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Milí Dobřejováci,
červen byl po dlouhé době měsícem plným akcí, při kterých jsme
se opět mohli potkávat.
První, a v jistém ohledu nejvýznamnější, bylo setkání nad návrhy architektů na vylepšení návsi.
Jsem moc rád, že se vás o chystané změny zajímá opravdu hodně. Skvělé bylo, že dorazili starousedlíci i noví obyvatelé, rodiny
s malými dětmi i senioři. V následné debatě i prostřednictvím
později zasílaných e-mailů a dopisů zaznělo mnoho zajímavých
dotazů a připomínek, které právě
teď architekti zpracovávají. Více
se o této akci, formulovaných návrzích a dalším postupu dozvíte
na následujících stránkách Dobřejovického zpravodaje.
S mnohými z vás jsem se mohl potkat na fotbalovém turnaji
mládeže „O pohár obce“, v němž
domácí pořádající tým Junior
Dobřejovice obsadil skvělé druhé
místo. Mládežnický i dospělý fotbal v Dobřejovicích je na vzestupu! Proto pevně věřím, že se nám
podaří domluvit s vedením fotbalového klubu na převodu budovy
na obec. Jen tak lze do budoucna nejen pro fotbalisty zajistit
odpovídající zázemí.
Osobně mám také velkou radost,
že se nám podařilo zajistit vybudování většiny chybějící části protihlukového valu u krajské
silnice mezi Jesenicí a Říčany.
Úbytek hluku hlavně v noci a také další místo na procházky ocení nejen obyvatelé přilehlých ulic.
Přeji vám klidné léto a těším
se s vámi na viděnou například
na jednom ze tří promítání letního kina ve skále u rybníka Skalník.

O veřejné projednání
návrhů architektů
byl velký zájem

Zástupci společnosti
re:architekti představili
občanům Dobřejovic první
verzi Architektonické koncepce centra obce. Samozřejmě došlo také na dotazy a připomínky z pléna.

V

eřejného projednání, které se konalo pod širým nebem na dobřejovické návsi,
se zúčastnilo osmdesát občanů.
„Z uvedeného počtu je zřejmé, že
dobřejováci mají o budoucnost
své obce opravdu zájem,“ uvedl
starosta Martin Sklenář.
Prezentace se ujal vedoucí
zpracovatelského týmu Ondřej
Synek. Ten představil zadání, které od obce obdrželi a které vzniklo na základě podnětů občanů
vzešlých při loňské přípravě strategického plánu. Popsal také historický vývoj návsi v minulosti
a problémy, které plynou ze současného stavu. Ve druhé části pak
představil jejich návrhy na úpravy veřejného prostranství, silnic,
chodníků a budov. Podrobnosti návrhů v oblasti automobilové,
autobusové, cyklistické i pěší do-

pravy představil dopravní inženýr
Květoslav Syrový. Ve zpracovatelském týmu jsou kromě nich a dalších členů ateliéru re:architekti
také krajinné architektky ze symbio studio.
V následné diskusi padaly dotazy především na dopravní řešení.
Šlo například o kapacitu parkovacích míst, rozdílné názory na navržený odklon komunikace a obavy z možného zvýšení provozu.
„Padl i dotaz, kde chceme dopravu „odšpuntovat“, když jí v centru
Dobřejovic plánujemne „přiškrtit“. Právě na tuto otázku by nám
měla odpovědět souběžně zpracovaná studie na prověření možností, jako odvést alespoň část tranzitní dopravy mimo Dobřejovice,“
řekl místostarosta Jan Chvátal
Dotazy se ale netýkaly jen dopravy. V debatě došlo i na obavy, zda
bude zachována dostatečná kapacita potoka, nesouhlas se zásahy
do stávající zeleně, návrhy využití
domu č.p. 36 či dotazy na umístnění pomníku padlých. Veškeré dotazy si členové zpracovatelského týmu zaznamenali a v další fázi se
jimi budou zabývat.

Hned druhý den byla kompletní prezentace zveřejněna na internetových stránkách obce. Dokument v tištěné podobě byl
k nahlédnutí také na obecním
úřadu. Díky službě Mobilní rozhlas dostaly takřka čtyři stovky registrovaných obyvatel SMS
s výzvou k prostudování návrhů
a k zaslání připomínek. Nakonec
tuto možnost využilo okolo desítky lidí.
V červenci architekti zhodnotí
a zapracují připomínky a vypracují konečný návrh Architektonické koncepce. Finální návrh bude
zastupitelům předložen k projednání a schválení na zářijovém zasedání. Hned poté bude představen veřejnosti.
„Chtěl bych moc poděkovat
všem kteří přišli, vyslechli si návrhy na vylepšení centra naší obce a následně o nich věcně a v klidu diskutovali. Architektům pak
patří dík za skvěle odvedenou
práci, její přehledné představení
a profesionální vedení následné
diskuse,“ zhodnotil průběh akce
starosta Martin Sklenář.
n Milan Hulínský

váš starosta
Martin Sklenář

foto: Jozef Papp
www.dobrejovice.cz
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KO NC EP C E C ENTRA OBC E

Architektonická koncepce centra obce Dobřejovice
koncept návrhu
červen 2021

Na následujících řádcích
shrnujeme, proč se vlastně tato koncepce zpracovává a jaké hlavní změny
navrhuje.

D

obřejovice mají takřka
1300 trvale hlášených
obyvatel. Tomuto počtu
ale již bohužel neodpovídá stávající rozsah občanského vybavení a služeb. Velkým problémem obce jsou také negativní
vlivy více jak 10 000 automobilů denně projíždějících centrem.
Právě architektonická koncepce je dokument, který na obecné
úrovni určí, jakým způsobem lze
tyto problémy řešit. Vzniknout by
měla funkční a hezká náves s kvalitními veřejnými prostory, kde
obyvatelé rádi a často tráví čas
a kde mají dostupné služby. Prostředkem pro to je návrh nové trasy silnice. Koncepce také ukazuje,
kde budou autobusové zastávky, chodníky a přechody, či místa
pro sport, volný čas či odpočinek.
A také na jakém místě by měly být
veřejné budovy, jakou by měly mít
velikost a jak by měly prostory
v nich být využívány.
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www.dobrejovice.cz

Doprava

Budovy

Navržené úpravy povedou ke zpomalení automobilové dopravy. Toho by mělo být dosaženo především přesunutím dosavadní rovné
široké silnice rozdělující náves
směrem k jejímu okraji. Tedy k plotu truhlárny, na místo, kde silnice
dříve bývala. Tato úprava společně
se zvýšením vozovky vozidla zpomalí, poskytne také dostatek prostoru pro bezpečný pohyb chodců
i cyklistů. Součástí návrhu je také
dostatek parkovacích míst.

Ke stávající budově fotbalového
klubu architekti navrhli zepředu přistavět novou část s hospodou v přízemí a novým cvičebním
sálem v prvním patře. Po rekonstrukci objektu by tak budova
sloužila nejen fotbalistům, ale nahradila by také stávající Spolkový
dům. Na místě dnešní hospody
by pak bylo zázemí pro techniku
údržby. Pošta by se přesunula do
přízemí nového objektu naproti
obecnímu úřadu, který by vznikl
namísto nedávno obcí zakoupené
budovy č.p. 36.

Veřejná prostranství

Náves se spojí v jeden celek díky přesunu silnice a po odkrytí a
zpřístupnění potoka, který v současné době náves rozděluje a působí jako bariéra. Větší prostor
na návsi nabídne nové možnosti pobytu v centru a jeho využívání (poutě, festivaly, promítání…),
zároveň bude možné posedět
u vody a ochadit se tak v parných
dnech. Prostor před budovou fotbalového klubu by měl být doplněn o workoutové a multifunkční hřiště. Vznikne zde celistvý
prostor pro trávení volného času
a pro sportovní aktivity.

Vedle pošty by sídlila knihovna,
která by se mohla stát centrem setkávání seniorů či maminek, které mají malé děti. V druhém patře
by byly obecní byty či prostory pro
služby (lékař, kadeřník apod.).
Místo stávající pošty by vznikla nová budova s velkým společenským sálem a restaurací.
Úprav by se dočkal i stávající
obecní úřad. Díky plánovanému
výtahu by byl zajištěn bezbariérový přístup, v přízemí by pak vnikl
další prostor pro služby.
n Obecní úřad Dobřejovice

C O BUDE DÁL?
• Zapracování připomínek
občanů, příprava finálního
návrhu (právě probíhá)
• Projednání finální podoby
Architektonické koncepce
zatupitelstvem (9. 9. 2021)
• Veřejná prezentace pro občany (14. 9. 2021)
• Plánování, projektování a vý‑
stavba jednotlivých částí.
Pro uskutečnění některých
návrhů je třeba schválit změnu územního plánu, pro jiné dořešit vlastnické vztahy,
pro všechny je třeba zajistit
projektovou dokumentaci,
stavební povolení a finance.
Tyto návazné kroky začnou
bezodkladně po schválení
koncepce, nicméně si vyžádají několik let.
Kompletní dokument s nynější
podobou návrhů dobřejovické
návsi najdete na internetových
stránkách
www.1url.cz/@CentrumDobrejovice
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Dohoda s fotbalovým klubem se zatím nedaří
Budova patřící fotbalovému klubu (FK) leží na pozemku obce a je zcela obklopená dalšími obecními
pozemky. Předseda FK Ladislav Sačko a jeho rodinní příslušníci zde zároveň
dlouhodobě v rámci svého podnikání provozovali
ubytovnu a hospodu.
Jednání mezi obcí a klubem o narovnání vztahů
se táhnou již dva roky.

V

še začalo na jaře 2019,
kdy se fotbalový klub rozhodl postavit na obecním
pozemku pergolu, která měla
sloužit jako zastřešení zahrádky
náležející k hospodě. V rozporu
s podmínkami ke stavbě danými obcí nebyla stavba povolena
v souladu se stavebním zákonem.
A to ani po opakovaných urgencích a prodlužování termínů pro
dodání potřebné dokumentace.
Proto také nakonec v loňském roce nařídil stavební úřad odstranění této černé stavby.
Pro toto vážné porušení ze strany fotbalového klubu vypověděla obec v červenci 2019 nájemní
smlouvu na obecní pozemky pod
budovou, fotbalovým hřištěm
a v jejich okolí. Vedení FK považuje tuto výpověď za neoprávněnou.
Od té doby probíhají jednání, která by měla zajistit, že provoz budovy a veškeré finanční a smluvní záležitosti budou v souladu se
zákony a dobrými mravy a povedou k zajištění a zlepšování podmínek pro dospělý i mládežnický
fotbal v obci.
V březnu 2021 zjistila Česká inspekce životního prostředí
na základě upozornění správce
Dobřejovického potoka, Povodí
Vltavy, že objekt není napojen
na kanalizaci a že splašky z provozu ubytovny, restaurace i ze zázemí fotbalistů jdou bez čištění
přímo do potoka. V důsledku nařízení inspekce, aby provozovatel
s vypouštěním splašků do toku
ustal, ukončil pan Sačko a jeho
manželka ke konci března provoz
ubytovny a ke konci dubna i provoz hospody.
Budova FK byla postavena koncem osmdesátých let a v červenci
1991 pak byla zdarma převedena z obce na TJ Sokol, předchůdce

dnešního FK Dobřejovice. Budova
ale bohužel nebyla řádně spravována a postupně chátrá. „Zastupitelé si jsou na základě příkladů
dobré praxe nejen z okolních obcí vědomi, že právě obec by měla být garantem zajištění kvalitních podmínek pro dobřejovický
fotbal a sport. Proto jsme vedení
fotbalového klubu vyzvali k jednání o převodu budovy zpět na obec,
která by zajistila její kompletní rekonstrukci a fotbalistům bezplatné užívání prostor i finanční podporu jejich činnosti,“ řekl
starosta Martin Sklenář. Koncem
března 2021 na tuto výzvu vedení
FK zareagovalo a rozběhla se jednání o podmínkách těchto kroků.
Obec okamžitě, podle vzájemné dohody, připravila a začátkem května předložila vedení fotbalového klubu návrh čtyř smluv
na vzájemné vypořádání s cílem
dlouhodobě zajistit podporu fotbalu v Dobřejovicích a znaleckého
posudku na cenu nemovitosti č.p.
245. Nezávislý soudní znalec stanovil cenu budovy na 4,4 milionu
korun. „Očekával jsem, že fotbalový klub podle původní dohody
bez odkladů předloží druhý posudek vypracovaný jimi vybraným
soudním znalcem a také konkrétní připomínky k našim smlouvám
týkajícím se převodu nemovitosti a závazku obce dlouhodobě finančně podporovat fotbalovou
činnost a zdarma pro ni zajistit
zázemí. Navrhl jsem také, že případné nejasnosti a připomínky
probereme na osobní schůzce,“
uvedl starosta Martin Sklenář.
O účast na této schůzce projevili
velký zájem také obecní zastupitelé. Předpoklad byl, že se jednání
za fotbalový klub zúčastní členové tohoto spolku, jeho výbor i zástupci hráčů. „Velkým zklamáním
pro mě bylo, že předseda klubu
navrženou schůzku odmítl, přestal s námi jednat napřímo a veškerou komunikaci předal právníkovi fotbalového klubu,“ dodal
starosta Sklenář.
Právní zástupce FK reagoval nesouhlasem s navrženým řešením
předloženým obcí včetně výše stanovené ceny uvedené ve znaleckém posudku a uvedl, že také fotbalový klub si nechá vypracovat
svůj znalecký posudek. V polovině června ale FK předložil pouze

Toto je pohled na část budovy spravované fotbalovým klubem nyní.

První návrhy, jak by budova mohla vypadat po převodu zpět na obec
po rekonstrukci a dostavbě o novou hospodu a cvičební sál.
své připomínky k obcí zajištěnému znaleckému posudku. V nepodepsané příloze tohoto dokumentu je vyčíslena cena nemovitosti
na 15,2 milionů korun. „Propastný rozdíl mezi částkami v obcí zajištěném znaleckém posudku a ve
výpočtu dodaném fotbalovým klubem ukazuje, proč trváme na posudku od soudního znalce. Znalci
totiž svým razítkem garantují odbornost výstupů a za svůj odhad
nesou i související odpovědnost,
včetně odpovědnosti trestní,“ popsal místostarosta Jan Chvátal.
„O nízké kvalitě klubem dodaného výpočtu ceny budovy svědčí například i to, že její autor při
něm vycházel z podlahové plochy
objektu o velikosti 1020 m2. Skutečná podlahová plocha, a tedy
i cena, je ale o více jak polovinu
menší,“ dodal místostarosta.
Vedení obce překvapily i další
údaje, které jako zdůvodnění odhadnuté ceny objektu fotbalový

klub ve svém vyjádření uvádí. Jde
například o přiznání rozsahu ekonomické činnosti, která byla v této budově dlouhodobě provozována. Ve vyjádření jsou uvedeny
minimální roční výnosy z ubytovacích ploch ve výši 1,26 milionu
korun. Dále uvádí, že restaurace
produkovala podstatnou část výnosů objektu, v roce 2019 se například jednalo o 320 000 korun
měsíčně. „Divím se, že vedení fotbalového klubu na sebe dobrovolně přiznává, že ze soukromého
podnikání v jimi vlastněné budově s ročním výnosem přes pět milionů korun vybírali pro fotbalovou činnost roční nájemné ve výši
pouhých 200 000 korun. Stav budovy, kabin i třeba práce s mládeží je výsledkem takového hospodaření. Obec je ale připravena udržet
fotbal v Dobřejovicích a zajistit
pro něj kvalitní zázemí, třeba i mimo tuto budovu,“ uzavřel starosta
Sklenář.
n Milan Hulínský
www.dobrejovice.cz
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Právě vznikají další části protihlukového valu
Výstavba dalších částí protihlukového valu, který má
ochránit Dobřejovice od hluku z dálnice D0 a silnice
II/101, výrazně postoupila.

Z

astupitelé na svém červnovém zasedání projednávali smlouvu o spolupráci při
výstavbě největší zbývající části
valu se společností KPV Beta a pány Vítem a Presslem. Tito majite-

lé pozemků a investoři se zavázali
vykoupit pozemky pro val od ulice Na Draškách až po vyústění
ulice Košumberk. „Výstavba valu
zatím probíhá jako dočasná deponie stavební zeminy. Až bude
stavba řádně povolena a zkolaudována, bude společně s nově vybudovanou cestou na jejím úpatí
převedena na obec za symbolických 20 000 korun,“ uvedl starosta Martin Sklenář.

Po dostavbě této části pak bude k dokončení celého protihlukového valu, naplánovaného jako veřejně prospěšná stavba již v roce
2010, chybět opravdu jen kousek.
O finalizaci staré části valu - tedy
jeho prodloužení na obecní pozemek směrem k přechodu ke krajské silnici - se již jedná. „Se společností KPV Beta se domlouváme,
že by zde val i novou cestu až k rybníku Skalník zdarma pro obec vy-

budovala za možnost uložit zde
bezplatně výkopovou zeminu,“ informoval starosta Sklenář.
V jednání je také výstavba valu na jeho poslední části - nejblíže u dálničního okruhu. Zde
zatím jednání komplikuje nesouhlas stávajícího majitele pozemku
i skutečnost, že je tam vedení vysokého napětí, které by bylo nutné kvůli valu přeložit.
n Milan Hulínský

Dobřejovice finančně
Obec od firmy OPTREAL
podpoří školu v Čestlicích převzala nové sítě a zeleň

F

O

bec Čestlice požádala Dobřejovice o uzavření smlouvy
na poskytování finančního
příspěvku na neinvestiční výdaje za žáky z naší obce navštěvující ZŠ Čestlice. Jedná se o příspěvek 3 500 Kč na žáka a školní rok.
Čestlice mimo jiné plánují v letošním roce udělat ve škole úpravu
výdejny jídel a rozšíření jídelny
za přibližně 2,75 milionů korun.
Asi si z minulých vydání Zpravodaje pamatujete, že několik měsíců mezi vypovězením školského
obvodu ze strany Průhonic a sta-
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novením školského obvodu pro
příští školní rok do Čestlic bylo
plných obtížných jednání. „Přestože nám nakonec byl školský
obvod do ZŠ Čestlice na rok stanoven rozhodnutím krajského
úřadu, bylo vedení obce Čestlice
ochotno aktivně pomoci naší obci
v zajištění školní docházky. Za to
bych chtěl veřejně vedení obce
Čestlice poděkovat,“ řekl starosta
Martin Sklenář. I vzhledem k výše uvedenému nakonec zastupitelé smlouvu o finančním příspěvku
schválili.
n Milan Hulínský

irma OPTREAL dokončila
výstavbu inženýrských sítí v lokalitě „Nad Pražskou
cestou II“ a v souladu se smlouvou je předala obci. Uvedená lokalita se nachází při ulici Jesenická a navazuje na první etapu,
ležící v již pojmenované ulici
Okružní. Developer zde dokončil a řádně zkolaudoval výstavbu splaškové kanalizace, dešťové
kanalizace, vodovodu, veřejného
osvětlení a veřejné zeleně. V souladu se Smlouvou o spolupráci
z roku 2019 byla obec vyzvána,
aby si uvedené sítě převzala. Současně byla vyřešena také platba za
věcné břemeno za retenční nádrž
umístěnou na pozemku Arcibiskupství Pražského.

„Je nutné podotknout, že obec
zatím nepřevzala komunikace,
protože v důsledku stavby domů
může dojít k jejich poškození,“
upozornil starosta Martin Sklenář. Podle smlouvy o spolupráci
obec komunikace převezme do své
správy až po zkolaudování 60 procent domů v lokalitě, nejpozději
však do 3 let od kolaudace komunikací. „Trochu jiné podmínky byly
nastaveny pro první etapu. V ulici
Okružní zatím všechny sítě, komunikace i veřejná zeleň patří OPTREALu, který se o ně také stará. Jejich
předání je v původní smlouvě vázáno na kolaudaci alespoň šedesát
procent rodinných domů,“ upřesnil místostarosta Jan Chvátal.
n Milan Hulínský

TERMÍNY ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo se ve druhém pololetí roku 2021 sejde
ve dnech 9. září, 14. října, 11. listopadu a 9. prosince
vždy od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Na základě kladných ohlasů bude průběh opět vysílán živě na facebookovém profilu Obec Dobřejovice.
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CO SE DĚJE NA OBEC NÍM ÚŘA DU?

Nová škola nejspíše vznikne Ve Vačkářově ulici vznikl
díky spolupráci více obcí sousedský spor o parkování
Zvětšující se problémy při
zajištění dostatku míst pro
děti v základních školách
vyústily v jednání o výstavbě nové základní školy
společným úsilím více obcí.

S

tát v současné době preferuje a finančně podporuje
vznik pouze velkých základních škol. Taková škola má dvě
třídy v ročníku a celkovou maximální kapacitu 540 žáků. Přibližná finanční náročnost její výstavby se pohybuje okolo 500 milionů
korun. „Tak velké náklady nemůže nikdy samotná obec naší velikosti zaplatit sama. Proto mezi
okolními obcemi hledáme partnera, se kterým by bylo možné novou školu postavit. Vzniklý svazek
více obcí navíc dostane na dotacích výrazně více peněz na výstavbu, než obec samotná,“ uvedl starosta Martin Sklenář.
Jednou z možností je uzavřít
dobrovolný svazek obcí s Modleticemi a Herinkem a vybudovat

novou školu na okraji Modletic.
Výhodou této varianty je zajištěný
pozemek a skutečnost, že v tomto případě by se o náklady dělily tři obce. V květnu také proběhlo první jednání o možnosti
postavit případně novou základní školu společně s Čestlicemi. Tato obec v současné době pomocí
demografické studie zjišťuje, jak
brzo bude novou školu potřebovat. Pozemek pro výstavbu již má
ve svém územním plánu určen,
nyní jedná o jeho odkupu.
„Prosazovali jsme výstavbu nové školy u nás v Dobřejovicích.
Bohužel žádná z okolních obcí s tímto záměrem nesouhlasila. Ze zbývajících variant mi přijde bližší ta v Čestlicích. Přeci jen
je to směrem, kterým častěji jezdíme. Ale konečné rozhodnutí padne po posouzení všech hledisek,“
řekl starosta Sklenář. Rozhodnutí bude muset padnout nejpozději do konce letošního roku, aby se
podařilo zajistit dotaci na výstavbu nové školy. n Milan Hulínský

Po stížnostech jednoho
z majitelů nemovitosti v ulici Vačkářova na omezování vjezdu k domu parkujícími vozidly se věcí zabývali
starosta i zastupitelstvo.

J

ádrem sporu je skutečnost,
že kvůli parkování automobilů patřícím ke dvěma nemovitostem nebylo dlouhodobě možné
bez překážek zajet do třetí nemovitosti. „Vzhledem k tomu, že rozjitřené sousedské vztahy zde neumožňovaly dohodu všech tří
rodin, nabídl jsem pomoc při hledání smírného řešení,“ popsal
starosta Martin Sklenář. „Základním problémem je, že podle pravidel by na této úzké ulici neměla
parkovat vůbec žádná auta. Každý by měl zajistit parkování u sebe
na pozemku. Ale pokud automobily nebrání průjezdu nebo vjezdu
na pozemek, nikdo nemá potřebu tento způsob parkování nijak
řešit. Pokud by ale kdokoli zavolal obecní policii, že parkující au-

ta komplikují vjezd na pozemek,
tak ta by musela zajistit dodržování předpisů. A doplatili by na to
i ostatní řidiči parkující nejen v této ulici,“ upřesnil starosta.
Na společné osobní schůzce,
ze které se třetí ze sousedů omluvil, byla nalezena dohoda dvou
zúčastněných sousedů a zástupce obce o místech, kde se nebude
parkovat. Třetí soused ale následně po obdržení zápisu z osobní
schůzky odmítl přijmout uvedenou dohodu a své připomínky k ní
sdělil v otevřeném dopise. „Při
pracovní schůzce zastupitelů jsme
se byli se všemi šesti přítomnými
zastupiteli na místo podívat. V té
době všechna auta uvedenou dohodu respektovala a podle mých
informací je tomu tak doposud,“
uvedl místostarosta Jan Chvátal.
Při projednání na veřejném
zasedání zastupitelé apelovali
na všechny strany sporu, aby se
věcně a v klidu pokusili najít a respektovat vzájemnou dohodu.
n Milan Hulínský

DOPIS Y A NÁ ZORY

Otevřený dopis pana Lipowského

Č

as letí závratnou rychlostí,
život se pomalu vrací k normálnímu režimu. Škoda,
že na jednání zastupitelstva není
možné ještě přijít bez roušky. Je
určitě skvělé, že se přenos nahrává i natáčí a vysílá na facebooku.
Přeci jen však chybí možnost okamžité reakce či položení otázky.
Již několikrát se stalo, že zastupitelé projednávají něco, k čemu dostali do podkladů veškeré materiály, ale občané nevědí,
o co jde. Naposledy „Otevřený
dopis“ od Mgr. M. Lipowského.
Z jednání zastupitelstva nebylo
vůbec zřejmé, co je vlastně obsahem dopisu.
Rozhodla jsem se tedy za čtenáře Dobřejovického zpravodaje
vyzpovídat zastupitele Ing. Pavla
Brotánka a Bc. Zbyňka Kudláčka. Doufám, že nám alespoň trochu poodhalí zákulisí posledního
jednání zastupitelstva obce Dobřejovice.

Proč se vlastně dopis nepřečetl na zastupitelstvu veřejně? „Domnívám se, že dopis nebyl přečten,
protože nejméně polovina dopisu
p. M. Lipowského poukazuje na
nevhodné a urážlivé chování starosty na schůzce se zúčastněnými
občany. Nebyl jsem incidentu přítomen. Prozatím vše považuji za
tvrzení proti tvrzení, z tohoto důvodu jsem na ZO toto sdělení nekomentoval. Pokud jsou však tvrzení pravdivá, považuji takovéto
chování za krajně nevhodné, či dokonce až nepřijatelné.
Bohužel i já jsem se několikrát
při komunikaci se starostou s podobně nevhodným přístupem setkal, nicméně to bylo vždy v pracovní rovině a tam to beru trochu
jinak.
V minulosti přišlo na obec několik anonymů, které z důvodu
anonymity nebyly zveřejněny. Starosta vždy tvrdil, že anonymy prezentovat nebude, ani se s nimi ne-

chtěl zabývat. Vždy ale tvrdil, že
nemá problém s žádným dopisem, který bude podepsán. Z tohoto důvodu bych předpokládal,
že otevřený dopis by měl být minimálně zveřejněn na webu obce.
Domnívám se, že nezveřejnění
je i v rozporu s tím, co prosazoval
minulé období a před volbami.“
odpověděl na moje otázky zastupitel Ing. Pavel Brotánek.
Pokud je porušována vyhláška, zákon nebo zákaz parkování,
má starosta nebo zastupitelé právo řešit situaci tím, že to přehlížejí a mají dohodu s městskou policií, že to neřeší??? Může starosta
malovat čáry a určovat, kdo a kde
bude parkovat? I na tyto otázky
zastupitel Pavel Brotánek odpověděl: „Rozhodně by neměl svévolně upravovat a doplňovat dopravní značení na vozovce. Jako
starosta by měl postupovat dle
předpisů. Chápu, že chtěl spor
mezi sousedy řešit smírnou ces-

tou. Kdybych já byl v roli starosty, asi bych se rovněž snažil o dohodu. Upozornil bych zúčastněné
na to, že pokud se nedohodnou,
nezbývá než požádat policii o zajištění dodržování zákona provozu na pozemních komunikacích
v daném místě. Je jasné, že když
se do toho pustí policie, hrozí,
že se začne řešit parkování i v jiných místech a doplatí na to mnoho dalších občanů i tam, kde se
sousedé domluvit dovedou. Nejde
totiž o jediné místo, kde někdo
parkuje způsobem, že omezuje jiné občany v rozporu se zákonem.
Nejde jen o předmětnou ulici, ale
o celou obec.“
Oba zastupitelé se pak v závěru rozhovoru shodli na tom, že
slušné chování a budování dobrých sousedských vztahů by mělo
být pro všechny zastupitele prioritou. Děkuji oběma zastupitelům
za čas, který mi věnovali.
n Charvátová Libuše
www.dobrejovice.cz
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AKTUÁ LNĚ Z OBC E

Přes Kuří do Říčan nepůjde Ve sběrném dvoře věnujte
projet až do konce roku
pozornost údajům ve výkazu
Každý z Dobřejovických občanů má možnost odvézt
odpad do sběrného dvora.
Za něj soukromému provozovateli dvora platí obec
na základě výkazu. A právě
v této věci žádáme všechny občany o spolupráci.

D
P

okud pro cesty automobilem do Říčan používáte
cestu přes Nupaky a Kuří,
tak nyní zbystřete. Protože právě
v Kuří bude probíhat rekonstrukce mostu a daná silnice bude
od 1. července až do 31. prosince 2021 zcela neprůjezdná.

Značená objížďka vede z Nupak do Benic a poté dále přes Lipany do Říčan. Pro obyvatele Dobřejovic ale asi bude rychlejší cesta
přes krajskou silnici II/101 - tedy
před Modletickou obchodní zónu
a kruhové objezdy na křížení dálnic D0 a D1. n OÚ Dobřejovice

íky blízkosti sběrného dvora a možnosti zde na účet
obce odevzdat objemný
odpad, nebezpečný či bioodpad,
netrápí naší obec ve větším měřítku černé skládky. Za měsíc využije
služby sběrného dvora okolo stovky dobřejovických občanů.
Tato služba ale není zadarmo platíme ji my všichni z obecního
rozpočtu. A nejsou to malé peníze. V posledních měsících částka
již dvakrát překročila 30 000 Kč.
Na jednu stranu se není čemu divit: po době kdy byl Sběrný dvůr
několik měsíců uzavřen, je zájem
o jeho služby opravdu velký.
Zároveň se ale postupně zvyšují ceny za uložení odpadu. Za jednu tunu bioodpadu zaplatí obec

více jak 1 000 korun. U objemného odpadu je to více jak 3 100 Kč
a u nebezpečných odpadů dokonce přes 14 500 korun.
O to důležitější je, aby obec
platila opravdu jen za to množství odpadu, které její obyvatelé ve sběrném dvoře odevzdali.
Obec platí provozovateli pouze za
odpad pocházející od dobřejovických občanů, kteří se prokáží občanským průkazem s trvalým pobytem v Dobřejovicích a stvrdí
druh a množství odevzdaného odpadu svým podpisem ve výkazu.
A právě k tomuto kroku se váže naše prosba. Uvedený výkaz
podepisujte opravdu až ve chvíli, kdy obsluha sběrného dvora
vyplní druh vámi odevzdaného
odpadu a jeho hmotnost. Tu může ve většině případů určit kvalifikovaným odhadem. O to více je
ale důležitá kontrola z vaší strany! Při nejasnostech se neváhejte
ozvat. Ať už přímo na místě, nebo
následně na obecním úřadu. Jde
přece o peníze nás všech!
n Obecní úřad Dobřejovice

KRÁTC E
Střídající se déšť a mráz na začátku roku zapříčinil odlomení velkého
kamenného bloku ve „skále“. Opravu provedla koncem června firma
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o., která kusy skály uvolnila z ochranné
sítě, očistila skalní masiv a ochrannou ocelovou síť opět ukotvila.
Kameny následně poslouží při výstavbě terasy nedalekého altánu.

Přestože v první polovině letošního roku spadlo ve srovnání s těmi
předchozími výrazně více srážek, je třeba pravidelně zalévat nově
vysazené stromy. Pomáhá při tom vloni pořízený obecní elektromobil.

V polovině června proběhlo na dvou místech v Dobřejovicích měření
hluku certifikovanou zkušební laboratoří. Výsledky měření budou využity při snahách o omezení hluk z dálničního okruhu D0. Zároveň
poslouží i jako srovnávací měření pro budoucí vyhodnocení účinnosti nově budovaného protihlukového valu.
Připomínáme všem majitelům pozemků zarostlých plevelem či vysokou vegetací zasahující na sousední pozemky povinnost zajistili jejich řádnou údržbu sekáním min. 2 x ročně. První seč by měla proběhnout do 30. června. Obecní úřad případně může poskytnout
kontakt na jednotlivce, kteří vám trávu za úplatu posekají.

NA BÍDK A P OMOC I

Odhazování odpadu se nevyplácí! V červnu se o tom přesvědčila paní
z Herinka, jejíž dva pytle se směsným odpadem se objevily na návsi.
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Jedna z dobřejovických rodin nabízí pomoce seniorce, která má daleko příbuzné nebo je sama. Pomohou například s nákupem, úklidem
a podobně. Dále nabízí pomoc mamince samoživitelce věnováním
oblečení, případně nákupem potravin, drogerie.
Jedná se o tříčlennou rodinu s malým pejskem.
Zájemci nechť se ozvou na e-mail mistostarosta@dobrejovice.cz či na
telefon 607 055 158. Propojíme vás!
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Z O KO L NÍ CH OBC Í A JINÝC H ZDROJŮ

Za kulturou můžete v létě
zamířit také do Čestlic

S vílou Droninkou kolem
rybníků a nutrií do Průhonic

Neděle 1. srpna od 18 hod. – letní koncert v altánu na zahradě
obecního úřadu. Irská a skotská
hudba v podání kapely Gliondar.
Vstup zdarma. Prodej občerstvení.
Sobota 28. srpna po setmění (asi 20.30 hod.) – letní kino
na fotbalovém hřišti. Film vybírají místní v anketě, která potrvá
do 31. 7. 2021. V nabídce mají filmy Vlastníci, Ženy v běhu, Bábovky, Teroristka, Po čem muži touží
a Špunti na vodě. Vstupné bude
dobrovolné a využije se na pořádání zdejších akcí pro děti.
n Milan Hulínský

V Říčanech bude od srpna
nový systém parkování
Město Říčany se dlouhodobě potýká se záplavou
automobilů, a to nejen
říčanských, ale především
ze spádových obcí. Těch je
dvaapadesát a žije v nich
zhruba 70 000 obyvatel.
To obnáší téměř 103 000
registrovaných vozů.

P

řeplněnost
parkovacích
ploch v říčanském centru
či u nádraží je dlouhodobě kritická a přelévá se do okolních rezidenčních ulic, které
k tomu nejsou určeny. Nedovolené parkování na zeleni, v křižovatkách, před vjezdy k domům
či bránění v průjezdu jsou nejen
denním chlebem místních obyvatel, ale i předmětem konání
městské policie. Provedený dopravní průzkum ukázal, že takto
nevhodně v centru Říčan parkují
stovky vozů denně. Neregulované, živelné parkování má přímý
vliv jak na bezpečnost provozu,
tak na využití i estetiku veřejného prostoru.
Po několika letech analýz a příprav se proto vedení města rozhodlo uvést do provozu moderní systém, který bude v Říčanech
parkování komplexně regulovat.
Od června začalo vznikat v ulicích
a na parkovacích plochách dopravní značení vymezující oblasti placené parkovací zóny. Od července si pak bude možné koupit
parkovací oprávnění (roční karty)

a 1. srpna 2021 vstoupí parkovací systém v platnost. Prvních několik týdnů se počítá s testovacím
provozem, po prázdninách se rozjede naostro.
Nepůjde o žádné modré zóny
určené pouze rezidentům. Značení bude bílé a parkování bude regulováno pouze ve všední dny od
8 do 18 hodin. Výjimkou s odlišným režimem bude i nadále Masarykovo náměstí (zde bude i nadále zpoplatněno také sobotní
dopoledne).
Nastavena byla taková výše poplatků, která bude stále přijatelná pro všechny kategorie parkujících, přesto však bude plnit
požadovanou regulační funkci – cena za hodinu stání bude 10 Kč, celý den na parkovišti
pak vyjde na 40 Kč. Na výhodnější ceny karet – jako v ostatních
městech – dosáhnou primárně
residenti bydlící v dané lokalitě.
I pro návštěvníky se však nabízí
předplatné, nezapomnělo se ani
na podnikatele, majitele nemovitostí, či na slevy pro místní seniory, osoby ZTP nebo ekologicky
šetrnější vozy.
Informace k modernímu parkovacímu systému s využitím mobilních technologií (mapa parkovací zóny a její členění, podrobný
ceník, virtuální parkovací karta atd.) naleznete na odkazu
www.parkujdobre.cz.
n Milan Hulínský
(s využitím Čestlického občasníku)

Pořadatelé z projektu
„Velká dobrodružství“ vás
zvou na výlet s hádankami a úkoly pro celou rodinu do méně známé části
Průhonic k sedmi rybníčkům a jeřabinové cestě,
která vás dovede do obce se zajímavým jménem
Rozkoš.

N

a trase o délce pět kilometrů potkáte několik dětských hřišť, nutrie, kačenky… Nebude zde tolik lidí jako
v Průhonickém parku a možná zahlédnete i květinovou vílu Droninku. Hlídá zdejší parky a zahrádky,
aby krásně kvetly a těšily nejen
své obyvatele, ale také výletníky.
Kvůli luštění tajenky si nikam
nemusíte kupovat vstupenku.

Navíc za vyluštěnou doplňovačku, která je k dispozici na webu
www.velkadobrodruzstvi.cz, můžete dostat dáreček. Výlet vznikl
s podporou Obecního úřadu Průhonice a je zdarma.
Praktické informace
Délka trasy: 5 km
Obtížnost: Lehká trasa vedoucí
z velké části přírodou po rovince
kolem krásných rybníků. Výlet je
možné jet s kočárkem, na kolech,
na odrážedlech i se psy (v obci na
vodítku). Projdete ho volným tempem za necelé dvě hodinky.
Jak se tam dostat: Po příjezdu do
Průhonic projedete takřka celou
obcí až k penzionu V Holi, naproti
kterému je parkoviště.
Více informací na:
www.1url.cz/@VilaDroninka
n Milan Hulínský

Takto vypadá nový průchod na čestlickou náves od ulice K Dobřejovicům, o jehož otevření jsme vás informovali v dubnovém čísle.
www.dobrejovice.cz
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FOTO GRA FIE OD Č TENÁ ŘŮ
Na obecním facebooku jsme opět vyzvali občany k zaslání fotografií z jarních Dobřejovic a z aktivit a událostí, které se zde konají.
Vaše fotografie moc rádi uveřejníme v této nové rubrice také v následujících číslech Zpravodaje.

Jozef Papp

Vojtěch Křapáček
www.dobrejovice.cz

9

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 7 / 2021

ADOPC E STROMŮ

Pomozte nám vysadit další desítky stromů
Obec Dobřejovice za poslední dva roky vysadila
celkem 222 nových stromů. Na výsadbě části
z nich se finančně podíleli
také dobřejovičtí občané
prostřednitvím projektu
Adopce stromů.

N

ápad na zapojení dobřejovických občanů do výsadby
stromů měl několik důvodů. „Především jsme chtěli i tímto
způsobem budovat vztah občanů
k prostředí v naší obci. Jsem rád,
že se nám to daří. Adoptivní rodiče často ke svému stromu chodí
na procházku, zalévají ho a kontrolují,“ popsal místostarosta Jan
Chvátal. Adoptovat strom můžete
pro sebe, svou rodinu, nebo také dárkový certifikát někomu věnovat jako netradiční dárek. Část
dárců dá obci finanční prostředky
a výsadbu již nechá na pracovnících obce. Někteří se ale chtějí výsadby zůčastnit a „svůj“ strom si
vlastnoručně zasadit.
O adopci je stále větší zájem.
Zatímco v roce 2019 byly adoptovány první dva stromy, v roce 2020 už to bylo stromů takřka
čtyřicet. V letošním roce pak dosud poptávka občanů po adoptování stromů výrazně převyšovala
nabídku míst k nové výsadbě. „Na
jaře jsme vysadili devadesát nových stromů, přesto dalších pětadvacet již adoptovaných stromů
u protihlukového valu ještě čeká na podzimní sázení. Nyní se
nám ale podařilo připravit další
tři lokality pro nové výsadby,“ řekl místostarosta Chvátal.

Pro adopci jsou vybírána místa, na která často chodí dobřejovičtí obyvatelé na procházky. Důležitým hlediskem při plánování je
také vlastnictví pozemku. Adoptované stromy jsou vysazovány pouze na pozemcích patřících obci nebo Středočeskému kraji. V místech
plánovaných výsadeb také nesmí
být žádné inženýrské sítě.
Na podzim tohoto roku plánuje
vedení obce vysadit v rámci adopce více jak čtyřicet stromů na třech
místech. Prvním z nich je okolí silnice vedoucí od dobřejovického
špýcharu k Průhonickému parku.
Původní ovocná alej mířící k právě obnovenému křížku už je v katastrofálním stavu. Proschlé stromy budou muset být pokáceny
a v průběhu následujících dvou let
je nahradí devadesátka nových lip.
Další nová jednostranná alej
vznikne u právě budované pěší
cesty směrem na Čestlice, vedoucí
kolem plotu pěstebních ploch botanického ústavu. Pokračovat bude
také výsadba nových stromů, které
nahradí uschlé smrky a modříny
v lesíku u rybníka Skalník.
Možnost zapojit se do výsadby
budou mít nově také ti, kteří místo finančního daru chtějí přiložit
ruku k dílu při sázení. „Zatímco
v loňském roce jsme kvůli epidemii nemohli žádnou akci zaměřenou na hromadné výsadby pořádat, věříme, že letos už to vyjde,“
uvedl místostarosta Jan Chvátal.
Hromadné sázení stromů, do kterého se bude moci zapojit opravdu každý, proběhne o některém
z listopadových víkendů.
n Milan Hulínský

JAK ADOPTOVAT STROM?
Místa výsadeb jsou uvedena vpravo, aktuální přehled volných stromů naleznete také na mapě na www.1url.cz/@AdopceStromu.
Za příspěvek 2000 Kč získáte:
n certifikát pro dárce/obdarovaného,
n cedulku se jménem dárce/obdarovaného
u stromu,
n možnost vysadit si „svůj“ strom,
n darovací smlouvu,
n v případě zájmu také potvrzení pro
odečtení daru ze základu daně,
n údržbu garantovanou obcí Dobřejovice.
V případě zájmu pošlete údaje o dárci/obdarovaném a číslo stromu na e-mail mistostarosta@dobrejovice.cz.
Domluvíme s vámi všechny podrobnosti o dárkovém certifikátu,
darovací smlouvě, platbě a výsadbě stromu.

10 www.dobrejovice.cz
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ROZHOVOR

„Správný arborista stromovým světem přímo žije“
říká Ondřej Mourek, který se stará o dobřejovické stromy

V

íte, kdo je to arborista? Tak
především vzdělaný odborník s praxí, specialista, profík či expert v komplexní péči o dřeviny rostoucí mimo
les. Nestane se jím někdo jen tak
ze dne na den. Jsou potřeba vlohy
a cit, roky studia a především praxe. Jedním z nich je i sedmatřicetiletý Ondřej Mourek, který se stará o stromy v Dobřejovicích. Je to
velmi zajímavý, hovorný a zábavný člověk. A nemá „hlavu v oblacích“, přestože k nim má z korun
stromů, kde se pohybuje, výrazně
blíže než většina z nás. Dělat s ním
rozhovor byl opravdu požitek.
Kdo se může stát arboristou
a co takový člověk vlastně dělá?
OM: Arboristou může být „chytrý Pepík“ projektant s papírem
a tužkou posuzující stromy, plánující pěstební opatření či technologie zásahů, výsadeb i ochrany stromů. Říká se mu arborista
konzultant. Ale může jím být také
borec se znalostmi, lanem a pilou
(arborista stromolezec), případně
obojí, což je ideál. A za takového
univerzála považuji sebe. Správný arborista stromovým světem
přímo žije. Je to nekonečné sebevzdělávání a sebezdokonalování.
Je pošahaný pracovní deformací, s hlavou denně nasměrovanou
vzhůru do korun stromů a mrmlající cosi, čemu málokdo rozumí.
Proč jste si tuto práci vybral?
OM: Chtěl jsem být zahradník,
tvořit zahrady, parky i krajinu, ale
jednoho dne jsem na té vyšší odborné zahradnické škole v Mělníku uviděl lezoucího týpka na stromě a okamžitě jsem věděl, že
tohle bude můj život. Arboristiku
jsem prostě poznal na škole a pro
milovníka adrenalinu a přírodního bohatství to byla jasná volba. Je to nevšední a pestrý obor
plný nekonečného poznání, dobrodružství, cestování, otevřených
možností, nutné fyzické zdatnosti, odhodlání i životního rizika.
Pracujete sám anebo v týmu?
OM: Za 18 let mé praxe jsem
působil v mnoha týmech, ale posledních 11 let převážně sám. Nicméně nyní buduji zhruba šest let
vlastní základní tým. Jsme tři ka-

marádi kolegové a víme, že týmová práce a důvěra je v našem
oboru dost klíčová jednak pro zajištění bezpečnosti práce, ale i pro
hladký průběh extrémních situací.
Někdy pracujeme až v osmičlenné
partě kamarádů odborníků.
Jaké zajímavé zakázky jste v minulosti dělal?
OM: Od roku 2010 pečuji o stromy rostoucí na vybraných židovských hřbitovech nejen
v Praze, ale i různě po republice. Je to má nejobsáhlejší oborová záležitost, neboť se jedná o tisíce různých stromů, stáří i stavu.
Nejraději dělám památné stromy
(veterány) a stromy narostlé do
svého maxima i když nejsou vyhlášené za památné, těch mám
za sebou také hodně a vracím se
k ním. K dalším mým pracím patří například revitalizace historického zámeckého parku Rusovce
v památkové zóně. To byla zakázka pro vládu Slovenské republiky.
Dělal jsem ale i na dvanácti různých lokalitách v Bratislavě. Jednalo se o parky, náměstí a aleje.
Mám půlroční praxi s kácením
v Britské Kolumbii. Spolupracuji
i s některými pražskými městskými částmi na obnově parků, alejí a veřejné zeleně na sídlištích.
Dlouhodobě spolupracuji s několika zahradně architektonickými
firmami. Dvakrát jsem se podílel
jako hlavní arborista na revitalizaci zámeckého parku v Teplicích.
No a přidat k tomu mohu i nespočet soukromníků se stromy na zahradách.
Jak dlouho spolupracujete
s obcí Dobřejovice?
OM: Tuším od podzimu 2019.

Odkud pocházíte? Je váš vztah
k Dobřejovicím pouze pracovní?
OM: Jsem Pražák. V Dobřejovicích mám pár přátel ze sportu.
Odtud také „vítr vane“.
Jaké „zásahy“ a v jakém rozsahu máte v naší obci za sebou?
OM: Začalo to smutným kácením suchých bříz a modřínů
v místním lesíku a kolem rybníka
Skalník. Později se přidaly zdravotní a redukční řezy v kaštanové aleji a na javorech kolem budovy úřadu. Výchovně zdravotní
řezy jsem dělal na babykách rostoucích podél polních cest mezi
Košumberkem a Čestlickou ulicí. Momentálně pracujeme na památných stromech, což je vysoká
arboristika. Hodně přemýšlení
a málo řezání.
Jak byste ohodnotil Dobřejovice z hlediska zeleně a péče o ní?
OM: Z mého pohledu musím
podotknout, že málo kde je přístup vedení obce tak odhodlaný,
pracovitý a nakloněný k údržbě
nejen stromového patra. Je si vědomé obrovského přínosu kvalitní a udržitelné zeleně v obci, což
je pro život člověka nepostradatelné. Také uskutečňuje se zapojením obyvatel adoptivní výsadbu stromů. Zatím je to zhruba
222 kusů stromů. Tomu tleskám.
Co jsem postřehl, snaží se vedení
obce dohnat zanedbanou údržbu
stromů. Zatím postrádám keřovou a květinovou skladbu. Předpokládám, že travnaté plochy budou pestřejší. Obec má na svém
katastru pět oficiálně platných
památných stromů, a to není málo. A také mnoho vzrostlých stromů v dobré kondici.

Ondřej Mourek, DiS. (37let)
Vystudoval Vyšší odbornou
školu zahradní a krajinné
tvorby v Mělníku jako diplomovaný specialista v oboru
arboristika. Od roku 2010 je
certifikovaným evropským arboristou. Žije s partnerkou
a jejich rok a půl starým synem. Mezi jeho hlavní záliby
kromě rodiny patří MTB, freeski, hudba, cestování a dobrodružství všeho druhu.
Co byste ohledně péče o stromy
obecnímu úřadu, ale i zdejším
obyvatelům doporučil?
OM: Prakticky nic, možná jen…
Ševče drž se svého kopyta, švadleno jehly a zeleň nechte zahradníkům. Často lidi svépomocí chtějí
ušetřit korunu, ale zpackají si své
stromy tak, že jim zkrátí životnost
i kvalitu.
Je zřejmé, že si vás mohou objednat i obyvatelé Dobřejovic.
Co jim můžete nabídnout?
OM: Jsem k službám všem dobrým lidem. Nejsem nejlepší, ale
lepší než ostatní. Vzhledem k vytíženosti nemám ani webové stránky.
Jako certifikovaný evropský arborista s osmnáctiletou praxí nabízím
komplexní arboristické služby od
výsadby stromu, inventarizace zeleně a plánování pěstebních opatření, odborné posudky, speciální řezy za použití stromolezeckých
technik, instalace bezpečnostních
vazeb do korun stromů - statických
i dynamických, až po rizikové kácení, štěpkování větví a frézování pařezů. A také konzultace a plánování technologických postupů pro
ochranu nadzemních i podzemních částí stromů při projektování
a výstavbě staveb.
n Milan Hulínský
www.dobrejovice.cz 11
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SPO L EČENS K Ý A S POLKOV Ý ŽIVOT

Obnovený křížek již stojí na svém místě
Jediný dobřejovický křížek,
který se do dnešních dnů
nedochoval, již opět stojí.
Obnovu křížku i přilehlé
cesty zajistila obec Dobřejovice. V polovině června
zde dokonce proběhla malá
sousedská oslava.

K

řížek u silnice vedoucí
k Průhonickému parku,
zvaný také „U Labešek“,
podlehl svému osudu přibližně
před půlstoletím. Stejně jako přilehlá cesta vedoucí směrem k Osnici. V roce 1975 to v kronice popsal i tehdejí kronikář František
Rejna. „Od Osnice vedla cesta ku
křížku u Labešek, který neznámí
chuligáni v letech šedesátých zničili. Pak cesta vedla dolů k poto-

ku do Jeřábkových potoků a odtuď
přes pole zvané na Michovkách
do Čestlic, kam občané z Osnice
chodívali na Bohoslužby. Tato cesta byla zrušena, aby hon mohl býti ucelen pro snažší polní práce“.
Doba se ale mění a tlak
na zmenšování polí a obnovu
cest přichází někdy z nečekaných
stran. V tomto případě přišli v roce 2019 s nápadem na obnovu
polní cesty mezi křížkem a Osnicí pracovníci zemědělského podniku AGRO Jesenice. Dotační programy jsou totiž nově nastaveny
na určitou maximální plochu pole, která zde byla překročena.
Za obec jsme zajistili vyměření pozemku pro cestu, jeho osetí
travou a na podzim loňského roku
jsme podél cesty vysadili třicet ja-

vorů. S nápadem na obnovu křížku
pak přišel dobřejovák Martin Bartoň, který také na obnovu daroval
starý litinový kříž. Vzhledem k tomu, že podoba původního křížku
není známá a nic se z něj ani nezachovalo, udělali jsme křížek podle svého. Kamenné části z bazarů
nám na základy se svým traktorem pomohl umístil Libor Stárek.
Na ně přišla mramorová deska
s nápisem a nově natřený kříž.
Dokončení obnovy křížku jsme
v příjemné atmosféře oslavili
v sobotu 19. června. V příšerném
parnu jsme rádi využili stínu připraveného stanu. Akci doprovodily dvě písně v podání Pepíka Láta
a jeho kamarádů, které byly nádherné. Určitě se jděte ke křížku
podívat!
n Jan Chvátal

O STATNÍ DOBŘEJOV IC KÉ KŘÍŽK Y

Robotní křížek v ulici U Křížku.
Vybudovaný v roce 1848 vděčnými
občany na paměť zrušení roboty.

12 www.dobrejovice.cz

Křížek u kaštanů v ulici U Křížku.
Tento křížek vznikl jako poslední, nejspíše
někdy v první polovině 20. století.

Křížek u váhy u silnice Jesenice - Říčany.
Pěkný křížek, bohužel špatně přístupný
díky své poloze na křižovatce do Herinka.
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Červnové dění v Mateřské škole Korálek

P

rvní červnový den děti svůj
svátek oslavily sportovními a vědomostními aktivitami na školní zahradě. Hod na
cíl, skoky v pytli či běh mezi kužely zvládly na jedničku. Nebyly
pozadu ani ve vědomostním kvízu. Každý z nich pak obdržel medaili, diplom a balíček se sladkostmi.
Jako každý rok, předškoláci vyrazili do pražské ZOO. Tentokrát
již autobusem od školky. Plnění
úkolů, oběd – klasický výletnický
řízek, zmrzlina a v neposlední řadě krásné prostředí plné exotických zvířat všechny děti nadchlo.
Autobus, který na nás čekal, od-

vážel spokojené a některé i spící
děti zpět.
Mladší děti strávily krásný den
na školní zahradě, kde si ve dvojících zahrály „šipkovanou“ v areálu školky. Plnily úkoly na téma:
„Dopravní prostředky a bezpečnost“. Na konci na ně čekala sladká odměna. Děkujeme rodičům
za darované sladkosti, které dětem udělaly velkou radost.
O rozloučení s předškoláky s vystoupením Michala Nesvadby vás
budeme informovat na webových
stránkách mateřské školy.
Přejeme pohodové letní dny
a dětem hezké prázdniny.
n děti a kolektiv MŠ Korálek

Z AJ ÍMAVOSTI Z OBC E

Dobřejovice ve fotografiích včera a dnes

F

otografii vypuštěného Skalníku z roku 1961 mám od pana Martina Bartoně, který je
s tímto místem nerozlučně spjat.

Rybník byl vypuštěný od protržení hráze v roce 1953. Dno zůstalo odhaleno až do roku 1960, kdy
byla hráz opravena, rybník od-

DŘÍVE: Na fotografii z roku 1961 si v potoce protékajícím dnem vypuštěného rybníka hrají děti. Jedním z nich je i pan Martin Bartoň.

bahněn a znovu napuštěn. Hráz
se ale opět protrhla hned v násleujícím roce, tedy v roce, ze kterého fotografie prochází.

Velký zásah znamenala také výstavba silnice II/101 v roce 1969,
jejíž val oddělil Skalník od takzvané „zadní skály“. n Jan Chvátal

NYNÍ: Rybník a jeho okolí, jak vypadá po provedené revitalizaci v roce
2017. V té době byl vybudován na přítoku nový dřevěný mostek.
www.dobrejovice.cz 13
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Fotbalový turnaj mládeže proběhl v duchu pomoci
V neděli 20. června proběhl
za podpory obce Dobřejovice již šestý ročník prestižního a oblíbeného turnaje
„O pohár obce Dobřejovice“.

L

etos se turnaj týkal dětí ročníku 2013 a mladších. Novinkou byla účast nováčků
TJ Sokol Struhařov a FK Mníšek
pod Brdy, ale i to, že se turnaje
vůbec poprvé účastnily dva týmy
naší mládeže. Na poslední chvíli se totiž nedostavil tým Říčan,
takže jsme narychlo povolali naše nejmenší naděje, pro které to
bylo vůbec první opravdové utkání. Za obrovskou týmovost musím
především pochválit rodiče těchto dětí, protože to byla akce „kulový blesk“. Rodiny se musely nové situaci přizpůsobit hned, a to
nebylo z důvodu krásného počasí
a sobotního večera nic jednoduchého. Nakonec zvítězila touha si
zahrát, a tak mohl nedělní turnaj
počítat se všemi 8 týmy.
I přes úmorné vedro se hrál
krásný turnaj, který bavil všechny zúčastněné. Bylo fajn, že nám
fotbalový klub zpřístupnil na tento turnaj kabiny, přeci jen trocha
stínu se hledala těžko.
Samotným turnajem se nakonec k famózní jízdě rozjel především náš „starší“ ročník 2013,
který postupně vyhrával jeden zápas za druhým. Musím popravdě
napsat, že jsme s takovým průběhem ani nepočítali, protože právě tato kategorie přišla kvůli pandemii o možnost získávat cenné
zkušenosti formou zápasů a spíše polykala tréninkové dávky. Také naši nejmenší předváděli krás-

né momenty a především zaujetí.
I přes nepříznivé výsledky bylo
skvělé sledovat, že se naši chlapci
nevzdávali, nepropadali panice či
špatné náladě a stále chtěli hrát.
Každou vstřelenou branku oslavovali, jako by byla vítězná!
Po jízdě našeho týmu 2013 se
před námi najednou objevil poslední zápas turnaje a informace z „velína“ turnaje zněla: pokud
i remizujete, máte 1. místo! Soupeř ze Struhařova měl totiž do té
doby jednu remízu a vše vyhrané, my měli za sebou pouze výhry.
Chtěli jsme samozřejmě zvítězit
i v posledním utkání, ale bohužel
soupeř disponoval o něco zkušenějsím kádrem, a tak nás po dramatickém „finále“ porazil 5:3.
Pro nás však byla tato jízda absolutně milým překvapením. Navíc faktor, který nám udělal velkou radost byl, že každý náš
hráč se dokázal gólově prosadit,
což nebývá běžné. Vůbec poprvé v historii našeho turnaje došlo k ocenění našeho hráče Olieho Fukaly cenou pro nejlepšího
střelce turnaje, když za 7 zápasů
vsítil úctyhodných 26 gólů! Další
individuální ceny (brankář, hráč)
ovládl po zásluze tým Struhařova,
který se také stal vítězem celého
turnaje.
Jelikož chceme děti vést k odpovědnosti a solidaritě, tak největším vítězstvím turnaje byla
podpora od všech týmů a diváků malé dívce Sašence, která trpí
dětskou mozkovou obrnou. K lepšímu životu jí může pomoci neurosenzorická terapie. Junior Dobřejovice již započal partnerství
s dárcovskou platformou DONIO,

Společná fotografie obou týmů Junioru Dobřejovice.
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přes kterou budeme v budoucnu turnaji pomáhat „silným příběhům“. Letos se díky startovnému a příspěvků od diváků vybrala
částka 11 410 korun, která poputuje Sašence na pomoc. Stejným
dílem se zavázala přispět obec
Dobřejovice, za což děkujeme.
A tak se mohl zrodit příběh věříme se šťastným koncem.

Na závěr bych rád poděkoval
všem lidem, rodičům a partnerům za pomoc s organizací turnaje, který má skvělé renomé především díky vám.
Přejeme všem krásné a pohodové prázdniny a… uvidíme se
na hřišti!
n za tým Junior Dobřejovice
Tomáš Kubíček.

Slavnostní nástup hráčů všech účastnících se týmů.

Z poháru se raduje vítězný tým turnaje - TJ Sokol Struhařov.
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Léto 2021
s Duhou
Dobřejovice
V letošním roce pořádá
Duha Dobřejovice příměstské tábory ve spolupráci
se Základní a mateřskou
školou MOZAIKA v Mnichovice – Myšlín.

P

říměstské tábory zajistí dětem smysluplný program
na prázdninové dny. Táborové aktivity nejsou jen o zábavě,
ale nenápadně a zajímavě je zařazeno i vzdělávání a podpora dětí. Díky dotaci MŠMT jsou tábory
zcela zdarma (včetně stravy a pitného režimu).
Těšíme se na společně strávené dny. Více informací najdete
na http://www.kompasduha.cz/
nebo na https://www.facebook.
com/duhadobrejovice/.
Přihlašování je již v plném
proudu.
V obci a jejím okolí připravila
Duha Dobřejovice pro děti i dospělé aktivity, které si můžete
projít a vyzkoušet si, co vše víte
a umíte. Pokud k tomu ještě pošlete obrázek, foto a výsledky svého úsilí, pak vás rozhodně čeká
i odměna.
Kde můžete hledat:
1. Stezka – Zajímavá příroda –
okolí rybníka Skalník
2. Stezka – Poznáš naše zvířata
(pro mladší děti) - okolo Mlýnského rybníka
3. Stezka – Poznáš naše zvířata
(pro starší) – nově vybudovaná cesta
4. Stezka – Pohádky – u fotbalového hřiště a okolí knihovny
Určitě se nudit nebudete. Neodnášejte, nechte na místě, prosím. K luštění vám bude stačit
jen tužka a kousek papíru. Na
začátku a na konci každé stezky najdete i potřebné instrukce.
Tak hurá na prázdniny plné zábavy a soutěží. Zapojit se můžete
po celé dva letní měsíce. Na Rozloučení s létem rozdáme odměny a vylosujeme ty nejaktivnější
soutěžící.
Krásné léto všem přeje
n Anežka Charvátová
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Pátek 30. 7. 2021 od 21:00
ve skále u rybníka Skalník (na konci ulice Skalická)

OBR DOBR
Neděle
29.7.
8. 2021
2021 od
od 21:00
20:00
Pátek 30.
ve
ve skále
skále uu rybníka
rybníka Skalník
Skalník (na
(nakonci
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DŮLEŽITÉ
KONTAKTY
Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice
Tel.: 323 603 310,
607 058 184
E‑mail: urad@dobrejovice.cz
Obecní knihovna
U Kapličky 44, Dobřejovice
Otevírací doba:
pátek 15:00–17:00
Pošta Dobřejovice
Na Návsi 3
251 01 Dobřejovice
Tel.: 954 225 170
Obecní policie Vestec
Tel.: 739 156 156
Finanční úřad
Tel.: 323 627 305,
323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Okresní správa sociálního
zabezpečení Praha‑východ

Klidné a příjemné léto
s mnoha zajímavými zážitky
Vám přeje
Obecní zastupitelstvo
Dobřejovice

Tel.: 284 005 401
Fax: 284 005 404
E‑mail podatelny:
posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh
Úřad práce, kontaktní pracovi‑
ště pro Prahu‑východ
Tel.: 950 151 111
Fax: 950 151 302
e‑mail: posta@py.mpsv.cz
Koordinátor sociální práce
Tel.: 725 369 985 (Po a St)
Tel.: 774 780 543 (Út a Čt)
Volejte vždy od 9 – 16 hod.
Poruchy veřejného osvětlení
Telefon: 800 101 109
– je nutné uvést číslo lampy,
která nesvítí, a ulici.
Poruchy elektřiny
Telefon: 840 850 860
Poruchy plynu
Telefon: 272 767 300
Informační linka koronavir
Telefon: 1212

ŘÁDKOVÁ INZERCE:
Hledáme OSVČ na montáže stínící techniky
Zakázky (práci) zajistíme: tel. 777 038 000, e-mail: gato@gato.cz.

Při vážných zdrav. problémech
Telefon: linky 155 či 112
Informace o obci
www.dobrejovice.cz
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