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Milí Dobřejováci,
podzim přinesl i návrat plně vytížených pracovních dnů a ani
na obecním úřadě tomu není jinak. Hlavním tématem pro následující měsíc bude příprava
Strategického plánu obce na
roky 2020–2030. Je to věc, která se týká každého z nás, kdo
v Dobřejovicích bydlíme. Nejde
o nic méně než o plánování, jak
by měla obec vypadat a fungovat za deset let. Chceme proto, aby si tuto záležitost vzali všichni Dobřejováci za svou
a zapojili se do ní. Jak to můžete udělat? To se dozvíte v tomto a následujících číslech zpravodaje. Budete tak moci učinit
vyplněním dotazníku, který bude k dispozici v elektronické
podobě na stránkách obce, ale
i v papírové podobě v některém z dalších zpravodajů. Ale
rádi si vyslechneme vaše náměty a připomínky i přímo, na debatách, které k přípravě Strategického plánu proběhnou.
A konečně ti nejaktivnější zájemci z vás se mohou zapojit
přímo účastí v pracovní skupině, která bude přípravu plánu
koordinovat. Výzva k účasti je
v tomto čísle Dobřejovického
zpravodaje.
Další informace uveřejněné
v tomto vydání zpravodaje jsou
opět pestrou směsicí aktualit
z obce, informací o novinkách
a uskutečněných a připravovaných investičních akcích či připomínek akcí kulturních a společenských. Ať už těch, které
proběhly, nebo těch, které se teprve chystají. Věřím, že si v něm
najde každý to své. Přeji všem
příjemný a barevný podzim.
Váš starosta
Martin Sklenář

www.dobrejovice.cz

Začaly práce na novém
Strategickém plánu obce
Co se nám na Dobřejovicích líbí, a co nám naopak
vadí? Co zde chybí a co
potřebujeme k lepšímu životu v obci? A jak by vůbec měla vypadat a fungovat za 10 let? To všechno
jsou otázky, kterými se bude zabývat nový Strategický plán Dobřejovic. Při jeho
zpracování budete mít nezastupitelné místo vy – občané Dobřejovic.

„S

trategický plán je
hlavním
koncepčním dokumentem obce. Dobřejovické zastupitelstvo
schválilo na svém zářijovém zasedání zpracování nového strategického plánu pro nadcházející
období 2020–2030,“ uvedl místostarosta obce Jan Chvátal.

Zpracování tohoto dokumentu bude probíhat pod vedením pracovní skupiny složené ze
starosty, místostarosty, zástupců zastupitelů a také občanů, kteří o aktivní účast při zpracování
strategického plánu projeví zájem (viz výzva uveřejněnou v tomto čísle).
Při přípravě dokumentu chce
pracovní skupina aktivně zapojit
obyvatele obce formou dotazníku, který bude přístupný elektronicky. Vyplnit ho však budou moci
i ti, kteří dávají před elektronickými médii přednost tužce a papíru – dotazník se k nim dostane
jako příloha některého z následujících čísel zpravodaje. Kromě toho je samozřejmě v plánu
setkání zpracovatelů Strategického plánu s občany. To proběhne za vedení profesionálního externího facilitátora, který zajistí

pracovní ráz schůzky a nestranný
pohled na věc. Pracovní skupina
po všech těchto krocích zpracuje
návrh strategického plánu, který
následně předloží k projednání,
připomínkování a schválení zastupitelstvu obce.
Výsledkem celého procesu
bude dokument, který specifikuje
ideální stav, ve kterém by se obec
měla v roce 2030 nacházet. Strategický plán určí priority a navrhne opatření, která by k jejich naplnění měla vést.
„Po svém schválení bude sloužit hlavně jako podklad pro strategická rozhodnutí a rozhodnutí o investicích, pomůže při
práci vedení obce, důležitou roli
bude mít při zpracovávání žádostí o dotace nebo při přípravě rozpočtu,“ doplnil místostarosta Jan
Chvátal.

n Milan Hulínský

Dobřejovice 2019

Foto: Jozef Papp

Dobřejovice 2030

???
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CO SE DĚJE NA RA DNIC I

Připravuje se nová
nájemní smlouva
s FK Dobřejovice
V červenci tohoto roku odeslal starosta obce místnímu fotbalovému klubu FK
Dobřejovice dopis, který
se zabýval vypořádáním
smluvních vztahů mezi obcí Dobřejovice a spolkem.
Mimo jiné zde konstatoval,
že smlouva uzavřená dříve mezi obcí a klubem nesplnila zákonné podmínky,
a tudíž je neplatná. Je proto nutné urychleně zjednat
nápravu.

„K

onkrétně se jedná
o to, že minulé vedení obce při uzavírání smlouvy ze dne 27. května 2015 nesplnilo zákonnou
povinnost a nezveřejnilo záměr obce pronajmout pozemek. Smlouva je tedy neplatná,“ upozornil starosta Martin
Sklenář.
Zároveň obec vypověděla i původní smlouvu z 19. 12. 1995, a to

pro porušení smluvních podmínek, konkrétně čl. VIII. odst. 2. Šlo
o to, že přes opakované upozornění a v rozporu s podmínkami stanovenými obcí prováděl spolek
stavební činnost (stavba pergoly) bez potřebných povolení, tedy
v rozporu se stavebním zákonem.
Po jednáních mezi vedením
obce a FK Dobřejovice, které proběhlo v konstruktivním duchu
během července a srpna, se obě
strany shodly na závěru, že bude
nutné zveřejnit záměr pronájmu
pozemku pod budovou s kabinami
a teprve po uběhnutí zákonné lhůty uzavřít novou smlouvu o pronájmu. Zároveň se počítá s tím, že
součástí návrhu pronájmu bude
i studna. Zbytek pozemků fotbalového hřiště zůstane v péči obce.
„Jsem rád, že se nám díky věcnému přístupu obou stran podařilo věc vyřešit. Do budoucna chceme vše smluvně ošetřit tak, aby
to odpovídalo stávajícímu stavu
a bylo v souladu se zákonem,“ uzavřel starosta Martin Sklenář.

n Karel Pleiner

Obec bude přispívat
na sečení fotbalového hřiště
Vzhledem k tomu, že momentálně spočívá péče o pozemek fotbalového hřiště na bedrech obce, bylo nutné vyřešit i péči o jeho údržbu, hlavně sečení trávy. To bylo
i předmětem jednání mezi obcí a fotbalovým klubem.

„A

ž dosud zajišťoval fotbalový klub sečení trávníku v prostoru
hřiště FK Dobřejovice prostřednictvím automatických robotických sekaček. Projevil zájem zajišťovat tuto službu i nadále,“
uvedl starosta obce Martin Sklenář.
Cena za tuto službu činí 60 000 korun ročně. Proto se starosta rozhodl nejprve spočítat reálné náklady, na kolik by sečení hřiště přišlo
při využití obecní techniky a zaměstnanců. Dostal se k výsledné částce
25 000 korun, což je podstatně méně.
„Na základě zjištěného jsme navrhli uzavření smlouvy o zajištění sečení hřiště fotbalovým klubem s tím, že obec mu bude ročně přispívat
25 000 korun. S touto částkou souhlasí i FK Dobřejovice. O ostatní údržbu se nadále bude starat zaměstnanec obecního úřadu,“ uzavřel starosta.

n Milan Hulínský

Jak dál ve sběrném dvoře?
„B

V souvislosti s informací z červnového jednání zastupitelstva obce, kdy obec Dobřejovice obdržela výpověď
smlouvy od provozovatele Sběrného dvora Dobřejovice
k 31. 8. 2019, bylo nutné zajistit pro místní občany pokračování této služby. V průběhu měsíce srpna proběhly
osobní schůzky starosty a vedení sběrného dvora k vyjasnění dosavadní spolupráce a případnému dalšímu
pokračování.

ěhem srpna se mi podařilo na dvou jednáních dohodnout
pokračování spolupráce za stávajících podmínek, tedy bez
navýšení fakturace o paušální poplatek za provoz sběrného dvora,“ uvedl starosta obce Martin Sklenář.
Rozsah služeb pro občany ani cenové podmínky pro obec se tedy zatím nebudou měnit a zůstávají v platnosti tak, jak byly nastaveny dosud.
Nyní čeká vedení obce další kolo jednání, při kterém se dohodne
s provozovatelem sběrného dvora na stanovení podmínek další spolupráce pro následující rok 2020.
„Cílem všech zúčastněných je pokračovat ve spolupráci za oboustranně výhodných podmínek,“ dodal Martin Sklenář.

n Milan Hulínský

ZVEME VÁS NA 12. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Místo konání: Obecní úřad – zasedací místnost,
Na Návsi 26, Dobřejovice
Datum konání: čtvrtek 10. října 2019 od 18.00 hod.
www.dobrejovice.cz
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Dobřejovice jsou
v žádostech o dotace
velmi aktivní

„N

a posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce jsme
občany seznámili s připravovanými projekty a s možnostmi jejich
případného financování,“ uvedl
místostarosta obce Jan Chvátal.
Dotace u prvních dvou akcí
jsou již jasné. Projekt Alej u cesty Dobřejovice–Modletice sice dotaci ve výši 149 919 korun z programu Stromy 2019 Nadace ČEZ
nezískal, obec ale zajistí jeho
realizaci v roce 2020 jiným způsobem. Naopak obec získala dotaci
z Fondu obnovy venkova Středočeského kraje na rekonstrukci ulice Příčné ve výši 811 716 korun.
V říjnu proběhnou předběžné konzultace k plánovanému
odbahnění Mlýnského rybníka
a studii revitalizace Dobřejovického potoka.
„Na plánovaný světelný přechod v Čestlické ulici u hřiště bude obec podávat žádost o dotaci
v říjnu tohoto roku. Další navazující část, kterou bude rozšíření
chodníků v Čestlické od autobu-

sové zastávky Dobřejovice-Čestlická až po fotbalové hřiště, přijde na
řadu v říjnu 2020. Momentálně je
ve stadiu projektové přípravy, jednání s majiteli a uzavírání smluv.
U obou akcí se počítá s financováním ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ doplnil Jan Chvátal.
Ulice K Lesíku by měla v roce 2020 na části své délky dostat
nový povrch, opěrnou zídku a odvodnění. Nyní probíhá projektová
příprava. Financování chce obec
zajistit žádostí o dotaci z MMR,
případně z Fondu obnovy venkova
Středočeského kraje.
V budoucnosti se ještě uvažuje o Košumberku, kde chce obec
vybudovat chodník, přechody pro
chodce a veřejné osvětlení od kraje obce až k ulici U Křížku.
„Zatím se počítá se žádostí o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Nyní probíhá jednání s majiteli a projektová
příprava, takže termín realizace ještě nebyl stanoven,“ uzavřel
místostarosta Chvátal.

n Milan Hulínský

Dobřejovice uzavřely novou
pojistnou smlouvu
o pojištění majetku
a odpovědnosti

„R

ozhodli jsme se aktualizovat pojistné částky u dva roky staré smlouvy o pojištění majetku tak, aby odpovídaly aktuálním hodnotám majetku ve vlastnictví obce,“ vysvětlil místostarosta Dobřejovic Jan Chvátal.
Navýšení hodnoty proběhlo především u budov čističky odpadních
vod, obecního úřadu, školky i dětských hřišť. Nově došlo k doplnění garáže u FK Dobřejovice a altánu u Skalníka včetně jeho vybavení. Celková pojistná částka u budov se tím navýšila z 30,5 na 44,75 milionů korun. Navýšilo se také pojištění proti povodni z jednoho na pět milionů.
Roční pojistné za pojištění majetku se zvedlo jen o necelých 600 korun.
Na základě podnětu zastupitele Pavla Brotánka byla také navýšena pojistná částka na pojištění odpovědnosti z pěti na 20 milionů Kč.
„Obec Dobřejovice tedy nakonec uzavře se společností Generali Pojišťovna, a. s., novou smlouvu o pojištění majetku a odpovědnosti, zatímco stará pojistná smlouva zanikne. Roční částka za pojištění majetku a odpovědnosti naroste pouze na 31 687 Kč, což je vzhledem
k rozsahu zvýšení pojistného krytí velmi dobrá zpráva,“ doplnil místostarosta Jan Chvátal.
n Milan Hulínský

VÝZVA:
STAŇTE SE ČLENEM PRACOVNÍ SKUPINY
K PŘÍPRAVĚ STRATEGICKÉHO PLÁNU!
Sháníme aktivní a motivované zájemce z řad občanů o aktivní zapojení do přípravy nového Strategického plánu obce Dobřejovice
na roky 2020–2030.

Požadavky na zájemce:
l
l
l

Zájem pozitivně ovlivnit budoucnost obce.
Předchozí zkušenosti s tvorbou strategií výhodou.
Aktivní zapojení do činnosti pracovní skupiny:
¡ připomínkování návrhu analytické části strategického plánu,
¡ příprava formy a obsahu zapojení veřejnosti
(dotazník, setkání…),
¡ aktivní účast při zpracování SWOT analýzy obce,
¡ aktivní účast při zpracování vize obce,
¡ aktivní účast při stanovování klíčových oblastí,
strategických cílů, podoblastí a specifických cílů,
¡ aktivní účast při zpracování finálního návrhu SP.

Zájemci, hlaste se do čtvrtka 10. 10. 2019 do 12.00 hod.
místostarostovi Ing. Janu Chvátalovi – tel. 607 055 158,
e-mail: mistostarosta@dobrejovice.cz.

Vedení obce
se chystá na zimu
Vzhledem k tomu, že se pomalu, ale jistě blíží zimní období, je nutné, aby si obec zajistila zimní údržbu místních
a účelových komunikací. Dosud ji zajišťovala firma
Jaroslava Vaněčka.

„S

panem Vaněčkem jsem se sešel. Předložil mi návrh spolupráce pro nadcházející zimní období, kdy navrhl z důvodu
udržení kvality techniky a služeb nové podmínky spolupráce,“ uvedl starosta obce Martin Sklenář.
Návrh obsahoval nově pevnou měsíční paušální sazbu, která zahrnuje celkem 10 výjezdů techniky v daném měsíci, a sazbu za držení pohotovosti. Sůl se bude účtovat jako doposud samostatně. Oproti dvěma
předcházejícím zimním obdobím dojde k navýšení celkových nákladů
na zimní údržbu.
Vzhledem k předchozí dobré zkušenosti s dodavatelem zastupitelé
návrh smlouvy schválili.
n Karel Pleiner
www.dobrejovice.cz
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POVEDLO SE

KOŠUMBERK

V polovině září pokládkou asfaltové vrstvy dokončili cestáři rozsáhlou opravu poškozené krajnice v ulici Košumberk. Zbývá již
jen navézt ornici na původní, nyní zatrubněný příkop, a osít jej travou.
Oprava zamezí nejen nebezpečnému odtrhávání krajnice, ale omezí
i množství štěrku splachovaného do prostoru křižovatky na návsi.

Foto: Jozef Papp

U PARKU

Povrch ulice U Parku mezi Alimpexem a Novým rybníkem byl plný výmolů. Tato komunikace je používána nejen pro příjezd k budovám, ale je také součástí cyklostezky Praha–Vídeň. Komunikaci proto asfaltovým recyklátem
z Košumberku vyspravili pracovníci a vedení obce.

KRÁTC E Z DOBŘEJOV IC

Podzimní vzpomínka
na letní kino

P

rázdniny jsou už jen vzpomínkou, ale jak se říká, vzpomínky si
nekoupíš, ty musíš zažít. A protože my jsme letní kino v Dobřejovicích zažili, máme na co vzpomínat. Dík za to patří Ing. Petru Buňatovi, který promítání na fotbalovém hřišti technicky zajistil.
Dětem za vysvědčení a na zahájení prázdnin jsme promítli ve stylu retro z 16mm filmového pásu rodinný dobrodružný film z roku 1980
Prázdniny pro psa s Tomášem Holým v hlavní roli. Měli jsme velké štěstí, počasí nám přálo, a tak se v pátek 26. června sešlo více než 120 dětských i dospělých diváků nejen z Dobřejovic, ale i ze sousedních obcí.
Jak jsme prázdniny zahájili, tak jsme se s nimi i rozloučili, tentokrát však novým, digitálním filmem z roku 2018 Čertí brko. Ten den, 30.
srpna, byla tropická noc, což je ideální počasí na letní kino. Na hřišti si
našlo své místečko téměř 200 návštěvníků kina a k mé radosti se film
moc líbil, o čemž vypovídal i potlesk na závěr promítání.
K úžasné atmosféře obou promítání přispělo nejen krásné počasí,
ale i popcorn, který je nedílnou součástí dnešních kin.

n Za kulturní komisi Pavla Mikušková

PŘÍČNÁ

Rekonstrukce povrchu části ulice Příčné byla
18. září 2019 úspěšně ukončena. Část této ulice mezi ulicemi V Porostlým a Polní má nový povrch ze zámkové dlažby a uliční vpusti dešťové kanalizace. Ještě zbývá usadit novou lampu
veřejného osvětlení. Dobrá zpráva je, že obec na tento projekt obdržela dotaci ze středočeského fondu obnovy venkova ve výši 80 procent nákladů, což činí 811 716 Kč. Tento projekt „Rekonstrukce ulice Příčné
mezi ulicemi Polní a V Porostlým“ byl realizován s finančním přispěním
Středočeského kraje.
n Karel Pleiner

Poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat za velmi lidský a vstřícný přístup
personálu Staročeské pekárny v Dobřejovicích. Abych byla konkrétní, zejména pak Kristýně Hofírkové. Nepatřím už k těm nejmladším, což se mimo jiné projevuje i v mých potížích kamkoli dál si sama dojít. Nedávno jsem ale chystala rodinnou oslavu
svého svátku a rozhodla jsem se telefonicky objednat ve Staročeské pekárně chlebíčky. Paní (možná slečna) Kristýna mne informovala, že standardně požadují zaplacení zálohy. Zejména
proto, že jsou i lidé, kteří si u nich zboží objednají, a pak si ho
nevyzvednou. Nicméně pochopila moje potíže s chůzí a velmi mile mi vyšla vstříc i bez úhrady zálohy. Cenu za chlebíčky tak zaplatili moji příbuzní až při vyzvednutí zboží. Řeknete si, že to by
přece mělo být úplně normální se takto k sobě chovat. Mělo, ale
bohužel není. Proto toto mé „veřejné“ poděkování.


www.dobrejovice.cz

n Marie Hodačová, Dobřejovice
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V Korálku začal
Největší škola
nový školní rok
taekwondo v ČR
vstupuje do nové sezony

Š

kola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezonu! Přijďte
si zacvičit tradiční korejské
bojové umění taekwondo! Jsme
největší školou v Čechách i na Moravě s nejširší nabídkou tréninků. Již několik let po sobě se nám
podařilo obhájit celkové vítězství
mistrovství České republiky a patříme do nejlepšího STM v ČR.
Při tréninku klademe důraz na originální hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvořilost,
čestnost, vytrvalost a sebeovládání. Školu vedeme pod dozo-

INZERCE

rem korejského velmistra Hwang
Ho Yonga, jako jediní v republice
nově vyučujeme i další korejská
bojová umění taekkyon, gumdo
a hoppae sool.
Přihlásit se můžete po celý
rok, jen u nás získáte zkoušky na
vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa,
chrániče) zdarma. Proto neváhejte a přidejte se k nám každé úterý
od 14.40 h v ZŠ Navis obce Dobřejovice. Pro bližší informace navštivte náš web na tkd.cz.

n Nikol Křížová,

Ge-Baek Hosin Sool

D

ne 2. září 2019 školka Korálek zahájila nový školní
rok 2019/2020. Radostný
vstup dětem zpříjemnil Maxipes
Fík, který jim naděloval sladkosti v podobě lízátek a novým kamarádům usnadnil první krůčky do
mateřské školky. Na každého pak
čekal v šatně na přivítanou malý
dáreček.
Noví kamarádi si v prvních
týdnech měsíce září postupně zvykají na novou životní etapu. Běžné
denní rituály zvládají velice dobře, přeje nám i počasí, uprave-

nou zahradu využíváme naplno.
K dispozici mají velké pískoviště
s hračkami, houpačky, skluzavku,
kreslení v domečku, míčové hry.

n Jana Horká

Pojízdná
prodejna
Staročeské
pekárny má
rozšířenou
prodejní dobu

R

ozšířená prodejní doba pojízdné prodejny Staročeské pekárny u fotbalového
hřiště je nyní od pondělí do pátku
od 7 do 18 hodin. Provoz bude pokračovat i v podzimních a zimních
měsících a bude ukončen pouze
v případě velkých mrazů.

n Karel Pleiner

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

Kreativní jóga pro děti
(6–10 let)

Obce Dobřejovice, Herink, Modletice a Popovičky Vás zvou na
V

9:30 – start v Modleticích na zámeckém nádvoří
(zámecká kavárna otevřena od 9:00)

Středa 16.45–17.30 a 17.45–18.30 hod.
ve Spolkovém domě Dobřejovice.
Na hodinách jógy pro děti, které vedu již dlouhých deset let, dodržuji principy zdravého pohybu. Zaměřuji se na protažení a zároveň posílení svalových skupin, které pak souvisí se správným držením
a fungováním těla. Děti se hravou a zábavnou formou naučí pracovat
s rovnováhou, lépe se soustředit na věci, které dělají, a také uvolní své
tělo a mysl.
Cvičení je vhodné pro děti, které nemají rády soutěžení a konfrontaci, ale také pro sportovce, kteří se potřebují po tréninku protáhnout
a zbavit se případných svalových dysbalancí.
Kromě výuky základních jógových pozic, cvičíme také občas ve dvojicích, tvoříme „lidské mandaly“, používáme malé míče (overbally) nebo
si cvičíme příběhy s vyprávěním.
Začínáme 18. 9. 2019, jedná se o 18 lekcí
První pololetí končí 30. 1. 2020
Cena 1890 Kč
Děti si mohou první hodinu vyzkoušet a teprve pak se rozhodout, zda budou pokračovat. Více informací na www.malyjogi.cz,
tel. 776 633 974, lipota@email.cz
n Táňa Lipowská

5. ročník turistického pochodu přes čtyři obce
Trasa bude upřesněna na stránce naspacir.jdem.cz
V každé obci obdržíte unikátní turistickou známku
Délka trasy je cca 10 km – místy bude pro kočárky složitější
Přijďte se pobavit a užít si pohodový den a nezapomeňte
na své známé a kamarády – vítáni jsou opravdu všichni

SVATOMARTINSKÁ
ZÁBAVA
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ DOBŘEJOVICE VÁS ZVE
DNE 9. 11. 2019 OD 20:00 NA TRADIČNÍ
SVATOMARTINSKOU ZÁBAVU KONANOU V
RESTAURACI NA PETŘÍKOVĚ.
TĚŠIT SE MŮŽETE NA SKVĚLOU KAPELU, SOUTĚŽ O
CENY A PŘÍJEMNOU ATMOSFÉRU.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

www.dobrejovice.cz
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POŽÁ RNÍ OC HRA NA

Přichází topná
sezona
a s ní i zvýšené
riziko požárů
V minulých dnech se na
obyvatele českých měst
a vesnic obrátilo Generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky s výzvou k dodržení zásad požární ochrany,
zejména v souvislosti
s nadcházející topnou sezonou. Shrnutí toho základního najdete v bezpečnostním desateru níže na této
straně stejně jako základní informace o zajištění požární ochrany v Dobřejovicích.

V

České republice je každoročně evidován vysoký počet požárů v domácnostech,
které mnohdy mají tragické následky. Každý rok dochází k více
než tisícovce požárů v obytných
budovách, umírají při nich desítky lidí a stovky jich utrpí zranění.
Právě zahájení nové topné
sezony s sebou přináší nezbytné úkony, které by měl mít na paměti každý majitel rodinného do-

mu nebo jiné nemovitosti, která
má vlastní vytápění. Patří mezi
ně hlavně provedení revize kotlů
ústředního topení odbornou firmou a kontrola komínového tělesa kominíkem.
Obě tyto kontroly se rozhodně nevyplácí podceňovat. Například špatně seřízené a neudržované plynové kotle se každým
rokem stávají zdrojem nehod,
které mnohdy mohou skončit i výbuchem.
Bezpodmínečně nutné jsou
i kontroly komínů a jejich čištění kominíkem. Pokud dojde k tomu, že se vznítí usazené saze v komíně a dojde k jejich prudkému
hoření, může to vést k požáru
a minimálně riskujete poškození
komínového tělesa. Při revizi navíc může kominík objevit i skryté
hrozby, zejména u starších domů,
jako jsou třeba v komíně zazděné
trámy.
Podceňovat nelze ani stav
elektrické instalace a její pravidelná revize by měla být samozřejmostí.
n Karel Pleiner

Zajištění požární
ochrany v Dobřejovicích
Ochranu životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na
území obce Dobřejovice zajišťují:
1. HZS Středočeského kraje, územní odbor Kolín, stanice Říčany
2. Jednotka dobrovolného záchranného hasičského
sboru v Průhonicích na základě smlouvy uzavřené
s obcí Průhonice. Každoročně obec Dobřejovice přispívá průhonickým hasičům částkou 50 000 korun.

n Karel Pleiner

Bezpečnostní desatero
Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.
1. ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.
2. HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček,
sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.
3. POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.
4. KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových
cest.
5. TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel
ukládejte do nehořlavé nádoby.
6. POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete
jim nebezpečí vzniku požáru.
7. VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji.
8. UDRŽUJTE V POŘÁDKU
UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.
9. KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.
10. UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.
www.dobrejovice.cz
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BURGERFEST

Dobřejovický Burgerfest přinesl nejen dobré jídlo

K

rásné slunečné a teplé počasí sobotního odpoledne
v Dobřejovicích odstartovalo 14. září každoroční akci Dobřejovický Burgerfest, který pro
vás připravil spolek Moderní
Dobřejovice. Počasí nám přálo,
a proto na akci dorazila spoustu lidí. Soutěž o Nejlepší americký jablečný koláč vyhrála paní Věra Kaprálová. Recept na něj jsme
pro vás otiskli v rámečku, takže
ho můžete vyzkoušet i vy.
O krocení bizona byl letos velký zájem. Pro statečné děti byla připravená odměna a dospělí sklidili

www.dobrejovice.cz

alespoň potlesk. Letošním vítězem
rodea se stal Petr Sita a bral bank
z Burgerfestu. Z dětí se na prvním
místě v rodeu umístil Lukáš Burda
s časem 0:26,79, což bylo fenomenální.
Děti si mohly vyrobit v dílničce kovbojské masky. Mimo jiné
se zde prodával výborný popcorn
a dorazilo i auto se skvělou kávou
a koktejly. Milovníky motorek potěšil pohled na americké motocykly
značky Indian a nové vozy od značky Škoda. Odpolednem provázela
kapela Dobře ty boys a večer uzavřela kapela Kuple, která roztanco-

vala i kdejakého barového povaleče. Doufáme, že jste si pochutnali,
a děkujeme za trpělivost při čekání
na skvělé burgery, kterých se letos
prodalo tři sta šedesát.
Burgerfest je srdeční akce našeho spolku. Původním záměrem
bylo setkání občanů Dobřejovic
v centru obce za doprovodu dobrého jídla a pití. Letošní ročník byl
návštěvou rekordní. Do budoucna
se však nechystáme festival rozšiřovat, chceme ponechat našemu
Burgerfestu ráz menší lokální akce. Děláme ji pro zábavu a potěšení lidí z Dobřejovic a blízkého okolí.

Rádi vás a vaše přátele uvidíme zase příští rok a necháme opět jedno
sobotní odpoledne pomalu plynout
za vůně grilu a v dobré společnosti. Věříme, že jste si Burgerfest užili, a těšíme se, že se spolu potkáme
na další naší akci.
Uvidíme se třeba na Halloweenském halali 18. října v 17.00
hodin ve Spolkovém domě v Dobřejovicích, kam vás srdečně zveme.
Budeme dlabat dýně, soutěžit a pro
děti bude připravená strašidelná
diskotéka.

n Jolana Jozová

a Markéta Zdeňková
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BURGERFEST

Recept Věry Kaprálové,
výherkyně soutěže
o Nejlepší jablečný koláč
Drobenkový koláč s tvarohem nebo jablky
Recept je původem z podhůří Bílých Karpat, využívají se hlavně rané odrůdy jablek se slabounkou žlutozelenou slupkou, tzv. skoráky.
Drobenkový koláč má své jméno kvůli nejen použitému způsobu přípravy, ale jistě i kvůli tomu, že si při jeho jedení můžete krásně zadrobit.
Recept: Uvedené množství zaplní větší pekáč s vyšším okrajem.
Ingredience: 350 g polohrubé mouky, 200 g cukru krupice, 140 g
másla, 2 vejce, 1/3 balíčku prášku do pečiva.
Tvarohová náplň: 500 g tučného tvarohu, 100 g cukru krupice,
½ balíčku vanilkového pudinku, ½ l mléka, 100 g rozinek, 50 g
mletých vlašských ořechů.
Jablečná náplň: větší množství strouhaných jablek, aby vznikla
pěkně silná vrstva, cukr krupice podle chuti, mletá skořice, nahrubo nasekaná jádra vlašských ořechů, sušené rozinky.
Mouku, pískový cukr a prášek do pečiva dobře promícháme. Do této vzniklé sypké směsi rukama zapracujeme mírně změklé máslo
a celá vejce. Až nám vznikne konzistence drobenky, je těsto hotovo.
Pekáč vyložíme pečicím papírem a nasypeme na dno asi dvě třetiny drobenky. Dobře upěchujeme.
Tvarohová varianta: v misce si nejlépe s pomocí ručního šlehače
smícháme tvaroh, pískový cukr, pudingový prášek a mléko a nakonec přimícháme oprané rozinky. Pro chuť můžeme přidat i trošku
rumu. Směs musí být řídká a bez hrudek. Hotovou nalijeme do pekáče a povrch posypeme zbývající drobenkou, do níž jsme přidali
nastrouhané ořechy (není nutné).
Jablková varianta: strouhaná jablka smícháme s ostatními ingrediencemi, navršíme na drobenkovou vrstvu a povrch rovněž zasypeme
zbývající drobenkou. Chutnou variantu získáme, i když použijeme
obě náplně najednou, jenom musíme použít vyšší pekáč. V troubě
rozehřáté na 160 °C pečeme dorůžova, asi 45 minut. Po vychladnutí krájíme na úhledné kostky a podáváme. Nejlépe je počkat s krájením do druhého dne.
Dobrou chuť!

www.dobrejovice.cz
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R OZLOUČ ENÍ S LÉTEM

Děti si užily putování Z pohádky do pohádky

V

sobotu 7. září se opět konalo Rozloučení s létem a Spolek Dobřejovický Čtyřlístek
pro tuto akci připravil cestu Z pohádky do pohádky, tentokrát formou dobrodružné návštěvy kina. U vchodu děti obdržely lístky,
popcorn a pitíčko a mohly vyrazit do prvního kinosálu, kde se
zúčastnily stavění pyramid pro
královnu Kleopatru s Asterixem.
I děti měly možnost napít se je-

ho kouzelného nápoje. V dalších
sálech dostavěly s Raubířem Ralfem cukrkáru, s panáčkem Emmetem si pohrály s legem a dále
zavítaly do bažiny, kde pomáhaly najít Fioně klíč v záhadných nádobách. A to chtělo sebrat hodně
odvahy! Z bažiny se děti přenesly
do Říše divů, kde se s Alenkou zúčastnily čajového dýchánku. Svou
návštěvu kina děti zakončily setkáním s princeznou Jasmínou,

které se díky jejich pomoci podařilo najít kouzelnou lampu a zachránit Aladina ze dna moře…
Navíc jsme objevili zvláštní nadání dětí pro vikingskou hru „chytání ovcí“. Škyťák s Astrid si mladé
adepty tohoto sportu moc pochvalovali. Na konci návštěvy děti dostaly sladkou odměnu a malou hračku. Kromě toho si mohly
odnést i vlastnoručně vyrobeného Vidlíka z Toy story 4. Pro malé

i velké se našlo něco dobrého k zakousnutí v bufetu a nechyběla ani
živá hudba v podání skupiny Largo. I přes chladné a deštivé počasí
se s létem přišlo rozloučit mnoho
dětí i dospělých. Děkujeme vám
všem za přízeň a srdečně vás zveme na další akce – třeba na Drakiádu 5. 10. 2019 nebo na Lampionový průvod 8. 11. 2019.
Těšíme se na vás!
n Spolek Dobřejovický Čtyřlístek

INZERCE

www.dobrejovice.cz
Krajanka paštiky A5.indd
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S P ORT

Dobřejovičtí
hokejisté nezaháleli
ani přes léto

FOTBAL V DOBŘEJOVICÍCH
A - mužstvo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo

31. srpna
8. září
15. září
22. září

SK Kamenice – FK Dobřejovice
FK Dobřejovice – SK Mirošovice
1. FC Líbeznice – FK Dobřejovice
FK Dobřejovice – SK Viktoria Sibřina

1:2
2:3
7:1
1:2

FK Dobřejovice B – Sokol Sluštice
Čechie Doubek – FK Dobřejovice B
FK Dobřejovice B – Sokol Hrusice B
Sokol Čestlice – FK Dobřejovice B

7:0
8:2
2:6
10 : 1

B - mužstvo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo

1. září
8. září
15. září
22. září

INZERC E
BOTANICKÝ ÚSTAV AV ČR, V.V.I., HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU PRO
PRACOVIŠTĚ V PRŮHONICÍCH NOVOU KOLEGYNI/KOLEGU NA NÍŽE
UVEDENOU POZICI:

I když si všechny známé hokejové soutěže u nás i ve světě dávají přes léto pauzu, o dobřejovických hokejistech to
neplatí. I v horkém létě pokračovali ve svém pravidelném
sportovním zápolení.

„J

e to skutečně tak, i přes léto jsme se víceméně pravidelně scházeli na ledě a hráli jsme hokej. Ostatně v horkém počasí je ledová plocha příjemným osvěžením,“ uvedl pravidelný účastník
hokejových klání Ladislav Bezouška.
Hokejový tým Warriors Dobřejovice se schází každé úterý v Merkur
Ice Aréně v Říčanech. Jejich pravidelný soupeř Hokejový tým Vuton Říčany se s nimi utkává od 21.30 hodin. Oba týmy zatím nemají větší ambice a neuvažují o zapojení se do nějaké soutěže.
„Scházíme se a hrajeme čistě pro vlastní radost a potěšení a chceme si udržet kondici. To ovšem neznamená, že na ledě neprobíhají urputné boje. Přijmeme rádi každého, kdo by se chtěl přidat k našemu týmu, ale uvítáme i všechny, kteří by nás chtěli povzbudit jako fanoušci,“
dodal Ladislav Bezouška.

n Karel Pleiner

ZAHRADNÍK / ZAHRADNICE
Co u nás budete dělat?
• Běžné zahradnické a lesnické práce při údržbě a obnově Průhonického parku, především práce s křovinořezem a motorovou pilou, řízení zahradnické a lesnické mechanizace apod.
Co musíte znát, mít a umět?
• Nejlépe vyučení v oboru či maturita na střední zahradnické či
zemědělské škole, zájem o obor.
Co oceníme?
• Pracovitost a spolehlivost.
Co nabízíme?
• Krásné prostředí Průhonického parku
• Pestré zaměstnanecké benefity (5 dní sick days, příspěvek na
penzijní připojištění, bezúročnou půjčku na bytové účely, lesní
MŠ, SODEXO Gastro a Flexi Pass, podnikový rekreační objekt na
Šumavě – Kvilda)
• Vzdělávací kurzy a školení
• 25 dní dovolené
• Příjemný pracovní kolektiv
• Možnost ubytování
• Možnost zaměstnání brigádně formou DPP nebo DPČ
• Místo výkonu práce Průhonice; výborná dopravní dostupnost
MHD z metra Opatov, možnost parkování v areálu; četné možnosti stravování
Předpokládaný nástup
Ihned nebo podle dohody.
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na adresu:
Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Správa Průhonického parku,
Zámek 1, 252 43 Průhonice
nebo na e-mail: jaroslava.odvarkova@ibot.cas.cz.
Bližší informace k nabízenému místu poskytne
Ing. Šmída, tel. číslo 271 015 282 nebo 271 015 188.

Prodám poz. 7000 m2 u Senohrab 100 Kč/m2 a 17 000 m2 u Kamenice 150 Kč/m2. Obojí přístup obecní komunikací, 150 m od zástavby a žádná ochr. pásma. Pozemky vyjma zemědělských staveb nebo staveb bez základů zatím nestavební. Tel. majitele 603 442 474.
www.dobrejovice.cz
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INZERCE

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY

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.“

A

Míša a Jirka, členové klubu od roku 2019

CE
KVyzkoušejte
si

PLATÍ DO

30

19
20

.1

0.

www.ener-gym.cz

PH inz A5.indd 1

Adresa
Obec Dobřejovice
Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice
Spojení na obecní úřad
Tel.: 323 603 310,
607 058 184
E-mail: urad@dobrejovice.cz
Obecní policie Vestec:
Tel.: 739 156 156,
702 277 227
Kontakt na finanční úřad:
Telefon: 323 627 305,
323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Kontakt na Okresní správu
sociálního zabezpečení
Praha-východ:
Telefon: 284 005 401
Fax: 284 005 404
E-mail podatelny:
posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh
Kontakt na Úřad práce,
kontaktní pracoviště
pro Prahu-východ:
Telefon: 950 151 111
Fax: 950 151 302
e-mail: posta@py.mpsv.cz

MĚSÍC
ZA PŮLKU!
Zaregistrujte se na
www.ener-gym.cz

Obecní úřad
Dobřejovice

09.09.19 11:21

PRANOSTIKA PRO ŘÍJEN:
JE-LI ŘÍJEN VELMI ZELENÝ,
BUDE ZATO LEDEN HODNĚ STUDENÝ.

Poruchy veřejného osvětlení
Telefon: 800 101 109
– je nutné uvést číslo lampy,
která nesvítí, a ulici; možno
hlásit i na Obecní úřad Dobřejovice – 323 637 112
Poruchy elektřiny
Telefon: 840 850 860
Poruchy plynu
Telefon: 272 767 300

TÉMA DALŠÍHO ČÍSLA: ROK PO VOLBÁCH
Připravujeme pro vás další, letošní 9. vydání Dobřejovického zpravodaje. Tématem listopadového čísla
bude rok po volbách v naší obci.
MĚSÍČNÍK DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / Ročník 2019, číslo 8/2019 / šéfredaktor Milan Hulínský (mh), / redaktoři Karel Pleiner (kp), Libuše Charvátová (lch), Markéta Zdeňková (mz). Vychází
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Náklad: 500 výtisků / Cena: neprodejné
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