacvičit chválí senioři, dospě-
lí, ale i děti při dalších aktivitách. 
Jsem rád, že občané v ulici V Zahrádkách jsou 
spokojeni s novým asfaltovým povrchem, už se 
tam nepráší, nejsou tam kaluže. Pro změnu se 
musí vyřešit rychlost některých bezohledných 
řidičů, kteří si ulici pletou se závodní dráhou.  
Občané chválí nově vybudované chodníky 
v ulici Zvolská a U Rybníků II, protože zlepši-
ly bezpečnost chodců.  
Jsem samozřejmě rád, když slyším výroky 
spokojených občanů. Přitom ale dobře vím, že 
mnohé zbývá udělat, například čističku, rekon-
strukci dalších komunikací, v hledání cesty jak 
rozšířit hráz rybníka. Končícím zastupitelům 
děkuji za jejich aktivní spolupráci. Věřím, že 
nové zastupitelstvo bude potřeby obce a ob-
čanů řešit a bude se nám tu žít opět lépe.
O to jde především.
Přijďte k volbám, nejde v nich 
o nic jiného, než o naši
společnou budoucnost.

Otakar Janeba,
starosta v letech 
2015 - 2022

www.ohrobec.cz

Skládáme účty za 4 roky

Účast zastupitelů na zasedání
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Přijďte k volbám, nejde v nich 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022   
Počet zasedání 3 9 9 8 5
Zastupitel/Účast
Brotánková 3 8 7 5 4 
Červenka 2 6 4 5 2
Hrabě* 2 3 - - -
Janeba 3 9 8 8 5 
Jeglík 2 7 8 8 5
Keřková 2 4 5 4 3
Králová Krkošková** 1 - - - -
Ovčáček 3 8 9 7 5
Strouhal - 4 8 7 5
Škorpa 3 9 8 8 4
Votánek 2 8 7 8 4

*v zastupitelstvu do  22. 5. 2019, **v zastupitelstvu do 15. 11. 2018 
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✓ Školství chápeme jako budoucnost
•  Přístavba sborovny a třídy pro výuku výpočetní techniky
•  Vybavení počítačové třídy a sborovny základní školy nábytkem
• Příprava stavby II. stupně základní školy
• Vybudování tělocvičny
•  Instalace klimatizace v mateřské škole a v základní škole

✓ Infrastruktura se rozšířila
•  Intenzifikace čističky odpadních vod v Ohrobci
• Vybudování chodníků v ulicích Zvolská a U Rybníků II

•  Vybudování či opravy komunikací v ulicích V dolích, K Vranému, 
Lipová, Lísková, Lhotecká, Na Širokém I. a III., Višňová, Károvská, 
Šumavská, V Zahrádkách, Jarovská, k tělocvičně.

• Získání projektu cyklostezky k Libni 
• Zřízení autobusové zastávky  
• Výměna 75 svítidel veřejného osvětlení za úsporná LED světla
• Vybudování obchodu
• Získání stavebního povolení na požární zbrojnici
• Finanční podpora hasičské jednotky
• Pořízení nádrže na dešťovou vodu
• Pořízení ukazatele rychlosti a kamer
• Pořízení traktoru a sekačky na údržbu zeleně
• Trvalá spolupráce s Obecní policií Vestec

✓ Prostředí, ve kterém žijeme
• Výsadba stromořadí k Libni
• Zřízení pomníku 100 let republiky a výsadby 3 lip ve spolupráci 
s Dolními Břežany
• Výsadba Lípy republiky před obecním úřadem 
• Výsadba stromů v Třešňovce a u hřiště
• Rekonstrukce a přesun křížku u obchodu
• Oprava pamětního kamene ve Švehlově aleji
•  Oprava hráze Horního rybníku a jeho odbahnění
• Rekonstrukce hřišť
• Zakoupení pozemků v ulicích V zahrádkách a Károvská 

• Údržba veřejných ploch, sekání trávy, úklid v obci 
• Úklid komunikací a chodníků v zimním období
• Údržba obecních lesů a lesních cest
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✓ Komunitní život
•  Zajištění roušek, respirátorů a dezinfekce v rámci protipandemických 

opatření, organizace šití roušek u místních švadlenek, rozvoz roušek 
a respirátorů seniorům, rozdávání dezinfekce

• Pořádání Ohrobeckého divadelního festivalu
• Organizace dětských dnů ve spolupráci se základní školou a hasiči
•  Organizace akcí pro děti – lampionový průvod, duatlon, Mikuláš, 

drakiáda, závody ve střelbě…
• Organizace setkávání seniorů
• Organizace návštěv pražských divadel
•  Organizace setkávání občanů – vánoční strom, vázání věnců, čaro-

dějnice, vítání občánků …
• Poskytování grantů veřejně prospěšným organizacím
• Organizace 2 sbírek na pomoc Ukrajině
•  Rozesílání informačních emailů a sms s aktuálními zprávami týkající-

mi se Ohrobce
•  Vyvěšování zvukového záznamu a zápisů ze zasedání zastupitelstva 

na webu obce 

✓ Služby občanům
• Dovoz obědů
• Odvoz kontejnerů s bioodpadem
• Pomoc při získávání kotlíkových dotací
• Odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
• Organizace kominických prací na jaře a podzim
• Organizace očkování psů a koček 
• Pomoc při vyřizování osobních dokladů
• Prodej a dovoz palivového dřeva
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! Kratší i delší výhled
Obci neprospělo, že v porevolučním rozvoji jí dost dlouho chyběl generel zástavby, který by závazně formalizoval představy o budoucnosti 
s ohledem na infrastrukturu. To vedlo - jistě v dobré víře a v rámci tehdejších znalostí -  k některým rozhodnutím, která se dnes ukazují jinak. Jako 
příklad poslouží čistička odpadních vod postavená nevhodně ve středu obce, která navíc obtěžuje okolí zápachem. Z minulosti je dobré se poučit.

Vážené sousedky, vážení sousedé, do obecních 
voleb 2022 se zaregistrovala tři sdružení. Kan-
didáti ze dvou sdružení, jejichž jména jsou 
uvedená výš, po jednání usoudili, že v jejich 
představách o budoucím rozvoji naší obce 
nejsou podstatné rozdíly. Proto jsme připravi-
li společný volební program. To samo o sobě 
dokazuje naši chuť nacházet společná řešení 
pro rozvoj Ohrobce, Károva a Ohrobeckého 
údolí. Zároveň tato ochota spolupracovat vy-

tváří lepší prostředí pro řešení otázek v násle-
dujícím volebním období, které možná celé 
proběhne za nepříznivé ekonomické situace. 
Denně ji všichni cítíme minimálně v rostou-
cích cenách, a to se týká i obecních výdajů. 
Žádný kandidát není členem žádné politické 
strany. 
Zároveň jsme se na schůzkách zabývali před-
stavami o budoucím Ohrobci. A shodli jsme se, 
že si jej představujeme jako moderní rozvíjející 

se obec s parametry 21. století, kde je pořádek, 
vyhovující infrastruktura, kde lidé rádi žijí 
i kvůli komunitnímu životu a přátelskému 
prostředí. Zjednodušeně řečeno, jako obec jak 
je známe třeba z Rakouska či z Německa, niko-
li jako obec jak je známe z Balkánu.  
Budoucí aktivity si zastupitelé uvedených 
dvou kandidátek rozdělili na oblasti:

! Školství chápeme jako budoucnost
Základem budoucnosti světa a tedy i naší obce jsou děti. Vzdělané děti. Zajistit základní vzdělání ohrobeckých dětí má za povinnost obec Ohro-
bec. Proto stavbu budovy pro II. stupeň  základní školy tolik zdůrazňujeme. Po jejím zprovoznění budou v jednom místě obě budovy školy, tělo-
cvična, jídelna. Po přesunu čističky bude pro školu k dispozici, samozřejmě po náležité úpravě, i tento prostor.

Co pro to uděláme?
■  Sestavíme strategický plán rozvoje obce, rozdělený na část do konce příštího volebního období a na výhled do vzdá-

lenější budoucnosti
■  Strategický plán předložíme občanům k diskusi
■  Strategický plán budeme každoročně vyhodnocovat, případně revidovat  
■  Nebudeme podporovat nápady na další rozsáhlou výstavbu domů, protože na ně nemáme odpovídající infrastrukturu
■  Většina našich plánů vyžaduje značné fi nanční prostředky. Budeme bedlivě sledovat vyhlášené dotační programy 

a usilovat o jejich maximální čerpání
■  Budeme hledat další zdroje fi nančních prostředků

Co pro to uděláme?
■  Nepodpoříme návrh, který v červnu předneslo Sdružení nezávislých kandidátů za lepší Ohrobec a Károv, tj. 

postavit místo zděné budovy kontejnerovou školu na jiném místě, než se připravuje. Kromě toho, že obec žádné 
vhodné pozemky nevlastní, se kontejnerové stavby užívají především jako nouzové a třeba i Dolní Břežany nou-
zovou kontejnerovou školu zrušily, jakmile postavily klasickou budovu  školy

■ Učiníme vše, aby základní škola pro II. stupeň stála co nejdříve. Přitom chceme, aby
 ■ budova byla nízkoenergetická
 ■ byla na ní fotovoltaická elektrárna
 ■ vytápěna aby byla tepelným čerpadlem
 ■ využívala šedou vodu
 ■ měla šest tříd, šatny, sociální zázemí, sborovnu, ředitelnu, sklady, archív 
 ■ měla počítačovou učebnu a třídu pro odbornou výuku fyziky a chemie
 ■ měla kuchyň s kapacitou 300 jídel pro školu, školku, mateřskou školu, seniory a jídelnu
■ Budeme bedlivě sledovat úroveň školy po všech stránkách. K tomu obec
 ■ jako zřizovatel jmenuje dva zastupitele do školské rady
 ■ bude zjišťovat zkušenosti a stanoviska rodičů k výuce 
■  Po zprovoznění nové čističky mimo centrum obce navrhneme přestavbu jejích prostorů a revitalizaci okolí pro 

potřeby školy (dílny, zájmové činnosti atd.) 
 

Společný volební program 
do obecních voleb 
Sdružení nezávislých kandidátů – obec Ohrobec
Nezávislí – pro Ohrobec, Károv, Ohrobecké údolí
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! Infrastrukturu dále rozšíříme
Naše obec prošla po revoluci bouřlivým rozvojem. Z necelých 300 obyvatel jsme se dostali na skoro 1500. Stavby domů předběhly budování 
infrastruktury a tento rozpor se daří zmenšovat až v posledních dvou - třech volebních obdobích. Hodláme v tom pokračovat.

! Zlepšíme prostředí, ve kterém žijeme
Mnozí občané, kteří se přistěhovali do Ohrobce, jako první důvod tohoto kroku uvádějí dobré či zdravé prostředí. Tím zároveň připomínají těm, 
kteří zde žijí dlouho, jak ceněná je to hodnota. Ale stav prostředí není dán samo sebou, vyžaduje řádnou péči.

Co pro to uděláme?
■  Připravíme a postavíme novou čističku odpadních vod mimo centrum obce
■  Budeme pokračovat v budování či opravách chodníků a komunikací v obci 
■  Budeme pokračovat v náhradě energeticky náročných svítidel veřejného osvětlení úspornými 
■  Zřídíme sběrný dvůr
■  Zrekonstruujeme a rozšíříme požární zbrojnici 
■  Budeme podporovat ohrobecké hasiče
■  Budeme pokračovat v úsilí získat Dolní rybník do 100% vlastnictví obce, abychom mohli opravit jeho hráz
■  Nadále budeme spolupracovat s Obecní policií při potlačování kriminality a vandalismu a dodržování obecních 

vyhlášek
■  Budeme nadále udržovat kamerový systém a počítáme s jeho rozšířením
■  Nadále budeme udržovat ukazatel rychlosti ke zvýšení bezpečnosti provozu v obci
■  Posoudíme možnost zřídit fotovoltaickou elektrárnu, aby se snížily náklady na spotřebu elektrické energie budov 

v majetku obce 
■  Budeme pracovat na kvalitním připojení k internetu a na pokrytí Ohrobeckého údolí signálem 
■  Budeme se podílet na fi nancování vodojemu na přivaděči vody od Libně, aby měla stabilní tlak v potrubí a bylo jí 

dostatek
■  Budeme spolupracovat s okolními obcemi ať již v rámci skupiny Dolnobřežansko nebo mimo ni s podmínkou, aby 

to bylo pro Ohrobec výhodné 
■  Budeme udržovat pěší cestu na Jarov
■  Budeme podporovat sportovní aktivity ve školní tělocvičně
■  Zapojíme se do přípravy strategie komunitní energetiky na úrovni regionu

Co pro to uděláme?
■  Budeme vysazovat další stromy
■  V Třešňovce instalujeme lavičky
■  Budeme udržovat obecní hřiště
■  Budeme udržovat obecní památky 
■  Postavíme pomník americkému pilotovi Alfredovi, který zahynul v katastru obce 
■  Budeme udržovat a modernizovat dětská hřiště
■  Budeme udržovat lesní cesty a komunikace
■  Budeme udržovat obecní lesy a veřejnou zeleň 
■  Budeme pokračovat v likvidaci černých skládek
■  Budeme pokračovat v rozmísťování košů na odpadky a samozřejmě je i s dosavadními vyvážet
■  Budeme optimalizovat systém nakládání s odpady

/ 2022
VOLBY
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! Podpoříme komunitní život 
Naše obec je pro některé příchozí stále spíše jakousi noclehárnou a ze svých domů do obce moc nevycházejí. Takovou situaci pomáhá měnit 
především komunitní život. I zde si mnohé slibujeme od školy. Přátelství vznikají už v mateřské škole a pokračují ve škole základní. Pokud však 
do ní dojíždějí do různých míst mimo obec, tato přátelství se rozpadnou. A přátelství dětí vede minimálně ke známosti rodičů. V nové škole bude 
aula, která dovolí obci další aktivity – třeba divadelní představení, fi lmovou projekci, hudební vystoupení, výstavy…

! Prověříme zájem o další služby občanům
Budeme usilovat o rozšíření nabídky služeb. Na jednu stranu by jich občané samozřejmě přivítali mnohem více, na druhou stranu byl jejich 
limitem v minulosti nedostatečný zájem.

■  Prověříme, o jaké služby by občané Ohrobce měli zájem 
■  Budeme nadále dovážet obědy
■  Budeme nadále vyvážet kontejnery s bioodpadem
■  Zachováme pomoc při získávání kotlíkových dotací
■  Budeme nadále odvážet nebezpečný a velkoobjemový odpad
■  Osvědčená organizace kominických prací na jaře a podzim bude pokračovat
■  Budeme organizovat očkování psů a koček 
■  Budeme pomáhat při vyřizování osobních dokladů
■  Zachován zůstane prodej a dovoz palivového dřeva

Co pro to uděláme?
■ Budeme pokračovat v pořádání Ohrobeckého divadelního festivalu a hýčkat divadelní aktivity
■  Nadále budeme podporovat organizaci dětských dnů a jiných akcí pro děti a spolupracovat přitom 

se základní školou a hasiči
■ Budeme pokračovat v organizaci setkávání seniorů
■ Budeme organizovat návštěvy pražských divadel pro naše občany
■ Budeme organizovat pro občany různé akce – vánoční strom, vázání věnců, čarodějnice, vítání občánků …
■ Budeme podporovat činnost veřejně prospěšných organizací prostřednictvím grantů
■ Budeme informovat obyvatele obce o aktuálních zprávách pomocí emailů, sms i Ohrobeckého zpravodaje
■  Několikrát ročně budeme pořádat veřejná zasedání zastupitelstva a vyvěšovat zvukový záznam a zápis 

ze všech zasedaní na webu obce
■ Hodláme podpořit občany při jejich dobrovolných úpravách veřejného prostranství
■ Nebudeme tolerovat jakékoli protispolečenské jednání
■ Nepovolíme v obci hazard
■ Zpřístupníme informace o obecních výdajích nad 50 000 korun
■  Na všechny zakázky nad 200 000 korun budeme vypisovat výběrová řízení, jejichž výsledek bude 

občanům k nahlédnutí

Jak se hlasuje u voleb do devítičlenného obecního zastupitelstva
Volič dostane 1 volební lístek, na kterém jsou 3 kandidátky a jejich kandidáti. Pak může
1 – označit křížkem v záhlaví vybranou kandidátku, nebo
2 –  označit křížkem před jmény kandidátů ty, které si vybere bez ohledu na kandidátku. Pozor, může označit maximálně 9 kandidátů, 

ale i méně, ne však více, jinak je lístek neplatný; nebo
3 –   označit křížkem vybranou kandidátku a na dalších kandidátkách označit křížkem vybrané kandidáty. V tom případě však 

z označené kandidátky je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do devíti (= počet 
členů zastupitelstva).
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Nezávislí – pro Ohrobec, Károv, Ohrobecké údolí

Nabízíme aktivní práci 

ve prospěch rozvoje obce, 

nikoli prázdné řeči 
a odmítání všeho

Čističku 
(a její zápach) 

přesuneme 
z centra obce

Děti nebudou dojíždět do školy, budou se učit zde a pomůžeme vylepšovat úroveň školy

Podpoříme pořádání 
nejrůznějších akcí pro 
rozvoj komunitního 

života
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Nezávislí – pro Ohrobec, Károv, Ohrobecké údolí

Kandidáty jsme požádali, aby se představili, tedy sdělili

• Základní informace o sobě
•  Jakou práci pro Ohrobec dosud vykonali a jak si představují svou případnou práci 

v zastupitelstvu

Rád bych pomohl zlepšit komunikaci obce s občany. 
Myslím si, že zástupci obce dělají mnoho dobré práce, 
ale nedostatečná komunikace kazí jejich snahu. Současně 
bych rád věnoval svůj čas kultivaci veřejného prostoru, 
školství a koncepci rozvoje obce.

Osm let spolupracuji se zastupitelstvem a edituji Ohro-
becký zpravodaj. Kandiduji, abych svých rozsáhlých 
komunikačních a organizačních zkušeností využil pro 
obec při uskutečňování investičních záměrů, při or-
ganizaci práce obce a její prezentaci navenek i uvnitř. 
Tím chci přispět k další profesionalizaci chodu obce a ke 
spokojenosti jejích obyvatel.

Dosud jsem organizoval pravidelné jarní brigády na 
úklid našeho údolí. Rád bych přispěl ke zlepšení kva-
lity života v naší části obce zaměřením svého úsilí na 
zlepšení stavu komunikací a pokrytí signálem GSM a 
zvýšení dostupnosti internetového připojení.

Votánek Jiří, 71 let, důchodnce, OSVČ
Po studiu na stavební průmyslovce jsem pracoval ve Vý-
zkumném ústav materiálu a všeobecného strojírenství, 
později na stavebním odboru ONV a poté ve Stavebním 
bytovém družstvu. V 90. letech jsem začal podnikat v do-
pravě a stal se jednatelem fi rmy. Od mládí jsem sportoval 
a znal Károv, kam jsme chodili hrát volejbal. Začátkem 
devadesátých let jsme zde se ženou koupili dům.

Od roku 2002 jsem členem zastupitelstva, angažuji se 
ve sportu, kultuře a podobných činnostech v obci. Jsem 
jeden ze zakládajících členů divadla HROB, pořádám 
setkání seniorů. 
Za celou dobu mé práce v zastupitelstvu jsem se sna-
žil, aby se nám všem občanům žilo spokojeně a dobře. 
Velkým cílem pro mě je, aby nové zastupitelstvo bylo 
jednotné a pracovalo jako dobrý kolektiv.

Mgr. Dušek Adam. 33 let, náměstek ředitele
Před 6 lety jsme si s manželkou pořídili dům v Ohrob-
ci. Původně jsem profesionální sportovec, který na-
šel uplatnění v PR a marketingu. Po předchozích 
zkušenostech v rádiu Blaník, City, Oldies a po vysoko-
školském studiu sociální a mediální komunikace jsem 
se stal vedoucím odboru vnějších vztahů Národního 
technického muzea. Následně jsem strávil 2 roky jako 
vedoucí Odboru kultury a školství Městské části Praha-
Zbraslav.  Mám dvě děti. Rád se věnuji turistice, cyklis-
tice a cestování. 

Ing. Kaňa Miroslav, 68 let, důchodce, OSVČ
Absolvent VŠE, v Ohrobci od roku 1995. Pracoval jsem 
jako ekonomický publicista od eléva po šéfredaktora 
v Hospodářských novinách, Profi tu a Ekonomu. Dále 
jsem jako OSVČ poskytoval služby public relations a or-
ganizoval eventy např. pro Porche AG, Mercedes Benz, 
Pirelli. Mám syna a dceru. Zajímá mne ekonomie, poli-
tika, literatura, příroda.

Fanta Martin. 54 let, manager
Pracuji v obchodě s informačními technologiemi. Ob-
čanem Ohrobce jsem od roku 1996. Mám jednu skvělou 
manželku a dvě děti. Rád sportuji a jsem v přírodě.
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Klimentová Markéta, 51 let, řidička
V Ohrobci bydlím 18 let a vychovala jsem tři děti. 
Všechen volný čas věnují rodině a našemu obydlí. Ab-
solvovala jsem odborné učiliště a v této chvíli pracuji 
jako řidič-skladník. 

V zastupitelstvu jsem již byla jedno volební období, 
proto vím, co to obnáší. Pravidelně pomáhám s rozná-
šením Ohrobeckých zpravodajů. Komunikuji a naslou-
chám občanům všech věkových kategorií, proto vím 
co je hlavním problémem (nepravidelné vyvážení bio 
kontejnerů, špatná komunikace na stavebním úřadě, 
poddimenzovaná čistička odpadních vod, komunikace). 
Mým cílem je udělat správná rozhodnutí pro naší obec.

Jech Martin, 59 let, geolog
Vystudoval jsem obor geologie, pracuji jako inženýrský 
geolog, hydrogeolog a geotechnik ve vlastní fi rmě. Do 
Ohrobce jsem přišel spolu s rodiči v roce 1973, kdy jsme 
na Kárově koupili chatu. Tu jsme později s manželkou 
přestavěli na rodinný dům a v roce 2000 zůstali na Ká-
rově bydlet natrvalo. Mám 3 děti, ve volném čase se 
kromě rodiny věnuji hudbě, s kamarády - vrstevníky 
jsme před lety založili kapelu s bigbeatovým repertoá-
rem osmdesátých a devadesátých let. 

 Rád bych ve své práci v zastupitelstvu využil profesní 
zkušenosti, např. s diagnostikou a opravami komunikací 
a problematikou nakládání se srážkovými vodami. Pova-
žuji za důležité vše, co se týká rozvoje obce v souznění 
s okolní krajinou, která je dosud velmi pěkná a zachova-
lá, přestože se nachází na okraji velkoměsta.

V zastupitelstvu obce jsem pracoval od roku 2014 ve 
stavební komisi a v této činnosti bych po případném 
zvolení rád dále pokračoval. Práce spočívala hlavně 
v přípravě a vyhodnocování výběrových řízení na při-
pravované investiční akce. 

Škorpa Antonín, 70 let, důchodce
Vzdělání na elektrotechnické průmyslovce mi dalo kva-
lifi kaci pro projektování slaboproudu. Pracoval jsem jako 
technik na OPBH. Jako OSVČ jsem provozoval Tržnici 
Pankrác, pracoval jsem  pro stavební úřad Jesenice. Mám 
2 děti, 5 vnoučat, v Ohrobci bydlím od roku 1998.

Ráda bych se do budoucna zasadila o kvalitní fungování 
naší školky a školy. Prioritou je pro mne, aby zde děti 
mohly studovat nejen na prvním stupni základní školy, 
ale i na druhém.

Žižkovská Jana, 39 let, referentka
Pracuji na odboru přestupků v dopravě, ale nyní jsem na 
rodičovské dovolené. Mám vystudovanou střední školu 
veřejnosprávní činnosti zakončenou maturitou. Mám dvě 
dcery. Jedna navštěvuje místní školu a druhá nastupuje 
do zdejší školky.

Hais Tomáš, 32 let, technik STK
Vystudoval jsem střední odbornou školu obor autotronik, 
nyní pracuji jako technik na STK Dolní Břežany. Auta, 
motorky, veteráni, to není jen práce, ale i můj koníček. 
Do Ohrobce jsem se přistěhoval z Prahy v roce 2017.

Společně s manželkou a synem jsme si zde vybudovali 
nový domov a tak mi není lhostejné, jakým směrem se 
obec bude ubírat. Proto jsem se přidal k dobrovolným 
hasičům a doufám, že společně budeme naši obec rozvíjet, 
udržovat bezpečí a tvořit lepší budoucnost pro naše děti.

/ 2022
VOLBY
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Představujeme kandidáty
Sdružení nezávislých kandidátů – obec Ohrobec

Vzdělávání děti od mateřské školy 
do deváté třídy považujeme 

za základ rozvoje obce

Připravíme strategický plán rozvoje 

s cílem vylepšit infrastrukturu 

a budeme jej naplňovat

Vybudujeme či opravíme 
další komunikace

Všemožně budeme dbát o životní prostředí jako o cennou hodnotu obce
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Ing. Janeba Otakar, 73 let, důchodce

Mgr. Brotánková Alena, 47 let, právnička

Hlaveš Petr, MBA, 51 let, manager

Mgr. Bc. Jeglík Jan, 67 let, důchodce

Vystudoval jsem VŠZ - ekonomickou fakultu. Od roku 
1970 do 2016 jsem pracoval v různých funkcích v ze-
mědělství (v JZD Jesenice, AGRU Jesenice, ZD Zvole 
a ZDV Dolní Břežany). V roce 2014 jsem byl zvolen do 
zastupitelstva obce Ohrobec, kde od roku 2015 zastávám 
funkci starosty. V Ohrobci jsem od roku 1998, v Jesenici 
mám 2 děti a 5 vnoučat. Moje záliby jsou chovatelství a 
procházky v přírodě.

Vystudovala jsem právnickou fakultu Univerzity Kar-
lovy. Nejprve jsem 10 let pracovala jako asistent soudce 
u pražských soudů a pak se věnovala advokátní praxi. 
Nyní pracuji jako právník ve státní správě. V Ohrobci žiji 
od roku 1995 a mám to tu velmi ráda. Mám dvě dospělé 
děti. Ve volném čase cvičím jógu, čtu nebo se věnuji  za-
hradě. Velmi ráda cestuji.

Po maturitách na elektroprůmyslové a hotelové škole 
jsem 3 roky studoval na strojní fakultě a vzdělání završil 
získáním MBA na Business school of Niederland. Dlouhá 
léta jsem pracoval v nadnárodních korporacích, poté 
jsem si vyzkoušel startup a ryze českou telekomunikační 
fi rmu. V současnosti jsem společníkem v IT společnosti 
a jezdím jako strojvůdce u Českých drah. Bydlím 
v Ohrobci na Kárově téměř 20 let, mám 3 uličníky 
a krásnou ženu.

Vystudoval jsem vysoké školy  - obor právo v magis-
terském stupni a sociální práce v bakalářském stupni. 
Pracoval jsem ve státní správě a 23 roků v samosprávném 
celku ve vedoucích funkcích. Do Ohrobce jsme se přistě-
hovali v roce 1997, protože naši obec pokládám za velmi 
dobré místo pro život. Mám tři děti a tři vnoučata. 

Ve funkci starosty chci pokračovat i v příštím volebním 
období, můj závazek je obsažen ve volebním programu. 
Prioritou je dokončení stavby II. stupně základní školy, 
přemístění čističky, pořádek v obci a hlavně spokojení 
občané.

V zastupitelstvu obce působím již 2 volební období. 
Ráda bych pokračovala v práci na rozvoji obce, který je 
za posledních 10 let výrazný. Působila jsem ve fi nančním 
i kontrolním výboru a ve školské radě.

Do zastupitelstva kandiduji poprvé. Rád bych se podílel 
na rozvoji naší obce. Věřím, že lepší je se aktivně zapojit, 
než jen kritizovat. Díky rodině mám blízko ke školství, 
umím organizovat a řídit projekty i lidi, orientace v ná-
kladech a možnostech dotací je mi také blízká.

V roce 2018 jsem byl zvolen do zastupitelstva  obce, kde 
pracuji v kontrolním výboru. Rád bych nadále využil 
dlouholeté zkušenosti z praxe  získané v samosprávném 
celku a pracoval pro rozvoj naší obce a její občany.

Sdružení nezávislých kandidátů – obec Ohrobec

Kandidáty jsme požádali, aby se představili, tedy sdělili

• Základní informace o sobě
•  Jakou práci pro Ohrobec dosud vykonali a jak si představují svou případnou práci 

v zastupitelstvu
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Urban Emil, 49 let, OSVČ

Žižkovský Jindřich, 45 let, OSVČ

Loužil Pavel, 67 let, důchodce

Ing. Kupec Jiří, 46 let, ředitel

Tlapák Pavel, 66 let, důchodce

Považuji se za starousedlíka, naše rodina zde žije několik 
generací. Jsem vyučený autokarosář a sportovní masér. 
Dlouhé roky jsem pracoval jako sportovní masér hoke-
jistů. Pět let jsem byl  obchodním zástupcem automo-
bilky Ford.

Podnikám v oblasti oprav osobních automobilů v místě 
bydliště. Naše rodina obývá Ohrobec již čtvrtou gene-
raci. 

V naší obci žiji od roku 1986. Celou svou pracovní ka-
rieru jsem strávil v resortu Ministerstva spravedlnosti ve 
vedoucí pozici v oboru logistiky. Za dlouhých 47 let jsem 
proto nasbíral dostatek zkušeností jak s prací s lidmi, tak 
s prací pro ně. Jsem otcem čtyř dětí a dědečkem sedmi 
vnoučat, kterým věnuji v podstatě všechen volný čas. Mé 
zájmy jsou v oboru kynologie, kde jsem docílil i několika 
celonárodních úspěchů.

Vystudoval jsem obor statistiky a ekonometrie na VŠE 
Praha. Aktuálně pracuji na pozici výkonného ředitele 
ve společnosti Scimed biotechnolgies. V minulosti jsem 
působil v nadnárodních společnostech na manažerských 
pozicích v Čechách i v zahraničí. Do Ohrobce jsme se 
přestěhovali v roce 2011 z Prahy, protože jsme hledali 
klidné místo pro život. Máme 3 děti, ve věku 11, 9 a 6 let. 
Rád sportuji a včelařím.

Vyučil jsem se strojním zámečníkem v ČKD, kde jsem 
20 let pracoval na montáži motorů.
Po odchodu z ČKD jsem 13 let pracoval jako OSVČ 
ve stavebnictví. V tomto oboru jsem zůstal jako za-
městnanec až do odchodu do důchodu. Od roku 1983 
jsem jezdil na Károv na chatu, od roku 2005 jsem trvale 
bydlící. Mám 2 děti a 3 vnoučata. Věnuji se kynologii a 
aktivně cyklistice.

Věnuji se práci v lese. Vyráběl jsem do ohrobeckého lesa 
lavičky, opravoval lávku a vyrobil rozcestník u Ohro-
beckého údolí.  Udržuji cestu do údolí, odstraňuji popa-
dané stromy na cestě. 
Chci se věnovat obecním lesům, zeleni a veřejnému 
prostranství. Chci náš les čistější.

Rád bych se do budoucna zasadil, aby se Ohrobec stal 
obcí poskytující dobré a klidné místo k bydlení a odpo-
činku s dobře fungující a dostatečnou infrastrukturou.

V posledním volebním období jsem se snažil být opo-
rou pro současného starostu vždy, když to bylo zapotře-
bí. Současně jsem se po tuto dobu pokoušel načerpat co 
nejvíce zkušeností z tohoto oboru tak, abych byl obci co 
nejvíce užitečný, což je i můj hlavní cíl do budoucna. 
Soustředil bych se zejména na logistický a developerský 
rozvoj naší obce tam, kde je to zapotřebí.

Aktivně se zapojuji do práce ohrobeckých dobrovolných 
hasičů, v době pandemie jsme distribuovali dezinfekci 
pro občany Ohrobce, pomáháme s likvidací bodavého 
hmyzu, hašením požárů v obci či pořádání hasičské zá-
bavy. Ve volném čase se zapojuji do pořádání akcí pro 
děti v naší obci. V příštím volebním období bych se za-
měřil na co nejrychlejší dokončení druhého stupně zá-
kladní školy u nás v obci.

V nastávajícím volebním období bych chtěl pracovat pro 
obec v oboru stavebnictví, nebo kdekoli bude potřeba.

Sdružení nezávislých kandidátů – obec Ohrobec
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Volební program 
Sdružení nezávislých kandidátů 
za lepší Ohrobec a Károv

Představujeme základní body našeho volebního programu:

1. Zajistit větší transparentnost jednání zastupitelstva, výběrových řízení a zaměřit se na rozumné a kvalitní provádění 
prací. Chceme, aby z každého programu jednání bylo na první pohled zřejmé, o čem se bude jednat a co se bude 
schvalovat. Jako jednu z možností zvažujeme i spuštění online přenosů z jednání. Rádi bychom také zavedli tzv. 
participativní rozpočet, tedy takový rozpočet, kdy se občané mohou zapojit do rozhodování o investicích v obci.

2. Zefektivnit a přezkoumat pracovní náplně zaměstnanců obce a více otevřít úřad občanům.

3. Dořešit školu – zejména II. stupeň tak, aby byla kvalitní a dostupná pro naše děti, kde by získaly solidní vzdělání 
a dobrý start do života. Škola i s druhým stupněm je pro naši obec nutností, protože žáci již naplnili kapacity okolních 
obcí a musí dojíždět do Prahy. Musí být ale předem vhodně vyřešena i s ohledem na otázky do budoucna (vývoj počtu 
dětí v naší obci, kapacita školy, možnost hledání nových učitelů atd.) 

4. Zaručit větší informovanost obyvatel Ohrobce – chtěli bychom vytvořit informační portál se zájmovými skupinami, 
čímž by se umožnilo rozesílání informací e-mailem a SMS dle lokalit, ulic či potřeb) a jsme jednoznačně pro to, aby 
zápisy z veškerých jednání zastupitelstva byly zveřejněny na tomto portálu, nebo i jinými cestami, aby o důležitých 
tématech byli vždy informováni všichni občané. 

5. Vytvořit dlouhodobý plán, který by obsahoval smysluplná rozhodnutí na delší dobu, nikoliv nedomyšlené projek-
ty jako v nedávné minulosti (stavba malé tělocvičny, která nevyhovuje potřebám sportovců; neustálé dostavby 
a přístavby školy; nový asfalt v ulici v Dolích a její následné předělání, aniž by byly vybudovány chodníky pro větší 
bezpečnost školáků; podélná čára na silnici skrz obec, její následné přemalování a poté zase odbrušování; malý ob-
chod, téměř nepoužitelný, ke kterému si nájemce musel udělat přístavby, aby se tam vůbec vešel; odbahnění horního 
rybníku bez kontroly a údržby stavidla, takže výsledkem je již skoro dva roky vypuštěný rybník atd.). 

6. Obměnit zastupitelstvo tak, aby o budoucnosti rozhodovali především lidé, kterých se nejvíce týká a kteří by dokázali 
pamatovat i na další generace. 

7. Pořádat více společenských akcí; chceme, aby se lidé scházeli, hovořili spolu i s vedením obce a udávali směr toho, 
co se bude dít. Tradiční jsou u nás čarodějnice, dětské dny, hasičské zábavy, sportovní akce či divadlo. Ale nebráníme 
se ani dalším příležitostem pro setkávání (letní kino, koncerty, masopust, pivní slavnosti, hromadné zájezdy autobusy 
za kulturou a turistikou). Své nápady můžete samozřejmě přinášet i Vy. 

8. Provádět údržbu, rekonstrukci a vylepšení dětských hřišť, parků a prostor pro mládež. Myslíme si totiž, že děti 
a mladí lidé jsou naše budoucnost a potřebují prostor. 

9. Vybudovat nebo jinak zpřístupnit sběrný dvůr  – to je problém, který se táhne již mnoho let a stále nebyl dořešen. 
Přitom právě sběrný dvůr může vyřešit problémy s černými skládkami apod.

10. Vyřešit nejdražší vodné a stočné v ČR – jsme přesvědčení o tom, že po prostudování stávajících smluv s odborníky 
se určitě najde řešení přijatelné pro všechny, nebráníme se ani tomu, abyste i Vy přispěli svými znalostmi a postřehy.
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11. Rozšířit hráz dolního rybníka pro lepší průjezdnost Ohrobcem. Neustálý rozvoj dopravy si žádá i odpovídající 
komunikace, aby se nám všem ulevilo při každodenním cestování do zaměstnání i za zábavou.

12. Klást větší důraz na potřeby Ohrobce na jednáních Dolnobřežanska. Tady se chceme zasadit o to, aby byl brát zřetel 
i na naše názory a požadavky, protože jsme právoplatnou součástí regionu a značnou měrou přispíváme ke kulturním 
i sportovním akcím.

13. Obnovit spolupráci se Zvolí. Spolupráce se Zvolí se v minulosti ukázala jako velmi účinná a plodná, a tak nám připadá 
jen logické se k tomuto kroku vrátit.

14. Vybudovat optickou infrastrukturu pro poskytování levnějšího a kvalitnějšího internetu pro občany Ohrobce. Internet 
je nedílnou součástí našich životů, a není tedy možné fungovat bez kvalitního internetového připojení.

15. Upravit a udržovat lesní a turistické cesty a spojení, např. Ohrobec – Jarov, Károv – Jarov. Zde máme na mysli úpravu 
jak samotných komunikací, tak i rozšíření laviček, odpadkových košů, popř. osvětlení tam, kde je to nutné.

16. Samozřejmostí bude udržovat nastavený směr v rozšiřování infrastruktury, opravách silnic a budování nových asfa-
ltových cest, opravách, doplnění a modernizaci veřejného osvětlení, úklidu a údržbě obce a jejího majetku. S tím 
souvisí i sledování a čerpání potřebných dotačních programů.

17. Nadále chceme pokračovat s pomocí seniorům a dlouhodobě nemocným, která je u nás velmi dobře zavedena, a rádi 
bychom tyto služby ještě vylepšili a rozšířili.

18. I do budoucna plánujeme podporovat činnost spolků a sdružení formou grantů.

19. Chtěli bychom více motivovat občany, kteří v obci nemají trvalé bydliště, aby se do obce k trvalému pobytu přihlá-
sili. Motivačními benefi ty by mohly být fi nanční příspěvky, příspěvky na sport nebo na kulturu, popř. příspěvky na 
dopravu.

20. Přesunout čističku, jejíž kapacita je již plná, a spojit ji s Károvskou. Čistička odpadních vod je nutnou součástí všech 
obcí a je třeba, aby své úkoly plnila, i když dojde k nárůstu obyvatel obce.

21. Zařídit stálý tlak vody a pravidelně kontrolovat kvalitu vody. Kvalitní pitnou vodu a fungující vodovod si občané naší 
obce rozhodně zaslouží a je potřeba ji zajistit.

22. Zbudovat ordinaci pro doktora, který by do Ohrobce dojížděl. Zde máme na mysli zejména praktického lékaře, který 
by zabezpečil služby hlavně pro staré a nemocné spoluobčany, ale nebylo by od věci, kdyby jej mohli využívat i mladí 
lidé nebo maminky s dětmi.

23. Vybudovat cyklostezku na Libeň, nebo alespoň zpevnit povrch současné cesty, protože současný stav cesty je naprosto 
nevyhovující jak pro vycházky, tak pro sportovní účely. 

24. Pokusit se ovlivnit autobusové spojení pro lepší potřeby obyvatel Károva. Tady nevíme, zda věc již není ztracena, ale 
k vyhodnocení nových jízdních řádů dojde koncem října, a případné změny by se tedy měly stihnout ještě do konce 
roku uplatnit.
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Představujeme kandidáty
Sdružení nezávislých kandidátů za lepší Ohrobec a Károv

 www.ohrobec.cz

Vladimír Strouhal, 43 let, podnikatel 

foto
kandidáta

Do Ohrobce (resp. na Károv) jsem jezdil od narození na 
chatu, pak jsem tady střídavě bydlel a od roku 2014 zde 
mám trvalé bydliště. 
Co se týče mých profesních zkušeností, již dvacet let 
podnikám v oblasti IT, správě sítí, Windows a Linux 
serverů, emailů a SQL databází pro českou i zahraniční 
klientelu. Aplikuji a konzultuji řešení v oblasti zabezpe-
čení, optimalizace, virtualizace, monitoringu a atd. Zajímá 
mě sport, lidé, kultura a tradice. Jsem členem SDH Ohro-
bec a členem zásahové jednotky Ohrobeckých hasičů. Or-
ganizuji sportovní akce a spolu s dalšími hráči reprezen-
tujeme Ohrobec na nohejbalových turnajích. Pomáhám 
při organizaci společenských akcí (divadlo, čarodějnice, 
dětský den) a v těchto aktivitách chci pokračovat i nadále.

Poslední tři roky jsem i členem zastupitelstva. Se sou-
časným zastupitelstvem se však názorově míjím. Mé 
představy o fungování služeb pro občany jsou odlišné. 
S některými rozhodnutími současných zastupitelů jsem 
nesouhlasil a mám za to, že řešení různých projektů 
mohlo být mnohem praktičtější, zajímavější a klást větší 
důraz na budoucnost. Bohužel jsem byl vždy přehla-
sován, takže jsem plánování budoucích projektů nemohl 
ovlivnit. Pochopil jsem, že bez podpory podobně smýš-
lejících lidí to nepůjde, a tak jsem se rozhodl kandidovat 
s lidmi, se kterými se názorově shodneme a chceme pro 
Ohrobec lepší budoucnost.

Ing. Monika Keřková, MPA, 37 let, dotační specialista 
Většinu svého života jsem prožila zde v Ohrobci, tady 
jsem doma. 
Vystudovala jsem obory Finance, Eurospráva a Veřejná 
správa a samospráva krajů, měst a obcí. Pracuji na Rekto-
rátu Univerzity Karlovy jako projektový manažer. Evrop-
ským dotacím jsem se věnovala i během svých předcho-
zích zaměstnání (enovation s.r.o., Magistrát hl. m. Prahy, 
Ministerstvo pro místní rozvoj). Ve svém volném čase se 
kromě čtení a dalšího vzdělávání věnuji zejména kynologii 
(mám vlastní chovatelskou stanici plemene Hovawart).
Během mého působení v zastupitelstvu jsem se věnovala 

zejména ekonomickým záležitostem a dotační politice, 
v čemž bych ráda nadále pokračovala. Jsem přesvěd-
čena o tom, že při správném vedení obce a zejména za 
využití potřebných dotačních titulů, se kterými již mám 
zkušenosti, se nám v Ohrobci může vést ještě lépe. Ráda 
bych také prosadila větší transparentnost jednání zastu-
pitelstva obce mj. zpřesněním uveřejňovaných programů 
jednání tak, aby z nich bylo na první pohled zřejmé, o 
čem se bude jednat a co se bude schvalovat, a dále také 
třeba zavedením pevných termínů řádných jednání zastu-
pitelstva.

Libor Palas, 56 let, OSVČ
Můj vztah k naší obci se upevnil již v dětství, kdy jsem 
zde s rodiči trávil téměř veškerý volný čas. Od roku 2016 
zde bydlím a mám zde i trvalý pobyt. 
Mám 2 děti, které jsou již dospělé. Mezi mé koníčky patří 
potápění, lyžování, golf, kultura a cestování. Zúčastňuji 
se aktivně zejména sportovního dění, ale rád se podílím 
i na společenském životě obce. Praktický celý svůj život 

pracuji ve stavebnictví, nejen v projektové oblasti, ale i 
v oblasti realizace staveb.
Díky svému profesnímu zaměření bych chtěl jako člen 
zastupitelstva přispět zejména k rozvoji občanské vyba-
venosti naší obce a podílet se na řešení obecních investic 
tak, aby byly smysluplné, určené pro všechny občany a 
zaměřené na budoucnost.

/ 2022
VOLBY

Roman Linhart, 40 let, technik STK

foto
kandidáta

V Ohrobci bydlím od roku 2009, ale jezdil jsem sem již 
od narození s rodinou.
Vyučil jsem se automechanikem a po celý život jsem pra-
coval v odvětvích různého technického zaměření. V sou-
časné době pracuji jako technik STK. Mám tři děti, jsem 
dobrovolný hasič a mezi moje koníčky patří kutilství 
všeho druhu (rád tvořím rukama) a ze sportů volejbal.

Do zastupitelstva jdu hlavně proto, abych příznivě 
ovlivnil vývoj naší obce, zejména co se týče budoucnosti 
našich dětí. Nabízím otevřenost a komunikativnost, chci 
zlepšit společenské dění v obci a rád pomohu jak s do-
hledem nad jakoukoliv technikou ve správě obce, tak i 
s poradenstvím nebo  jinými technickými záležitostmi. 
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Zdeněk Vaněk, 74 let, důchodce
V Ohrobci-Kárově bydlím od roku 2012. Narodil jsem se 
v Praze, vystudoval jsem stavební průmyslovou školu, po 
roce 1989 jsem získal autorizaci v oboru pozemní stavby. 
Prakticky celý život se živím jako stavební dozor nebo 
stavbyvedoucí. Jsem ženatý, toho času již v důchodu. V 
současné době však stále občas provádím stavební dozor 
či stavbyvedoucího jako OSVČ. Celý život jsem spor-

toval, zajímal se o kulturu i dění ve společnosti. Nikdy 
jsem nebyl v žádné straně, ale nyní cítím, že i v tomto 
směru by to chtělo změnu. 
Vzhledem ke své profesi a zájmům mám určitě co na-
bídnout při zvelebování obce (zejména ohledně nové vý-
stavby), nebo organizaci sportu a dalších volnočasových 
aktivit.

Eva Bartecká, Msc. MBA, 49 let, podnikatel

foto
kandidáta

Od roku 2017 působím jako mentor, kouč a poradce v ob-
lasti strategického řízení lidských zdrojů. Předchozích 15 
let mého profesního života bylo spjato s Becherovkou: ve 
fi rmě Jan Becher – Pernod Ricard jsem zastávala pozici 
personální ředitelky, poté – už v pařížské centrále – ředi-
telky pro rozvoj talentů v regionu Evropa, Afrika a Blíz-
ký východ. Po návratu ze zahraničí jsme se s manželem 
v roce 2019 usadili v Ohrobci. Chceme zde spokojeně a 
v klidu žít, být součástí místní komunity – a také pro ni 
něco udělat. 
Do lokální politiky jsem nikdy jít nechtěla, ale názor 
jsem změnila poté, co jsem začala chodit na jednání za-
stupitelstva. Dnes už je mi jasné, že v řízení naší obce 

musíme změnit některé věci, aby se v ní hezky žilo nám 
i příštím generacím. Chtěla bych se zasadit o strategické 
a transparentní plánování rozvoje obce, o pečlivější za-
dávání požadavků pro výběrová řízení, transparentnost 
jejich vyhodnocování a o kvalitu uzavíraných smluv. Je 
alarmující, že v posledních letech nebyl ani jeden jediný 
investiční projekt realizován ve stanoveném čase, kvalitě 
či ceně – většinou byly dokončeny později, někdy byly 
„za pochodu“ měněny a doplňovány (což navyšovalo 
cenu) a naprosto u všech byly placeny vícepráce. A v ne-
poslední řadě bych ráda přispěla ke zlepšení komunikace 
se spoluobčany, které bych chtěla více vtáhnout do roz-
hodování o věcech týkajících se nás všech.

Milan Krůček, 46 let, podnikatel 
 V Ohrobci žiji od roku 2003. Vystudoval jsem střední 
průmyslovou školu a mám jedno dítě. Profesí jsem ob-
chodník a toto zaměstnání vykonávám již 25 let. Mohu 
tedy nabídnout zejména své zkušenosti z oblasti obcho-
du, výběrových řízení a obchodního práva. Mou největší 
přidanou hodnotou pro obec by byla všeobecná znalost 
obchodního prostředí včetně znalostí v oblasti nemovi-
tostí, kdy se po mnoha letech praxe považuji za profesi-
onála v oboru.

V zastupitelstvu se budu snažit – díky svým manažer-
ským zkušenostem z vedení obchodních teamů – zajistit 
větší transparentnost výběrových řízení a výhodnějších 
investičních nákupů z obecního rozpočtu. Zároveň bych 
se rád zaměřil na kvalitní provádění prací dodavatelských 
fi rem v obci, které je placeno z peněz všech občanů.

Petr Vonka, 48 let, podnikatel

foto
kandidáta

Bydlím s manželkou a synem na Kárově již 15 let a před-
tím jsem sem jezdil již jako kluk za babičkou na chatu. 
Károv mám velice rád, protože si myslím, že zde žijí 
skvělí lidé a vůbec je to místo jako stvořené ke klidnému 
životu, a přitom poblíž hlavního města. 
Mé zaměstnání je neodmyslitelně spojeno s vodou: 20 
let se věnuji podnikání v oboru potápění, jachtingu a 
vodních sportů. Provozuji potápěčský obchod, potápěč-

skou školu a potápěčský katamarán. Mezi moje koníčky 
kromě potápění patří také jachting, plavání, četba, hra na 
klavír a cestování.
V zastupitelstvu mám v plánu hájit a prosazovat zájmy 
obyvatel nejen Ohrobce, ale také Károva. Myslím si, že 
je ke zlepšení ještě mnoho a mnoho věcí a já se chci za-
měřit konkrétně na nevyhovující komunikace, chybějící 
restauraci, či nedořešené „černé chaty“ apod.

Sdružení nezávislých kandidátů za lepší Ohrobec a Károv

Marie Hrdá, 48 let, obchodní a marketingový specialista
V Ohrobci-Kárově trvale žiji od roku 2007 se svým 
manželem a třemi dětmi. Mezi mé záliby patří sport, kul-
tura a networking.
Podnikáme jako malá rodinná fi rma v oblasti reklamní-
ho a zakázkového textilu a zdravé výživy. Celou svou 
profesní kariéru se věnuji obchodním aktivitám. Po-
sledních osm let jsem zaměstnaná jako obchodní a 
marketingová manažerka sociálního podniku, který za-
městnává osoby se zdravotním postižením. Věnuji se 
zde také správě sociálních sítí, fundraisingu a propagaci 
sociálního podnikání. Jsem autorkou a organizátorkou 

Řevnického rodinného festivalu Hravě a zdravě, ale po-
dílím se i na dalších benefi čních akcích. 
Své zkušenosti bych ráda uplatnila v místní komunální 
politice. Před třemi lety jsem založila na sociálních sítích 
skupinu „Sousedé z Dolnobřežanska“ na podporu komu-
nitního života v regionu, která má aktuálně přes 2600 
členů. Ráda bych i nadále propojovala místní obyvate-
le s obyvateli z okolí, organizovala kulturní, sportovní 
a společenské akce. Chtěla bych se zaměřit zejména 
na snadno dostupnou informovanost všech občanů a 
zlepšení infrastruktury obce. 


