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Milí Dobřejováci,
děti mají za sebou první školní
měsíc, který bývá po prázdninách
velmi náročný. Po dlouhých dvou
měsících zasedalo i obecní zastupitelstvo, které rozhodovalo o důležitých a dlouho připravovaných
dokumentech a projektech.
Mám velkou radost, že se nám
podařilo definitivně dohodnout
na podmínkách a schválit odkup
budovy FK Dobřejovice. Tím zajisttíme pro obec a její obyvatele tolik potřebnou budovu občanské vybavenosti. Máme v plánu ji
následně zrekonstruovat tak, abychom v obci měli důstojné zázemí pro sport a volný čas, včetně
příjemné restaurace. Posun nastal
i ve více jak dva roky trvajícím jednání s Českou poštou o budoucnosti její budovy č.p. 3. Nyní jsme
schválili záměr jejího odkupu. Oba
dva tyto projekty jsou v souladu s více jak rok zpracovávanou
a čerstvě schválenou architektonickou koncepcí obce. S podrobnostmi vás seznámíme v článcích
na následujících stránkách. Dobrou zprávou také je, že projekt
okružní křižovatky na Herink a Jesenici dospěl do fáze, kdy koncem
září začala její stavba. Hotová by
měla být v polovině prosince.
Jsem moc rád, že jsme konečně mohli v Dobřejovicích oficiálně přivítat i nové občánky narozené v letech 2019 - 2020 a vyrazit
s našimi seniory na první společný
výlet. V září se konalo díky spolkům mnoho dalších akcí, za kterými se v tomto čísle Dobřejovického zpravodaje ohlédneme.
Po delší době jsme do něj vložili i přehledný kalendář akcí, které
se v Dobřejovicích a blízkém okolí
budou konat v měsíci říjnu. Věřím,
že i díky němu budeme mít v říjnu mnoho příležitostí pro setkání.

Obec kupuje budovu
od fotbalového klubu
a plánuje rekonstrukci

Budovu na fotbalovém
hřišti čeká v následujících
letech rekonstrukce a dostavba. Poté se stane základem sportovního a volnočasového centra.

V

srpnu a září tohoto roku se
podařilo úspěšně dokončit více jak dva roky trvající jednání mezi obcí a fotbalovým
klubem, týkající se nejen osudu
budovy na hřišti, ale i budoucnosti dobřejovického fotbalu.
“Jednání to byla opravdu náročná, s mnoha nemilými překvapeními a zvraty. Jsem ale moc rád,
že jsme nakonec nalezli dohodu,
která přinese mnoho dobrého nejen pro fotbalisty, obec, ale hlavně pro dobřejovické občany,“ uvedl starosta Martin Sklenář.
Koncem srpna proběhla členská schůze spolku FK Dobřejovice (FK), na které rezignovalo jeho
dosavadní vedení, tedy výkonný výbor. Zároveň členové zvolili
nové vedení z řad aktivních hráčů. Členská schůze také vyslovila souhlas s prodejem budovy obci za celkovou částku 5 849 943 Kč
a s uzavřením dalších dohod, které narovnávají dosavadní nevyjasněné vztahy s obcí a dávají

fotbalovému klubu jistotu zajištění zázemí pro jeho činnost. Tyto smlouvy také následně schválil nově zvolený výkonný výbor
spolku. „Nedíváme se do historie, ale dopředu. Jde nám především o rozvoj fotbalu v Dobřejovicích. Chceme se také stát součástí
společenského života v obci a zároveň ji také dobře reprezentovat,“ uvedl nový předseda FK Ondřej Dvořák.
Obec spolku zaplatí jednorázovou částku 2 000 000 Kč a deset
ročních splátek ve výši 376 000 Kč.
Fotbalový klub tak bude mít dostatek financí na uhrazení daně z příjmu z kupní ceny i na rozvoj fotbalové činnosti. Díky rozložení plateb
na delší období pak má obec větší
garanci, že peníze půjdou opravdu
do fotbalové činnosti.
„Obec bude pro dobřejovický
fotbal strategickým partnerem.
Až se nám podaří budovu zrekonstruovat, stane se středobodem sportovních, volnočasových
a společenských aktivit v Dobřejovicích,“ řekl starosta Martin Sklenář. „Věřím, že díky schváleným
dohodám dojde k nastartování
nové éry dobřejovického fotbalu,“
uzavřel starosta.
n Milan Hulínský

OTÁ ZK Y
Proč byla uzavřena hospoda?
Česká inspekce životního prostředí zjistila, že splašky z hospody byly odváděny přímo do
potoka. Navíc hospoda fungovala v prostoru, který nebyl pro
její provoz zkolaudován. Proto
provozovatel hospodu uzavřel.
Jaké se plánují změny?
Objekt musíme co nejdříve připojit na kanalizaci a vodovod.
Plánuje se generální rekonstrukce celého objektu, k objektu
bude také zepředu dostavena
část s novou hospodou v přízemí a cvičícím sálem v patře.
Kdy rekonstrukce skončí?
Bude třeba nejdříve zpracovat projektovou dokumentaci
a získat stavební povolení. Dříve než v roce 2023 se to vzhledem k délce procesů nepodaří.
Kdy se hospoda opět otevře?
Vzhledem k tomu, že stávající budova neumožňuje provoz
restaurace, bude muset nejdříve proběhnout rekonstrukce a dostavba celého objektu
a jeho kolaudace.

váš starosta
Martin Sklenář

SOUČASNÝ STAV BUDOVY
www.dobrejovice.cz

PRVNÍ NÁVRH REKONSTRUKCE
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Architektonická koncepce
Koncepce přináší návrhy,
jakým způsobem lze v naší obci zajistit nové prostory pro další služby a jak
v jejím centru zklidnit dopravu. Tedy jak dosáhnout
toho, aby náves a její okolí byly konečně živým a tepajícím srdcem Dobřejovic.

Z

pracovaný dokument přináší návrhy na řešení řady
problémů, které občané při
tvorbě Strategického plánu uváděli jako nejpalčivější. Jednalo se
v prvé řadě o požadavek na zklidnění automobilové dopravy, či na
zajištění budov pro další služby občanské vybavenosti. Nedílnou součástí tvorby koncepce bylo zapojení veřejnosti. Obyvatelé
měli v průběhu procesu dvakrát
možnost se do zpracování zapojit se svými požadavky a připomínkami. Přehled obdržených
připomínek a jejich vypořádání
je nedílnou součástí schváleného
dokumentu.
„Tento dokument nám předkládá vizi, jak by v ideálním případě náves mohla po uskutečnění
všech změn vypadat a fungovat.
Již nyní je ale jasné, že se návrh
bude v následných krocích upřesňovat a proměňovat,“ uvedl starosta Martin Sklenář. Studie tedy
neukazuje přesnou a konečnou
podobu staveb, ale určuje jejich
umístění, funkci, přibližnou velikost a charakter. Výsledná podoba staveb a dalších úprav vznikne až při zpracování projektové
dokumentace pro získání stavebních povolení. „Základní představu a směr, kterým se ubírat, díky studii máme. Na nás ve vedení
obce nyní bude co nejvíce z ní a co
nejrychleji uvést v život. Je ale jasné, že to je práce na 15 až 20 let,“
řekl místostarosta Jan Chvátal.
První zpracovávanou částí bude
rekonstrukce a dostavba budovy
na fotbalovém hřišti a úpravy jejího okolí. Paralelně bude zadána změna územního plánu, která
umožní realizaci dalších částí návrhu (č.p. 36, nový spolkový dům
s restaurací). „Důležitou okolností budou také finance. Jednotlivé projekty budeme připravo-
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vat tak, abychom na maximum
z nich využili dotace,“ uzavřel starosta Sklenář.
A jaké jsou hlavní body koncepce:

Dopravní řešení

Návrh reaguje na potřebu zklidnit dopravu v centru, omezit intenzitu projíždějících vozidel a zajistit dostatečnou infrastrukturu

pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů. Základem návrhu je přesun
široké silnice procházející nyní
středem návsi zpět směrem k jejímu původnímu umístění na okraji. Díky tomu dojde ke zpomalení
projíždějících vozidel, které bude
podpořeno zvednutím úrovně komunikací v centru a volbou jiného materiálu jejich povrchu. Ten-

to návrh je v souladu se současně
zpracovávanou Koncepční studií
odvedení tranzitní dopravy mimo
obec Dobřejovice, kterou vám po
jejím projednání zastupitelstvem
představíme v dalším čísle Zpravodaje. Součástí návrhu je také vybudování nových chodníků a přechodů pro chodce i opatření pro
bezpečný průjezd cyklistů.
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centra obce je schválená
S celým, takřka stostránkovým, dokumentem se můžete
seznámit na obecním webu:
www.1url.cz/@KoncepceCentra
Na tomto odkazu jsou také
k dispozici prezentace použité
na obou setkáních s občany.
ké jako komunitní centrum například pro setkávání maminek
na mateřské dovolené či seniorů.
V patrech vzniknou prostory pro
služby (například ordinace, kadeřník, masáže apod.), nebo sociální či služební byty obce.

Kulturní sál s restaurací

Po přesunu pošty do nových prostor bude možné dosavadní nevyhovující budovu zbourat a na jejím místě postavit nový objekt
s kulturním sálem pro cca 200 lidí a restaurací. V sále se budou
moci konat divadla, kina, plesy
a další společenské aktivity, zároveň jej mimo akce bude možné
pronajmout či jej bude moci pro
své aktivity využívat také restaurace (svatby, oslavy, školení, konference…).

Obecní úřad

Díky zarovnání půdorysu v přední části stávající budovy bude moci být vestavěn výtah, který seniorům i dalším občanům umožní
vyřídit si na obecním úřadu své
záležitosti bez nutnosti zdolávání
prudkých schodů. V přízemí také
vznikne další prostor pro malou
prodejnu či služby.

Veřejná prostranství

Budova č.p. 245 na hřišti

Zrekonstruovaná a dostavěná budova by se měla stát centrem budoucího sportovního a volnočasového areálu. Zázemí pro fotbalisty
(šatny, sprchy) bude opraveno
a rozšířeno. Na místě dosavadní hospody budou umístěny garáže a dílny údržby sportovního
areálu. Hospoda bude přesunuta

na vhodnější místo, do nové části přistavené k objektu směrem
k ulici Čestlická. Nad hospodou
vznikne sál na cvičení se zázemím,
využitelný také na společenské akce. Vedle něj bude klubovna spolků a byt správce areálu. V okolí
objektu bude dětské hřiště, multifunkční hřiště na volejbal či basketbal a také malý skatepark.

Budova č.p. 36

Místo zchátralého domu na začátku ulice K Lesíku předloni
zakoupeného i s přilehlým pozemkem obcí vznikne zcela nový objekt. Ten bude podle budoucích potřeb obce buď dvou či
třípatrový. Do přízemí bude přemístěna pošta a také knihovna.
Ta bude moci zároveň sloužit ta-

Nová náves díky přesunu silnice na okraj spojí nyní rozdělená
veřejná prostranství a rozpojené břehy Dobřejovického potoka a scelí celý prostor do jednoho celku. Potok bude přístupný
a bude u něj možné posedět na
sluníčku. Náves bude mít v centru klidný zelený střed se stromy a trávníkem, kde bude možné
posedět či zde pořádat kulturní
a společenské akce či trhy. Počítá
se také s instalací drobného vodního prvku nedaleko úřadu. V celém prostoru bude dostatek míst
pro parkování, jednotlivé služby
budou soustředěny u sebe v docházkové vzdálenosti.
n Milan Hulínský
www.dobrejovice.cz
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Architekti představili výsledky své práce občanům
V polovině září ukončili
architekti rok trvající proces zpracování architektonické koncepce návsi.
Výsledky své práce představili 14. září ve Spolkovém domě dobřejovickým
občanům.

P

o projednání a schválení
koncepce, kterou zpracovalo
studio re:architekti ve spolupráci s krajinářským ateliérem
symbio studio a Syrový – dopravní ateliér, na zářijovém zastupitelstvu, následovalo představení
konečných návrhů občanům. Pětadvacítce dobřejovických občanů prezentoval základní body návrhu vedoucí zpracovatelského
týmu, MgA. Ondřej Synek. Hlavní navrženou změnou by měl být
posun silnice rozdělující náves
směrem k jejímu okraji. Tedy přibližně na místo, kudy silnice vedla až do osmdesátých let. Zrušení
rovné široké silnice a další související opatření by měly zajistit
zklidnění automobilové dopravy.
„Odsunutím silnice by také mohlo dojít ke sjednocení dosud silnicí a potokem rozdělených ploch

na návsi. Bude tak moci vzniknout
kompaktní veřejný prostor, který
navrhujeme po okrajích doplnit
novými a rekonstruovanými obecními budovami se službami pro
občany,“ uvedl vedoucí zpracovatelského týmu MgA. Ondřej Synek.
Součástí prezentace bylo představení jednotlivých budov i veřejných prostor. Rekonstruovaná
a dostavěná budova na fotbalovém hřišti by se spolu s okolními sportovišti měla stát centrem

Obec koupí od České pošty
její budovu na návsi
Budova České pošty ležící na strategickém místě
v centru Dobřejovic bude
patřit obci. Ta zajistí přesun pošty do vhodnějších
prostor. Původní budovu
poté nahradí kulturní sál
a restaurace.
Dobřejovická pošta sídlí od roku 1976 v panelové budově nedaleko obecního úřadu. Ta ale
trpí několika zásadními problémy. Především jsou v ní zvýšené
hodnoty radonu, které mohou negativně ovlivnit zdraví při dlouhodobém pobytu. Také umístění poštovních přepážek v prvním
patře je především pro seniory či
maminky s kočárky problém.
„Od občanů víme, že by si přáli bezbariérovou, moderní a přívětivou poštu. Proto jsme před
dvěma lety začali jednat s Českou poštou o možných řešeních,“

4

www.dobrejovice.cz

uvedl starosta Martin Sklenář.
„Posun v jednáních nastal také
díky zpracování architektonické
koncepce návsi, kterou architekti s poštou konzultovali. V tu chvíli jim bylo jasné, že to myslíme
vážně,“ dodal starosta Sklenář.
Vzhledem k tomu, že obec nabízí do budoucna nové a moderní
prostory pro pobočku a na místě stávající pošty chce vybudovat společenský sál a restauraci,
bylo možné přistoupit k převodu
ve veřejném zájmu bez dražby.
Česká pošta obci předložila znalecký posudek, kterým byla cena budovy a pozemku stanovena
na 4 032 620 Kč. Zastupitelstvo
souhlasilo s nákupem za tuto cenu doplněnou o náklady spojené
s prodejem ve výši cca 20 000 Kč.
Nyní se připravuje kupní smlouva i navazující smlouvy, týkající se
nájmu prostor pro pobočku pošty
ve stávající i nové budově.
n Milan Hulínský

sportovních o volnočasových aktivit. Naproti úřadu by měla vzniknout nová budova s přesunutou
pobočkou pošty, knihovnou, dalšími službami a byty. Na místě stávající pošty by měl vzniknout velký
kulturní sál s přilehlou restaurací.
Drobných úprav by se měl dočkat
také obecní úřad. Architekti se také zabývali umístěním památníku
padlých, sochy sv. Jana Nepomuckého či návrhem vodního prvku
nedaleko obecního úřadu.

Následovala poměrně obsáhlá diskuse, ve které padaly jak pochvaly, tak pochybnosti. Největším
tématem byla samozřejmě doprava. Je vidět, že občany množství
projíždějících aut opravdu trápí
a někteří jsou skeptičtí k tomu,
zda plány obce povedou ke snížení počtu projíždějících vozidel.
„Chtěl bych re: architektům poděkovat za plodnou spolupráci.
Během roku jsme mnohokrát diskutovali o potřebách naší obce
a přemýšleli, jak je nejlépe naplnit. Myslím, že výsledný návrh přináší reálná řešení hlavních problémů a požadavků,“ zhodnotil
výsledek místostarosta Jan Chvátal. „Velký dík patří všem aktivním
Dobřejovákům, kteří se neváhali zapojit a dávali nám své požadavky a připomínky. Díky nim došlo v návrzích k mnoha změnám
k lepšímu,“ dodal starosta Martin
Sklenář. „Za náš ateliér bych chtěla moc poděkovat za pozvání k této zajímavé práci. Z celé koncepce máme velkou radost a těšíme
se na případnou další spolupráci
s obcí při jejím naplňování,“ uzavřela Alžběta Widholmová z ateliéru re: architekti. n Milan Hulínský

DOPIS Y A NÁ ZORY
Večerní setkání s re: architects nad strategickým plánem rozvoje
centra Dobřejovic bylo pro mě osobně pohlazením po duši. Radost
ze seznámení se s perfektní prací profesionálních architektů, kteří
své práci rozumí, mají pro ni nadání, vzdělání i zkušenost, je v dnešním, často povrchním a nevzdělaném světě, velikou radostí.
Dobřejovice jsou naším domovem dvacet let a předcházejících třicet let místem, kam jsem jezdil, víkend co víkend, za babičkou. Člověk si v kontrastu odpovědného, uvážlivého, tvrdými daty a analýzami podloženého, svědomitého a neúplatného přístupu současného
vedení radnice velmi naléhavě uvědomí nedostatečnost při rozhodování o strategických záležitostech obce v předešlých volebních obdobích. Koncepční, ze všech stran promyšlený, realitu, legislativu
i projekci budoucnosti obsahující dokument pro rozvoj naší obce je
velikou nadějí pro vyvarování se chyb při cestě vpřed.
Tvorba kvalitního veřejného prostoru je pro zdravý a kvalitní rozvoj,
obce i pro její obyvatele zcela zásadní. Bez profesionálního plánu
rozvoje se nelze dobrat cíle.
Přeji z celého srdce současnému vedení radnice dostatek sil a vizionářství pro trvalou evangelizaci tohoto plánu, přeji jim respekt k práci profesionálů až na úroveň designu jednotlivých staveb a jejich
vzhledu i řešení interiéru. Přeji jim dost sil pro přesvědčování a přesvědčení těch, kteří ještě neprozřeli tak, aby perfektní vize nepodlehla kompromisům a nepochopení.
Děkuji za osvěžující večer.
n Josef Lát
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FOTO GRA FIE OD Č TENÁ ŘŮ
V září nám shodou okolností do redakční pošty dorazily fotografie míst, kterých se týkají plány popisované na předchozích stranách, pořízené Jozefem Pappem z dronu. Vaše fotografie ze života v Dobřejovicích moc rádi uveřejníme v této rubrice také v dalších číslech Zpravodaje.

Jozef Papp

Jozef Papp
www.dobrejovice.cz
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Podařilo se zajistit výstavbu dalších částí valu
Práce na protihlukovém
valu u silnice II/101 rychle
postupují. Obci se navíc
povedlo zajistit jeho navýšení i výstavbu další navazující části.

V

průběhu prázdnin se ukázalo, že byť byla již výška
valu navýšena z původně
v roce 2010 plánovaných 4,5 na 6
metrů, není ještě zcela ideální. Patrné to bylo především při pohledu z okruhu dálnice D0, kdy byly
nad samotným valem ještě vidět
střechy domů v ulici Na Draškách.
„S ohledem na zajištění maximální ochrany obyvatelstva před
hlukem jsme nalezli řešení, které
přinese další omezení hluku z dálnice D0 a silnice II/101,“ řekl starosta Martin Sklenář.
Rozsah valu se nově kromě původně plánovaných pozemků rozšířil také na 4 metry širokou část
přilehlého obecního pozemku.

Díky tomu se podaří navýšit val
o další dva metry. Stavebníci valu (společnost KPV Beta a pánové Pressl a Vít) se zároveň zavázali
oddělit 2 metry přiléhajících pozemků a následně tento pozemek
převést do majetku obce Dobřejovice za celkovou cenu 1 500 Kč.
Nově se stavba valu rozšíří také na obecní pozemek, ležící na
druhé straně pěší cesty do Modletic od nyní budovaného valu.

Součástí dohody je také výstavba cesty pro pěší a cyklisty vedoucí podél valu, a to na náklady stavebníků. Uvedené změny
schválilo obecní zastupitelstvo
jako dodatek původní smlouvy
o spolupráci.
Pozornost obce se ale zaměřuje na navazující části valu. „Zjistili jsme, že nejstarší část valu nedaleko od rybníka Skalník nebyla
nikdy zkolaudována a je to v pod-

statě jen dočasná deponie zeminy,“ uvedl starosta Sklenář. Deponie vznikla v době výstavby lokality
kolem ulice Vačkářova firmou OPTREAL a leží na soukromém pozemku. „S majitelkou tohoto pozemku
jednáme o podmínkách jeho případného prodeje obci. Naším cílem je legalizovat a hlavně dobudovat protihlukový val v celém
rozsahu, tak jak je uveden v územním plánu,“ dodal starosta Martin Sklenář. Podmínkou případného odkupu je podpis další smlouvy
se stavebníky o realizaci stavby valu (v tomto případě o zemních pracích) a zpevnění vzniklé cesty. Pokud se val podaří dobudovat v celé
délce, proběhne závěrečné měření hluku, které zjistí, do jaké míry val opravdu hluk omezil a zda
budou nutná další opatření, jakými by mohla být například výstavba protihlukové stěny v místě cesty na Modletice.
n Milan Hulínský

Strategický plán bylo nutné Obec vybírá zhotovitele
doplnit o sport a školu
chodníků na Čestlické
Strategický plán Dobřejovic na období 2020 - 2030
schválilo zastupitelstvo loni. Přes jeho důkladné zpracování se ale do něj nově
přidají ještě dvě oblasti.

J

edná se o oblasti sportu
a školství. „V obou došlo během roku k výrazným změnám ohledně našich potřeb
a možností. Na to musel zareagovat také strategický plán, mimo
jiné kvůli možnostem získat následně na projekty z těchto oblastí dotace,“ vysvětlil místostarosta
Jan Chvátal.
V oblasti školství došlo v posledním roce k velmi překotnému
vývoji. „Sousední Nupaky mají
kvůli svému neuváženému rozvoji
nyní tolik prvňáčků, že by zaplnili
dvě třídy. Nupaky ale vlastní školu nemají, přeplnily okolní školy
a kvůli tomu jsme přišli o smlouvu o školském obvodu s Průhonicemi,“ vysvětlil starosta Marin Sklenář. O záměru vystavět ve
spolupráci s okolními obcemi novou spolkovou školu pojednává
článek na další straně.
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Rozvoj v oblasti sportu může
obec nově plánovat díky domluvě s fotbalovým klubem o nákupu
budovy na fotbalovém hřišti. Také
její rekonstrukce a dostavba bude
výrazným projektem a měla by být
částečně hrazena z dotací. Proto
je také součástí aktualizovaného
strategického plánu.
Ten také reaguje na výrazný posun při výstavbě protihlukového
valu v posledních měsících. Zatímco v původním plánu bylo pouze
zajistit přípravu, v aktualizované
verzi je již plánována výstavba alespoň 80 procent délky celého valu.
Změny projednali na základě podnětů vedení obce členové
pracovní skupiny ke strategickému plánu. Ti také zhodnotili, do
jaké míry se daří zajišťovat plnění Strategického plánu. „To,
že strategický plán aktualizujeme, je dokladem, že je to živý
dokument. Podmínky okolo nás
se mění a je dobré na ně co nejdříve reagovat. Proto se k textu strategického plánu chystáme
v budoucnu opakovaně vracet,“
dodal starosta Sklenář.
n Milan Hulínský

Která firma na jaře postaví
nové chodníky, přechody či
semafor a opraví dešťovou
kanalizaci na Čestlické ulici? Odpověď dodá výběrové řízení na další novou veřejnou zakázku.

N

ejvětší obcí zadaná stavba za poslední dobu v hodnotě necelých osmi milionů korun, připravovaná od roku
2018, se posouvá do další fáze.
Projekt se týká takřka třistametrového úseku od fotbalového hřiště až po autobusovou zastávku
Dobřejovice - Čestlická. Na přechodu u hřiště bude vybudován
semafor, kde si chodci pomocí tlačítka zastaví projíždějící automobily. Přibudou a rozšíří se
úzké, chybějící nebo poškozené
chodníky, a to včetně opravy děšťové kanalizace vedoucí pod nimi.
Vzniknou také dvě nová místa pro
přecházení.
Zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání schválilo vyhlášení
výběrového řízení. Jeho organizaci zajišťuje osvědčená firma ACCON
T & T Services. Zadávací dokumen-

tace byla zveřejněna na tzv. profilu
zadavatele, napřímo oslovena byla
navíc desítka firem s referencemi
od dopravního projektanta. Smlouvu o dílo s vítězným dodavatelem
by zastupitelstvo mělo schvalovat
na svém listopadovém zasedání.
Vlastní výstavba by měla probíhat
od března do června 2022.
Na výměnu poškozené dešťové
kanalizace a výstavbu chodníku
bude potřeba dostatek prostoru.
V průběhu stavby bude tedy nutné v některých fázích omezit průjezd automobilů na Čestlické ulici
na jeden pruh. „Předpokládáme,
že zde bude zaveden kyvadlový
provoz a omezen bude také pohyb
chodců. Věřím ale, že občané pochopí, že krátkodobá omezení vyváží dlouhodobá změna k lepšímu,“ řekl starosta Sklenář.
Obec má již nyní zajištěné financování této akce. „Tři a půl
milionu korun ze Státního fondu
dopravní infrastruktury již máme
schváleno, dalších jeden a čtvrt
milionu dostaneme ze Středočeského Fondu obnovy venkova,“ popsal místostarosta Jan Chvátal.
n Milan Hulínský
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CO SE DĚJE NA OBEC NÍM ÚŘA DU?

Dobřejovice jednají o škole Soud s Českými štěrkopísky
s Modleticemi i Čestlicemi o náhradu škody pokračuje
Dobřejovice jednají s okolními obcemi o výstavbě
nové spolkové základní
školy. Na stole jsou dvě
možné varianty.

Z

astupitelé Dobřejovic musí
rozhodnout, zda se společně s okolními obcemi pustí
do výstavby nové školy za půl miliardy korun. „Je to strategické rozhodnutí, pro které musíme zvážit
řadu okolností. Proto paralelně
prověřujeme dvě varianty: spolupráci s Modleticemi a Herinkem,
nebo s Čestlicemi. Každá má svá
pro a proti,“ uvedl starosta Martin Sklenář. „Prosazovali jsme původně také výstavbu školy v Dobřejovicích. Nepodařilo se nám ale
pro ni mezi okolními obcemi sehnat partnera. A sami tak velkou
školu nejsme schopni postavit ani
zaplnit,“ dodal starosta Sklenář.
O něco dále jsou s přípravami
v Modleticích. Tam již mají připravený dostatečně velký pozemek
v obecním vlastnictví, pro který

nyní zpracovávají změnu územního plánu. Zároveň probíhá rekonstrukce objektu vedle OÚ Modletice, který by měl sloužit jako
základní škola s kapacitou 25 dětí
do doby výstavby nové školy.
V Čestlicích je již naopak vhodný pozemek v územním plánu vyznačen a tamní zastupitelstvo jedná o jeho koupi. Čestlice se také
rozhodují, zda vůbec novou velkou školu pro své děti potřebují.
Uvedené obce si nechaly zpracovat demografickou studii, aby
měly přehled, kolik dětí budou výhledově potřebovat umístit. Po jejich dopracování se budou jednání moci posunout dál. „Abychom
měli ještě podrobnější informace, poprosili jsme rodiče budoucích prvňáčků o vyplnění dotazníku. Díky tomu víme, například
jakou z uvedených variant umístění školy rodiče preferují,“ uvedl starosta. Rozhodnutí, se kterou
obcí budou Dobřejovice na škole
spolupracovat, by mělo padnout
do konce roku. n Milan Hulínský

ÚKLID VŠECH KOMUNIKACÍ ČISTÍCÍM VOZEM
PROBĚHNE VE ČTVRTEK 21. ŘÍJNA 2021

Po záměru na výstavbu betonárny v Dobřejovicích,
podporovaném bývalým
vedením obce, zůstala řada soudních sporů, které
obec musí nyní řešit.

V

prvním z nich požadoval
investor betonárny, společnost České štěrkopísky,
zrušení příslušných částí změny územního plánu. Šlo o specifikaci nepřípustných funkcí na
pozemcích, do nichž spadá i ten,
na němž podle úvodních plánů
měla stát betonárna. Obec Dobřejovice v květnu u krajského soudu svůj územní plán uhájila, návrh Štěrkopísků na zrušení části
změny územního plánu soud zamítl. Nyní ještě probíhá projednávání kasační stížnosti investora u Nejvyššího správního soudu.
České štěrkopísky na obec
podaly také druhou žalobu, ve
které se domáhají zaplacení
nákladů, které vynaložily při přípravě záměru výstavby betonár-

ny. Jednalo se o podkladové studie a zpracování dokumentace
pro posuzování vlivů na životní prostředí. „Okresní a následně krajský soud se neztotožnil
s názorem našich právníků, že
smlouva o spolupráci, kterou se
tehdejší zastupitelstvo zavázalo
při přípravě záměru spolupracovat, byla od začátku neplatná a nařídil nám žalovanou částku 163 100 Kč plus 80 573,50 Kč
nákladů řízení uhradit. Ale nevzdáváme se,“ řekl starosta Martin Sklenář. „Jsem přesvědčen, že
obec se soukromoprávní smlouvou o spolupráci nemohla platně zavázat k součinnosti ve veřejnoprávním procesu změny svého
územního plánu, a tedy že smlouva je od počátku neplatná a žaloba nedůvodná. Proto jsem obci
doporučil podat dovolání k Nejvyššímu soudu,“ uvedl JUDr. Petr
Svoboda, Ph.D., který se zabývá
problematikou smluv obcí s investory a s nímž obec věc konzultovala.
n Milan Hulínský

32. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo proběhne ve čtvrtek 14. 10. 2021
od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Vzhledem k epidemické situaci bude zasedání opět
vysíláno na facebookovém profilu Obec Dobřejovice.
Na programu bude mimo jiné:
• Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes Dobřejovice
• Záměr pořízení Změny č.3 územního plánu (centrum obce)
• Smlova o dílo - projektová dokumentace rekonstrukce budovy
na fotbalovém hřišti
• Smlouva o dílo na vodovodní a kanalizační řad a přípojky
v ulici Čestlická směrem k budově na hřišti
• Zajištění zimní údržby komunikací na sezónu 2021/2022
• Darovací smlouva – Staročeská pekárna s.r.o.
• Rozpočtové opatření č. 3/2021
• a další…

Stejně jako v minulých letech proběhne i letos čištění komunikací. Aby mohl úklid proběhnout opravdu na všech komunikacích, neparkujte prosím
tento den vaše vozidla na ulicích. Tam by mohla
blokovat průjezd čistícího vozu. K parkování využijte váš pozemek, případně parkoviště u fotbalového hřiště, obecního úřadu nebo u spolkového domu. Předem děkujeme za respektování této prosby.
n Obecní úřad Dobřejovice
www.dobrejovice.cz
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AKTUÁ LNĚ Z OBC E

Dvacet dobřejovických seniorů využilo nabídky obce a v rámci prvního společného výletu navštívili zámek Karlova koruna a Národní hřebčín
Kladruby. Celý den bylo krásné a slunečné počasí a výlet se opravdu vydařil. Další podobné výlety se již připravují.

Proběhla další vlna výměny poškozených dešťových vpustí. Tentokráte ve slepé části ulice Skalická a na začátku ulice Na Průhoně.

Poruchovou tlakovou kanalizaci v Mateřské škole se podařilo přepojit na spádovou přípojku, vybudovanou již v roce 2012.

Obec pořídila pro kvalitní a rychlé lajnování obou fotbalových hřišť profesionální lajnovačku iGO Standard. Finance na její pořízení nabídla
Staročeská pekárna formou daru. Na listopadovém zasedání budou pak zastupitelé schvalovat darovací smlouvu.

K R ÁTCE

TA KHLE NE!

Obec Dobřejovice dlouhodobě usiluje o získání pozemků v Mlýnském
rybníku do svého vlastnictví, aby mohla požádat o dotaci na jeho odbahnění. Díky vyřešení soudního sporu mezi Arcibiskupstvím Pražským a Povodím Vltavy se obci otevřela možnost získat od Povodí jeden z pozemků směnou za pozemky obce, na nichž leží vodní tok.
V souvislosti se změnou odpadové legislativy uzavřela obec dodatek
ke smlouvě o zpětném odběru elektrozařízení s kolektivním systémem ASEKOL. Díky této již devět let trvající spolupráci mohou ovčané Dobřejovic ve sběrném dvoře zdarma odevzdat použité elektrospotřebiče.
Obec obdržela od zpracovatele hotovou „Koncepční studii omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice“. Jejím cílem je prověřit
možnosti odvedení alespoň části tranzitní automobilové dopravy mimo obec Dobřejovice. S výsledky vás seznámíme v příštím čísle.
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Na obecní úřad byl nahlášen nález mršiny nedaleko ulice Nad Mlýnským rybníkem. Přivolaní dobřejovičtí myslivci ale zjistili, že to si jen
někdo z okolních domů rožnil sele a problém, kam se zbylými kostmi
,vyřešil tak, že je zahodil za humna.
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AKTUÁ LNĚ Z OBC E

Začíná stavba okružní křižovatky ve směru na Herink
Šest let trvající úsilí obcí
Dobřejovice, Jesenice
a Herink přineslo výsledky.
Nebezpečná křižovatka
„u váhy“ na okraji Dobřejovic bude během následujících tří měsíců přebudována na bezpečnější
okružní křižovatku.

J

ak dokazují údaje v rámečku
níže, jedná se opravdu o velmi nebezpečnou křižovatku,
na které často dochází k závažným nehodám. Většina z nich je
způsobena při jízdě z vedlejší ulice od Herinka nedáním přednosti rychle projíždějícím vozidlům
na hlavní silnici. Řidiči se zde
často nechají zlákat rovnou širo-

1. etapa: 25. 9.–3. 11. 2021
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V první etapě bude postavena severní část křižovatky, tedy polovina
ležící směrem k Dobřejovicím. Doprava na silnici II/101 bude vedena
jedním jízdním pruhem a řízena semaforem.
Směr Dobřejovice: Po dobu první etapy bude uzavřena komunikace
Jesenická před staveništěm. Objízdná trasa povede přes Košumberk a silnici II/101.
Autobusy MHD: Bude zrušena zastávka Jesenická a zastávky Na
Návsi budou přesunuty na ulici Košumberk.

kou silnicí a nerespektují omezení rychlosti na 50 km/h. Pak už je
k neštěstí jen kousek.
Již v roce 2015 se spojili okolní obce Dobřejovice, Herink a Jesenice, aby pod vedením Dobřejovic naprojektovaly takové
úpravy, které zvýší bezpečnost
v tomto místě. V letošním roce
se konečně povedlo získat stavební povolení a kompletní projektová dokumentace byla na základě smlouvy o spolupráci
předána Krajské správě a údržbě
silnic. Ta zareagovala velmi rychle a v září vysoutěžila tuto zakázku a připravila smlouvu o dílo
s vybraným zhotovitelem. Tím je
společnost EUROVIA, která, mimo jiné, spoluprovozuje nedalekou obalovnu asfaltových směsí.

Výstavbu křižovatky zaplatí
Středočeský kraj za pomoci dotací. Samotná výstavba začala
koncem září. Veškeré práce by
měly být ukončeny do začátku
prosince tohoto roku.
S výstavbou budou spojená
omezení automobilové i autobusové dopravy. Ta se budou týkat
také přesunu autobusových zastávek na návsi, či příjezdu do
sběrného dvora. Jejich přehled
najdete na levé části této stránky.
„Věřím, že přestavbou se křižovatka stane bezpečnější a nebude již docházet k vážným a tragickým nehodám. Byl bych moc
rád, kdyby tu už žádný křížek
v budoucnu nepřibyl,“ řekl starosta Martin Sklenář.
n Milan Hulínský

S MRTELNĚ NEBEZP EČ NÁ KŘIŽOVATK A

2. etapa: 4. 11.–4. 12. 2021
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Ve druhé etapě bude postavena jižní část křižovatky, tedy polovina
ležící směrem k Herinku. Doprava na silnici II/101 bude opět vedena
jedním jízdním pruhem a řízena semaforem.
Směr Dobřejovice: V druhé etapě bude ulice Jesenická průjezdná
a naopak bude uzavřena komunikace K Herinku. A to včetně příjezdu do sběrného dvora, ke kterému bude značena objížďka přes
Modletice a Herink.
Autobusy MHD: Bude zrušena zastávka Jesenická a zastávky Na
Návsi budou přesunuty na ulici Košumberk.

V tomto místě se od roku 2005
stalo přes 50 nehod, z toho dvě
smrtelné a dvě s těžkým zraněním. Poslední vážná nehoda
se stala 10. 6. 2021. Zasahoval
u ní i vrtulník, který do nemocnice dopravil těžce zraněného řidiče vozidla, kterému nedalo přednost vozidlo jedoucí
ve směru od Herinku.
www.dobrejovice.cz
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ROZHOVOR

„Chceme mít kvalitní fotbalový klub i nabídnout
zábavu pro obyvatele,“ říká nový předseda fotbalistů

K

oncem srpna letošního roku si spolek Fotbalový klub
Dobřejovice zvolil nové vedení. Jeho předsedou se stal Ondřej Dvořák, dosavadní trenér
místního A týmu. Nejen proto
jsme ho požádali o rozhovor.

sedy. Jelikož jsem byl účastníkem
většiny jednání mezi klubem a obcí, domluvili jsme se, že na pozici
předsedy budu kandidovat já. Nicméně potenciálních kandidátů bylo více. Moje kandidatura byla týmovým rozhodnutím.

Vaše jméno je v Dobřejovicích
spojené především s fotbalem.
Jakou máte za sebou kariéru
v tomto sportu?
OD: Celou kariéru jsem odehrál
za FC Tempo Praha. S menšími
přestávkami jsem zde hrál 20 let,
a to až do mých třiceti.

Můžete nám představit ostatní
členy nového výkonného výboru?
OD: Především bych chtěl všem,
kteří do toho společně se mnou
šli, moc poděkovat. Vážím si toho.
Takže k jednotlivým pozicím. Místopředsedou je Jan Petrák. Petrys
je dlouholetým kapitánem, duší
a srdcem týmu, a to jak na hřišti,
tak mimo něj. Sekterářem bude
Vítězslav Poustecký. Je to klíčový
hráč A týmu, jehož role je nepostradatelná. Pro fotbal dělá mnoho, nevynechá jediný trénink a je
skvělý parťák. Pokladníkem bude Radek Rosák, další ze srdcařů
týmu. Na hřišti nechá vždy maximum a jeho zarputilost jde ostatním příkladem. Dominik Kučera Kůča je momentálně nejdůležitější
člen „A“ týmu. Ačkoli se na hřiště nyní moc nedostane, stará se
o všechny záležitosti okolo týmu.
Investuje do něj hodně času a bez
něj by to nešlo. Hoang Tuan Pham náš „Fun“ je obrovský profesionál,
perfekcionista a důležitý člen „A“
týmu. Zároveň zdravý prudič, takový náš „ďáblův advokát“, který
novému výboru neodpustí jakoukoliv nedbalost. Miroslav Hluchý Míra je Dobřejovičák každým coulem. Nyní má na starosti „B“ tým
a pomáhá s chodem klubu.

Jak jste se tedy dostal k dobřejovickému fotbalu?
OD: Přes kamaráda Ondru Renského. Mnozí ho znají pod přezdívkou Špageta. Nahodili jsme
téma na pivku, vše klaplo a od roku 2018 jsem v Dobřejovicích.
Co vás teď v létě vedlo k rozhodnutí kandidovat na předsedu
fotbalového klubu?
OD: Bohužel mi vypovědělo službu
koleno a se spoluhráči jsme se domluvili, že nově budu pokračovat
v roli trenéra. Takto fungujeme dva
a půl roku a dá se říct, že úspěšně.
Díky tomu, jak fajn parta v Dobřejkách je, jsme se interně začali bavit o tom, že bychom chtěli
mít větší slovo na chod klubu. Věci urychlila covid krize a otevření
tématu odkupu budovy na fotbalovém hřišti obcí. Od té doby jsme
se otevřeně začali bavit o tom, že
bychom vedení fotbalového klubu
převzali, a to včetně pozice před-

Jaké máte jako nové vedení fotbalového klubu cíle?
OD: Cílů je mnoho, rozepsat
všechny by bylo na samostatný článek. Zmíním zde bodově ty
hlavní. Přechod mládeže pod FK,
spolupráce s obcí, udržení „dospělého“ fotbalu při životě, a to
v dlouhodobém horizontu.
A jaké jsou tedy vaše plány
s dobřejovickou fotbalovou
mládeží?
OD: Jak už jsem zmínil, je to jeden z hlavních cílů. Mou výhodou
v nevýhodě je to, že nejsem místní
a nejsem úplně znalý problematické historie vztahu fotbalový klub
versus „junior“. Popravdě řečeno není mým záměrem se v historii hrabat, ale nastavit nový směr.
A tím je jednoznačně přechod Junioru pod Fotbalový klub Dobřejovice. Je až obdivuhodné, že se Tomášovi Kubíčkovi podařilo mládež
zachovat. Dává do toho obrovské
množství energie a srdce. Klobouk
dolů před ním. Tomáše plánujeme
přibrat do výboru a cílem je, abychom od sezóny 2022/2023 byli
jeden klub. Mládež je zkrátka priorita číslo jedna. Dobřejovice si zaslouží, aby měli místní klub, kam
se budou mladí rádi vracet - za kamarády, za trenéry, za fotbalem.
A vaše cíle směrem k fotbalovému klubu jako takovému?
OD: Naším plánem je mít dobře organizovaný klub s kvalitními trenéry, pozitivní atmosférou a zdravým přístupem ke sportu. Chceme,

Ondřej Dvořák, 35 let
Vystudoval SSŠVT - střední
soukromou školu výpočetní
techniky. V roce 2019 získal
titul MBA v oboru strategický
management. Již 14 let pracuje v logistickém centru hypermarketů Globus. Na starosti
má procesy a správu logistických systémů.
Je ženatý a má dvě děti – šestiletou dceru Veroniku a tříletého syna Ondřeje.
Jeho zálibou je sport, na prvním místě pak fotbal, a to ve
všech podobách.
Bydlí v Praze na jižním městě.
Do Dobřejovic to má 10 minut
autem.
aby k nám chodily hrát děti z okolních vesnic, protože to u nás prostě
funguje a jak děti, tak rodiče jsou
spokojení. V dlouhodobějším horizontu bychom se rádi stali partnerským klubem některého z profesionálních nebo poloprofesionálních
klubů, odkud by naši kluci v případě zájmu měli možnost vyrazit
do světa „profi fotbalu“. Určitě budeme investovat do vytvoření jednotné identity klubu - stejné dresy
od přípravky až po starou gardu aby bylo vždy jasné, že hraje černobílý válec z Dobřejek.
Na zastupitelstvu jste říkal, že
chcete nabídnout vyžití i ostatním obyvatelům Dobřejovic.
Mohl byste být konkrétnější?
OD: Jedním z dalších našich cílů je vytvoření pozitivní atmosféry kolem fotbalového klubu. Chceme, aby bylo hřiště místem, kde se
sejdou rodiny s dětmi, kde budou
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ROZHOVOR
pro děti pořádány akce typu Mikuláš, či pálení čarodějnic. Rádi bychom zorganizovali ples dobřejovického fotbalového klubu. Plány
vedení obce s areálem jdou tomuto
cíli naproti a věřím, že v horizontu
pár let bude areál skutečně příjemným místem jak pro odpočinek, zábavu, tak pro sportovní zápolení.
Co čekáte od spolupráce s obcí?
OD: Nejdříve bych chtěl poděkovat jak obci, tak bývalému vedení za to, že k dohodě došlo. Bez ní
by skutečně život dobřejovického
fotbalového klubu visel na vlásku. Cesta to nebyla jednoduchá, ale počítá se výsledek a ten
je z mého pohledu přínosný pro
obě strany. Co se týká spolupráce,
tak obec je a bude naším klíčovým
partnerem. Budeme se snažit vzájemně podporovat, být transparentní a strategické cíle s obcí komunikovat, či plánovat. Věřím, že
i náš přístup k fotbalu obec ocení a zkrátka půjdeme ruku v ruce.
Jak jsem poznal starostu Martina
Sklenáře, nebude v tom problém.
Komunikace šlape a obě strany

mají zájem na tom posunout fotbalový klub dál. O mnoho dál.
A co vás tedy čeká v právě začínající fotbalové sezóně?
OD: Jak jsem zmiňoval, pokud vše
klapne, tak v následující sezóně
již bude Junior součástí fotbalové
klubu, to je hlavní cíl a očekávání
následující sezóny. Co se týká dospělého fotbalu, naším cílem je
mít dostatečně široký kádr na to,
abychom v dlouhodobějším horizontu udrželi dospělý fotbal minimálně na úrovni okresního přeboru. Nebude to jednoduché. Již
letos to spoustu týmů z okolí vzda-

lo a soutěž odhlásilo. My se pokusíme o to, aby Dobřejovice byly zajímavou adresou pro hráče i do
dospělého týmu. Na vlastní odchovance si budeme muset chvilku počkat.
Kde mohou zájemci získat informace o vaší činnosti?
OD: Naším hlavním informačním kanálem je stránka Facebooku na adrese: www.facebook.
com/FKDobrejovicefotbal. Komunikačním kanálem je také
e-mail. Poprosím všechny fanoušky i ostatní, pokud máte jakýkoli podnět, připomínku, nebo

nápad ohledně řízení klubu, zajděte za námi na plac, nebo napište na vybor@fkdobrejovice.cz.
Dobřejovický fotbal bude slavit
v roce 2023 sto let své existence.
Už jste přemýšleli, jak byste toto jubileum rádi oslavili?
OD: Je to takový náš první milník,
kde si vyhodnotíme, jak se nám
povedly první dva roky ve funkci.
Byl bych moc rád, pokud bychom
se sešli v areálu, na pěkném place, s pozitivní náladou a užili si toto krásné jubileum za zvuku hymny
dobřejovického fotbalového klubu.
n Milan Hulínský

INZERCE

Paštika pro
opravdové gurmány!

Halloween

2x s brusinkami, 2x s pečeným
masem, 2x s dýňovými semínky

PdCh-Snack-pastiky-A5.indd 1

...se blííížííí

75 g

www.pateduchef.cz
14.09.21 11:01
www.dobrejovice.cz
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FOTBA L

Dobřejovická fotbalová mládež zahájila novou sezonu

Mladí dobřejovičtí fotbalisté
naskočili do nové sezóny
posílení letním soustředěním a mají plno plánů.

J

e už skoro půlka září za námi,
naše týmy přípravek a žáků
už mají rozehrané své soutěže. Já se však ještě vrátím do půlky srpna na začátek našeho tradičního kempu. Letos jsme zase
vyrazili směr Jizerské hory, kde
máme zajištěné ideální podmínky
pro všestrannou přípravu a tmelení našich kategorií. Letos s námi
jako nejmenší cestovaly ročníky
2014. I přes dlouhodobé zkušenosti jsme přeci jen s napětím čekali, jak se s tím kluci vyrovnají.
Přeci jen jsme každý z jiného těsta a snášíme odloučení od domova jinak. Paradoxně se tento "problém" týkal více "starších" kluků,
než těch nejmenších.
Ale i proto takové kempy pořádáme. Je potřeba děti trochu
zocelit a poznat je i z jiné stránky než na hřišti. Pokaždé nám tato cesta ukázala spoustu dobrého
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pro další růst dětí v našem klubu,
jak po sportovní tak hlavně mentální - týmové stránce.
Tento rok nám počasí vyšlo ideálně, nebylo totiž velké vedro, spíše pod mrakem a občas trochu
sprchlo. To nám však vůbec nevadilo! Děti které ještě na začátku prázdnin při pár kapkách deště skoro nepřišly na trénink, se
nakonec právě v dešti vyhecovaly
ke krásným výkonům! Vždy se našla nějaká soutěž, která nevlídné
počasí překryla.
Do této sezony jsme opět
po dlouhé době přihlásili takový
počet týmů, aby všechny naše děti
měly při zápasech pokud možno
maximální herní vytížení. Pro nás
trenéry je sice o to těžší, abychom
vždy naplnili soupisku - vždy totiž někdo nemůže, či je nemocný. Díky úzké spolupráci s rodiči
se nám to ale vždy povede vyřešit. Víme, že jedině tak se mohou
všechny děti cítit důležitou součástí týmu a pomalu ale jistě se
zlepšovat. A především mít v oblibě pohyb a sport jako takový.

Pro tuto sezonu se na hřiště v Dobřejovicích vracejí zápasy
kategorie mladších žáků, ve které sice máme s přehledem nejmladší tým v soutěži, ale rozhodně ne nejslabší. Naši hráči starší
přípravky "A" již ve své kategorii
hráli souběžně se soutěží okresní úrovně také krajskou miniligu,
kde se dokonale ostříleli do soutěže žáků. Tým žáků doplňují 2 týmy starší a 2 týmy mladší přípravky. Naši mladí hráči si prozatím
vedou velice slušně a především
si budují kamarádství, vztah ke
sportu a klubu, což je to nejdůležitější.
Nyní všichni věříme, že už nás
nebude brzdit v naší radosti ten
proradný bacil a budeme se moci hýbat celý rok. Za necelý měsíc se naše týmy pomalu přesunou na hřiště s umělým povrchem
a také do hal. Tam nás po celou
zimu budou čekat krásné turnaje
a zimní ligy.
Neustále také pracujeme
na doplnění našich týmů především v kategorii mladších žáků

(ročníky 2009 - 2010). Pokud máte doma neposedné pohyblivé dítě, přiveďte ho na hřiště, fotbal ho
už hrát naučíme!
Když vše dobře dopadne, rádi
bychom tým doplnili tak, aby příští sezonu měl dobřejovický fotbal také tým starších žáků (ročníky 2008-2009). Vzhledem k tomu,
že někteří hráči, kteří zde působili, již hlásí návrat a opět s námi
trénují, věříme že to dokážeme.
Velkou radost mi dělá především zapojení některých hráčů
mužského "A" týmu FK Dobřejovice do výpomoci s tréninky a dalšími věcmi. Ve vedení FK Dobřejovice došlo během prázdnin
ke změně. Do vedení klubu se nově dostali především tito hráči
A týmu a ze strany „dospělého“
fotbalu teď cítíme velkou podporu. Věříme, že během této sezony
se vše dotáhne a od nové sezony
2022/23 už mládež opět ponese
jméno FK Dobřejovice. Uděláme
pro to vše! Uvidíme se na hřišti!
n Tomáš Kubíček
předseda Junior Dobřejovice
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Z O KO L NÍ CH OBC Í A JINÝC H ZDROJŮ

Fotky z Afriky v Průhonicích
Výstava Botanického ústavu Akademie věd představuje biodiverzitu africké
savany, netradičně zachycenou objektivem fotopastí.

V

září a říjnu mají návštěvníci Průhonického parku jedinečnou příležitost
spatřit výstavu „Africká savana objektivem fotopastí“. Fotografie, které zachycují život zvířat v Krugerově národním parku,
jsou doplněny informacemi o aktuálním výzkumu biodiverzity africké savany. Výstava je k vidění
v průhonickém zámku v Galerii
Natura.
Kruger je nejstarší africký národní park s rozlohou 19 623
km2, ve kterém se nachází typická flóra a fauna savany. Skupina vědců Botanického ústavu AV
ČR a Přírodovědecké fakulty UK
dlouhodobě zkoumá biodiverzitu jihoafrické savany, aby zjistila, zda jsou v savaně oblasti
s vyšší biodiverzitou, kde se nacházejí a čím to je, že jsou někte-

AFRICKÁ SAVANA

rá místa druhově pestřejší. „Na
60 výzkumných plochách v Krugerově národním parku shromažďujeme za poslední tři roky data o vegetaci, savcích, ptácích,
nočních motýlech a netopýrech.
V rámci výzkumu jsme instalovali fotopasti, které za toto období
pořídily téměř osm milionů fotografií. Pro výstavu jsem vybrala
jen některé, ty nejzdařilejší, které
zachycují typické obyvatele savany. V mnoha případech vypadají, že pro focení vyloženě pózují,“ říká autorka výstavy a členka
výzkumného týmu Klára Pyšková
a dodává: „Návštěvníkům chceme nejen přiblížit pestrý život
africké savany a představit náš
projekt, ale také navodit pocit,
jaký zažívá vědec v této jedinečné lokalitě.“
Výstavu je možné navštívit v září a říjnu v Galerii Natura. Otevřena je v otevírací době Průhonického parku, vstup je v ceně
vstupenky do parku.
n podle tiskové zprávy
Botanického ústavu AV ČR

OBJEKTIVEM FOTOPASTÍ
září - říjen 2021

Průhonický zámek, Galerie Natura
Biodiverzita Krugerova národního parku zachycená fotopastmi v rámci výzkumu
Botanického ústavu AV ČR
Otevřeno v otevírací době Průhonického parku.
Vstup na výstavu je v ceně vstupenky do parku.

Pomoc přijde k vám domů

Cenu za třídění má Choceň

Pracovnice MAS Říčansko
můžete potkat nejen v kancelářích, ale také v terénu.
Pravidelně jezdí po regionu
a navštěvují klienty u nich
doma.

Putovní cena v soutěži obcí v třídění odpadů „Křišťálová popelnice“ se stěhuje
z jihočeského Vimperka do
Chocně!

O

N

ejčastěji řešíme dluhové
poradenství, sociální služby,
psychoterapeutické
a podpůrné rozhovory lidí, kteří
se cítí osamělí nebo řeší jiné obtíže spojené se zdravotními problémy či sociálními otázkami.
V případě, že se ve svém životě potýkáte s nějakou obtížnou životní situací, uvítali byste sociální
pomoc, nebo Vám alespoň pomůže svou situaci s někým anonymně a profesionálně probrat, dejte
nám vědět.
Dále organizujeme vzdělávací
akce pro sociální pracovníky a věnujeme se také rodinám s dětmi
se zdravotním postižením. Pro
tyto rodiče pořádáme pravidelně každou poslední středu v měsíci tzv. rodičovskou skupinu ve
Svojeticích. Zde máme otevřený
a bezpečný prostor pro sdílení

všech radostí, ale mnohdy i strastí rodičů, jejichž život ovlivňuje
péče o dítě se zdravotním handicapem. Srdečně Vás zveme na naše pravidelné setkání, které se
bude do konce tohoto roku konat 29. 9. , 27. 10. a 24. 11. Svou
účast, prosím, nahlaste na níže
uvedených kontaktech.
Navštivte naše webové stránky na mas.ricansko.eu nebo nám
napište na socialni.planovani@ricansko.eu, popřípadě volejte na
725 369 985 nebo 774 780 543.
Všechny aktivity jsou realizovány v rámci projektu podpořeného
z Evropských fondů.
n MAS Říčansko

byvatele ČR od třídění odpadů neodradil ani příchod pandemie koronaviru a s tím spojené komplikace.
V průměru tak každý obyvatel ČR
vytřídil v roce 2020 téměř 67 kilogramů skla, papíru, plastů, kovů
a nápojových kartonů. Kde konkrétně ale třídili lidé nejlépe? Na
to hledá každoročně odpověď celostátní soutěž obcí v třídění odpadů „O Křišťálovou popelnici“.
Ty nejlepší ocenili zástupci Autorizované obalové společnosti
EKO-KOM, a.s., která je vyhlašovatelem soutěže, na slavnostním
večeru v Hradci Králové v rámci
konference Odpady a obce 2021.
Stejně jako v minulých letech
byla i tentokrát soutěž určena
všem obcím ČR zapojeným v systému EKO-KOM a soutěžilo se ve
třech velikostních kategoriích. Do
užšího výběru 17. ročníku sou-

těže O křišťálovou popelnici postoupilo 66 nejlepších měst a obcí – pět zástupců z každého kraje
a hlavní město Praha. Tři nejlepší z každé kategorie bývají oceněni na slavnostním ceremoniálu
v Hradci Králové.
Hodnotilo se množství vytříděného odpadu na osobu a rok,
poměr tříděného odpadu a produkci komunálního odpadu, či
hustota sběrné sítě.
Obec Tvrdkov ovládla kategorii obcí do 500 obyvatel. V kategorii obcí od 501 do 5 000 obyvatel
zvítězil Majetín a na první příčku
v kategorii nad 5 000 obyvatel vystoupalo město Choceň. Zástupci vítězných obcí převzali křišťálové hranoly s modelem popelničky.
Do východočeské Chocně, města
rozkládajícího se na obou březích
řeky Tiché Orlice, zamířilo i ocenění pro absolutního vítěze – velká Křišťálová popelnice. A jméno
vítězného města tak doplní seznam vítězů, vyrytý na této slavné
putovní trofeji.
n podle tiskové zprávy
EKO-KOM a.s.
www.dobrejovice.cz 13
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Dobřejovice ve fotografiích včera a dnes
Věděli jste, že Dobřejovice
v minulosti měly kromě
dvou hospod, pivovaru,
vinopalny, cihelny, kovárny,
hokynářství a řeznictví také vlastní trafiku?

J

á jsem to sám donedávna nevěděl. Až paní Hejzlarová mě
na slavnostním odhalování
obnoveného křížku upozornila na
fotku bývalé trafiky, kterou přechovávají nynější majitelé domu
Štěpánkovi. Díky jejich vstřícnosti
se s ní můžete seznámit i vy vpravo od těchto řádků.
Trafika bývala na spodním konci ulice Košumberk, v domě č.p.
10. Dům na tomto místě nedaleko
od návsi nad dobřejovickou truhlárnou stále stojí.
V tomto bývalém výměnkářském domku bydleli Antonín
a Anna Zemanovi nejdříve v nájmu. Roku 1934 jej i se zahradou,
dvorem a maštalí koupili od paní
Kateřiny Novotné z č.p. 4. Zakoupené pozemky sahaly původně až
k návsi. Na jejich spodní části si
v roce 1977 manželé Jana (vnučka trafikantů Zemanových) a Ivan
Šedivých postavili obytný dům
a později i dosud sloužící truhlárnu.
Trafikant Antonín Zeman byl
vyučeným malířem pokojů. Pocházel z dobřejovického č.p. 53
ve Skalici, jeho žena Anna pocházela z Modletic. Antonín Zeman přišel v první světové válce
o oko a traduje se, že trafiku dostal právě za poškození zraku jako deputát. V jejich rodině to nebyla jediná válečná ztráta - v první
světové válce padl jeho bratr. Provozování trafik bylo nejznámějším povoláním válečných invalidů, ale i válečných vdov, sirotků
a předků padlých vojáků. Tak tomu bylo již od zavedení tabákového monopolu císařem Josefem II.,
kdy byly při udělování koncesí na
prodej tabáku upředňostnovány
oběti války. Na tuto tradici navázalo nově vzniklé Československo
po první světové válce, kdy na trafiku měl nárok každý válečný poškozenec. Pokud bylo více žadatelů z řad invalidů, měl přednost
ten s nejtěžším postižením, především slepci.
V trafice prodávali oba manželé

14 www.dobrejovice.cz

Zemanovi, provozovali jí již v době, kdy měli dům jen v nájmu. Na
historickém snímku je trafika vidět velmi nejasně. Bylo to prostřední okénko domu, ke kterému
se přistupovalo přímo z ulice Košumberk. Prodávaly se zde kromě
tabáku a cigaret například také
pohledy či korespondenční lístky. Protože paní Zemanová chodila každé pondělí pěšky s batohem
na nákup zboží do Říčan, vyřizovala tam i věci, o které ji sousedé
požádali - například pro ně vyzvedávala léky v lékárně. Později pro

zboží jezdila vlakem z Uhříněvsi
do skladu v Praze Hostivaři.
Provoz trafiky zde skončil pravděpodobně po měnové reformě
roku 1953. Poté pan Zeman pracoval v Praze jako malíř pokojů,
do práce jezdil na kole. Na místo pod bývalé prodejní okénko si
dal postel a spal tam, prý tam měl
větší klid. Manželé Zemanovi měli tři děti. Syn Stanislav se oženil
do Říčan. Prvorozená dcera Tonička zemřela v roce 1923 ve věku 10
let. Dcera Anežka (provdaná Smolíková) v domě bydlela až do roku

1950, kdy se s manželem a oběma dcerami odstěhovali do Prahy.
Dcery Smolíkových Jaroslava (provdaná Štěpánková) a Jana (provdaná Šedivá) se ale do Dobřejovic vrátili a dosud zde žijí.
Závěrem bych vás chtěl srdečně pozvat na neděli 10. října od
15:00 do Spolkového domu na
první z plánovaného cyklu povídání s pamětníky o dobřejovické historii. Moc rád se s Vámi potkám.
n Jan Chvátal
s pomocí paní Vlasty Marcinkové
a Jaroslavy Štěpánkové

DŘÍVE: Trafika bývala uprostřed stavení, k okénku byl přístup přímo z ulice Košumberk.

NYNÍ: Na aktuální fotografii je vidět, že tak moc se od té doby zase nezměnilo.
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Jaký byl Dobřejovický Burgerfest 2021?

P

očasí vyslyšelo naše prosby
a déšť proběhl jen v náznaku, takže přípravy i samotná akce plynuly v letním stylu. Už
sedmý ročník této velké grilovací
akce v Dobřejovicích poskytl prostor pro setkání se sousedy a přáteli u dobrého jídla a pití. Každý
rok se snaží náš spolek akci vylepšit, a tak jste snad nečekali na vý-

dej jídla a pití dlouho. Dobřejovický Burgerfest připravují jen
dobrovolníci a těm bych chtěla již
takto na úvod poděkovat za jejich
několikadenní nasazení.
Soutěž o NEJkoláč letos mohla
proběhnout, protože se našli čtyři odvážní, kteří přinesli svůj koláč před porotu složenou ze zástupců diváků. Všechny koláče

byly výborné, ale jak už to bývá,
vyhrát může jen jeden. Letošní
soutěž o NEJkoláč vyhrála Markéta Zdeňková se svým jablkovým
koláčem. Recept na něj najdete
na konci článku.
Při každé naší akci myslíme samozřejmě i na děti, protože kdo si
hraje, nezlobí. I letos děti vyhlížely
elektrického býka, který byl tentokrát o něco více krotký, a tak si ho
mohly vyzkoušet i naši nejmladší.
Ve stanu s malováním jsme viděli mnoho krásně vybarvených papírových masek a nepřehlédnutelný ohlas měla samozřejmě také
nákladní Pragovka, která nabídla
dětem okružní jízdy.
V průběhu akce bylo možné ochutnat výborný gurmánský

popcorn Pop & Joy. Dorazila nám
také posila, tedy auto s dobrou
kávou a skvělými koktejly. Odpoledne provázela kapela DobřeTyBoys, kluci si doslova vyzpívali hlasivky. Příjemný a teplý večer
se protáhl a všichni odcházeli
s úsměvem domů.
Za náš spolek se dá celá akce
označit za vydařenou. Vám všem,
kteří jste se přišli bavit, děkujeme. Příjemnou atmosféru si totiž musíme vytvořit všichni dohromady. V tuto chvíli zvažujeme
konání další akce. Vše přizpůsobíme aktuální epidemiologické
situaci a budeme vás samozřejmě
informovat.
n Jolana Jozová
spolek Moderní Dobřejovice

V ÍTĚZNÝ REC EP T
Postup:

Hraběnčiny řezy
množství na velký plech:
• 675 g polohrubé mouky
• 3 lžičky prášku do pečiva
• 230 g moučkového cukru
• 6 vajec
• citronová kůra
• 350 g másla
• 150 g pískového cukru
• 1,5 kg jablek
• skořice
• rozinky?

Z prosáté polohrubé mouky smíchané s práškem do pečiva,
moučkovým cukrem, citronovou
kůrou, žloutky a másla zpracujeme těsto (máslo by mělo být
studené, nutno pracovat rychle, aby máslo moc nepovolilo).
Třetinu těsta odložíme do lednice a zbytek rozválíme a přeneseme do máslem vymazaného plechu. Na těsto rozložíme nahrubo
strouhaná jablka se skořicí.
Z bílků ušleháme sníh, do kterého postupně zašleháme pískový
cukr a natřeme ho na jablka. Odložené ztuhlé těsto nastrouháme na sníh a vložíme do středně
předehřáté trouby. Pečeme zvolna asi 30-35 minut.
www.dobrejovice.cz 15
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Letní kino na závěr prázdnin Úklidová brigáda

S

talo se již hezkou tradicí v naší obci rozloučit se
s prázdninami a vypravit děti do školy filmovou pohádkou.
Tentokrát nám v neděli 29. 8.
pan Ing. Petr Buňata promítal celovečerní animovaný film režiséra Stevena Spielberga Obr Dobr.
Přestože nám počasí nebylo úplně nakloněno (celodenní přeháňky a okolo 19°C), skála u rybníka
Skalník se těsně před 20 hodinou
zaplnila diváky, kteří si na skále našli své místečko, zabalili se
do deky a nechali se unášet dobrodružným příběhem mladé dívky Sofie a laskavého, ale trochu

pomateného obra známého jako
Obr Dobr. Hrdinové filmu se vydávají do magického světa na dobrodružnou cestu s cílem zajmout zlé
lidožroutské obry. Film zaujal nejen malé děti, ale i teenegery a dospělé diváky, kterých se ve skále
sešlo něco málo přes sedmdesát.
V altánku, který se na pár hodin
proměnil v kiosek, bylo připraveno
pro návštěvníky kina pohoštění –
čaj, káva, limonáda a nechyběl ani
popcorn. Obsluhu zabezpečil starosta obce a spolek Moderní Dobřejovice, za což jim patří velké díky.
n Za kulturní komisi
Pavla Mikušková

V sobotu 18. září se na tradiční úklidové brigádě sešlo
více jak třicet občanů, kterým není lhostejné, jak vypadá jejich okolí.

A

kce se i tentokrát konala v rámci celorepublikové kampaně „Ukliďme
svět“ a celosvětového „Clean Up
The World“. V Čechách se ve stejný den uklízelo na dalších takřka
pětistech místech! Díky Českému
svazu ochránců přírody, který je
republikovým organizátorem akce, byly všem našim brigádníkům
k dispozici pytle na odpad i do-

statek rukavic. Z návsi jsme se
pěšky či v autech vydali po skupinkách různými směry po obci
a jejím okolí.
Velmi dobrou zprávou je, že
jsme nenarazili na žádnou větší
skládku odpadu. Také drobných
odpadků, poházených především
v okolí silnic, viditelně ubylo. Proto jsme se po dvou hodinách práce mohli sejít ve skále, kde jsme
se odměnili opečenými buřty, pivem či limonádou.
Všem sousedům, kteří se zúčastnili, bych chtěl moc poděkovat za pomoc i za příjemně strávené dopoledne.
n Jan Chvátal

Konečně mohlo proběhnout odložené vítání občánků

Po více jak dvouleté odmlce,
kterou zapříčinil Covid – 19,
jsme v neděli 19. 9. 2021
ve Spolkovém domě společně s panem starostou slavnostně přivítali nové občánky obce Dobřejovice.

T

entokrát jsme vítali děti narozené v roce 2019 a 2020.
Dovolím si malinko statistiky, v roce 2019 se v Dobřejovicích
narodilo čtrnáct dětí, sedm dívek a sedm chlapců a v roce 2020
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osm dětí a kupodivu také s vyrovnaným počtem čtyři dívky, čtyři
chlapci.
Před 15. hodinou přicházeli do Spolkového domu rodiče se
svými děťátky v doprovodu sourozenců a prarodičů. Slavnostní
obřad zahájil starosta obce Martin Sklenář, který přivítal občánky
v naší obci. Děti byly následně obdarovány pamětní mincí, pamětním listem a zlatým přívěškem se
svým měsíčním znamením. Maminky dostaly krásnou růži.

Po oficiálním přivítání občánků
naší obce jsme si s rodiči a prarodiči přiťukli sklenkou šampaňského na zdraví jejich dětí a udělali
společnou fotografii všech, kteří
se této slavnostní události zúčastnili. Pak již probíhala volná zábava, konzumace připraveného pohoštění a především komunikace
a seznamování nejen mezi rodiči,
ale i mezi dětmi.
Také v letošním roce zajistila
paní Niki Justová možnost udělat si otisk ručičky či nožičky dě-

tiček na keramickou destičku. Tu
si po vypálení v peci budou rodiče moci vyzvednout na obecním
úřadu.
Tímto velmi děkuji všem rodičům, kteří využili možnosti své
děťátko v obci přivítat, a velké díky patří i členkám spolku Moderní Dobřejovice za zajištění obsluhy hostů. Další vítání občánků
plánujeme v březnu 2022.
Dětem přeji pevné zdraví a spokojené dětství v Dobřejovicích!
n Pavla Mikušková
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Rozloučení s létem
V letošním roce jsme opět
v okolí rybníka Skalník dne
4. září přivítali všechny ty,
kteří s námi již tradičně
chtěli oslavit konec léta.

C

elé rozloučení s létem započalo jak jinak než rybářskými závody. Děkujeme všem,
kteří si přišli zarybařit a užili si tak
krásné dopoledne. Těšilo nás, že
během závodů bylo obsazeno 24
míst, a to nejen rybáři z Dobřejovic. První místo připadlo p. Dubovskému s výsledkem chycených
16 kusů s celkovou délkou 405cm,
kterému tímto ještě jednou gratulujeme! Samozřejmě gratulujeme
a děkujeme i všem ostatním zúčastněným. V odpoledních hodinách
byl připraven skvělý a akční program pro děti s tematikou JUMANJI Cesta Dobřejovicemi. Na děti čekaly různé nástrahy včetně plavby
po rybníce. Dle ohlasů dětí se stezka a samotný program vydařil.

Po závodech a programu pro
děti byla opět možnost dát si také něco dobrého. Z občerstvení bylo zajištěno pivo, limonáda,
káva, čaj, maso a klobásy z grilu. Další možnosti, ať už na slano či na sladko si mohli všichni
návštěvníci vybrat z nabídky Restaurace vlastními silami, kterou
zabezpečili ti, kteří k akci chtěli nějak pomoci. Mnohokrát tímto děkujeme skvělým kuchařkám
za pomoc!
Na závěr celého programu nám
hrála DJka Janka, která navodila
skvělou atmosféru, díky které se
tančilo a zpívalo až do pozdních
hodin. Věříme, že si tak opět každý přišel na své. My jsme si jako
organizátoři díky úsměvům a přízni Vás všech akci užili a věříme,
že za rok opět oslavíme společný
konec léta.
n za spolky Vodník, Dobřejovický Čtyřlístek a Duhu Dobřejovice
Anežka Charvátová

Prázdniny s Duhou Dobřejovice

D

uha Dobřejovice v červenci
uspořádala tři turnusy letních příměstských táborů,
které byly pro děti školou povinné
díky dotaci MŠMT zcela zdarma.
Jsme rádi, že jsme takto mohli
pomoci dětem po dlouhých měsících v izolaci, zažít krásné letní
dny v přírodě a naučit se mnoho
nových věcí. Věříme, že si téměř
padesát táborníků odneslo nezapomenutelné zážitky, poznalo
nové kamarády a užilo si s námi
i dobrodružství, noc pod širákem
a spoustu nachozených kilometrů
a navštívených míst. Moc nás potěšilo, že mezi účastníky byly i děti z Dobřejovic, Nupak a Herinku, přestože se příměstský tábor

letos konal v Myšlíně. Poděkování tedy patří všem, kteří se na přípravě a realizaci táborů podíleli a ZŠ a MŠ MOZAIKA, ve které
jsme našli skvělé zázemí.
Celé prázdniny měly děti možnost plnit různé úkoly, které byly připraveny na čtyřech stezkách
okolo Dobřejovic. Doufáme, že se
děti na stezkách zabavily. Úkoly vydržely až do konce prázdnin
a na začátku září jsme zase vše posbírali. Pokud si ještě někdo nevyzvedl odměnu, určitě dejte vědět.
Náleží všem, kteří poslali vyluštěné tajenky nebo nějaký důkaz
o splnění úkolů alespoň na jedné
stezce. Díky všem, kteří nám pomáhali.
n Charvátová Libuše
www.dobrejovice.cz 17
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Halloweenské Halali

Halloweenské Halali
23.10.2021 OD 17:00

P

odzim přichází a náš spolek by letos nechtěl děti
ochudit o oblíbený Halloween v Dobřejovicích. Tentokráte jej plánujeme uspořádat venku
ve Skále u rybníku Skalník.
Pošmourné počasí, brzká tma
i blížící se Dušičky vybízí přibrat
do našeho spolku i profesionální
strašidla. Jsou to strašidla a potvůrky nejen zlobivé, ale také pracovité, a tak bude letošní Halloween trochu jiný.
Všechna strašidla z našeho
spolku se už teď moc těší na soutěže a tancování v nasvícené Skále. Některá strašidla na vás zase
budou chtít vybafnout cestou ko-

lem rybníku. Na všechny odvážné
děti, které se nebudou bát projít
naší Stezku odvahy, bude na závěr čekat dýně, kterou si bude
možné na místě, nebo doma pěkně v teple, vydlabat a vyzdobit tak
svůj dům.
Budete mít možnost zahřát se čajem, či svařákem a na zub vám čarodějnice připraví párek v rohlíku.
Pro všechna další strašidla
a všemožné převleky bude připravena odměna.
Budeme se na vás těšit v sobotu 23. 10. 2021 od 17:00 ve
Skále u rybníku Skalník. Více na
www.modernidobrejovice.cz a fb.
n Vaše Moderní Dobřejovice

Volby do Poslanecké
sněmovny budou 8.–9. 10.

ve skále u rybníka skalník
Dlabání dýní, Stezka odvahy
minidisco a soutěže pro děti
Občerstvení zajištěno
Masky dětí i dospělých vítané

POVÍDÁNÍ O HISTORII

DOBŘEJOVIC
NEDĚLE 10. ŘÍJNA 2021 / 15:00 - 18:00 / SPOLKOVÝ DŮM
Obec Dobřejovice srdečně zve všechny
pamětníky i zájemce o seznámení
s dobřejovickou historií na první
z plánovaného cyklu povídání.
Na začátku promítneme výběr historických fotografií a map a přečteme
zajímavé úryvky z kroniky. Nejvíce prostoru bude ale věnováno povídání
s pamětníky o tom, jak to v naší obci
dříve chodilo.

Volby do Poslanecké sněmovny se v letošním roce
konají v pátek 8. října
od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8 do
14 hodin.

V

oličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let. Hlasování probíhá
na území České republiky, a to
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ve 14 volebních krajích. Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulátních úřadech
ČR. V Dobřejovicích je volební místnost tradičně umístěna
na obecním úřadu. Volič hlasuje v tom volebním okresu, kde je
přihlášen k trvalému pobytu. Výjimku tvoří ti voliči, kteří si zajistí voličský průkaz a hlasují v jiné
volební místnosti s jeho pomocí.
n Obecní úřad Dobřejovice
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Pojďte společně s námi vysadit nové stromy!
Stromy patří do krajiny,
zadržují vodu, hluk a prach
a poskytují stín. V průběhu
podzimu proběhne sázení
celkem 135 nových stromů.
Můžete u toho být i vy!

Z

a poslední roky se nám díky
spolupráci s jednotlivci a organizacemi podařilo vysadit
úctyhodných 222 nových stromů.
Letošní podzim bude i přesto výjimečný - stromů je plánovaných
k výsadbě více než sto třicet!
Velkou část z nich vysadíme díky spolupráci s organizací Sázíme stromy. Sázení stromů
nám společně opravdu jde, o nové stromy se staráme, a tak koordinátoři této organizace ví, že
se nemusí stydět nabídnout firmám, ať dají finance na stromy
v Dobřejovicích. Letos dokázali získat podporu od firmy Metrostav na výsadbu pěti desítek
stromů a od soukromých dárců
na dalších třicet. Bude se jednat
o lípy, které nahradí uschlé ovocné stromy kolem silnice k Průho-

nickému parku. Jen cena těchto
vzrostlých stromů bez montážního materiálu, dopravy a práce
převyšuje dva tisíce korun za kus.
Hodnota výsadeb se tedy šplhá
do statisíců korun!
Další stromy v této lokalitě,
v lesíku u Skalníka či u nově zbudované pěší cesty do Čestlic vysadíme díky finančním darům „adoptivních rodičů“ z Dobřejovic.
Mám moc velkou radost, že zájem
mezi občany Dobřejovic o adopci stromů neupadá, ale dokonce

meziročně roste. Letos na podzim plánujeme vysadit pětačtyřicet adoptovaných stromů. Na svého adoptivního rodiče v současné
době čeká posledních osm stromů. Někteří dárci mají zájem si
stromy vlastnoručně zasadit, už
se těším na společné sázení o některém z říjnových a listopadových víkendů.
Finanční dar ale není jediná
možnost, jak se na výsadbě stromů podílet. Je třeba vysadit desítky stromů, u kterých nechávají

adoptivní rodiče výsadbu na obci.
Kvůli řádění koronaviru jsme tyto výsadby dělali v minulých dvou
letech vlastními silami. Letos na
podzim ale již bude možné organizovat podobné akce a tak vám
nabízíme dvě možnosti jak se výsadby stromů zúčastnit.
První hromadné sázení proběhne již v sobotu 9. řijna od
devíti hodin. Vysazovat budeme desítku lip na začátku silnice
k parku, nedaleko za špýcharem.
Šestého listopadu se opět po deváté hodině sejdeme na výsadbu
takřka dvaceti stromů u začátku
cesty vedoucí do Čestlic, nedaleko za hrází Mlýnského rybníka.
Společně uděláme rýči díry pro
stromy, zatlučeme dřevěné kůly,
stromy usadíme a upevníme, připevníme ochranné pletivo a zalejeme. Vezměte s sebou také děti!
Veškeré nářadí a materiál bude
připraven, s sebou si vezměte jen
pracovní oblečení a obuv, občerstvení a dobrou náladu. Věřím, že
si to společně užijeme!
n Jan Chvátal

BRIGÁDA: BRIGÁDA:
SÁZENÍ STROMŮ

SÁZENÍ STROMŮ 2

Přijďte Obci Dobřejovice pomoci se sázením nových stromů!

Přijďte Obci Dobřejovice pomoci se sázením nových stromů!

SOBOTA 9. ŘÍJNA 2021 / 9:00 - 12:00 / SILNICE K PARKU

Budeme vysazovat lípy v obnovované aleji u silnice vedoucí od dobřejovického Špýcharu k Průhonickému parku. Kontakt: 607 055 158
S sebou: pracovní oblečení a obuv, vše ostatní na místě.

SOBOTA 6.11.2021 / 9:00 - 12:00 / CESTA NA ČESTLICE

Budeme vysazovat lípy u nově vybudované cesty vedoucí od hráze
Mlýnského rybníka směrem do Čestlic. Kontakt: 607 055 158
S sebou: pracovní oblečení a obuv, vše ostatní na místě.

www.dobrejovice.cz 19

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 9 / 2021

CO, K DY, K DE V DO BŘEJOV IC ÍC H

Obce Dobřejovice, Herink, Modletice a Popovičky Vás zvou na

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY
Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice
Tel.: 323 603 310,
607 058 184
E‑mail: urad@dobrejovice.cz

V

Obecní knihovna
U Kapličky 44, Dobřejovice
Otevírací doba:
pátek 15:00–17:00

9:30 – start v Modleticích na zámeckém nádvoří
(zámecká kavárna otevřena od 8:30)

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

6. 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

Ř ÁDKOVÁ I NZERC E:
Hledáme OSVČ na montáže stínící techniky
Zakázky (práci) zajistíme: tel. 777 038 000, e-mail: gato@gato.cz
Koupím zemědělské pozemky v okolí Prahy, nabízím min. 50Kč/m2 t. 603442474
Do PRŮHONICKÉHO PARKU přijmeme ZAHRADNICE A ZAHRADNÍKY, vyučení v oboru vítáno.
Zajímavé zaměstnanecké benefity, možnost ubytování.
Nástup ihned nebo dle dohody. Bližší informace: tel: 271015188 nebo park@ibot.cas.cz,
životopisy zasílejte na jaroslava.odvarkova@ibot.cas.cz.

Úřad práce, kontaktní pracovi‑
ště pro Prahu‑východ
Tel.: 950 151 111
Fax: 950 151 302
e‑mail: posta@py.mpsv.cz
Koordinátor sociální práce
Tel.: 725 369 985 (Po a St)
Tel.: 774 780 543 (Út a Čt)
Volejte vždy od 9 – 16 hod.
Poruchy veřejného osvětlení
Telefon: 800 101 109
– je nutné uvést číslo lampy,
která nesvítí, a ulici.
Poruchy elektřiny
Telefon: 800 850 860
Poruchy plynu
Telefon: 272 767 300
Informační linka koronavir
Telefon: 1212
Při vážných zdrav. problémech
Telefon: linky 155 či 112
Informace o obci
www.dobrejovice.cz
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