
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 plod-
ná, 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 bu-
dování nových asfaltových cest, opravách, doplnění a modernizaci veřejného osvětlení, úklidu 
a údržbě obce a jejího majetku. S tím souvisí i sledování a čerpání potřebných dotačních pro-
gramů.

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 trvalé-
mu pobytu přihlásili. 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 prak-
tického 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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Za posledních několik let se zde udělala spousta zajíma-
vých věcí a odvedlo se mnoho dobré práce. Současné 
vedení obce se snaží čerpat dotace na většinu projektů, 
které se provádějí. V tom chceme rozhodně pokračovat. 
Jen se nám zdá, že se obec až příliš řídí tím, na co jsou 
vyhlášené dotace, a některé souvislosti mezitím unikají. Při 
zpětném ohlédnutí pak zjišťujeme, že některé projekty se 
daly realizovat mnohem zajímavěji a pro Vás občany lépe. 
I když na stránkách obecního zpravodaje je vždy vše líčeno 
jako dokonalé, my osobně si myslíme, že by se leccos dalo 
vylepšit. Vzhledem k tomu, že někteří z nás již v zastupitel-
stvu působili, zjistili jsme, že v současném stavu jsou změny 
a nápravy téměř nemožné. A to je tím hlavním důvodem, 
proč jsme se rozhodli pro svou vlastní kandidaturu.

Chceme pro Vás a Vaše i naše děti to nejlepší. Chceme 
tu žít společně, a to co nejvíc bezpečně, zdravě, šťastně 
a spokojeně, a pro občany dělat maximum. Chceme Vám 
více naslouchat, být co nejvíce otevření a upřímní a to, co 
budete chtít, se vždy budeme snažit prosadit a zrealizovat. 

Zajímá Vás konkrétně, co se neudělalo nejlé-
pe, a co jsme nedokázali ovlivnit? Jaké by to 
mohlo být a zda je možné věci ještě napravit 
a jak? Pojďme se na to společně podívat: 

PŘIPRAVOVANÁ STAVBA 
ZŠ II. STUPEŇ – CENA CCA / 
NEODVAŽUJEME SE ODHADOVAT / 
MIL. KČ
Koncem roku 2020 byl odhad na stavbu cca 45 mil. Kč.
V srpnu 2021 při referendu byl odhad již 53,3 mil. Kč. 
Srpnové referendum bylo postaveno tak, že se buď bude 
škola stavět ve svahu tak, jak si odhlasovali zastupitelé, 
nebo vůbec. Jestli školu chcete, hlasujte NE, jestli nechcete, 

hlasujte ANO. Jiné možnosti, kde školu stavět, jak a po-
dobně, referendum nepřipouštělo. Koncem roku 2021 se již 
dovídáme o částce cca 75 mil. Kč, přičemž je nám neustále 
vnucováno neplatné referendum, které navíc bylo o částce 
o třetinu nižší. 
Na stavbu školy však nejsou dotace, proto se celý původní 
projekt předělává na nízkoenergetickou budovu.
Dotace na nízkoenergetické budovy ještě nejsou ani vyhlá-
šené a rozhodně není jisté, že ji dostaneme. 
K začátku srpna 2022 zatím nebylo zahájeno stavební říze-
ní, není projekt, není rozpočet, není stavební povolení...
Zastupitelstvo přesto schvaluje otevření šesté třídy již od 
tohoto září.
Na dotaz, co bude se šesťáky za rok, jestli do příštího roku 
nezvládneme II. stupeň postavit, se dozvídám šokující 
informace: že děti budou třeba na louce, nebo půjdou do 
Zvole, než se škola dostaví… nakonec někdo panu starosto-
vi napovídá, že by žáci mohli mít odpolední vyučování. 

 Co s tím?
Naší prioritou je, že školu postavíme, nebo zařídíme dětem 
vzdělání jiným způsobem. V případě, že by nebyla ani do-
tace, ani škola, postavíme dočasné řešení pomocí modulů. 
To by mělo být realizováno do půl roku od objednání. 
Výhledově bychom rádi zajistili spolupráci se zvolskou 
školou a mnohem větší spolupráci obou obcí. 
Nechceme žádná zavádějící referenda a věříme, že ani 
žádná nebudou potřeba, protože vše budeme souvisle plá-
novat. Tedy už se nestane, že vystavíme něco a pak k tomu 
budeme neustále další stavby nabalovat. 

REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ –
CENA CCA 2,8 MIL. KČ
Okolí hřišť je i půl roku po předání v dost žalostném stavu.
Na antukovém hřišti po předání hřiště obci i po cca 100 ho-

Naší hlavní vizí je, aby se nám zde v Ohrobci, na Kárově i na Jarově žilo lépe. 
Chceme podporovat aktivní lidi v jejich úsilí, rádi bychom s jejich pomocí 
založili výbory a pracovní skupiny, které by pomáhaly vedení obce najít 
správný směr v oblastech jejich působení a které by přispívaly k tomu, aby se 
celá obec ubírala  lepším směrem. Budeme s Vámi více a lépe komunikovat, 
abychom zjistili, co Vás občany trápí, co by bylo dobré zlepšit, změnit, zrušit, 
předělat a hlavně kam a do čeho investovat náš i Váš čas, peníze a úsilí.

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás opět oslovili v souvislosti s nadcházejícími volbami...
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dinách válcování (občany ve volném čase) není pevný po-
vrch, naopak se tento povrch trhá a místy vznikají prachové 
díry, které se nedají zpevnit. 
Následně dodělávaná rovina pro divadlo se po divadelním 
představení změnila ve ztvrdlou plochu s mnoha výmoly. 

 Co s tím?
Rádi bychom sehnali znalce a hřiště nechali posoudit, 
a to, že antuka není spojená a na mnoha místech se trhá, 
bychom následně reklamovali u dodavatele. Lemování  
obrubníky kolem hřiště bychom nechali zbrousit, vodu 
na kropení antukových kurtů bychom zavedli na hřiště, 
zbudovali bychom osvětlení i pro nové multifunkční hřiště, 
dodělali bychom zázemí pro sportovce a prostor pro ulože-
ní vybavení sportoviště.  

STAVBA TĚLOCVIČNY –
CENA CCA 13 MIL. KČ
Původně měla být stavba tělocvičny zaplacena částečně 
z dotací, nakonec však celá částka šla z rozpočtu obce. 
Navíc je tělocvična ve svém výsledku malá, nehodí se pro 
volejbal ani nohejbal, o tenise nemluvě… Pingpongové sto-
ly se tam pro jistotu vůbec nevejdou, a jakékoliv sportovní 
náčiní, které pro pravidelnou sportovní aktivitu potřebuje-
te, si musíte neustále nosit s sebou.
Donedávna nebyly pro veřejnost šatny ani sprchy, sportovci 
se přezouvali a převlékali na chodbě.
Zájem o tělocvičnu je sice i za těchto podmínek, ale mohl 
by být určitě mnohem větší. 

 Co s tím?
Plnohodnotné rozšíření asi zatím nepřipadá v úvahu, mohli 
bychom však například vybudovat přístavbu pro nářaďovnu. 

STAVBA OBCHODU – CENA CCA 
3,5 MIL. KČ
V naší obci dlouhou dobu obchod vůbec nebyl. Když se 
konečně postavil, nenašel se nikdo, kdo by si ho chtěl pro-

najmout. Kvůli tomu byl první rok nájem odpuštěn. 
Na další roky bylo stanoveno nájemné ve výši 6000 Kč. 
Obchod byl nájemcem následně dostavěn a rozšířen, proto-
že byl malý.
V současné době máme v Ohrobci obchody dokonce dva! 

 Co s tím?
Myslíme si, že dva obchody s potravinami jsou v obci zby-
tečné. Samozřejmě bychom nejprve formou ankety nechali 
rozhodnout Vás občany, zda obchod U kapitána chcete 
zachovat. Ale máme za to, že by pro obec bylo výhodnější 
tento obchod pronajmout nebo přizpůsobit např. jako mís-
to zdravotní péče pro naše občany. 

ODBAHNĚNÍ HORNÍHO RYBNÍKU – 
CENA CCA 1,7 MIL. KČ
Rybník byl vypuštěn, odbahněn a následně napuštěn – až 
potud by bylo vše v pořádku.
Pak se ale zjistilo, že stavidlo protéká. Rybník byl opětovně 
vypuštěn. Než se stavidlo opravilo, zarostla bývalá vodní 
plocha rákosem. 
Výsledkem je dva roky vypuštěný rybník, bahna skoro stej-
ně jako před vybagrováním a celá plocha zarostlá rákosem, 
navíc rybník má jen minimální přítok, takže se bude plnit 
velmi dlouho. 

 Co s tím?
Poučme se z toho a příště se lépe zamysleme nad bezpro-
středními souvislostmi. 

Přijďte k volbám, dejte nám 
svůj hlas a udělejme pro naši 

obec společně to nejlepší!
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Představujeme základní body našeho volebního programu:
1   Zajistit větší transparentnost jednání zastupitelstva, výběrových řízení a zaměřit se na rozum-

né 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 roz-
počet, 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 získa-
ly 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 zá-
jmovými 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 ne-
domyšlené projekty 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 předě-
lání, aniž by byly vybudovány chodníky pro větší bezpečnost školáků; podélná čára na silnici skrz 
obec, její následné přemalování a poté zase odbrušování; malý obchod, 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. Myslí-
me 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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