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Milí Dobřejováci,
zima se rozhodla letos skončit
o něco dříve. Bohužel si tak nejspíše tentokráte neužijeme bruslení na dobřejovických rybnících,
ani běžkování v okolí naší obce.
Rychlý nástup jara ale přeje stavebním pracem, které budou velmi brzy zahájeny. Na jaře se totiž
v Dobřejovicích a jejich nejbližším
okolí budou realizovat tři dopravní
projekty. Díky nim nakonec budeme mít nové chodníky, přechody,
semafor i povrch některých komunikací. Jejich realizace si ale vyžádá v následujících měsících řadu
omezení. Děláme všechno proto,
aby omezení byla pro dobřejovické
občany co nejméně citelná a aby
trvala co nejkratší dobu. I přesto
bude nutné se obrnit trpělivostí.
Mám radost, že se nám podařilo smluvně zajistit umístění našich předškoláků do Základní školy v Čestlicích. Ve spolupráci a na
základě uzavřeného Memoranda
právě s obcí Čestlice máme záměr
vystavět v budoucnu společnou
Základní školu, která by vyřešila
tuto problematiku na mnoho desítek let pro obě obce. S ohledem
na narůstající výstavbu v okolí
Prahy je potřeba mít v tomto ohledu připravenu dlouhodobou strategii a zahájit dílčí kroky.
V únoru, a doufejme, že již definitivně, povolila své sevření epidemie koronaviru a tak jsme se
mohli společně setkat na prvních
letošních akcích. Jsem rád, že
Šipkový turnaj i Masopust se vydařili. Doufám, že další plánované
akce na letošní rok již proběhnou
bez zásadních omezení.
váš starosta
Martin Sklenář

www.dobrejovice.cz

Provoz v Dobřejovicích
na jaře ovlivní řada
dopravních staveb

Začátek letošního jara se
v Dobřejovicích a okolí ponese v duchu zvýšené stavební činnosti na silnicích.
Přinese to s sebou ale i řadu dočasných omezení
v dopravě.

Z

hlediska obce je nejdůležitější investicí bezesporu výstavba chodníků, přechodů a semaforu na Čestlické ulici.
„Na přípravě tohoto velmi důležitého projektu pracujeme intenzivně již od našeho zvolení v listopadu 2018,“ připomněl starosta
Martin Sklenář. Obec za tu dobu
dokázala zajistit koupi a směnu
pozemků na rozšíření stávajících
chodníků i na výstavbu chodníků
nových. Za takřka půl milionu korun bylo nutné přesunout překážející elektrické sloupy. Obec také
musela vybudovat majitelům přilehlých zahrad nové ploty v posunutém místě. Pracovníci obce
udělali provizorní povrch chodníků, který slouží již rok a půl. V mezidobí finišovaly práce na projektové dokumentaci, získání
stavebního povolení, výběru do-

davatelské firmy i na zajištění dotací. „Celý projekt bude stát přes
šest milionů korun. Podařilo se
nám ale zajistit dvě dotace v souhrnné výši takřka 4,8 milionu korun, takže z obecního rozpočtu
bude nutné doplatit pouze okolo
zhruba dvacet jedna procent z celkových nákladů,“ uvedl místostarosta Jan Chvátal. „Práce na výstavbě chodníků začnou 1. dubna
a vzhledem k nutnosti vyměnit
i poškozenou dešťovou kanalizaci pod částí trasy potrvají asi tři
měsíce. Věřím, že všichni pochopí nutnost a potřebnost tohoto záměru a rád bych všechny poprosil
o shovívavost s omezeními, které
ze stavby budou vyplývat,“ dodal
starosta Sklenář. Souhrnný přehled dopravních omezení naleznete na další straně.
V jarním období budou probíhat také dvě stavby na krajských
silnicích v okolí. Již okolo 9. března začne Krajská správa a údržba silnic kompletní rekonstrukci
komunikace III. třídy od křižovatky Jesenická x Kaštanová až k bráně do Průhonického parku (V Labeškách). Stavba by měla trvat

přibližně jeden měsíc. „K potřebnosti rekonstrukce této silnice,
která je po uzavření v Průhonickém parku slepá, jsem se na jednáních vyjádřil velmi negativně a usiloval jsem, aby Krajská
správa místo toho opravila úzkou a poškozenou silnici na Čestlice. Bohužel plány rekonstrukcí
krajských silnic jsou dané dlouho
dopředu. Podařilo se mi tedy alespoň prosadit následnou opravu
některých místních komunikací,
které budou sloužit pro objížďky,“
řekl starosta Sklenář.
Poslední a pravděpodobně největší dopravní omezení plánuje
kraj v rámci rekonstrukce mostu a kruhových objezdů na Exitu
8 dálnice D1, kdy dojde k úplné
uzavírce komunikace od dálnice
(okolo střelnice) směrem do naší obce na dobu zhruba pěti týdnů. Začít se má 15. dubna. „Naší
snahou bylo v rámci přípravných
jednání všechny stavby vzájemně
zkoordinovat a zajistit, aby dopravní omezení pro dobřejovické
občany byla co nejmenší,“ zdůraznil starosta Sklenář.
n Milan Hulínský
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Přehled dopravních uzavírek a omezení na jaře
Čestlice

EXIT8 - most a křižovatky
oprava povrchu komunikace
3
na mostu a okružních křižovatkách
cca. od 15. 4. cca. 2 měsíce

D1 - EXIT 8
Nupaky

Průhonický park

Silnice k parku
oprava povrchu komunikace
od 9. 3. cca. měsíc

1

Dobřejovice

Osnice

2

Chodníky na Čestlické
chodníky, přechody
od 1. 4. cca. do 30. 6.

1) Silnice k Parku

2) Chodníky na Čestlické

3) EXIT8 - most a křižovatky

Začátek prací: 9. 3. 2022
Konec prací:
cca. 9. 4. 2022
Investor:
Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje
Popis stavby: Dojde k celkové opravě povrchu komunikace od křižovatky s ulicí Jesenická až k bráně Průhonického parku. V rámci následných oprav objízdných tras bude
zhotoven nový povrch ulice U Parku.
Omezení: Omezení se budou týkat jen okrajových částí Dobřejovic (areál Alimpex, ulice
U Parku a částečně i Kaštanová).
Dopravní opatření: Příjezd k objektům dotčených stavbou bude zajištěn přes stavbu, nebo objízdnými trasami vyznačenými
na místě.
Autobusy MHD: Autobusů hromadné dopravy se stavba nijak nedotkne.

Začátek prací:
1. 4. 2022
Konec prací:
cca. 30. 6. 2022
Investor: Obec Dobřejovice
Popis stavby: Dojde k rozšíření stávajících
chodníků a výstavbě nových a také k výstavbě nových přechodů pro chodce při ulici Čestlická.
1.etapa: Od přechodu u fotbalového hřiště
ke křižovatce s ulicemi Na Průhoně a U Kapličky. Následně dojde také k dočasnému zákazu vjezdu z Čestlické do ulice Na Průhoně.
2.etapa: Od křižovatky s ulicemi Na Průhoně
a U Kapličky až po Slepou ulici.
3.etapa: V bezprostředním okolí zastávky
Dobřejovice, Čestlická.
Omezení: Vzhledem k malé šířce komunikace bude muset být doprava ve všech etapách svedena do jednoho pruhu. Bude také
docházet k postupnému uzavírání jednotlivých částí chodníku.
Dopravní opatření: Doprava na místě stavby
bude řízena kyvadlově pomocí světelné signalizace (semaforů).
Vzhledem k částěčnému souběhu s pracemi
na EXITu8 se předpokládá, že většina tranzitu se Dobřejovicím vyhne po silnici II/101 na
modletický EXIT 12 a pak dále po dálnici D1
do Průhonic či do Prahy.
Autobusy MHD: Autobusů hromadné dopravy se stavba nijak nedotkne.
O podrobnostech vás budeme informovat
v dalším čísle Zpravodaje!

Začátek prací:
cca. 15. 4. 2022
Konec prací:
cca. 15. 6. 2022
Investor: Krajská správa a údržba silnic SK
Popis stavby: Dojde k celkové opravě povrchu komunikace v prostoru mostu přes dálnici D1 mezi střelnicí a Hornbachem a na
přilehlých křižovatkách.
Omezení: Přejezd přes dálici bude uzavřen.
Dopravní opatření: Oficiální objízdná trasa
povede mimo Dobřejovice po silnici II/101 na
modletický EXIT 12 a pak dále po dálnici D1
do Průhonic či do Prahy.
Autobusy MHD: Dosud ještě probíhají intenzivní jednání s cílem zajistit co nejpřímější
trasu pro linkové autobusy tak, aby případné
prodloužení jízdy bylo co nejkratší.
O podrobnostech vás budeme informovat
v dalším čísle Zpravodaje!
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Zastupitelé schválili studii sportovního centra
Rekonstrukce a dostavba
budovy na fotbalovém hřišti vstupuje do další fáze.
Zastupitelé schválili dopracovanou studii a projektanti začínají připravovat
dokumentaci pro stavební
povolení.

V

minulém čísle Dobřejovického zpravodaje jsme
vás podrobně informovali o plánech na dostavbu a rekonstrukci budoucího Sportovního
a společenského centra Dobřejovice. Plány vznikly na jednáních
projektantů, vedení obce, zastupitelů i zástupců fotbalového klubu. „Po zveřejnění studie na strán-

kách Dobřejovického zpravodaje
a na internetových stránkách obce dorazily ze strany veřejnosti celkem tři dotazy, připomínky,
nebo návrhy na doplnění. Na ně
jsme jednotlivým občanům ve
shodě s projektantem zareagovali. Nic tak nebránilo přijetí studie
zastupitelstvem,“ popsal starosta Martin Sklenář. Ihned po zasedání zastupitelstva byl projektant
vyzván k přípravě projektové dokumentace pro navazující územní
a stavební řízení podle schválené
smlouvy. Podrobný projekt by se
měl dostat na jednání zastupitelstva ke schválení nejpozději příští měsíc.
n Milan Hulínský

±0,000 = 321,200 m n. m. Bpv

Další chodník a zastávky jsou o dva kroky blíže
Autobusové zastávky
a navazující chodníky
a přechody na horní části
ulice Košumberk znatelně
a dlouhodobě chybí. Jejich
plánovaná výstavba se
v minulých týdnech opět
o něco přiblížila.

P

rvní dobrou zprávou je, že
Dobřejovice na tento projekt v lednu obdržely pravomocné stavební povolení. „Ihned
po získání tohoto posledního
chybějícího dokumentu jsme ještě jen tak tak stihli podat dlouho
připravovanou žádost o dotaci
na Státní fond dopravní infrastruktury,“ uvedl místostarosta
Jan Chvátal.
Celkové náklady na autobusové
zastávky v obou směrech, navazující chodníky v ulicích Košum-

berk, Horní a U Křížku, mlatovou
stezku vedoucí k cyklostezce, přechody pro chodce, veřejné osvětlení a také na přeložku vedení vysokého napětí v místě autobusové
zastávky narostly až k 7,5 milionům korun. „Jsem moc rád, že
se nám podařilo žádost o dotaci ve výši přes pět milionů korun
letos podat. Končí totiž staré programové období evropských fondů a nikdo není schopen říci, zda
o tuto podporu budou obce moci
žádat také v následujících letech.
A bez dotací, jen z rozpočtu obce,
bychom tak velký projekt uskutečnili jen stěží,“ dodal starosta Martin Sklenář.
Samozřejmě se nabízí otázka,
jaký bude další postup. O tom,
zda byla žádost o dotaci úspěšná, se obec dozví letos v létě. „Pro
úspěch žádosti jsme udělali maxi-

OZN. REVIZE

PŘEDMĚT REVIZE

HIP

Projektant části PD

RAFPRO s.r.o.
Šlikova 403/16, 169 00, Praha 6

RAFPRO s.r.o.
Šlikova 403/16, 169 00, Praha 6

Investor

Obec Dobřejovice
Na Návsi 26, 25101 Dobřejovice

Místo stavby
Město/Obec
Název akce

k. ú. Dobřejovice [627640], č. parc. st. 169, 1

obec Dobřejovice [538167] , okres Praha-Vý

Stavební úpravy a přístavba Sp
společenského centra Dob
Dílčí část akce
Profese

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘE

Název výkresu

Axonometrie - navržený stav

mum. Pokud to vyjde, vyhlásíme
hned letos na podzim výběrové řízení na zhotovitele stavby. Potom
by celá stavba mohla být hotova

v průběhu první půlky příštího
roku,“ popsal další vývoj starosta Sklenář.
n Milan Hulínský

Druhá dotace na stavbu chodníku na Čestlické
Obci se podařilo získat
druhou dotaci na výstavbu chodníků na Čestlické.
Z celkových nákladů ve výši šest milionů korun tak
bude třeba z obecního rozpočtu doplatit jen asi 20
procent.

O

bec Dobřejovice již v minulém roce získala na tuto akci více jak 3,5 milionu ze Státního fondu dopravní

infrastruktury. „Protože již máme uzavřenu smlouvu s vybraným dodavatelem prací, mohli
jsme fondu poslat veškeré podklady pro podpis smlouvy o dotaci. Zároveň jsme podali další žádost o finanční příspěvek
na Středočeský kraj. Také zde
jsme byli úspěšní,“ uvedl místostarosta Jan Chvátal.
Dotace ve výši 1,239 milionu
korun přijde z programu na období 2021-2024 pro poskytová-

Kreslil

Ing. arch. Michal Tala

ní dotací na rozvoj obcí do 2 000
obyvatel ze středočeského Fondu obnovy venkova. Poskytnutí
dotace schválila rada i zastupi-

telstvo Středočeského kraje a také zastupitelstvo obce Dobřejovice.
n Milan Hulínský

Projekt „Rozšíření chodníku
v ulici Čestlické a oprava dešťové kanalizace“ je realizován
s finančním přispěním Středočeského kraje

Tato akce je spolufinancována
také z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury.
www.dobrejovice.cz
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Školský obvod máme zajištěný v Čestlicích
Rodiče budoucích prvňáčků by měli mít za několik
týdnů jistotu, že obec pro
jejich děti zajistila dostatek
míst v základní škole.

N

eměla by se tak opakovat situace z minulého roku, kdy Průhonice kvůli
zahlcení své školy (hlavně dětmi z Nupak) vypověděly okolním obcím smlouvu o společném
školském obvodu. Na navazují-

cích jednáních starostů obcí se
pak nepodařilo dojednat dohodu. „Loni musel stanovit školský
obvod na poslední chvíli krajský
úřad. Dobřejovicím jej provizorně na jeden rok určil do Čestlic.
Pro děti ze sousedních Nupak se
dokonce našlo místo až v daleké Sázavě,“ připomněl starosta
Martin Sklenář.
Dobřejovice se rozhodly neponechat další vývoj náhodě. „Po celý rok jsem vedl intenzivní jednání

Obec hodlá zajistit dostatek míst v základních školách pro dobřejovické děti také v horizontu desítek
následujících let. Proto se
domlouvá se sousedními
Čestlicemi na přípravě výstavby nové školy.

VŠE PRO MOTORKÁŘE

Taška na řídítka
MotoZem

299 Kč

V

499Kč

Přilba na motorku
Street Racer SR I1
MotoZem Performance

2 399 Kč

Akce platná do 31. 3. 2022.

2 999Kč

motozem.cz

íc jak rok trvající rozhodování o tom, se kterými
z okolních obcí se spojit
při výstavbě nové základní školy
za půl miliardy, jde do finále. „Po
dlouhém zvažování jsme s našimi zastupiteli zvolili spolupráci s Čestlicemi. Jsem rád, že chuť
spolupracovat je oboustranná,“
uvedl starosta Martin Sklenář.
Obě zastupitelstva postupně schvalují dokumenty vedoucí
ke vzniku dobrovolného svazku
obcí. Zastupitelstvo obce Čestlice na svém jednání letos v lednu
schválilo předložený návrh Memoranda o spolupráci. Jeho cílem je společná snaha o vybudování „Nové základní školy“,

www.dobrejovice.cz
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vyhlášku o stanovení společného
školského obvodu základní školy s obcí Dobřejovice. Obdobnou
vyhlášku musí vydat také naše
obec. „Naší prioritou je vše zajistit včas tak, aby při letošním zápisu do čestlické školy měly naše děti jistotu přijetí. Z tohoto důvodu
proto také svolávám na 4. března
37. mimořádné zasedání našeho
zastupitelstva,“ doplnil starosta
Martin Sklenář.
n Milan Hulínský

Do výstavby nové ZŠ
„půjdeme“ s Čestlicemi

INZERCE

4

s cílem zajistit pro naši obec dohodu o společném školském obvodu v co nejdostupnější škole. Jsem
rád, že se nám to v návaznosti
na společný záměr výstavby nové
školy podařilo domluvit v Čestlicích,“ dodal starosta Sklenář.
Zastupitelstva
Dobřejovic
i Čestlic již schválila dohodu o vytvoření společného školského obvodu pro tyto dvě obce v Základní
škole Čestlice. Následně v Čestlicích schválili Obecně závaznou

09.02.2022 9:35:34

jakožto svazkové školy obcí Čestlice a Dobřejovice. Memorandum
zároveň v době přípravy, výstavby a uvádění do provozu nové
základní školy zajišťuje, že děti
z Dobřejovic budou moci plnit povinnou školní docházku ve stávající Základní škole v Čestlicích.
„Do doby, než se podaří vystavět novou svazkovou základní
školu v Čestlicích, nás čeká řada
let intenzivní práce. Jsem ale přesvědčený, že jsme vykročili správným směrem,“ dodal starosta
Sklenář.
n Milan Hulínský
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Obec získá darem pozemky u Nového rybníka
velmi vstřícný přístup a za darování pozemků, které jsou zčásti
nutné pro dlouhodobě připravovaný projekt obce,“ uvedl místostarosta Jan Chvátal. „Zároveň bych rád zpětně poděkoval
také všem majitelům pozemků,
kteří v posledních letech darovali, směnili, či za nízké částky

odprodali obci pozemky nutné
pro výstavbu chodníků na Čestlické ulici a na Košumberku.
Obec si takového přístupu velmi váží. Tím spíše, že v minulých
měsících se ukázalo, že takový
přístup nemusí být pravidlem,“
dodal starosta Martin Sklenář.
n Milan Hulínský

KRÁTC E ZE ZASTUPITELSTVA
Dva dobřejovičtí občané
darují obci šest pozemků
o celkové výměře 2138 m2.

J

edná se o pozemky v blízkosti Nového (Mlýnského) rybníka. „Spoluvlastníci nás
oslovili s tím, že nadále nechtějí platit daň z nemovitých věcí
za pro ně nevyužitelné pozemky s křovinami mezi polem a asfaltovou komunikací vedoucí od
ulice Čestlické k Mlýnskému rybníku. Při následných jednáních
souhlasili také s darováním části jejich pozemků u Mlýnského
rybníka,“ popsal místostarosta
Jan Chvátal. Tyto pozemky zahrnují část vodní plochy, přilehlé

komunikace na jeho okraji včetně mostku s propustkem na vtoku do něj a zeleň na části břehu
rybníka i na náspu komunikace.
Dohoda s těmito spolumajiteli je
jednou ze tří chybějících pro získání celé plochy rybníka. To je
nutné pro podání dotace na jeho případné odbahnění. „S druhým majitelem - Povodím Vltavy
- již připravujeme směnu pozemků,“ uvedl místostarosta Chvátal.
Posledním majitelem pozemků
v rybníku je Arcibiskupství Pražské, kde se zatím možnost dohody nerýsuje.
„Chtěl bych moc poděkovat
oběma dosavadním spolumajitelům těchto pozemků za jejich

Odkup pošty se blíží
ke zdárnému konci
Podle schválené architektonické koncepce centra obce
má v místě dnešní budovy
pošty do budoucna vyrůst
nový objekt s velkým společenským sálem a restaurací. Jednání mezi Českou
poštou a obcí o odkupu budovy se blíží k dohodě.

D

obřejovické
zastupitelstvo již v září minulého
roku schválilo záměr odkupu nemovitosti č.p. 3 a pozemku parc. č. 148 od České pošty za částku 4 032 620 korun.
„Při následném jednání s Českou poštou o podrobnostech kupní smlouvy vyplynulo, že v tomto
případě je nutno k ceně připočítat příslušnou sazbu DPH a tuto
částku zanést do usnesení zastupitelstva,“ uvedl starosta Martin Sklenář. Celková částka, která

bude následně uvedena v kupní
smlouvě, je tedy 4 879 470,20 korun včetně DPH. „Celou záležitost
jsme konzultovali s auditorem obce a následně externím daňovým
poradcem. Oba se nakonec shodli, že v tomto případě je opravdu
nutné přičíst k ceně daň z přidané
hodnoty,“ dodal starosta Sklenář.
Problematika DPH vyvstala ve
chvíli, kdy obec kupuje uvedenou
nemovitost ve veřejném zájmu,
a to za účelem získání pozemku
pro budoucí výstavbu občanské
vybavenosti v obci. Zastupitelstvo
v uvedeném duchu upravilo své
říjnové usnesení. V současné době právní zástupce obce reviduje předloženou kupní a nájemní
smlouvu, které budou předloženy
zastupitelstvu obce na jeho následujícím řádném jednání ke schválení.
n Milan Hulínský

Zastupitelstvo v návaznosti na dohodu s obcí Čestlice o stanovení školského obvodu do tamní základní školy schválilo dodatek ke smlouvě
o poskytování finančního příspěvku na neinvestiční výdaje. Ten navyšuje
příspěvek za každého žáka s trvalým pobytem v obci Dobřejovice navštěvující Základní školu Čestlice ze stávajících 3 500 Kč na 5 000 Kč ročně.
Zastupitelé schválili smlouvu o zřízení věcného břemene na již uložené vedení vysokorychlostního internetu společnosti ÚVT Internet s.r.o.
v pozemcích obce při ulici Jesenická. Cena za zřízení věcného břemene
byla ve výši 150 Kč za metr délky.
Kontrolní výbor na svém jednání dne 19. 1. 2022 kontroloval zápisy
z 28. až 33. jednání zastupitelstva, průběh prodeje obecní sekačky (rideru). Až na formální chyby v zápise 29. z jednání zastupitelstva nebyly zjištěny další nedostatky.
Majitel pozemků parc. č. 669 a 673 (lokalita V Labeškách) se obrátil na
obec s žádostí o navrácení funkčního využití těchto pozemků ze stávajícího „OV - občanské vybavení“ do původního využití „BV - bydlení
v rodinných domech venkovské“. Jedná se o úpravu před Změnu č.2
ÚP Dobřejovic, kdy sám majitel žádal změnu z BV na OV. Jedná se tedy o změnu ÚP Dobřejovic na návrh žadatele, který se zavazuje uhradit
veškeré náklady touto změnou vyvolané.
Příprava žádosti o dotaci na výměnu svítidel veřejného osvětlení v celé obci pokračuje aktualizací technických podkladů a konzultacemi se
světelným technikem na návrhu takového řešení, které zajistí dostatečné osvětlení chodníků a komunikací, ale nebude zvbytečně osvětlovat fasády okolních domů, zahrady a pod. Předpokládané náklady na
výměnu se pohybují okolo 2,5 milionu, žádost o dotaci ve výši cca 1,5
milionu korun bude podána v průběhu dubna tohoto roku.

38. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo proběhne ve čtvrtek 17. 3. 2022
od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Vzhledem k epidemické situaci bude zasedání opět
vysíláno na facebookovém profilu Obec Dobřejovice.

www.dobrejovice.cz
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Soukromý vlastník vykácel topolové plantáže nad cyklostezkou a za silnicí II/101. Vzrostlé topoly zde řadu let tlumily hluk a dělaly také
vizuální bariéru. Posekání a naštěpkování stromů a jejich následné energetické využití je ale standardní součástí hospodaření na těchto
pozemcích, které by jinak byly využívány jako pole. Podle informací od majitele by stomy měly znovu samy obrůst.

Nejen do nově pojmenovaných dobřejovických ulic byla nainstalována dvacítka smaltovaných uličních cedulí.

U cesty od Mlýnského rybníka směrem na Čestlice přibyly na dvou
místech s krásným výhledem na Dobřejovice dvě nové lavičky.

Na desítce míst v obci a jejím okolí byly instalovány nové odpadkové koše. Držíme palce všem, aby své odpadky donesli až k nim!

TA KHLE NE!

Při výstavbě nového rodinného domu v zadní části ulice U Parku
jeho vlastník při zaměření zjistil, že zde obecní cesta vede zčásti
po soukromém pozemku. Obec operativně zajistila vybudování
cesty o několik metrů dále, tedy již na pozemku obce. Finální povrch
dostane cesta během měsíce v rámci úprav povrchu celé této ulice.
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Při kontrole cest a alejí jsme narazili na tuto prazvláštní ozdobu na
dvou ze stromů u cesty od křížku k Osnici. Poznáte, o co se jedná?
Jsou to pytlíky se psími exkrementy!!! Věříme, že i díky nově instalovaným košům již k tomuto nepochopitelnému jednání nebude docházet.
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Obec plánuje přesun a obnovu památníku
Díky plánovanému přemístění pomníku padlým
v první světové válce by
mohlo být zvelebené další
veřejné prostranství - park
před Spolkovým domem.

I

nformace o tom, že pomník
dobřejovickým vojákům padlým v první světové válce nestál
původně na nynějším místě vedle
pošty, začíná být pomalu obecně
známá. Historii pomníku ostatně
věnujeme celou následující dvoustranu. Aktuální otázkou, která
shodou okolností přichází přesně
sto let od odhalení pomníku, je,
jak do budoucnosti zajistit důstojné místo této důležité připomínky
dobřejovické historie.
Architekti totiž loni pro obec
zpracovali návrhy, jak by se do budoucna mohla rozvíjet dobřejovická náves. A na místo dnešní pošty
a do jejího okolí navrhli výstavbu
nové budovy s kulturním sálem
a restaurací. „Stojíme tak před
rozhodováním, jak do budoucna
zajistit pomníku důstojné umístění,“ uvedl starosta Martin Sklenář.
Architekti v rámci tvorby koncepce
nové návsi navrhli dvě možná místa. Buď přesun na původní místo
uprostřed autobusové točny, nebo
umístění v parčíku před nynějším
Spolkovým domem. „Při loňském
projednávání koncepce s obyvateli byla možnost umístění pomníku
zpět na autobusovou točnu brána
mnohými poměrně rozporuplně,“
řekl starosta Sklenář. „Při plánování chodníků podél Čestlické ulice jsem začal prověřovat možnost

Takto neupraveně vypadá parčík před Spolkovým domem v současné době.

A takto by podle prvního návrhu vizualizace mohlo místo vypadat po přemístění pomníku padlým.
upravit dosud zanedbaný přilehlý
parčík a přemístit památník právě sem. Jako první jsem oslovil
některé z přímých potomků padlých vojáků. Potěšilo mě, že všichni oslovění se k této možnosti postavili kladně,“ dodal starosta
Sklenář.

Obec zpracovala první návrh,
jak by parčík po úpravě mohl vypadat. „V návaznosti na opravený
a rozšířený chodník na Čestlické
a na nové místo pro přecházení
v ulici U Kapličky by vznikla nová zpevněná plocha. V jejím čele
by stál přemístěný a očištěný po-

mník. Prověřujeme také možnost
zhotovení repliky sochy legionáře, která na vrcholu pomníku stála až do 2. světové války. V okolí
plánujeme vysadit keře a instalovat nové lavičky pro posezení,“
popsal místostarosta Jan Chvátal.
n Milan Hulínský

P ODĚKOVÁ NÍ
Dobrá zpráva z nehody
Když už máme Dobřejovický
zpravodaj, tak si ho také dovolím využít. A protože média jsou
všeobecně plná špatných, až
katastrofických zpráv, pokusím
se tento poměr vylepšit zprávou
dobrou. Takovou malou katastrofičkou ovšem musím začít.
Nedávný velmi silný vítr ulomil
na našem pozemku několik
metrů nad zemí statný smrk
a pohodil ho částečně na plot,
z větší části na veřejnou komunikaci. I díky tomu, že to bylo
v pozdních pátečních hodinách,

se naštěstí nikomu nic nestalo.
Vzniklá škoda se tedy omezila
na ten pěkný strom a kus plotu.
Protože však komunikace byla
neprůjezdná, bylo nutné překážku odstranit. Rozřezávání
padlých stromů není mojí nejsilnější disciplínou. Zvláště, když
napružené větve nás mohou
snadno přesvědčit, že jejich
nepromyšlené odříznutí nemusí
být šťastný nápad. A tady se
ta malá katastrofička změnila
v mikropříběh s dobrým koncem.
I když byla sobota ráno, bez ohlášení se u padlého stromu objevili

další tři chlapi a pak už to šlo ráz
naráz, brzy bylo hotovo.
Ti tři chlapi byli soused Alan Hopp
se synem a starosta Martin Sklenář. Patří jim dík nejen za rychlou

a účinnou pomoc, ale i za
poskytnutí důkazu, že žijeme
v místě s dobrými a ochotnými
lidmi. A to je ta dobrá zpráva!
n František Čermák
www.dobrejovice.cz
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Historie dobřejovického památníku padlým
Dobřejovický památník
padlým v 1. světové válce
stojí dnes na návsi mezi
poštou a obecním úřadem.
Málokdo již pamatuje, že
původně stál na jiném místě. A také, že vypadal jinak
než dnes. Pojďme se podívat do historie této sto let
staré památky.

P

omník se dnes nachází
v parčíku vedle dobřejovické pošty. Na jeho žulovém
podstavci najdeme nápis „Padlým rodákům ve světové válce
1914 - 1918“, který výše na pískovcovém kvádru doplňuje žulová
deska se jmény jedenácti padlých
a kovový reliéf malého státního
znaku Československé republiky.
Pokud se na pomník podíváte
zleva, zjistíte, že ze strany podstavce je umístěna deska upomínající na příjezd Rudé armády do
naší obce 10. května 1945. Ta sem
byla přemístěna v roce 1993 z domu č.p. 54 na žádost jejího tehdejšího majitele V. Škorpila staršího.
Ale ani na tomto místě nacházejícím se na návsi u začátku ulice
Skalická nebyla deska upomínající na konec druhé světové války od začátku. Původně byla totiž umístěna na kovárně, v místě
dnešní křižovatky na návsi kde
je odbočka přes mostek směrem
k zámku. Tedy na domě č.p. 44,
ve které nějakou dobu sídlil také obecní úřad. Tato budova byla zbořena koncem sedmdesátých let. V té době v domě bydlela
rodina Vykusových. Deska byla,
dost možná v roce 1975 při třicetiletém výročí konce války, z domu
určeného k demolici přemístěna právě na dům rodiny Škorpilových.
Pojďme se ale vrátit k samotnému pomníku padlým. O jeho
vybudování se dočteme v dobřejovické kronice z roku 1939:
„Kroužek divadelních ochotníků
za předsednictví Josefa Kouckého si vzal za úkol z výtěžku z her
a přispění místních občanů postaviti padlým příslušníkům zdejší obce ve světové válce pomník,
což se jim v plné míře podařilo.
Pomník představuje československého legionáře s puškou v rukou připraveného k obraně práv
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JMÉNA PA D LÝC H
Josef Forejt
Václav Jelínek
Josef Jelínek
Ant. Borový
Václav Zeman
Václav Rejna
Karel Maňas
Josef Rejna
Josef Novotný
Miroslav Zíta
Frant. Švehla
a svobody své milé vlasti. Zhotovil a postavil Bohumil Pánek mistr kamenický z Říčan. Podezdívku pod pomník, která jde hodně
do hloubky, provedl Josef Maňas
a Václav Bursík. Pomník byl odhalen 14. 5. roku 1922 za velké účasti jak domácího tak přespolního
obecenstva, hasičů, též Sokolové z Průhonic se této slavnosti zúčastnili a pán učitel Hlinka z Kuří
přednesl pěknou řeč.“
Pomník byl původně umístěn
na začátku ulice Skalická, přibližně uprostřed dnešní točny autobusů. Byl přemístěn na dnešní
místo v roce 1976, nejspíše v souvislosti s úpravami silnice na dobřejovické návsi.
Jak vyplývá z uvedeného úryvku, uběhne letos v polovině května přesně sto let od odhalení pomníku. Zároveň se dočítáme, že
jeho vršek vypadal původně jinak než dnes. Až do druhé světové války ho zdobila pískovcová
socha legionáře. Přes několikaměšíční snahu se nám dlouho ani
u dobřejovických pamětníků, ani
v archivech nepodařilo zjistit, jak
přesně socha vypadala.
Až teprve v době těsně před
vydáním tohoto čísla našla paní Marcinková starou pohlednici Dobřejovic, na níž je pomník
se sochou zobrazen. Bohužel se
jedná o pohled z dálky, velikost
pomníku na pohledu je ve skutečnosti pouze 1cm. Počítačově
zvětšený výřez naleznete vpravo.
Z fotografie vyplývá několik překvapivých zjištění. Za prvné se nejednalo o sochu, ale o reliéf vytesaný do pískovcového kvádru. Dle
prvního zkoumání fotografie se
zdá, že minimálně spodní polovina sochy na stávajícím pomní-

1872.
1872.
1874.
1887.
1891.
1892.
1894.
1894.
1896.
1896.
1897.

ku zůstala a po odsekání nohou
legionáře tvoří základ sloupu, na
němž je umístěna deska se jmény
padlých. Zdá se, že ta na pomníku původně nebyla a musela být
instalována asi někdy později. Pátrání po původním vzhledu dále

pokračuje, obrátili jsme se například na potomky kameníka, který
sochu před sto lety vytvořil s prosbou o nahlédnutí do jejich archivů. Samozřejmě by nám ale pomohla jakákoli fotka původního
pomníku od vás!.

2022: Stávající stav pomníku.
Nevýraznější změnou je chybějící socha legionáře. Naopak přibyly desky se jmény padlých a
připomínka května 1945.

1922: Výřez z nově nalezené fotografie nám konečně
poprvé ukazuje původní podobu
památníku.Pískovcový reliéf
zobrazoval italského legionáře.
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Otázkou také je, co se se sochou legionáře vlastně stalo.
Dobřejovická kronika o tom mlčí, a tak jsme odkázáni pouze na
vzpomínky pamětníků. Podle paní
Vlasty Marcinkové na začátku německé okupace v době II. světové
války sochu neznámo kdo odstranil. A od té doby se už nikde neobjevila. Pan Jaroslav Adamec si
vzpomíná, že sochu sundali dobřejovičtí hasiči, kteří jí prý před
němci schovali za falešnou stěnu
postavenou v dobřejovické hasičárně. Ta byla přistavěna k budově č.p. 11 vedle dobřejovické kapličky. Ale ani on netuší, co se se
sochou po válce stalo.
Pomník je cenným svědectvím
první světové války, která výrazně zasáhla do tehdejšího života
obce. Kronika uvádí, že do první
světové války narukovalo 82 mužů z Dobřejovic, z nichž 13 padlo. Nicméně na pomníku je uvedeno jen jedenáct jmen padlých.
Otázkou je, kde tato nesrovnalost
vznikla. Možná i díky tomu, že podle posledních získaných fotografií deska se jmény padlých na pomníku nebyla. Pokusili jsme se
zjistit v kronikách a archivech podrobnosti alespoň o části z nich:

Josef Forejt (nar. 1872)
Podle kroniky byl zasypán a usmrcen lavinou v Tyrolích.
Václav Jelínek (nar. 1872)
Byl zajat v Srbsku, kde zemřel.
Josef Jelínek (nar. 1874)
Bratr výše uvedeného. Též zajat
v Srbsku, kde zemřel. Josefa jelínka si můžete prohlédnout na
fotografii vpravo. Jeho manželka Kateřina roz. Přibylová z Modletic zemřela u syna Josefa Jelínka, otce paní Štěpaníkové. U té
by měl být dodnes dopis, který
poslal manželce a dětem z války.
Dcera Anna se provdala za Karla Zemana - to jsou rodiče paní
Tyllerové.
Podle kroniky byl ve válce na stejném místě jako jeho bratři Václav
a Josef zabit také Alois Jelínek. Jeho jméno ale na pomníku z neznámých důvodů chybí.
Václav Zeman (nar. 1891)
Padl dne 16. 12. 1916 v řadách
rakousko-uherské armády na jihozápadní frontě v Osseglianu
v oblasti Gorizia v tehdejší itálii.
Dnešní název je Ozeljan, vesnice
dnes leží v západním Slovinsku.
Václav Rejna (nar. 1892)
Dle kroniky zahynul někde na
ruském bojišti.

Josef Rejna (nar 1894)
Bratr výše uvedeného Václava
Rejny byl zajat v Rusku. Po návratu
a založení Československé republiky nastoupil k vojsku do Českých
Budějovic, kde za pár dní zemřel
Josef Novotný (nar. 1896)
Zahynul v mladém věku na italském bojišti.
Miroslav Zíta (nar. 1896)
Ve věku osmnácti let padl ve
Strausinu na italském bojišti na
Rakousko-uherské straně v řadách náhradního praporu 28. pěšího pluku.
František Švehla (nar. 1897)
Pocházel z rodiny, která bydlela a
pracovala „na dvoře“ - tedy v dobřejovickém velkostatku patřícím k
zámku.
K části jmen padlých uvedených
na pomníku se mi bohužel nepovedlo dohledat žádné informace. Na stránkách Československé
obce legionářské a Ministerstva
obrany lze ale dohledat informace o mnoha dalších vojácích první světové války spojených s Dobřejovicemi. Jednalo se například
o lidi, kteří se v Dobřejovicích narodili, ale v době války už měli domovské právo jinde. A také o tehdejší vojáky z naší obce, kteří se

Jeden z dobřejovických padlých
Josef Jelínek.
z první světové války do Dobřejovic vrátili. Někteří z nich utrpěli
ve válce zranění a byli válečnými
invalidy – jako například trafikant Antonín Zeman z č.p. 10, který ve válce přišel o oko a o němž
jsme psali v říjnovém čísle. Mezi
ty, kteří se vrátili v pořádku patřil například také pradědeček mojí ženy pan Josef Bašta. Hrůzy války nám dodnes denně připomíná
jeho dřevěný vojenský kufr v rohu našeho obývacího pokoje.
n Jan Chvátal, s pomocí
paní Vlasty Marcinkové

Nejvíce fotografií spjatých s vojákem z Dobřejovic se nám podařilo dohledat ke jménu Václav
Braňka. Po vypuknutí světové války narukoval k 36. pěšímu pluku
rakousko-uherské armády. Dne
10. 7. 1916 byl v Dolomitech zajat jako vojín 14. zákopnického
praporu. Dne 21. 8. 1917 si podal
přihlášku do čs. armády a v dubnu 1918 byl zařazen k 32. pěšímu pluku (italských legií). Demobilizován byl dne 9. 12. 1920
v hodnosti vojína. Zemřel roku
1964 a pochovám je v Chrástu nedaleko Českého brodu.

www.dobrejovice.cz
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„Projekt Sázíme stromy se v Dobřejovicích
povedl,“ říká koordinátorka sázení Radka Inovecká.

Radka Inovecká

V Dobřejovicích se za poslední tři roky objevily téměř čtyři stovky nových
stromů. Více jak polovinu
z nich obec vysadila díky
spolupráci s organizací Sázíme stromy. Pro rozhovor
jsme si proto tentokrát vybrali její koordinátorku
Radku Inoveckou, která má
vysazování stromů v Dobřejovicích na starosti.
Představte nám vaši organizaci.
Co je jejím hlavním cílem?
RI: Sázíme stromy je nezisková organizace, která propojuje
obce, firmy, dobrovolníky a lesní a okrasné školky. Jsme tým lidí, kteří chtějí po sobě něco zanechat. Přispět svou troškou
do mlýna a zazelenit místa, kde
to dává smysl a kde by jinak stromy a keře nebyly. Většinou kvůli nedostatku peněz. Sázíme původní listnaté druhy do remízků,
alejí, na dětská hřiště, zakládáme ovocné sady. Spolupracujeme s obcemi, kde naplánujeme,
co a kde zasadit, oslovíme firmy, které chtějí přispět buď jen
finanční částkou nebo i dobrovolníky, objednáme stromy, keře a materiál. V den D, poté, co
se všichni sejdou, ukážeme, jak
probíhá výsadba stromu a pak už
jen dobrovolníkům pomáháme,
kontrolujeme a případně opravujeme maličkosti. Cílem je mít
zasazené stromy, které v bezpečí
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budou moci růst a sílit, aby dělaly radost lidem ještě dlouhá léta.
Kdo na výsadby stromů dává
peníze? A kdo stromy vysazuje?
RI: Z velké většiny sázení financují firmy, které si buď chtějí zařídit teambuilding nebo jen chtějí
poslat peníze a podpořit dobrou
věc. Anebo obojí. Zaplatí více peněz, než se spotřebuje na jejich
sázení. Pak máme také jednotlivce, kteří si koupí dárkový certifikát a my jim zasadíme ten jejich
strom, ke kterému pak mají souřadnice, aby ho našli. Někdy si ho
přijdou zasadit i sami. S vysázením stromů je to různé. Většinou
stromy sází financující firma. Někdy se přidají místní, starší školní
děti a také máme seznam dobrovolníků, kteří prostě chtějí sázet.
V době covidových restrikcí to bylo divoké, protože zaměstnanci
měli často zakázáno vůbec se vídat. Takže jsme využívali místní,
kolegy nebo lidi, se kterými jsme
měli uzavřenu dohodu o pracovní
činnosti.
Jaká je při tom role obcí?
RI: V první řadě je pro nás obec
důležitá v plánování, co a kde budeme sázet. Před výsadbou je nutné připravit místo. Posekat trávu,
případně zarovnat mez. Někdy také obec zařídí vybagrování děr. To
v případě, že je dlouho sucho nebo je tam kamenitá půda. A většinou nám také pomáhá uskladnit stromy, kůly a pletivo. Obec
s námi podepisuje dva dokumen-

ty. Prvním je souhlas s výsadbou
a druhým pak závazek k následné
péči. Prvně zmíněný je výsledek
oboustranné dohody, co a kde
budeme sázet. Druhý dokument
je slib, že se obec bude o stromy
a keře starat. Jde hlavně o zálivku, případně o prořezání.
Kolik stromů a keřů jste již celkem dokázali díky vaší činnosti
v České republice vysadit?
RI: Od založení v roce 2014 se
podařilo vysadit 16 314 stromů
a 12 926 keřů.
Jak vlastně začala spolupráce
s Dobřejovicemi?
Na to mám velmi milé vzpomínky.
Poslali mě, abych zaskočila za nemocnou kolegyni, která v Dobřejovicích sázela přede mnou. Prý
budou sázet místní, kteří to už
všechno umí. Měla jsem jen dovézt pásku a chvíli dohlédnout
na proces. Ani jsem si nebrala
svačinu. Našla jsem samotného
místostarostu, jak sází 27. javor
ze 30. Stromy přivezli dřív a kvůli covidu to nechtěl hrotit s účastí místních. Takže jsem tam s ním
dosázela ten zbytek, uvázala stromy ke kůlům, zatímco on upevňoval pletivo kolem stromů. A Dobřejovice už mi zůstaly.
A jaké výsadby v obci jsou tedy
výsledkem vaší práce?
RI: Jak už jsem zmínila, začala
jsem dokončením práce kolegyně na obnovené polní cestě mezi dobřejovickou ulicí Kaštanová

Původním povoláním zdravotní sestřička vystudovala
vysokou školou, obor vzdělávání dospělých (andragogika). Před mateřskou
dovolenou pracovala jako obchodník v IT oblasti. Je vdaná a má dvě děti (4 a 11 let).
Na mateřské dovolené také začala malovat a věnuje
se tomu, pokud ji zbude volný čas, dosud. Kromě sázení
stromů ji nejvíce času zabírají reality. Pracuje jako realitní makléřka pro RE/MAX.
Střídá tak holínky a rýč s business oblečením a propiskou. Ve volném čase s rodinou jezdí na in-line bruslích,
na běžkách, vyráží společně
na výlety, do lesa, na hory. Jinak relaxuje čtením, šlechtěním zahrady, hraje badminton a ráda tancuje salsu.
a osnickou lokalitou Na Vrbici. Pak
jsme sázeli ovocné stromy podél
ulice Na Vrbici, duby u nové cesty
podél Dobřejovického potoku na
Modletice a vloni jsme začali sázet
lípy podél Kaštanové ulice směrem k Průhonickému parku. Letos
na jaře tuto krásnou alej dokončíme a tím pravděpodobně naše
spolupráce skončí. Zdejší sázení
s naší organizací začalo na podzim roku 2019 vysazením 35 stromů u cyklostezky mezi Dobřejovicemi a Pražským okruhem.
Spolupracujete také s dalšími
obcemi v okolí?
RI: Naše organizace spolupracuje s některými obcemi kolem
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Prahy i s pražskými částmi. Jen
namátkou uvedu Křeslice, Cholupice, Točnou nebo Říčany. Ale
samozřejmě je ještě velká spousta míst, kde nás neznají. Naše působení je omezeno kapacitou koordinátorů, školek a penězi. Já
sama jsem organizovala sázení
v Libni, v Herinku, z trochu vzdálenějších míst mohu jmenovat
Sluštice a Kunratice.
Co vás samotnou přivedlo k sázení stromů?
RI: Tuto moji pracovní etapu začal vlastně můj syn, když se mě
při psaní školního projektu o odlesňování zeptal, jak my můžeme pomoci a zastavit ubývání
lesů. Nedokázala jsem mu odpovědět. Pár týdnů poté jsem hledala, jak zařídit pro třídu zasazení
několika stromů, aby si děti zažily
na vlastní kůži tu radost. Narazila
jsem na organizaci Sázíme stromy
a najednou se to hezky propojilo.
Vzhledem k tomu, že jsem v tu dobu byla ještě na rodičovské dovolené, uvítala jsem, že si mohu organizovat sama, kolik času tomu

věnuji a zároveň se budu věnovat
jiným činnostem, než jsou básničky a stavění komínů z kostiček
s dětmi. Dobrý pocit z toho, že díky mně tu zůstanou stromy ještě
dlouhá léta, byl moc příjemnou
třešničkou na dortu.
Jak se vám spolupracuje s obcí
Dobřejovice?
RI: Výborně. Na sázení se tady
vždycky moc těším. Plánování nedrhne, komunikace je výborná
a na čem se domluvíme, to platí.
A je přitom ještě legrace.
Spolupráce tu ale pomalu končí. Většina míst na vhodných
obecních pozemcích byla již
osázena. Jak mohou obyvatelé Dobřejovic podpořit vaši činnost dále?
RI: Upřímně řečeno, místní sázení mi bude opravdu chybět.
Přirostlo mi to tu k srdci. Další
podpora od dobřejovických může být různá. Ať už finanční, kdy
si jednotlivci mohou koupit dárkový certifikát, nebo i fyzická.
Buď přihlášením se jako dobrovolník, nebo rovnou jako koordi-

nátor a organizovat samostatné
sázení v okolních obcích. Není
třeba dělat celou akci, stačí i jen
část. Záleží, co kdo dělá rád,
v čem se cítí pohodlně. Podpora

od kolegů a celková spolupráce
pak funguje skvěle. Vše lze najít
na našich internetových stránkách www.sazimestromy.cz.
n Milan Hulínský

INZERCE
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Z O KO L NÍ CH OBC Í A JINÝC H ZDROJŮ

Policie radí: Kryptoměny v rukou podvodníků

N

ákup virtuálních měn se
stal velmi dostupným. Přispěla k tomu vyšší informovanost lidí v dané oblasti, ale
i například rozšíření sítě tzv. vkladomatů. Různé druhy kryptoměn
si tak dnes pořídíte jednoduše
např. cestou na nákup nebo prostřednictvím několika kliků v počítači. Existují i uživatelsky zcela jednoduché platební brány pro rychlý
nákup kryptoměn platební kartou.
Kde jsou peníze, operují ale
i podvodníci. Buďte proto i v této souvislosti velmi obezřetní! Zaznamenáváme hned několik typů
jednání či souvislostí, při kterých
pachatelé trestné činnosti s virtuálními měnami manipulují za účelem
svého nezákonného obohacení:

Vishing a spoofing

Podvodníci se v tomto případě vydávají za bankéře a následně i policisty a pod legendou ohrožení
finančních prostředků na bankovním účtu manipulují svoji oběť do
provádění finančních transakcí.
Nic netušící majitel bankovního
účtu z obavy o své peníze převádí
peníze přímo podvodníkům.
Ve stejném duchu probíhá také
výzva k vybrání hotovosti z „ohroženého“ bankovního účtu a dočasné vložení finančních prostředků
do kryptoměn. Tím mají být peníze ochráněny do doby, než se
problém s ohroženým účtem vyřeší. Realita je ovšem taková, že
tyto peníze nenávratně mizí ve
virtuálních peněženkách podvodníků. Vystrašená oběť dostává zcela přesné instrukce i QR kódy, na
jaké konkrétní uložiště má za hotovost nakoupenou kryptoměnu
odeslat. Oproti online převodům
je tento přístup ještě více rizikový. Hotovostní transakce nemůže
banka v případě podezření zastavit ani zablokovat a jakmile je převod na kryptoměnu realizován nejde ho už prakticky nijak zastavit.
Jak nenaletět?
• Vždy si důvody takových telefonátů ověřujte na oficiálních
kontaktech bankovních či finančních společností, za které
se podvodníci vydávají.
• Pamatujte, že banky ani Policie
s provozovateli tzv. vkladomatů nespolupracují.
• Případné ohrožení bankovních účtů klientů řeší banky
samy a nepotřebují k tomu za-
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sílání přístupových údajů či
údajů z platebních karet.
• Nikdy nenakupujte kryptoměny na adresy, které Vám někdo
předá ani je na takové adresy nepřevádějte, pokud nejde
o vámi zamýšlenou platbu.

Falešné investice

Pokud zvažujete, jak zhodnotit
své úspory, vybírejte velmi obezřetně, do čeho a s jakými poradci budete investovat. Podvody, ve
kterých hrají roli přislíbené vysoké zisky z investic, jsou velmi propracované a naletět je snadné.
Vše většinou začíná velmi výhodnou nabídkou, např. v podobě internetové reklamy. Vedle
investic různého charakteru nabízejí podvodníci také pomoc s nákupem virtuálních měn, často
s příslibem velkého výnosu.
Komunikace mezi pachatelem a obětí je většinou dlouhodobá. Oběť je utvrzována, že vše běží podle plánu, např. přístupem
do falešného portfolia či virtuálních peněženek na různých demo
stránkách. Opět pro zvýšení důvěryhodnosti jsou vyžadovány pravidelné vklady, často s podmínkou vyplacení výnosů až po delším
časovém úseku. O tom, že místo
zhodnocení finančních prostředků
zbydou jen oči pro pláč, se tak poškozený dozvídá až po delší době.
Pachatelé vystupují profesionálně, mají několik úrovní „pracovníků“ (operátory, poradce,
techniky, manažery) a jejich legendy jsou propracované s cílem
maximalizace zisku. Pokud chce
oběť investované peníze vybrat,
přejdou ke strategii komplikací,
kdy je nutno zaslat ještě tu „jednu poslední platbu“ a pak už budou velké peníze vyplaceny. Tato
psychická manipulace se označuje jako tzv. sunk cost fallacy (česky: utopené náklady). Podstatou
je úvaha oběti: „Už jsem do toho
dal tolik, teď přece nepřestanu
platit, když jsem tak blízko!“
Často oběť podvodníkům, kteří
se vydávají za investiční poradce,
poskytne kromě osobních údajů,
snímků dokladů totožnosti či platebních karet také vzdálený přístup ke svému počítači. K vybílení
účtu pak už nebrání prakticky nic.
Jak nenaletět?
• Ke každé investici přistupujte jako k rizikové (obzvláště

•

•

•

•
•
•

•

u kryptoměn) a nikdy k investování či nákupu kryptoměn
nepoužívejte celé své jmění.
Před tím, než se rozhodnete
investovat do kryptoměn, zjistěte si, jak fungují velké burzy
a investiční platformy a nákup
a prodej kryptoměny.
Vždy pečlivě ověřujte věrohodnost investičního poradce či
společnosti. Rozhodně nespoléhejte jen na internetové recenze, ty může napsat kdokoliv, tedy i podvodník.
Nespoléhejte na to, že podvodný web poznáte podle vzhledu,
podvodné stránky investičních platforem bývají profesionálně zpracované, často
umožňují vytvoření uživatelského účtu a sledování, samozřejmě podvrženého a fiktivního, portfolia.
Za žádných okolností neposkytujte vzdálený přístup ke svému počítači.
Chraňte svá přístupová hesla
a údaje z platebních karet.
Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi,
ihned kontaktujte svou banku.
Pozor na reklamy! Podvodníci si mohou zaplatit reklamní kampaň u velké platformy
(např. Google, Facebook…)
s odkazy na svoje podvodné
stránky. Takové reklamy se pak
mohou objevit kdekoli, klidně
i na prověřených stránkách.

Vydíraní přes ransomware

Kryptoměny získávají pachatelé také cestou, při které není nic
zastíráno. Šířením ransomware je
do zařízení poškozených subjektů
instalován škodlivý kód, který šifruje soubory na počítačovém sys-

tému nebo omezuje uživatele. Za
dešifrování souborů nebo obnovení přístupu je požadováno výkupné, ve většině případů právě v kryptoměnách. V souvislosti
s ransomwarovými a malwarovými útoky dochází často i k odcizení dat a výkupné je tak požadováno i za to, že data nebudou
prodána či zveřejněna.
Jak nenaletět?
• Chraňte své počítače i mobilní
zařízení, zkrátka vše, co připojujete k internetové síti, kvalitním a dostatečným antivirovým programem a firewallem.
• Nestahujte do svých zařízení nic z neověřených zdrojů,
neinstalujte podezřelé a neznámé programy, neotvírejte nevyžádané e-maily a jejich
přílohy či neověřené odkazy
v SMS nebo komunikačních
aplikacích.
• Zálohujte. V případě napadení
zařízení pak můžete svoje důležité dokumenty obnovit ze
zálohy. Zálohu je potřeba mít
oddělenou tak, aby nemohla
být také napadena.
• Nástrojem pro šíření malwaru
a ransomwaru může být také
„pirátsky“ stahovaný obsah,
jako filmy, programy či hry.
• Na stránky se škodlivým obsahem mohou směřovat také
reklamy na sociálních sítích
a prověřených webech. Pokud
vás něco zaujme, neklikejte
přímo na nabízený odkaz, ale
vyhledejte prezentovaný obsah v některém z vyhledavačů.
Buďte na své peníze opatrní a nenaleťte podvodníkům!
n pplk. Veronika Hodačová
oddělení prevence
Policie ČR
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MAKO CAR s.r.o.
LITÁ KOLA | PNEU | SERVIS | GEOMETRIE | BRZDY | KLIMA

Jesenická 331, 252 44 Dolní Jirčany
Tel.: +420 602 554 510
e-mail: info@makocar.cz
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FOTBA L

Do nového roku s vyznamenáním pro mládež!

Pochvalnými slovy v nadpisu jistě můžeme začít
sloupek věnovaný výchově
našich mladých hráčů fotbalu. Těm se totiž opravdu
dařilo!

K

oncem loňského roku jsem
se na stránkách Zpravodaje zmiňoval také o našich
cílech do jarní části sezóny. Nyní zde musím zmínit především
úspěchy starší přípravky, ročník
2011. Kluci na podzim připomínali pověstný dobřejovický válec,

Alban Nora
když podzimem prošli bez ztráty bodu a s rekordním počtem
nastřílených branek. Jejich výkony patřily k tomu nejlepšímu
od znovuzaložení mládeže v roce
2015! Přestože je fotbal kolektivní sport a skvělé výsledky přišly
díky celému týmu, tak ten, kdo
se v mládežnickém fotbale vyzná,
věděl, že se v našem týmu pohybují tři hráčské diamanty. Jsou ji-

NÁBOR ROČNÍKŮ
2008,2009,2010,
2011,2012
PROBÍHÁ NEUSTÁLÝ NÁBOR TĚCHTO
ROČNÍKŮ DO NAŠEHO KLUBU!
POOHLÍŽÍME SE PO HRÁČÍCH
PŘEDEVŠÍM POHYBOVĚ NADANÝCH,
FOTBAL TĚ HRÁT V NAŠÍ PARTĚ
NAUČÍME!
KONTAKT:
Šéftrenér mládeže
TOMÁŠ KUBÍČEK - 774068745
JUNIOR@FOTBALDOBREJOVICE.CZ
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Matias Nora
mi Mojmír Urbánek, Alban Nora
a Matias Nora. Společně s ostatními hráči této kategorie vytvořili
skvělý tým, který výborně reprezentoval dobřejovickou fotbalovou mládež.
Měli jsme na výběr dvě varianty růstu hráčů. Buď nechat
tým ve stávající podobě bojovat
i v jarní části o celkové vítězství
v soutěži starších přípravek, tím
ale zároveň brzdit jak naše dovednostmi „odskočené“ hráče,
ale i ty kteří na svou šanci herně se projevit ještě čekali. Nebo
hledat pro „nositele" výsledků
klub, kde mohou jejich talent rozvíjet v konkurenčním prostředí.
Vyhrála druhá varianta. Shodou
příznivých okolností si během
podzimu naše kluky při přátelském utkání vyhlédl sám šéftrenér celku FC Tempo Praha. A tak
jsme sice s těžkým srdcem, ale také s velkou hrdostí kluky vyslali
do klubu, který je velice prestižní v práci s mládeží. Kluci se tak
od podzimu již připravují na soutěž první ligy mladších žáků, kterou budou na Tempu od nové sezony 2022/2023 hrát!
Všechno to sice vypadá jako
pohádka, ale úplně tak jednoduché to nebylo. Ono totiž nestačí
pouze to, že máte z pohledu rodičů šikovné dítě. Je potřeba být
pro něj oporou a nechat mu volnost v tom, co miluje, a umět
ho také motivovat. S rodiči v našem klubu se snažíme jednat
na osobní/rodinné bázi. I proto
jsme všechny tyto kroky konzultovali primárně s nimi. Jen talent
hráče ale nestačí! Tito kluci mě-

Mojmír Urbánek
li stoprocentní docházku na fotbal, velké zaujetí, byli nositeli atmosféry v týmu a měli obrovskou
podporu v rodičích. Především
díky tomu jsme je mohli s klidným svědomím poslat na jejich
další dobrodružství.
Máme velkou radost také z dalších věkových kategorií
v našem klubu. Především jde
o mladší žáky. Jejich tým i díky
odchodu zmíněných hráčů za pochodu doplňujeme zajímavými
kluky, kteří již s námi delší dobu
hrají. Dále máme relativně dobře obsazené týmy starší a mladší přípravky, kde vidíme velký
potenciál jak v hráčích, tak rodičích, kteří tvoří skvělou partu. V týmu školičky máme rekordní počty hráčů a věříme, že
s plánovaným náborem v září ale
i během jara, se nám podaří přivést další fotbalová miminka. Na
podzim nám sice dojely soutěže bez omezení, ale s naplněním
počtu hráčů to díky Covidu, opětovným karanténám atd byl velký problém. Při této příležitosti opět vzdáváme hold nejenom
učitelům ve školách, rodičům,
trenérům, ale i dětem za to, jak
se s touto, věříme již končící situací vypořádali.
Přejeme touto cestou za mládež všem pevné zdraví a stále
úsměv na tváři, pokud máte chuť
se s námi setkat nebo třeba začít
spolupracovat, uvidíme se od začátku dubna u nás v Dobřejovicích na hřišti!
n Tomáš Kubíček
šéftrenér mládeže
Junior Dobřejovice
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Únorové dění v Mateřské škole Korálek
Měsíc únor začal v naší mateřské škole v duchu
zimních olympijských her.

P

ředškoláci se obeznámili se zimními sporty, které
jsou jejich nedílnou součástí. Učili se znát světadíly, symboly
olympiády a jména českých sportovců, kteří naši zemi reprezentují v Pekingu. V neposlední řadě si
vyrobili po vzoru Ester Ledecké
zlatou olympijskou medaili.

V tomto měsíci jsme s přihlášenými dětmi začali nově navštěvovat kurzy bruslení na sportovním stadionu v Říčanech u Prahy.
Děti se za pomocí lektorů, některé i poprvé, postavily na ledovou
plochu. Prostřednictvím zábavných her a nápodoby zdokonalují své bruslařské dovednosti.
Držme našim malým sportovcům
pěstí!
n děti a kolektiv MŠ Korálek

Šipkový turnaj přilákal více jak třicítku hráčů

P

o delší době jsme měli možnost připravit společenskou a sportovní událost ve
vnitřních prostorech. Sedmý ročník šipkového turnaje přilákal 31
hráčů. Po rozlosování do herního
pavouka a krátkém tréninku byl
spuštěn turnaj. Souboje probíhaly se sportovním zápalem a v dobré náladě. Hráči mezi sebou měli i zdatného mlaďase, který měl
oprávněné ambice hrát s dospělými a několik soubojů také vyhrál. Jak se říká trénink dělá mistry a řada hráčů trénink opravdu

nepodcenila. Do finále se nakonec
dostal Jarda Holzhauser a Petr Beneš. V napínavém souboji nakonec
vyhrál Petr Beneš. Putovní pohár
bude tedy bohatší o další jméno.
Vítězi blahopřejeme! Všem zúčastněným děkujeme za skvělou atmosféru. Firmě Rosengart děkujeme
za zapůjčení šipkových automatů.
Spolek Moderní Dobřejovice pro vás v tuto chvíli připravuje tradiční Čarodějnice ve Skále u rybníku Skalník. Uvidíme se
30. 4. 2022
n Vaše Moderní Dobřejovice
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Dobřejovické masopustní veselí
Když se v Dobřejovicích
řekne Masopust, vybaví se
lidem pestrobarevné masky, průvod a sousedské setkání. Veselí jsme si všichni po dlouhém „kulturním
půstu“ 26. 2. 2022 užívali.

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

P

o roční pauze totiž prošel
Dobřejovicemi opět masopustní průvod, pod taktovkou manželů Dvořáčkových již po
šestnácté. Masek se sešlo hodně a tradiční cesta od domu k domu uběhla za doprovodu kapely
Františka Čápa velmi rychle. Jídlo,
nálada i zábava byly skvělé a poděkování tedy patří všem. Organizátorům, maskám, účastníkům
obchůzky i spoluobčanům, kteří
se postarali o pohoštění na jednotlivých zastaveních. Doufejme,
že se svět brzy vrátí do normálu
a bude na nás opět v obci čekat
bohatý společenský a kulturní život. Zážitky totiž tvoří naše vzpomínky. Těšíme se na všechny Dobřejováky při dalších akcích.
n Charvátová Libuše

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
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.

Ř ÁDKOVÁ I NZERC E:
Koupím zemědělské pozemky v okolí Prahy, nabízím 100Kč/m2. Tel. 603442474

Poruchy elektřiny
Telefon: 800 850 860
Poruchy plynu
Telefon: 272 767 300

Firma GATO s.r.o. Vidovice-Kunice hledá TECHNIKA pro montáže žaluzií a rolet,
venkovních i vnitřních. Pracovní poměr hlavní, ŽL, Dohoda o provedení práce.
Zájemci se mohou hlásit na tel. 777038000

Informační linka koronavir
Telefon: 1212

Provádím zednické a malířské práce, obklady, dlažby a další práce dle domluvy.
Více na tel. 721757399

Informace o obci
www.dobrejovice.cz

Při vážných zdrav. problémech
Telefon: linky 155 či 112
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