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Milí Dobřejováci,
první měsíc nové dekády máme
za sebou a nyní tedy vstupujeme do února. Ten bude mít v letošním přestupném roce 29 dní.
V tomto vydání Dobřejovického zpravodaje se budeme opět
věnovat celé škále zajímavých
a důležitých věcí. Jednou z nich
je bezesporu bezpečnost v obci.
V Jesenici minulý měsíc proběhlo setkání starostů se zástupci Policie České republiky. Řešili
jsme společně sériová vloupání do rodinných domů, ke kterým v lokalitách jihovýchodně
od Prahy nově dochází.
Je to natolik důležité téma, že
jsme se mu rozhodli věnovat na
úkor původně avizovaným informacím o zimní údržbě. V článcích se dozvíte mnoho důležitých informací i rad, jak sebe
i svůj majetek ochránit.
Přijměte také mé srdečné pozvání na některou z kulturních
a společenských akcí, které se
u nás v únoru konají. Jednou
z nich je i dobřejovický Masopust. V sobotu 15. února se
v průvodu společně vydáme po
obci. Startujeme v pravé poledne u fotbalového hřiště. Za organizaci patří velké poděkování zejména manželům Dvořáčkovým.
Děkuji také všem, kteří se minulý měsíc zúčastnili prvního plánovacího setkání občanů k tvorbě Strategického plánu. Věřím,
že právě vaše podněty pomohou zkvalitnit náš společný život v Dobřejovicích.
Přátelé, na závěr mi dovolte popřát vám příjemné čtení a krásný zbytek zimy. Mějte se fajn.
váš starosta
Martin Sklenář

Ochraňte efektivně
svou rodinu i majetek
Vlna vloupání do rodinných domů postihuje okolí
Dobřejovic. Sériovou trestnou činnost ve velkém měřítku zaznamenali především v sousední Jesenici
a v Průhonicích. Z důvodů
vysokého počtu vloupání
v našem regionu vám přinášíme potřebné informace
a rady k zabezpečení domů
před nezvanými hosty.

V

ýrazný nárůst majetkové
trestné činnosti v našem
širším okolí je evidován již
od září minulého roku. Nejvíce
byly postiženy sousední obce Jesenice a Průhonice. K bleskovým
sériovým vloupáním došlo především v jejich okrajových částech.
Skupinu čtyř pachatelů se na několika místech podařilo zachytit
bezpečnostními kamerami. „Zdá
se, že Dobřejovice byly zatím ušetřeny hlavní vlně řádění této skupiny. Dva případy vloupání do
domů v naší obci ve sledovaném
období byly podle odlišného způ-

sobu provedení nejspíše dílem
někoho jiného. Přesto celou situaci rozhodně nebereme na lehkou váhu,“ uvedl starosta Martin Sklenář.
Dne 6. 1. 2020 svolala Policie
ČR setkání starostů z dotčených lokalit. Cílem bylo seznámit je s dosavadním průběhem vyšetřování
a bezpečnostními opatřeními. Zároveň je policisté informovali také o aktuální složité situaci v personálním obsazení. Potýkají se
totiž s podstavem, který se pohybuje kolem čtyřiceti procent. Výsledkem setkání tak byl mimo jiné otevřený dopis ministru vnitra
s podpisy většiny zúčastněných
starostů a s výzvou okamžitého
systémového řešení v oblasti náboru nových policistů v regionu.
„Ze strany vedení policie jsem
byl informován o všech preventivních opatřeních, které zavedli.
Jsem ovšem přesvědčen, že ochrana vlastního majetku začíná u jeho majitele. Ani plný stav strážníků či policistů nemůže zaručit
naprosté vymýcení trestní činnosti. Proto je nutné dbát na základy

prevence. Ať už se jedná o dům,
auto nebo celý pozemek,“ zdůrazňuje starosta.
I z tohoto důvodu je dobré si
připomenout základní pravidla,
kterými lze předejít nepříjemnostem v souvislosti s případným
vloupáním. Na další straně tohoto
Zpravodaje proto naleznete „bezpečnostní desatero“ - souhrn desíti praktických doporučení. Pokud se jimi budete řídit, můžete
výrazně omezit riziko vloupání do
vaší nemovitosti.
Další preventivní informace o tom, jak si řádně zabezpečit svůj rodinný dům, byt nebo jiný objekt naleznete například na
stránkách www.policie.cz nebo
www.stopvloupani.cz.
V současné době Policie ČR
výrazně navýšila počet nejen
uniformovaných hlídek, ale
nasadila do terénu i celou řadu operativní techniky. Přesto
ale neváhejte a v případě, že ve
svém okolí zaznamenáte jakoukoli podezřelou aktivitu, okamžitě kontaktujte linku 158!
n Milan Hulínský

ilustrační foto
www.dobrejovice.cz
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TÉMA ČÍS LA : BEZP EČ NOST
Obec

Počet případů

Jesenice

14

Průhonice

7

Sulice

6

Mirošovice

5

Psáry

5

Mukařov

4

Říčany

4

Senohraby

4

Strančice

4

Dobřejovice

2

Křenice

2

Kamenice

1

Kunice

1

Ohrobec

1

Okrouhlo

1

Svojetice

1

Velké Popovice

1

CELKEM

63

Přehled veškerých případů vloupání do domu v regionu Praha venkov – Jih a srovnání v rámci Středočeského kraje. Zdroj: Policie ČR

BEZPEČNOSTÍ DESATERO
1. Nenechávejte v domech volně větší množství hotovosti, ani
cenností.

MOBILNÍ APLIKACE

2. Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty. Nechlubte se
před cizími lidmi, co máte doma cenného.
3. Večer zatahujte závěsy nebo rolety, aby vám nebylo vidět do
domu či bytu.
4. Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých
osob v blízkosti obydlí.
5. Když odcházíte z domu nebo bytu, zavírejte všechna okna
a uzamykejte všechny dveře. Neschovávejte nikdy klíče pod rohožku ani do květináče.
6. Dovolte vstoupit dále jen osobám známým a důvěryhodným.
Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím
a nabízejí všelijaké podnikání, služby nebo různé zboží. Mohou to být tipaři.

Aplikace Policie ČR „Zabezpečte se“ uvádí tipy k zabezpečení objektů. Je dostupná ke stažení na Google Play i v App Store.

7. Nesdělujte informace (ani prostřednictvím sociálních sítí), kdy
budete mimo domov. Požádejte důvěryhodnou osobu, aby
v době vaší nepřítomnosti vybírala poštovní schránku.
8. Důležité je dobré osvětlení před objektem. Zloděje odrazuje
od pokusu vniknout do obydlí, protože by mohl být viděn.
9. Pokud máte v domě bezpečnostní systémy, alarmy, aktivujte je
i při sebekratším vzdálení se z domu.
10. V případě podezření předejte policistům záznamy z kamerových systémů, nebo i palubních kamer z vozidel, kde mohou
být zachyceny cizí osoby, případně vozidla.
Pokud již k vloupání došlo
• Nevstupujte dovnitř a okamžitě se spojte s policisty na tísňové lince 158.
• Před příjezdem policie nemanipulujte s předměty v bytě či domě (z důvodu zajištění stop) a nic neuklízejte.
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V nově vznikajících lokalitách v ulici Okružní a Nad Robotou převládala donedávna v noci tma. V zájmu ochrany majetku před krádežemi zajistila obec ve spolupráci s developery obou lokalit, kteří lampy
dosud vlastní, kompletní zprovoznění veřejného osvětlení.
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Děkujeme za váš zájem
o budoucnost Dobřejovic!

První plánovací setkání ke
strategickému plánu proběhlo 14. ledna 2020 od
18 hodin ve Spolkovém domě. Více jak 40 účastníků
zde vytvořilo s týmem Ing.
Arch. Petra Klápštěho skvělou pracovní atmosféru.

J

ednotlivé příchozí přivítali členové pracovní skupiny
a také občerstvení, které zajistila místní Staročeská pekárna
společně s obecním úřadem. Po
vstupu do sálu si každý mohl vybrat jeden ze čtyř stolů, kde byla
připravená velká mapa Dobřejovic a jeden člen týmu Ing. Klápštěho, který moderoval diskusi
a pečlivě celý večer zapisoval.
Po krátkém úvodním slově starosty Martina Sklenáře seznámil
Ing. Klápště přítomné s programem setkání a jeho průběhem,
který se podle reakcí účastníků lišil od jejich původního očekávání.
Žádné řady židlí proti předsednickému stolu?! Rozsazení do skupin
vyvolalo na začátku mírné rozpaky, ale umožnilo vytvořit příjemnou pracovní atmosféru a dalo
všem prostor k vyjádření.
Nejprve se účastníci skláněli
nad mapou a označovali v ní vše,
co považují v Dobřejovicích za příjemné, funkční – prostě pozitivní
postřehy z každodenního života
v naší obci (máme poštu, zámeček, rybník Skalník, fotbalové
hřiště…) a moderátoři vše pečli-

vě zaznamenávali na velké archy
papíru. Každý dostal prostor vyjádřit svůj názor a označit místo
v mapě. Následovaly připomínky k tomu, co není úplně tak, jak
bychom chtěli, bez ohledu na to,
zda věc můžeme nebo nemůžeme změnit. Do mapy přibyla další
označená místa. Nejčastěji zaznívaly problémy s tranzitní dopravou, hlukem atd. I tyto připomínky a názory se pečlivě zapisovaly.
Na závěr diskuse dostal každý
ze skupiny možnost připojit svůj
hlas (samolepku) k deseti zapsaným pozitivním a ke stejnému počtu negativních bodů. Tím získaly
zápisy pořadí důležitosti. Zajímavé je, že to, čeho si na životě v obci ceníme, proč se nám tady líbí,
je v rovnováze s tím, co nás trápí a chtěli bychom to změnit. To je
určitě povzbudivý fakt.
Po krátké přestávce se diskuse u jednotlivých stolů začaly odlišovat.
U prvního stolu se pozitiva a negativa sepisovaná na stejně velký
arch papíru týkala Služeb v obci
(pošta, obchod, restaurace atp.).
U druhého stolu se účastníci
vyjadřovali k pozitivům a negativům Života v obci (spolkový život,
společenské akce, sport atp.).
Třetí stůl diskutoval na téma
Veřejná správa – co je funkční,
přínosné a kde jsou možnosti pro
zlepšení.
Téma pro poslední stůl bylo
Prostředí, a to nejen životní.

Závěrem mohl opět každý připojit svůj hlas a posunout připomínku na vyšší příčku zájmu.
Druhé „hlasování“ se lišilo tím, že
si každý z účastníků mohl vybrat
mimo „tu svoji skupinu“ ještě jednu, kde mohl uplatnit svůj hlas,
případně přidat připomínku, která mu na seznamu chyběla.
Počáteční rozpaky a obavy z toho, jak bude celý večer probíhat,

se zcela rozplynuly. Atmosféra
připomínala sousedskou sešlost
s občerstvením, ze které vzešla
řada konkrétních podnětů. Ty pomohly všem udělat první krok při
přípravě strategického plánu pro
ještě lepší Dobřejovice.
Těšíme se další setkání, které
se uskuteční opět ve Spolkovém
domě 4. 2. 2020 od 18:00.
n Ilona Reimannová
www.dobrejovice.cz
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úterý 4.2.2020 od 18:00 ve Spolkovém domě
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DOTAZNÍK KE STRATEGICKÉMU PLÁNU
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ám

Neúčastnili jste se plánovacích setkání a přesto chcete vyjádřit svůj
názor na současnost a budoucnost obce, její hodnoty a problémy?
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J

Vyplňte do 15. února dotazník jedním z uvedených způsobů:
n Tištěný dotazník je vložen do tohoto čísla. Pokud jich budete potřebovat více, jsou ke stažení na níže uvedeném odkazu. Vyplněný
dotazník odneste na obecní úřad či do jeho poštovní schránky.
n Online dotazník najdete na webu www.1url.cz/@dotaznikSP.
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a druhé plánovací setkání se zkuste na základě
svých profesních i dalších
znalostí předem zamyslet nad
tím, jaké vnější vlivy by mohly život a prostředí obce Dobřejovice v nejbližších 10 letech ovlivnit
k lepšímu i k horšímu.

Může se jednat o změny životního stylu a další společenské,
ekonomické či politické změny,
nové technologie, změny životního prostředí a přírodní pohromy.
Patří sem také rozhodnutí sousedních obcí, kraje a státu. Příkladem takových vlivů, které se
dnes hodně diskutují, jsou častější extrémní výkyvy počasí nebo stárnutí populace. Strategický plán pak připravíme tak, aby
co nejlépe využíval nabízející se
příležitosti a předcházel možným
negativním vlivům.
n OÚ Dobřejovice, Petr Klápště

Co

Druhé plánovací setkání v rámci příprav nového strategického plánu se
uskuteční ve Spolkovém
domě již v úterý 4. února
večer. Co od něj můžete čekat a na co se připravit?

2.SETKÁNÍ S OBČANY

Jak

Srdečně vás zveme na
druhé plánovací setkání
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Pojďme společně plánovat
ještě lepší Dobřejovice...!

CO SE DĚJE NA RA DNIC I

Čerpání dotace na opravu
ulice Příčné je v pořádku

V

polovině prosince proběhla na obecním úřadu kontrola čerpání dotace z rozpočtu Středočeského kraje, týkající se dotace ve
výši 811 716 Kč na rekonstrukci ulice Příčné mezi ulicemi Polní
a V Porostlým. Rekonstrukce komunikace proběhla na podzim loňského roku. Úředníci v závěrečném protokolu konstatovali, že dotace byla
použita hospodárně a v souladu s daným účelem.
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Ekologická havárie v ČOV
Doubravice

D

en před Vánocemi byl zástupce obce přivolán k ekologické havárii v čističce odpadních vod, fungující pro modletickou obchodní zónu. Na místě se za přítomnosti hasičů, policie a vodoprávního úřadu ukázalo, že nesprávnou manipulací při doplňování chemikálií
nutných pro provoz čističky došlo k úniku síranu železitého, který se
při čištění používá jako srážedlo. Celkem do půdy a do Dobřejovického
potoka uniklo cca 1 500 litrů této chemikálie. Hasiči podnikli opatření
pro omezení možnosti úhynu ryb ve vodním toku. Dobřejovičtí rybáři
následně provedli kontrolu na vodním toku. Naštěstí se chemikálie dostatečně vodou naředila a žádné ryby neuhynuly.
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Informace o změně ceníku Hlavní vlna placení poplatků
Sběrného dvora Dobřejovice proběhla bez komplikací

O

d 1. 1. 2020 se mění ceny, které Obec Dobřejovice platí provozovateli sběrného dvora za odpady odevzdané občany ve sběrném
dvoře Dobřejovice. U bioodpadu jde o navýšení ve výši 150 Kč/t,
u objemného odpadu o 450 Kč/t. Výše platby za nebezpečný odpad zůstala stejná. Pozitivní je, že se vedení obce podařilo dojednat, že provozovatel sběrného dvora nebude obci fakturovat původně požadovaný
měsíční paušální poplatek. Podmínky pro bezplatné odkládání odpadu
pro občany Dobřejovic se nemění.

L

eden bývá tradičně na obecním úřadu ve znamení velkého náporu stovek občanů, platících poplatky za odpad a za psy. Přestože
byla letos úhrada poněkud složitější (rozšířená o nutnost vyplňování formulářů s přihlášením se k platbě poplatku za komunální odpad), proběhlo vše bez komplikací a větších front. Hladkému průběhu
pomohlo především lednové rozšíření úředních hodin o úterý a čtvrtek.
Všem, kdo jste poplatky zaplatili včas, děkujeme za vzornou spolupráci.
n Obecní úřad Dobřejovice

Práce na obnově cesty směrem k Osnici a parku začaly
Odstraněním náletů a křovin a úpravou zemní frézou začaly v polovině ledna práce na zpřístupnění
historické „Pražské cesty“.

N

a jaře bude následovat
zpevnění plochy cesty, revitalizace zeleně, vybudování
nových navazujících cest a jedné
nové, 400 m dlouhé, aleje.
Po dokončení nových cest se
z dobřejovické ulice Okružní dostanete nejen do osnické lokality Na Vrbici (ostrůvek zástavby
uprostřed polí v blízkosti Dobřejovic), ale odtamtud i k osnickému hřbitovu, k průhonickému
parku a dále. Novou cestou a alejí
dojdete v budoucnu také na silnici vedoucí od Dobřejovic k parku.
Asi jediným pozitivním důsledkem nešťastného uzavření
průjezdu Průhonickým parkem
v loňském roce je snížení počtu

projíždějících automobilů na této
silnici. Tu proto budete moci využít pro bezpečný návrat do Dobřejovic z procházky po nově budouvaných cestách.
Výstavba těchto cest je součástí snahy obce o zlepšení prostupnosti krajiny. „Důležitost pěšího
a cyklistického propojení s okolními obcemi pro občany se potvrdila i při nedávném plánovacím
setkání s nimi. Volání po dalších
možnostech k procházkám, projížďkám, či běhání zaznívalo poměrně silně,“ uvedl starosta Martin Sklenář
Cesty jsou zatím ve stádiu zrodu a nejde je nyní projít bez potřísnění bahnem. Všechny úpravy by měly být hotové do poloviny
roku. Celkem půjde o téměř 900
metrů nových a obnovených cest!
Orientační mapu naleznete takéna www.1url.cz/@PrazskaCesta.
n Milan Hulínský
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POV EDLO S E

Nové sběrné místo na tříděný odpad

Hromady asfaltového recyklátu pomalu mizí

Duben 2019
Od 2. 1. 2020 mohou především občané ulic K Lesíku, U Křížku,
Vačkářova, Na Draškách, Šípková i Nad Robotou využít nové
kontejnery na plast, papír a sklo, umístěné při výjezdu z této
lokality. Najdete je schované za betonovou zídkou při křížení ulic
U Křížku a nově vznikající ulice Nad Robotou.

V dubnu loňského roku vyvolala Obec Dobřejovice na stavebním
úřadě v Říčanech jednání o nevzhledné skládce asfaltového
recyklátu u křižovatky ulice Jesenické se silnicí II/101.

Nové popelnice na jedlé oleje a tuky

Leden 2020
Na základě dohody, vzniklé na tomto jednání postupně společnost
Eurovia tuto nepovolenou deponii likviduje. Veškerý materiál by měl
být z pozemku odstraněn do konce března tohoto roku.
V polovině ledna byly instalovány dvě další sběrné nádoby na jedlé
oleje a tuky. Kromě dosavadního umístění v ulici Na Průhoně je
najdete i u kontejnerů na návsi a v Horní ulici.

Lepší posezení na návsi

Vlhké stěny ve spolkovém domě byly opraveny

Dříve
Místní občan upozornil obecní úřad na parkové lavičky na návsi
nelogicky otočené zády k chodníku, čelem k bývalému bludišti.

V prosinci bylo zjištěno, že příčinou vlhnoucích stěn a odpadávající
omítky v sálu spolkového domu je chybějící hydroizolace a tepelná
izolace na terase. Doplnění izolace a odvodnění provedl místostarosta
Jan Chvátal. Příčina tohoto problému tak byla odstraněna.

Výjezd z ulice Nad Hliníkem je opět bezpečný
Při pravidelné prohlídce obce bylo zjištěno, že stavební firma při
výstavbě retenční nádrže v lokalitě Nad Pražskou cestou odstranila
dopravní zrcadlo, které pomáhalo řidičům při výjezdu z ulice Nad
Hliníkem. Po intervenci místostarosty byla zjednána rychlá náprava
a na tomto nepřehledném místě již slouží zrcadlo nové.
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Nyní
Lavičky byly hned druhý den otočeny a zvou kolemjdoucí k posezení.
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SPO L EČENS K Ý A S P OLKOV Ý ŽIVOT

Lednové dění v mateřské škole Korálek

D

ěti z Mateřské školy Korálek v měsíci lednu navštívil
divadelní soubor Gábina
a Katka se zábavnou pohádkou
o nezbedných skřítcích. Nechyběly veselé písničky s doprovodem
basy, kytary či flétny. Předškoláci se skřítky zažili spoustu legrace
a seznámili se i s dalšími hudebními nástroji.
V tomto měsíci také shlédly ve
sférickém kině vědecký naučný
pořad Polaris. Dozvěděly se, co
všechno může přinést neobvyklé
přátelství tučňáka z jižního pólu
a ledního medvěda ze severního
pólu. Z míst, kde se báječně pozorují hvězdy i planety. Pro děti
to byl nevšední zážitek, kdy pro-

mítaný pořad pozorovaly a naslouchaly v leže, v pojízdné nafukovací kopuli.
Děti se v prvním měsíci nového roku bohužel sněhu nedočkaly, a tak si zimní sporty mohly
vyzkoušet alespoň v prostorách
tříd. Bruslily pomocí koberečků na linoleu či házely papírové
koule na cíl. S dalšími zimními
aktivitami se seznámily na interaktivní tabuli, které byly zaměřené na rozvoj předmatematického
myšlení.
Koncem měsíce února nás čeká ještě jedna velká společná akce spojená s masopustním veselím – a to karneval.

n Jana Horká

www.dobrejovice.cz
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CO. K DY, KDE V DOBŘEJOV IC ÍC H

ZVEME VÁS NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V neděli 15. března 2020 se uskuteční tradiční vítání občánků.
Milí rodiče nově narozených dětí, rádi bychom Vaše ratolesti slavnostně přivítali mezi obyvatele obce Dobřejovice.
Na našich webových stránkách je ke stažení formulář Vítání občánků.
Ten najdete také pod odkazem www.1url.cz/@obcanci.
Postačí když jej vyplněný vhodíte do schránky či odevzdáte na
obecním úřadu. Poté Vám zašleme pozvánku. Těšíme se na Vás.
n Obecní úřad Dobřejovice
INZERCE

O slavte ných
den zamiloDvoabrejovic
s pa štikami z

V alentýnská
pa štiková
bonboniéra 15 0 g
(2 ks s brusinkami,
2 ks s mandlemi,
2 ks s kach. játry
a šampanským)

www.pateduchef.cz
8
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CO. K DY, KDE V DOBŘEJOV IC ÍC H

PRAVIDELNÉ
AKCE VE
SPOLKOVÉM DOMĚ:
Den
a hodina

Název akce,
organizátor

Jóga
pondělí
Táňa Lipowská
19:00 – 20:00
776 633 974
úterý
18:30 - 19:30

Pilates
Z. Novosadová
776 296 002

středa
16:45 - 17:30

Jóga - děti 6-10
Táňa Lipowská
776 633 974

středa
17:45 - 18:30

Jóga - děti 6-10
Táňa Lipowská
776 633 974

Jóga
středa
Táňa Lipowská
19:00 – 20:00
776 633 974

ZVEME VÁS NA 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Místo konání: Obecní úřad – zasedací místnost, Na Návsi 26, Dobřejovice
Datum konání: čtvrtek 13. února 2020 od 18:00
Na jednání zastupitelstva mimo jiné představí Staročeská pekárna svůj záměr nahradit oblíbenou pojízdnou prodejnu pečiva mobilním prodejním kioskem s terasou.
Finanční výbor představí výsledek své kontroly. Zastupitelé se budou zabývat také
pořízením tří nových měřičů rychlosti s kamerovým systémem či přeložkou nízkého
napětí u objektu Na Návsi 36. Na programu budou i další zajímavé body.

čtvrtek
18:00 - 19:00

Pilates
Z. Novosadová
776 296 002

čtvrtek
20:00 - 21:00

Zumba
Táňa Lipowská
776 633 974

pátek
15:00 - 17:00

Knihovna

pátek
15:00 - 17:00

Čtenářství,
společenské
hry, tvoření
(pro děti i dospělé), doučování (pro děti)

neděle
19:00 - 20:00

Zumba
Táňa Lipowská
776 633 974

Pronájem prostor:
Spolkový dům je možné využít
pro soukromé či firemí akce.
Ceník:
n 150 Kč/h - jedna místnost
n 400 Kč/h - celý SD
n 1500 Kč/den - celý SD
Rezervace:
n www.1url.cz/@rezervaceSD
n mistostarosta@dobrejovice.cz
n tel.: 607 055 158
www.dobrejovice.cz
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Z AJ ÍMAVOSTI Z OBC E

Dobřejovický uličník

D

Nová rubrika nebude přehledem nezbedníků v obci,
jak by se podle jejího názvu mohlo zdát. Obsahem
bude původ názvů jednotlivých dobřejovických ulic.

nes se zaměříme na ulici Nad Hliníkem. Jedná se
o krátkou slepou uličku,
ústící do ulice Jesenické. Její název nemá nic společného s hliníkem – aluminiem. Ostatně jak
víme z textů pana Cimrmana, Hliníka nenajdeme v Dobřejovicích,
ale v Humpolci, kam se odstěhoval. Za původem názvu naší uličky stojí dobývání hlíny ve svahu
směrem k ulici Skalické.
Ta se v tomto místě (hliníku)
dobývala na cihly, v místě bývala

také cihelna. O tom se píše i v historické kronice obce: „Protější
strana (potoka) jest nižší zemitá,
která v některých místech má dobrou cihlářskou hlínu, zvláště zase u nás v Dobřejovicích. Z příčin
těchto byla asi u nás cihelna obecní založena, kterou ale spíše některá zdejší vrchnost založila na
obecním pozemku platíce do obecní (kasy?) poplatek. Kdy vlastně
a kým založena byla není mi známo, dle vybraného množství hlíny
a různých odpadků různých materiálů může to být několik století. Diluviální náplav hlíny cihlářské jest zvláště v cihelně mohutný:

11 až 12 metrů vysoký. Na mnoha
místech skrz tyto vrstvy jsou díry
asi jako studna, zaplavené jinou
a sice hlínou tmavou, v níž nachází se dosti také kamenů i také
kosti. V jedné byla kostra asi jako
ze psa i také malinko jako křečka
i také skořápky šnekovité. Díry tyto pronikají všechny vrstvy až na
skalnatý spodek hlíny cihlářské.
Letošního roku 1936 při kopání
skrýše pro brambory v cihelně pan
mistr cihlář B. Švarcbek přišel na
kost diluviální, která byla značně
obalena cicvárem vápencovitým,
jest to kost kolenní předpotopního
koně.“
n Jan Chvátal

Dobřejovice ve fotografiích včera a dnes
Na základě vašich kladných ohlasů pokračujeme
dalším článkem v rubrice
započaté v minulém čísle.
Tentokráte se podíváme na
louku vedle zámku, kde bývaly budovy statku.

N

a fotografii z roku 1974 vidíme rodiče bývalé paní
starostky Žilikové. Její otec
(v podřepu) a matka (žena v šátku) stojí se svými dcerami před
někdejším kravínem. Právě paní Mária Žiliková byla svého času
nejstarší občankou Dobřejovic! Zemřela v roce 2016 ve věku 91 let.
Většina budov na historickém
snímku již nestojí. Malá bílá budova za hnojištěm sloužila jako váha.
V otevřené stodole za ní se skladovala zemědělská technika družstva. V průhledu stodolou jsou vidět okna domku č.p. 219 a 220,
který dosud stojí. V něm bydlel
zahradník pan Hrubý, za domem
měl skleníky a pole, na kterém
pěstoval se svou ženou zeleninu.
V zadní části zemědělského
dvora pak byly stodoly. Hospodářské budovy byly vybudovány
jako součást dobřejovického velkostatku, který náležel k panství.
Jsou znázorněny již na historických mapách stabilního katastru z roku 1841. Tyto budovy byly
zbořeny koncem osmdesátých let
v souvislosti s výstavbou nového
kravína (nyní Alimpex). Díky tomu
mohlo JZD zbourat původní kravín i stodoly. Následně na tomto
místě vyrostly nové bytovky.
n Jan Chvátal, Pavla Mikušková

10 www.dobrejovice.cz

DŘÍVE: Záběr do prostoru tehdejšího JZD Rudá hvězda v roce 1974. Foto: archiv OÚ.

č.p.
152

č.p.
219

č.p.
220

váha

NYNÍ: Na místě stodol nyní stojí bytovky v ulici U Zámku. Na místě kravína je dnes louka.
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ROZHOVOR

„Život na vesnici mě baví, každý je tu něčím
výjimečný,“ říká kronikářka Markéta Zdeňková

K

roniky patří mezi první díla
české literatury. K některým
se dokonce pro svou důležitost mnohokrát vracíme a alespoň na malou chvilku tak můžeme
nahlédnout do života předchozích generací. Markéta Zdeňková
se do obce Dobřejovice přestěhovala s rodiči a sestrou ještě, když
byla malá. Od té doby ovšem na
toto místo nedá dopustit. Důkazem je i elán, se kterým již přes
rok zaznamenává historii naší obce. Je i aktivní součástí komunity
a do toho zvládá i náročnou pozici zdravotní laborantky v IKEMu.

Co vás vedlo k rozhodnutí přijmout pozici kronikářky?

Jako kronikářka obce musíte
mít velmi speciální vztah k místu svého bydliště. Jedná se přeci
jenom o nové povinnosti?

MZ: Upřímně nevím, kolikátá
je to kronika, ale když jsem se na
úřadě dívala na ty předešlé, tak
jsem viděla jednu, která byla i čtyřicet let stará. Kronika, kterou píšu já, začíná 1. 1. 2009, tedy je již
10 let stará.

MZ: V Dobřejovicích žiji bezmála třicet let. Mám to zde opravdu
moc ráda. Vyrůstala jsem tu a také tu mám úžasné přátele. Život
na vesnici mě baví. Především asi
proto, že to tu není tak anonymní, jako ve velkých městech. Většinou se tady lidé znají, pomáhají si
a když se potkají, tak se pozdraví
a prohodí i pár slov, což je skvělé.
Věnujete se zde i jiným aktivitám, které jsou spjaté s obcí?
MZ: Jako členka kulturní komise obce Dobřejovice se zapojuji
do veškerých obecních akcí i akcí
místního spolku, když potřebují
pomoc. Občas píšu i články do našeho zpravodaje. Volný čas bych
chtěla věnovat i psaní o občanech
naší vesnice. Každý je tu totiž něčím výjimečný.

MZ: Pan starosta sháněl někoho, kdo by tuto agendu převzal
a mě to okamžitě přišlo jako úžasný nápad. Od 1. ledna minulého
roku jsem se tedy pustila do vytváření dalšího odkazu naší vesnice, který si budou moci budoucí generace přečíst. Je hezké být
toho součástí.
Můžete nám prozradit, kterým
datem kronika, na které nyní
pracujete, začíná? Víte, kolikátá je to obecní kronika v pořadí?

Přiblížila byste nám, co všechno do kroniky zaznamenáváte
a v jaké podobě? Slyšeli jsme, že
někteří kronikáři například do
kronik i malují?
MZ: Do kroniky zaznamenávám především dění v obci,
všechny kulturní akce a kde se co
stalo a co se opravilo. Zjednodušeně řečeno ty nejdůležitější věci. Jinak do kroniky přede mnou
nikdo naštěstí nemaloval, tak nemusím ani já. Malovat totiž neumím (smích).
Jak takový zápis či záznam vůbec vypadá? Nevyrábí se dnes
kroniky na počítači?

MZ: Moc se mi líbí ručně psaná forma kronik. Mají jedinečné
kouzlo. Zápisy proto dělám všechny písemně a velmi mě to tak baví. V dnešním moderním světě plném informačních technologií mi
to připadá autentičtější.
Kde a jak získáváte informace?
Jak řešíte situaci, kdy je například složitější ověřit si jejich
správnost?
MZ: Informace získávám jak ze
čtení Dobřejovických zpravodajů, tak i pravidelnou účastí na zasedání zastupitelstva. Samozřejmě že mým zdrojem je například
i přímo vedení obce. Informace,
které jsem si neověřila, do kroniky nepíšu.
Překvapilo Vás někdy něco při
zpracovávání kroniky?
MZ: Většinou se účastním veškerých obecních akcí. Ať už se jedná o ty kulturní nebo v návaznosti
na komunální politiku. Díky tomu
jsem ještě nenašla nic, co by mě
překvapilo či zaskočilo.
Pomáhá Vám někdo s přípravou?
MZ: S přípravou kroniky mi nikdo nepomáhá. Vše zařizuji a zaznamenávám sama. Samozřejmě jí ale nosím ke kontrole na
úřad panu starostovi. Zatím vše
probíhá naprosto bezproblémově a vždy mi byly veškeré zápisy
schváleny. Pomoc ani nepotřebuji.

Je nějaká oblast, kde byste spolupráci obyvatel uvítala?
MZ: Určitě! Jak jsem již zmínila, tak při psaní do Dobřejovického zpravodaje. Chtěla bych více
psát o lidech z naší nádherné vesnice a jejich životních příbězích.
Pokud by měl kdokoli zájem, tak
mu ráda věnuji čas a určitě spolu
vymyslíme zajímavé články.
n Milan Hulínský

OBECNÍ KRONIKY
Od roku 2006 úlohu kronik
v České republice určuje zákon
č. 132/2006 Sb., o kronikách
obcí, kterým byl zrušen zákon
z roku 1920. Kroniku je v České republice povinna vést každá obec. Je vedena jako ručně
psaná kniha s číslovanými listy
po uzavření každého kalendářního roku. Do kroniky se podle
zákona zaznamenávají zprávy
o důležitých a pamětihodných
událostech v obci pro informaci
i poučení budoucím generacím.
Do kroniky má ze zákona každý
právo nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě, do
ručně psané nebo vytištěné pod
dohledem kronikáře. Občan obce starší 18 let může písemně navrhnout změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice
a obec podle okolností takovou
navrženou úpravu provede.
www.dobrejovice.cz 11
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Když chcete víc než

FITNESS
KLUB
Proč jsme členy klubu
„Jsme pár, který jde do všeho naplno a slovo
Nejde, pro nás neexistuje. Naše rozhodnutí udělat
něco pro své zdraví a zapracovat na zlepšení kondice
nás tak přivedlo až do Klubu Park Holiday.
Oslovily nás zdejší široké možností sportovního vyžití,
ale především klidná klubová atmosféra, která je
protipólem všech masových zařízení.
Jako členové klubu si nyní již přes půl roku užíváme
špičkově vybavenou fitness zónu Energym nebo nově
zrekonstruovaný Clubwell s bazénem a saunami.
Chystáme se vyzkoušet badminton. V klubu čerpáme
pozitivní energii, potkáváme se s mnoha příjemnými
lidmi a je nám zde moc fajn.“
Míša a Jirka, členové klubu od roku 2019

A

MĚSÍC
ZA PŮLKU!
O
PLATÍ D

29

Obec 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,
702 277 227
Kontakt na finanční úřad:
Tel.: 323 627 305,
323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Kontakt na Okresní správu
sociálního zabezpečení
Praha-východ:

20

Kontakt na Úřad práce,
kontaktní pracoviště
pro Prahu-východ:
Tel.: 950 151 111
Fax: 950 151 302
e-mail: posta@py.mpsv.cz

20

.2

Obecní úřad
Dobřejovice

Tel.: 284 005 401
Fax: 284 005 404
E-mail podatelny:
posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh

CE
KVyzkoušejte
si
Zaregistrujte se na
www.ener-gym.cz

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY

.

www.ener-gym.cz
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PH inz A5 - Dobrejovice - UNOR_2020.indd 1

Poruchy veřejného osvětlení
Telefon: 800 101 109
– je nutné uvést číslo lampy,
která nesvítí, a ulici.
Poruchy elektřiny
Telefon: 840 850 860

13.01.20 15:55

Koupím pole, louky nebo zahradu v okolí Prahy někde u zástavby s přístupem. Tel. 603 442 474

Poruchy plynu
Telefon: 272 767 300

TÉMA DALŠÍHO ZPRAVODAJE: JARNÍ ÚKLID OBCE
Tématem čísla, které držíte v ruce, měla být původně zimní údržba obce. Ale člověk míní a zima mění. Letos sníh ne a ne přijít (alespoň do
uzávěrky tohoto čísla)! Proto jsme se v tomto zpravodaji věnovali vysoce aktuálnímu tématu zajištění bezpečnosti.
V březnovém čísle se ale údržbě a úklidu věnovat budeme, jen už se bude jednat o přípravu na jaro. Pozveme vás na tradiční dubnovou úklidovou
akci. Seznámíme vás s tím, jak každý z nás může pomoci tomu, aby okolí naší obce bylo bez odpadků. Dozvíte se také, co všechno s příchodem
jara zajišťuje obec: ať už jde o odbornou prohlídku stromů a jejich prořez, opravy silnic, čištění komunikací či dešťových vpustí.
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