
PLES OBCE

19. 11. 2011
od 19 hodin
Restaurace u Trojánků

OHROBEC

Vstupné: 100,- Kč
Bohatá tombola
Představení znaku obce
Předprodej vstupenek od 1. 11. 2011: Restaurace u Trojánků

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

 Vážené občanky, vážení obča-
né obce, 
 dostává se vám do rukou mimo-
řádné vydání obecního zpravodaje. Proč 
mimořádné? Neboť bychom Vás chtě-
li touto formou informovat o aktuálně-
připravovaných akcích.  Pravidelné čís-
lo zpravodaje bude vydáno ještě před 
koncem roku v podobě, jak jej znáte.

SMS OHROBEC OBČANŮM – 
NOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA
 Pro lepší a rychlejší informo-
vání občanů naší obce o dění v Ohrobci 
jsme zavedli novou službu „SMS Ohro-
bec občanům“. Smyslem a cílem této 
služby je umožnit občanům obce být 
rychlým způsobem informováni o dění 
v obci z oblastí, o které mají zájem (na-
příklad uzávěrky, výpadky elektřiny, 
vody, společenské a další akce, apod.). 
Na výběr je několik kategorií, jejichž 
přehled, včetně objednávacího formuláře 
je uveden v tomto vydání. Budeme vel-
mi rádi, pokud se zaregistrujete a bude-
te tak tuto novou službu využívat. Kro-
mě informování formou sms je možné i 
zvolit variantu zasílání informací emai-
lem. Spuštění této služby začne od 1. 11. 
2011. Službu můžete objednat vyplně-
ním a odesláním formuláře uvedeného 
v tomto vydání (poštou, osobně), či elek-
tronicky stažením formuláře z interneto-
vých stránek obce a odesláním na poda-
telna@ohrobec.cz. 

OBECNÍ PLES V RESTAURACI U 
TROJÁNKŮ
 Srdečně všechny zveme na 
obecní ples s tombolou, který se bude 
konat 19. listopadu 2011 v restauraci U 
Trojánků. 

ZNAK OBCE
 Na obecním plese bychom také 
chtěli představit vítěznou variantu při-
pravovaného znaku Ohrobce. O tom, 
která ze čtyř variant to bude (jsou vyob-
razeny v tomto vydání), rozhodnete vy, 
občané obce jednoduchým hlasováním. 

Z OHROBCE DO AFRIKY
Vlasta a Milan Pokorných

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

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

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

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

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

VĚDĚT O DĚNÍ V OBCI
NIKDY NEBYLO TAK SNADNÉ!

ZDARMA - neprodejné  Ročník 5. , 25. říjen 2011
OZ
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ZPRAVODAJ
OHROBECKÝ 

MIMOŘÁDNÉ

VYDÁNÍ

OZ(Pokračování na straně 2)
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OBECNÍ ZNAKBuď můžete zaslat email na adresu: po-
datelna @ohrobec.cz s uvedením čís-
la vybraného návrhu (z každého emailu 
může přijít jen jeden hlas), nebo můžete 
Vaši volbu přijít říci na obecní úřad, či za-
slat písemně na OÚ Ohrobec, V Dolích 5, 
252 45. Uzávěrka hlasování je ve čtvrtek 
18.11.2011 v 18 hodin (na později zaslané 
hlasy již bohužel nemůžeme brát zřetel).

 Vážené občanky, vážení občané 
obce,
 Věřím, že využijete služeb sms 
či emailového informování o dění v obci 
a že se s mnohými z vás setkáme na 
obecním plese a zapojíte se i do hlaso-
vání o podobě obecního znaku Ohrobce.  
S přáním příjemného dne

PhDr. Pavel Makovský, MBA 
starosta obce

NÁVRH Č. 1

NÁVRH Č. 2 NÁVRH Č. 4

NÁVRH Č. 3

(Pokračování ze strany 1)

 Návrhy obecního znaku vytvoři-
li Jan Severa a Jiří Šuk z heraldické kan-
celáře ELECTROSUN. 
 Ve všech návrzích uplatnili jako 
dominantní figuru obecní zvoničku, hez-
kou místní památku. Modré pole štítu je 
narážkou na dva obecní rybníky uprostřed 
obce. Lipové listy připomínají čtyři obec-
ní lípy okolo zvoničky. Lilie je figurou 
ze znaku řádu cisterciáků, vlastníka slav-
ného Zbraslavského kláštera. Tomu byla 
v minulosti obec podřízena v letech 1363 
až 1434.
 Vítězný návrh bude následně 
předložen podvýboru Heraldické komise 
Parlamentu ČR a po jeho schválení jej bu-
deme moci začít používat.

                                                                                  


