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Milí Dobřejováci,
únor se kolem nás prohnal rychlostí vichřice. Ta úřadovala v celé
České republice. U nás její řádění
naštěstí odneslo jen několik polámaných stromů a zaznamenali jsme drobné materiální škody.
Únorové počasí celkově bylo spíše aprílové: užili jsme si jak jarního sluníčka, tak i sněhového poprašku.
Proměnlivo bylo také v životě
úřadu. Řada věcí se nám daří.
Nejvyšší správní soud definitivně
znemožnil rozšíření čestlické obchodní zóny. Dobřejovické spolky i jednotlivci uspořádali řadu
příjemných akcí s Masopustem
v čele. Proběhlo další vydařené
plánovací setkání k tvorbě nového strategického plánu. Finišujeme v přípravě žádostí o povolení
tří projektů v oblasti bezpečnosti dopravy a další dva nové jsme
právě zahájili.
Radost z reálné práce zakalila začátkem února vlna tří žalob na
naši obec. Dvě žaloby ze strany
společnosti České štěrkopísky,
která v obci plánovala postavit
betonárnu, jsme asi mohli očekávat. Osobně mě ale velmi mrzí, že
společně s touto společností napadl loni v prosinci přijatou změnu územního plánu místní spolek
zastoupený sedmi dobřejovickými občany „Za naše Dobřejovice“. Respektuji právo každého na
vyjádření vlastního názoru. Počínání tohoto spolku ale jde jednoznačně proti zájmům všech dobřejovických. Čas a peníze, které
obec musí nyní vynakládat na
obranu u soudu, bychom opravdu dovedli využít mnohem lépe –
třeba na uskutečnění projektů
prospěšných nám všem.
Přeji vám krásné jaro!

váš starosta
Martin Sklenář

www.dobrejovice.cz

Obec se už připravuje
na blížící se jaro a léto
S koncem zimy a začátkem
jarních měsíců vrcholí v obci přípravy na další vegetační sezónu. Co všechno
se chystá?

Z

ačátek jara je již tradičně
spojen s úklidem celé obce.
Nezastupitelnou úlohu má
již mnoho let úklidová brigáda,
kterou pořádají dobřejovičtí myslivci společně s Obcí Dobřejovice.
Ta letošní bude 4. dubna v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Sraz
je v 8:30 před obecním úřadem.
„Budeme rádi, když nám přijdete pomoci vyčistit obec a její okolí
od odhozených odpadků,“ zve na
akci starosta Martin Sklenář.
Nevytříděné odpadky z domácností bohužel stále přes všechna
upozornění, články a informační
cedule leží u kontejnerů na tříděný
odpad, nebo dokonce v nich. „Důvodem je i to, že majitelé mnohých
nemovitostí v obci dosud nemají popelnici na směsný komunální odpad. V průběhu března bude
obecní úřad všem, kteří ještě nemají zaplacen poplatek za komunální odpad na rok 2020, zasílat
výzvu, aby tak co nejdříve učinili,“
vysvětlil místostarosta Jan Chvátal.

Těm, kteří na tuto výzvu nebudou
reagovat, pak úřad v souladu s novou obecně závaznou vyhláškou
poplatek za komunální odpad předepíše platebním výměrem.
Koncem zimy už po úklidu volají také dobřejovické silnice. Jak už
se stalo zvykem, bude o ně postaráno i letos. V závěru března vyčistí odborná firma veškeré dešťové
vpusti, aby mohla voda ze srážek
volně odtékat z komunikací.
Ve středu 8. dubna pak projede
všechny dobřejovické ulice čistící
vůz. „V tento den prosím vůbec neparkujte vaše vozidla na ulicích,
kde by blokovala průjezd čistícímu vozu. Zajeďte s nimi na vaše
pozemky, případně je zaparkujte
na parkoviště u fotbalového hřiště, obecního úřadu či spolkového
domu,“ upozornil Jan Chvátal.
Řadu plánů na období příchodu
jara má obecní úřad také v oblasti
zeleně. Na náves se opět do truhlíků vrátí rozkvetlé květiny. Přibudou nově i velké truhlíky v zúžené
části vozovky naproti úřadu.
Na následujících stránkách tohoto vydání Dobřejovického zpravodaje se mimo jiné dozvíte, že
velké péče se dočkají také stromy na obecních pozemcích. Začátkem února je již prohlédl arbori-

sta. „Ten bohužel konstatoval, že
více jak 30 stromů je uschlých a je
nutné je z bezpečnostních důvodů
pokácet. Více jak polovinu z tohoto počtu budou muset vzhledem
k blízkosti staveb pokácet odborníci – stromolezci,“ konstatoval
Martin Sklenář. Kácení proběhne
v polovině března a dřevo ze stromů bude možné od obce za dobrou cenu odkoupit. Desítky nových
stromů budou naopak vysázeny
v nových a obnovovaných alejích.
Jak je zřejmé, práce v údržbě Dobřejovic je opravdu hodně.
Obec v této oblasti naráží hlavně
na nedostatek pracovníků a techniky. Zimní i letní údržbu má totiž
na starosti pouze jeden pracovník. A techniku tvoří jeden „rider“
na sekání trávy s příslušenstvím,
motorová pila a křovinořez, které přebývají v jedné zcela zaplněné betonové garáži. Aby bylo
potřebnou novou techniku kde
uskladnit, rozhodla se obec postavit novou montovanou dvougaráž na svém oploceném pozemku vedle zámku. Po pětiměsíčním
snažení má už stavební povolení.
A protože zastupitelstvo schválilo
její nákup, nebrání už nic jejímu
pořízení.
n Milan Hulínský
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Odpadky do přírody
opravdu nepatří

V

ýskyt odpadků v našem okolí je zdánlivě nekonečný. Sotvaže je
někdo uklidí, začnou se zanedlouho na stejném místě hromadit.
Je to problém řady míst. Například okolí cesty do Nupak vydrželo
uklizené od nelegální skládky odpadu pouze týden, než se na stejném
místě začala tvořit znovu.
Odpadky se objevují hlavně v okolí silnic, kde není výjimkou najít kelímek či obal z rychlého občerstvení odhozený z auta hned po dojedení jídla. Specifickým tvůrcem odpadu jsou také agenturní pracovníci,
kteří při svých cestách z práce do ubytovny volně odhazují krabičky od
cigaret či plechovky od piva. Na některých místech, jako je třeba okolí
Mlýnského rybníka, pomohly nově instalované a vyvážené koše. Na jiných místech v blízkosti silnic by naopak nové koše přitáhly nežádoucí
pozornost a sváděly k odkládání dalšího odpadu.
Změnit chování lidí, kteří si takto bezohledně počínají, není opravdu jednoduché. Mimo jiné proto, že většinou naší obcí jen projíždějí či
procházejí. Na někoho možná sedne beznaděj, my tu ale máme pár tipů pro ty, co se nechtějí s pohozenými odpadky v našem okolí smířit.
Prvním krokem je si při procházkách všímat svého okolí a případně
drobný nepořádek sbírat. Na obecním úřadu se nám sami nahlásili lidé, kterým pohozený odpad vadí do té míry, že ho při svých procházkách sbírají. S nimi jsme se domluvili na poskytnutí pytlů, rukavic a na
místech, kam mohou odpad odkládat, a na nichž pak obec zajistí jeho
likvidaci. K těmto aktivitám se můžete přidat i vy - rádi vám vyjdeme
vstříc. A pokud budete chtít být ještě víc „in“ můžete vyzkoušet módní
trend zvaný plogging (viz. rámeček).
Pokud narazíte na větší nepořádek, který nechcete nebo nezvládnete
uklidit, neváhejte kontaktovat obecní úřad. Ten už zajistí nápravu - buď
vlastními silami, nebo k tomu vyzve vlastníka dotčeného pozemku. Ideální je pro nahlašování využít aplikace Mobilní rozhlas, která umožní
nejen místo přesně určit, ale i poslat fotografie. Pokud aplikaci nemáte
a ani jí nechcete využívat, můžete samozřejmě využít telefonní a e-mailové
kontakty na obecní úřad.
Vámi nahlášená místa uklidíme spolu s celým okolím Dobřejovic na
úklidové brigádě, která se letos bude konat v sobotu 4. dubna. Brigádu
organizují dobřejovičtí myslivci ve spolupráci s obcí. Sraz je v 8:30 před
obecním úřadem. Pytle na odpad i několik desítek párů rukavic budou
připraveny! Po skončení akce budou připraveny buřty, pivo a limo na
fotbalovém hřišti. Loni se do akce zapojilo na 50 občanů Dobřejovic, kterým se podařilo sebrat sedm plných dodávek (okolo 1,4 tuny) odpadu.
Děkujeme, že vám naše okolí není lhostejné!
n Obecní úřad Dobřejovice
Plogging je kombinace běhu a sbírání odpadků. Tato aktivita vznikla organizovaně v roce 2016 ve Švédsku, v roce 2018 se rozšířilo povědomí o ní i v dalších zemích. Kromě obyčejného běhu umožňuje
i další pohyby, jako například dřepy, ohýbání se a různé protahování.
Zároveň pomáhá přírodu a veřejná prostranství vyčistit od znečištění
především plasty. Zdroj: Wikipedie

sobota

4. dubna
Sraz v 8:30
před obecním úřadem
Na Návsi 26
S sebou dobrou náladu,
pracovní rukavice a obuv.
Po skončení akce budou
na fotbalovém hřišti připraveny
buřty, pivo a limo.
Pořádá Obec Dobřejovice a
Myslivecké sdružení Dobřejovice

POUŽITÍ APLIKACE MOBILNÍ ROZHLAS
k nahlášení odhozeného odpadu či černé skládky

1

Aplikaci nainstalujte pomocí služeb GooglePlay či AppStore.

3

Pořiďte fotodokumentaci místa,
vyplňte údaje a popis hlášení.

2

www.dobrejovice.cz

2

Kliknutím na ikonu fotoaparátu
začnete vkládání „fotohlášky“.

4

V letecké mapě přesně určete
místo a „fotohlášku“ odešlete.
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Připomínáme pravidla pro Procento vytříděného
Sběrný dvůr Dobřejovice odpadu v naší obci roste
140
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O

bčané Dobřejovic mohou již řadu let zdarma odložit určité druhy
odpadů do sběrného dvora Dobřejovice. Ten se nachází u silnice
vedoucí k Herinku a provozuje jej firma PROFA autodoprava s.r.o.
Připomínáme pravidla pro využití této služby.
Ta se týká objemného, nebezpečného a biologicky rozložitelného odpadu, přivezeného do sběrného dvora občany Dobřejovic. Tuto skutečnost je nutné doložit občanským průkazem. Zároveň je nutné do výkazového archu stvrdit svým podpisem správnost druhu a množství
odevzdaného odpadu.
Služba se naopak nevztahuje na odpad z provozu firem a živností,
byť sídlí na území obce Dobřejovice, ani na odpad občanů jiných obcí.
Pokud budete potřebovat odložit jiné druhy odpadu (např. stavební suť, či pneumatiky…), zaplatíte za ně dle platného ceníku sběrného dvora.
Sběrný dvůr je otevřený ve všední dny od 9:00 do 17:00 a v sobotu od
9:00 do 14:00.
n Obecní úřad Dobřejovice

Použitý textil z Dobřejovic
dále pomáhá potřebným
Do oranžového kontejneru
společnosti POTEX na dobřejovické návsi jsme v roce
2019 odložili 4 551 kg textilu. Co se s ním dále děje?
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P

odle dat od svozové firmy FCC došlo v Dobřejovicích mezi roky
2018 a 2019 k řadě změn týkajících se sváženého odpadu. Pozitivní zprávou je, že množství vytříděného odpadu vzrostlo nejen co
do množství (ze 109 na 157 tun ročně), ale také v poměru k celkovému
množství vyprodukovaných odpadů (z 46% na 53%).
Je to důsledek navýšení frekvence svozu kontejnerů u plastů (zvýšení
o 22%) a hlavně u papíru (zvýšení o 75%). Velmi výrazný byl také nárůst
sebraného bioodpadu o 72%. Toto jsou velmi dobré zprávy, protože
právě míra třídění odpadů v obci se podle nové legislativy v budoucnu výrazně projeví na cenách, které obec bude platit za skládkování
směsného odpadu.
Méně pozitivní je, že nárůst vytříděného odpadu se neprojevil úbytkem směsného odpadu. Toho naopak meziročně v obci přibylo o 8%.
Celkem jsme tedy mezi roky 2018 a 2019 vyprodukovali o 59 tun (tedy
o 25%) tříděného a směsného odpadu více. n Obecní úřad Dobřejovice

ÚKLID VŠECH KOMUNIKACÍ ČISTÍCÍM VOZEM
PROBĚHNE VE STŘEDU 8. DUBNA 2020

Z

kontejnerů je sesbírané oblečení převezeno do skladu,
kde se dále zpracovává. Každý týden odjíždí dodávka oblečení pro šest organizací ze sociální sféry. Odložené oblečení dále
slouží a pomáhá matkám a rodinám s dětmi v tíživé situaci, osamělým, lidem bez domova, či drogově závislým. Tyto organizace již obdržely celkem více než 100 000 kg vytříděného textilu.
Oděvy třídí ve svém volném čase bez nároku na odměnu 3 lidé. Týdně vytřídí cca 1000 kg oblečení. Třídění dlouho probíhalo v dobřejovickém špýcharu. V loňském roce firma přesunula hlavní sklad do Říčan
a ve špýcharu zůstal jen pobočný sklad.
Zbylé oblečení, které už nelze využít, putuje ke zpracovatelům, kteří umí zrecyklovat téměř vše, co se do kontejnerů dostane. Vzniknou
z něj například čisticí hadry a utěrky, vycpávky autosedaček, izolace,
přikrývky, materiál pro výrobu papíru či dokonce bankovek. Z prodeje
tohoto zbytkového textilu POTEX dlouhodobě podporuje další organizace, které ke své činnosti více než použité oblečení potřebují peníze.
Peníze z odloženého oblečení tak pomáhají například zajistit péči o děti a mladistvé, výcvik asistenčních psů pro nevidomé nebo tělesně postižené, pomoc dětem a mladistvým v obtížných chvílích jejich života či
podporují vzdělávání dětí v Africe. V loňském roce šlo těmto organizacím celkem 1 325 000 Kč.
n Zpracováno podle materiálů firmy POTEX s.r.o.

Stejně jako v loňském roce 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 OÚ Dobřejovice
www.dobrejovice.cz
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Proběhla kontrola stromů
na obecních pozemcích

Spolek Sázíme stromy
vysadí další desítky stromů

O

boustranně prospěšná spolupráce Obce Dobřejovice a spolku
Sázíme stromy bude pokračovat také v letošním roce. Prvním
společným úspěšně dokončeným projektem byla alej u stezky
nad Horní ulicí, vysázená koncem minulého roku.
Již nyní je jasné, že tato spolupráce bude pokračovat i v roce 2020
a bude díky ní vysázeno více jak 60 nových stromů. Spolek, který získává finance a dobrovolníky na sázení od firem a institucí, ve spolupráci
s Obcí Dobřejovice vytipoval místa letošního sázení. Nové aleje vzniknou u „Pražské cesty“ a na podzim u nově budované cesty na Modletice. Budou obnoveny také dvě stávající aleje.
n Obecní úřad Dobřejovice

B

ěhem února proběhla prohlídka stromů na obecních pozemcích.
Arborista zjistil, že více jak tři desítky stromů je uschlých a je
nutné je z důvodu bezpečnosti pokácet. Stromy jsou totiž kvůli
dlouhotrvajícím obdobím sucha méně odolné a náchylnější k napadení
škůdci. Velkým překvapením bylo, že kůrovec napadl kromě smrků už
i modříny v lesíku u rybníka Skalník.
Kácení stromů proběhne ještě v průběhu března. Část stromů v blízkosti budov, cest či vedení elektrického napětí budou muset pokácet
objednaní „stromolezci“. Zbytek v odlehlejších částech pokácí pracovník údržby obce.
Bohužel k zemi z bezpečnostních důvodů bude muset i jinak zcela zdravá borovice u grilu ve skále. Tu někdo naprosto nepochopitelně
ze dvou stran osekal sekerou do té míry, že strom se může kdykoli zlomit. Navíc vedlejší smrky jsou napadené kůrovcem, a tak borovice přijde o přirozenou ochranu před větrem. Snažíme se o zeleň v naší obci
pečovat a tohle nás „ťalo do živého“. Prosíme, nebuďte lhostejní k našemu okolí!
n Obecní úřad Dobřejovice

Palivové dřevo z kácení
bude možné zakoupit

Alej u silnice na Čestlice
bude na jaře obnovena

M

ožná jste si při příjezdu do obce po silnici od Čestlic všimli
proschlých stromů v jejím okolí. Z nich už často padají suché
větve přímo na vozovku. Na základě dohody mezi Obcí Dobřejovice a správcem komunikace (Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje) dojde ještě letos na jaře k obnově této aleje.
Již v březnu či dubnu budou pokáceny stávající přestárlé jabloně.
Takřka všechny jsou z více jak poloviny suché.
V současné době probíhají intenzivní jednání se spolkem Sázíme
stromy o spolupráci na výsadbě nové aleje v této lokalitě. Celkem by se
mělo jednat o dvacet stromů a deset keřů.
n Obecní úřad Dobřejovice

DARUJTE ČI ADOPTUJTE STROM!

O

bec Dobřejovice nabízí ke zpracování a odvozu dříví z výše zmíněných prořezávek. Jedná se především o smrky, modříny, olše, břízy
a další dřeviny. Valná většina z kácených stromů se nachází v blízkosti rybníka Skalník - pod hrází, okolo rybníka a v přilehlém lesíku.
Stromy již budou pokáceny, zájemci si zajistí pouze rozřezání a odvoz. Podmínkou bude také soustředění větví z celého stromu na jedno
místo a úklid místa od všeho, co zůstalo po skácení a rozřezání (piliny,
malé větve apod.).
Obec bude se zájemci sepisovat jednoduchou dohodu, ve které se zaváže postupovat při zpracování s nezbytnou odborností a péčí tak, aby
nedošlo ke škodám na životě, zdraví či majetku.
Cena za 1m3 takto nabízeného dříví bude 300 Kč. Zájemci se mohou
hlásit u místostarosty Jana Chvátala na telefonu 607 055 158 nebo na
e-mailu mistostarosta@dobrejovice.cz.
n Obecní úřad Dobřejovice
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Chcete přispět ke kvalitě prostředí v naší obci? Nebo chcete vašim blízkým darovat dárek, který bude mít opravdu smysl? Potom
můžete finanční částkou přispět na výsadbu stromů v roce 2020!
Všechny vybrané peníze budou využity výhradně pro pokrytí nákladů na výsadbu nových stromů v Dobřejovicích na jaře a na podzim
2020, při které může pomoci každý z vás.
Za příspěvek 2000 Kč získáte:
n certifikát pro dárce/obdarovaného
n cedulku se jménem dárce/obdarovaného
u stromu
n možnost vysadit si „svůj“ strom
n darovací smlouvu
n údržbu garantovanou obcí Dobřejovice
V případě zájmu pošlete údaje o dárci/obdarovaném na e-mail
mistostarosta@dobrejovice.cz.
Domluvíme s vámi všechny podrobnosti.
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Co Dobřejovice čeká
v dalších deseti letech?
I druhé setkání nad přípravou Strategického plánu se
setkalo s velkým zájmem
obyvatel Dobřejovic.

Č

tvrtého února v 18 hodin se
Spolkový dům naplnil atmosférou očekávání. Co si na nás
připravili tentokrát? Témata pro
diskusi v pracovních skupinách už
byla jasná: Jaké na Dobřejovice čekají příležitosti a hrozby?
Na úvod všechny přivítal starosta Martin Sklenář a poděkoval
všem za dosavadní spolupráci.
Ing. Petr Klápště krátce shrnul
výsledky minulého setkání a pak
předal slovo místostarostovi Janu Chvátalovi. Ten si pro přítomné připravil krátkou prezentaci
s důležitými informacemi o obci.
Ne všichni občané Dobřejovic mají možnost navštěvovat pravidelná setkání zastupitelstva, pročítat detailně zápisy nebo webové
stránky obce. Pro následnou diskusi bylo ale dobré si některá fakta připomenout.
První mapa ukázala majetkové
poměry na našem katastru – které
pozemky a budovy patří obci a kdo
jsou další velcí majitelé pozemků
a staveb. Toto „rozložení sil“ má
a bude mít zásadní vliv na rozvoj
Dobřejovic. Je tedy podstatné i pro
naše strategické plánování.
Druhý obrázek se týkal hospodaření obce – přehledný graf, který demonstroval, že obec dlouhodobě hospodaří s přebytkem.
Dobrou zprávou je, že velké inves-

tice – kanalizace, vodovod, čistírna odpadních vod, veřejné osvětlení – vše je v zásadě hotové. To do
budoucna znamená, že by si obec
případné projekty ze strategického plánu mohla dovolit financovat.
Doprava je klíčové téma, které
zaznívá ve všech diskusích. Tady
bylo zajímavé se podívat na mapu komunikací v obci a okolí a vidět, kdo vlastně za kterou z nich
odpovídá, komu patří. Bohužel,
ani jeden problematický úsek, není ve správě obce – ta může rozhodovat jen na účelových a místních
komunikacích. Vše, co nás pálí, je
a bude otázkou dohody s vlastníky – Středočeským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic.
Věděli jste, že obec dostává od
státu – tedy z Rozpočtového určení daní – finanční prostředky podle počtu trvale hlášených obyvatel? S těmito prostředky pak
zajišťuje chod obce i pro ty, kteří zde žijí, ale hlášeni nejsou. Další zajímavostí je i věkové složení
obyvatel v Dobřejovicích a jeho
srovnání s okolními obcemi.
Fakta a podstatné informace
zazněly a tak se všechny čtyři pracovní skupiny mohly dát do práce.
Úkolem bylo definovat vnější vlivy, které nemůžeme, ani jako občané – jednotlivci, ani jako
obec ovlivnit, a přesto se do našeho života v průběhu příštích
10let pravděpodobně promítnou.
A to jak možným zhoršením našeho života v obci (hrozby), tak i pří-

padným zlepšením (příležitosti).
Úkolem strategického plánu pak
bude vliv hrozeb omezit a příležitosti využít. Pojmy z úvodu byly
vysvětleny, mediátoři se chopili fixek a diskuse mohla začít.
Témata, nad kterými se diskutovalo, byla:
• Ekonomika – vývoj zaměstnanosti a příjmů, hospodářský
cyklus, ceny nemovitostí…atp.
• Společnost a životní styl, vývoj
technologií.
• Politika – obecní, regionální,
republiková i politika EU
• Životní prostředí – proměny klimatu (sucha), mimořádné události (povodně, vichřice) atd.
Nebylo to nic jednoduchého.
Nikdo z nás nemůže přesně vědět,
co se za deset let změní. Všichni
se ale se zadáním statečně „prali“ a výsledkem byly čtyři popsané
archy papíru s řadou zajímavých

názorů a postřehů.
V průběhu večera dostal každý
příležitost se vyjádřit ke všem čtyřem tématům, aby se nic podstatného nevynechalo. Na závěr, stejně jako při minulém setkání, měli
všichni možnost přidat svých deset bodů k hrozbám a deset k příležitostem, které podle jejich názoru budou mít na život v naší
obci největší vliv.
Popsané a „obodované“ archy
si můžete společně s všemi promítanými prezentacemi prohlédnout na internetových stránkách
www.1url.cz/@PlanovaciSetkani.
Další podrobnosti a shrnutí výsledků obou setkání, stejně jako
vyhodnocení dotazníků pak najdete v dubnovém čísle Zpravodaje.
Pro zájemce je stále otevřená
možnost připojit se k pracovní
skupině, která sestavuje Strategický plán. V případě zájmu kontaktujte místostarostu.
n Ilona Reimannová

www.dobrejovice.cz
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Rozšíření komerční zóny u D1 Spolek bývalého starosty
definitivně zastavil soud
žaluje obec Dobřejovice
Bývalý starosta Jiří Kappel podal jménem spolku Za naše Dobřejovice
u Krajského soudu v Praze návrh na zrušení částí
Změny č. 2 územního plánu obce Dobřejovice.

ilustrační foto

N

ejvyšší správní soud po dvouapůlletém rozhodování konečně
ve čtvrtek 30. 1. 2020 vynesl rozsudek, kterým zamítl kasační
stížnost obce Čestlice a investorů obchodní zóny Čestlice – jih.
Zrušení změny č. 1 Územního plánu obce Čestlice je platné, na poli
u kruhového objezdu u Exitu 8 dálnice D1 nebude možné stavět obchodní domy a v územním plánu tato plocha zůstává polem. Nedojde tak k předpokládanému navýšení tranzitní automobilové dopravy
u nás v Dobřejovicích.
V roce 2016 byla čestlickým zastupitelstvem přijata Změna č. 1
Územního plánu obce Čestlice, která při dálnici D1 na poli směrem
k Dobřejovicím vymezila 19 hektarů velkou plochu pro komerční, obchodní zónu. Zastupitelstvo obce Dobřejovice tuto změnu napadlo pro
nezákonné vynětí plochy ze zemědělského půdního fondu a v roce 2017
dosáhlo zrušení této změny u Krajského soudu. Proti tomuto rozsudku
podala kasační stížnost u Nejvyššího správnímu soudu jak obec Čestlice, tak investoři zóny.
V rozsáhlém rozsudku NSS a odůvodnění je mimo jiné uvedeno:
„Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že
stanovisko krajského úřadu jako orgánu ochrany zemědělského půdního fondu je nezákonné z důvodu nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů. Takto významné selhání orgánu státní správy zatížilo nezákonností celý proces přijetí změny územního plánu, krajský soud tedy
zcela správně napadenou část změny územního plánu zrušil.“
Pro obyvatele naší obce je v tuto chvíli asi nejdůležitější, že se již nemusí obávat nárůstu dopravy v souvislosti s plánovanou výstavbou komerční zóny Čestlice – jih.
n Obecní úřad Dobřejovice

Bylo vyhlášeno výběrové
řízení na dodavatele radarů

V

souvislosti se zvyšující se dopravou vyhlásilo zastupitelstvo veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele tří nových ukazatelů rychlosti. Ve dvou případech by se jednalo o náhradu stávajících (Čestlická, Košumberk). Zároveň by byl radar doplněn i na nové
místo v ulici Jesenická. Stávající ukazatel z Čestlické bude po instalování nových přístrojů dále využit v prostoru návsi.
Poptávané ukazatele rychlosti jsou oproti stávajícím větší a výraznější, umí zobrazovat na panelu i registrační značku automobilu překračujícího povolenou rychlost, poskytují lepší data o druhu a počtu projíždějících automobilů a jejich součástí jsou i kamery. Ty budou napojené
na Policii ČR a zlepší se tak výrazně možnost vyhledávání pachatelů
trestných činů (krádeže automobilů apod.). Statistiky intenzity dopravy budou také napojeny na Dopravní portál Středočeského kraje a budou přístupné komukoli přes webové stránky.
Na tento projekt obec hodlá čerpat dotaci ze středočeského Fondu
obnovy venkova ve výši 301 284 Kč. Pokud vše půjde dobře, nové radary začnou v naší obci sloužit nejpozději v červnu tohoto roku.
n Obecní úřad Dobřejovice
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N

apadená změna územního plánu byla zpracovávána od roku 2015 a obec za
ní zaplatila více jak 600 tisíc korun. Jiří Kappel dokonce pořizování změny jako starosta a tzv.
„pověřený zastupitel“ po většinu
doby vedl. „Za minulého zastupitelstva také došlo k hlavním komplikacím v procesu pořizování:
zařazení změny pro betonárnu,
její přesun na jiný pozemek, a nakonec její vyřazení v návaznosti
na výsledek místního referenda.
Výsledkem dlouhého a drahého
procesu tak nejsou takřka žádné
změny funkčního využití pozemků. Došlo jen k drobným upřesněním či změnám textů specifikujícím omezení v jednotlivých typech
ploch,“ vysvětluje současný starosta Martin Sklenář.
Zakládajícími členy spolku Za
naše Dobřejovice jsou podle veřejně dostupných informací obyvatelé obce Jiří Kappel (bývalý
starosta), Jan Krejčí (zastupitel
obce), Pavel Brotánek (zastupitel obce), Michael Melíšek, Pavel
Jandus, Josef Dudek a Jana Součková. Společně nyní u soudu napadli mimo jiné upřesnění textu
v plochách VD (drobné řemeslné výroby a skladování). Do těchto ploch patří i pozemek, na němž
měla stát betonárna. „Spolek, jehož posláním je podle jeho stanov
mimo jiné ochrana krajiny, přírody a životního prostředí, se tak
nyní pokouší zastavit snahu obce
o zpřesnění regulace pro průmyslovou výrobu v Dobřejovicích. Připojil se tak fakticky k návrhu, kte-

rý u stejného soudu podal o čtyři
dny dříve investor plánované betonárny, společnost České štěrkopísky,“ vysvětluje místostarosta Jan Chvátal. Podle vyjádření
předsedy spolku Jiřího Kappela,
které uvedl v žalobě na obec, ale
naopak schválená změna územního plánu zatíží životní prostředí a komfort bydlení v Dobřejovicích. Mimo jiné tím, že na
zelených plochách umožní stavbu
komunikací, parkovišť nebo volných skladových ploch. Zmenšením plochy parcel pak dojde k zatěžujícímu zahuštění zástavby.
„Současné vedení obce kritizovalo to minulé za sebemenší chybičku. Samo ale neprojednalo navrhované změny v územním plánu
tak, jak mělo,“ zmínila jeden z argumentů, který je součástí žaloby, Jana Součková, členka spolku.
S tím ale starosta ani místostarosta nesouhlasí.
„Pokud by byla žaloba spolku pana Kappela úspěšná, mělo
by to přímý negativní vliv na občany Dobřejovic. Zvýšil by se tlak
Českých štěrkopísků na případné obejití výsledku místního referenda a povolení stavby upravené
betonárny. Obec by také například nebyla schopna zajistit oddělení a odkup pozemků na výstavbu nového chodníku na Čestlické
ulici,“ upozornil Martin Sklenář.
Právní zástupce obce již připravuje kroky, které mají ochránit zájmy dobřejovických občanů. „Jsem
přesvědčený a věřím, že argumentace spolku je natolik věcně slabá,
že jeho návrh soud zamítne,“ říká
starosta Sklenář. „Jen mne mrzí,
že nemalé finanční prostředky na
právní obranu, energii a čas, které nám bere reakce na tuto zbytečnou žalobu, bychom mohli věnovat přípravě potřebných projektů
pro obec,“ dodal.
n Milan Hulínský

ZVEME VÁS NA 17. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Místo konání: Obecní úřad – zasedací místnost,
Na Návsi 26, Dobřejovice
Datum konání: 12. března 2020 od 18:00
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Projektant navrhne úpravy
v ulici Košumberk

Plánujeme novou cestu pro
pěší a cyklisty na Modletice

S

O

távající dopravní situace na ulici Košumberk opravdu není uspokojivá a je zde mnoho problémových a nebezpečných míst. Zaznívalo to silně mimo jiné také na lednovém setkání s občany k přípravě strategického plánu.
Zastupitelé schválili započetí projekčních prací na dopravních úpravách na ulici Košumberk od křižovatky s ulicí U Křížku až po cyklostezku nad Horní ulicí. Cílem bude navrhnout řešení řady dopravních
problémů: zajistit přístup pro pěší k již budované zastávce, bezpečný
přechod chodců přes ulici Košumberk, umístění zastávky autobusu ve
směru do obce, napojení cyklostezky, snížit rychlost vozidel projíždějících Košumberkem, zlepšit špatné rozhledové poměry při odbočování
z vedlejších ulic a další. Součástí bude i rozšíření veřejného osvětlení.
U tradičního dopravního projektanta – společnosti PPU s.r.o. bylo objednáno geodetické zaměření a studie, která určí možné varianty řešení. Následně budou předloženy varianty řešení ke schválení zastupitelstvem a k případné realizaci.
n Obecní úřad Dobřejovice

Plánují se úpravy křižovatky
při vjezdu od Čestlic

P

rojekční práce začaly také na dopravních úpravách při křižovatce silnic na Čestlice a na Nupaky při výjezdu z obce, tedy v místě
zvaném někdy „Na ohrádce“. Opět se jedná o místo často zmiňované na plánovacích setkáních s občany. Cílem bude zajistit bezpečný
průchod pěších od konce chodníku v Čestické a to jak ke stávající cyklostezce směrem k remízku, tak ideálně i k cestě vedoucí k Mlýnskému
rybníku. Součástí projektu bude i odvodnění křižovatky – nyní dochází ke stékání srážek ze silnice na Nupaky a k nebezpečné tvorbě kaluží
a námrazy při vjezdu do obce.
n Obecní úřad Dobřejovice

bec začala pracovat na záměru obnovit původní polní cestu od
ulice Na Draškách směřující do Modletic. Ta by měla obě obce
propojit. Současný převážně travnatý a hliněný povrch bude
zpevněn jemným štěrkem a lomovým prachem.
Technologie byla zvolena podle dobrých zkušeností z Modletic.
Předpokládané náklady na tento projekt jsou již součástí schváleného
rozpočtu obce na rok 2020 a pohybují se ve výši cca 1,9 mil. Kč. Okolo
600 tisíc činí odvodnění cesty v části, kde povede krajem pole. Starosta byl zastupiteli pověřen přípravou veřejné zakázky. Z důvodu chybějící „papírové“ návaznosti na další stezky a díky rozdělení pozemkem
v majetku Ředitelství silnic a dálnic pod okruhem není bohužel možné
žádat o dotaci.
n Obecní úřad Dobřejovice

Obec se stane majitelem
zasíťované stavební parcely

Z

astupitelstvo schválilo návrh smlouvy se společností OPTREAL na
směnu a zasíťování části pozemků v druhé etapě obytného souboru „Nad Pražskou cestou“. Obec v této lokalitě vlastní zemědělsky obhospodařovaný pozemek, který nově zasahuje do tří plánovaných stavebních parcel. Obec jejich menší části směnila tak, aby po
směně obci zůstala jedna kompletní stavební parcela.
Společnost OPTREAL se dále ve smlouvě zavazuje provést zasíťování vzniklé (směněné) stavební parcely v majetku obce za částku odpovídající pouze nákladům spojeným s budováním infrastruktury v dané
lokalitě. Obec díky této směně získá parcelu v současné hodnotě okolo
8 milionů korun. Záměrem obce je tuto parcelu si ponechat jako dobrou investici do doby, než bude potřebovat peníze na realizaci záměrů
na výstavbu nové občanské vybavenosti. n Obecní úřad Dobřejovice

Pojízdnou prodejnu nahradí kiosek

D

obřejovická Staročeská pekárna představila záměr nahradit stávající pojízdnou prodejnu, stojící na obecním pozemku před fotbalovým hřištěm novým mobilním kioskem. Mělo by se jednat
o kontejner vyrobený na zakázku. Bude opláštěn dřevěnými palubkami
a bude mít prosklenou čelní stranu. Kromě lepších podmínek pro prodej by tak nový kiosek zajistil i lepší vzhled tohoto místa.
V plánu je také rozšíření stávající terasy na délku kiosku doplnění zábradlí a nájezdu pro kočárky a vozíčky.
Majitel Staročeské pekárny požádal před započetím projektu o předběžný souhlas zastupitelstva, který dostal. Konečná podoba kiosku
bude předložena obci ke schválení. Investor ve spolupráci s obcí řeší možnosti připojení kiosku na vodu a kanalizaci. To bude obec řešit
s ohledem na možnou synergii se současným stavem a záměry v okolí.
n Obecní úřad Dobřejovice

ilustrační foto
www.dobrejovice.cz
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ROZHOVOR

„Pojízdnou prodejnu i plochu před ní zvětšíme a pro
zákazníky ještě vylepšíme, “ říká Lenka Šindelářová.
kromě obchodu, který zavíral v 11
hodin a hospody na hřišti. Když se
ale někde cítíte hezky, tak si vždy
nějak poradíte.

V roce 1999 se manželé Šindelářovi stali majiteli bývalé hospody a hospodářství rodiny Pospíšilových. Jenže netrvalo dlouho
a Dobřejovice si získaly jejich srdce. Dnes je to bezmála osmnáct
let od doby, kdy se sem natrvalo rozhodli přestěhovat. A svého
rozhodnutí ani jednou nelitovali. Naopak, dle slov Lenky Šindelářové se jim zde líbí rok od roku
čím dál víc. Co stojí za velkou pílí,
díky které si nejen místní obyvatelé mohou pochutnat například
na Dobřejovických vdolcích, které
dostaly ocenění Regionální potravina středočeského kraje v roce
2012, jsme se zeptali přímo paní
Šindelářové.
Jaká je historie vašeho podnikání? Proč jste si vybrali právě
Dobřejovice?
LŠ: Manžel se stal vlastníkem
místní hospody, kde se i začalo
s výrobou obložených baget. Poté jsme přidali výrobu polotovarů pro stánky rychlého občerstvení a chlebíčků. V roce 2001 začala
rekonstrukce bývalých hospodářských budov na pekárnu a kanceláře. Pekárna do té doby byla v Průhonicích v pronajatých prostorách
za hotelem Magnólie, dnes Paloma. Do nového jsme se stěhovali
na Velikonoce 2002 a od prosince
téhož roku v Dobřejovicích i bydlíme. S manželem se nám tu prostě
hodně líbí. Když jsme se sem nastěhovali, tak tu nebylo přitom nic

Jak se tedy zrodil nápad provozovat pojízdnou prodejnu s občerstvením?
LŠ: Pojízdnou prodejnu vlastníme již několik let. Pravidelně jsme
jezdili na různé farmářské trhy
a od pondělí do pátku ke krčské
nemocnici. Nápad se zrodil poté,
co jsme často odpovídali na otázky našich sousedů, proč v Dobřejovicích nemáme prodejnu našich výrobků. Pak už stačilo dojít
na obecní úřad a domluvit se!
Jak dlouho pojízdnou prodejnu v Dobřejovicích provozujete?
Chcete u toho zůstat i nadále?
LŠ: Pojízdnou prodejnu v Dobřejovicích provozujeme od května 2019. Ze začátku se nám moc
nedařilo najít personál podle našich představ, ale teď jsme spokojení. Prodavačky, které teď máme,
jsou milé, ochotné a máme dokonce od zákazníků dobré reference. S prodejnou určitě chceme
pokračovat i nadále. Jak jsem již
říkala, ohlasy jsou pozitivní, ale
vždy je samozřejmě co zlepšovat!
Kde vás můžeme najít a kdy si
u vás můžeme na něčem lahodném pochutnat?
LŠ: Otevřeno máme „oficiálně“
od pondělí do pátku od 7 do 18
hodin. Zákazníci, kteří jezdí do
práce před sedmou hodinou, jsou
ale také obslouženi. Prodavačka nikoho neodmítne, i když nemá ještě vše připravené. Zákazníci nás mohou najít na parkovišti
u fotbalového hřiště, což je také

výhoda, která k nám přivádí i zákazníky, kteří třeba naší obcí jen
projíždějí. Mají zde kde zaparkovat a pohodlně nakoupit během
celé prodejní doby.
Jaký sortiment pochutin nabízíte? Plánujete i nějaké změny
nebo novinky?
LŠ: V prodejně máme celý sortiment našich výrobků mimo chlebíčků, ale i to se, doufám, změní. Výhodou blízkosti prodejny je
snadné zásobování. Zákazníci si
tak mohou koupit dvakrát denně
čerstvé rohlíky i obložené dobroty. Pokud pekárna vyrobí něco nového, jako první to ochutnají zákazníci pojízdné prodejny. Další
výhoda je okamžitá reakce zákazníků na nové výrobky.
Takto se do prodeje dostaly například výrobky se záparou, která
je našemu tělu prospěšná. Jedná
se o semínka nebo zrníčka, která
jsou namáčená a vařená při nízkých teplotách, aby si zachovala vše potřebné pro naše tělo. Se
špaldovou záparou prodáváme
chlebík a vánočku s mazancem.
Jaké občerstvení je mezi zákazníky nejoblíbenější?
LŠ: Oblíbené jsou sváteční šátečky, které děláme podle starého receptu na svatební šátečky.
Na odbyt jdou také koblihy, i když
se všichni snažíme držet dietu!
(úsměv) A ze sladkého také vedou
naše Dobřejovické vdolky, které
dostaly ocenění Regionální potravina středočeského kraje v roce
2012. Prodáváme i různé řezy rovnou z plechu, například bublaniny, linecké řezy s tvarohem nebo
jablky, hraběnčiny řezy, mrkvový
řez s ořechy, žitný perník a další.
Z obložených výrobků jsou
v oblibě rohlíky s žitnou moukou a ciabatty, hlavně ta s tuňákem. Malé ručně pletené houstičky s kuřecím masem nebo šunkou
a sýrem jdou také na odbyt. Každý
výrobek si najde svého zákazníka.
Kdo jsou vaši obvyklí či nejčastější zákazníci?
LŠ: Nejčastějšími návštěvníky
jsou v ranních hodinách lidé, kteří jezdí přes naši obec do zaměstnání nebo vezou své děti do ško-
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ly a kupují u nás čerstvé snídaně
a svačiny. V odpoledních hodinách je to o maminkách s dětmi,
které míří na dětské hřiště nebo
na procházku, a o lidech, kteří se
vracejí z práce. Snažíme se, aby
si u nás mohl každý koupit pečivo v jakoukoliv denní dobu. Myslím, že se nám to, až na malé výjimky, daří.
Jaké má rodina Šindelářových
plány do budoucna?
Do budoucna plánujeme zvětšit, a hlavně zmodernizovat prodej našich výrobků. Pojízdná
prodejna již nevyhovuje našim
představám. V letních parných
dnech nás trápilo slunce, které se od rána opíralo do prodejny a všudy přítomné vosy, kterých
jsme se nedokázali zbavit – nic je
tak nelákalo jako sladké!
Prodejní stánek se zvětší a zvětší se také plocha před stánkem,
kde plánujeme vybudovat příjemné posezení pro zákazníky, kteří
mají čas si sednout ke kávě, nebo
k točené zmrzlině.
Doufáme, že naši zákazníci budou nadšeni změnou a kulturou
prodeje, jako jsme my při přípravách a vymýšlení toho, o co by asi
byl zájem z jejich strany. Pokud
byste měli nějaké nápady nebo
podněty neváhejte nám je sdělit!
Vaše názory nás zajímají. Pomáhají nám se zlepšovat.
Paní Šindelářová, nakonec
z trochu jiného soudku – prozraďte nám, co se vám na Dobřejovicích tolik líbí?
LŠ: Dobřejovice se staly naším
domovem ve všech směrech. Pokaždé, když se vracíme domů a sjíždíme okolo střelnice k Dobřejovicím, tak ten pohled na vzrostlé
stromy, domy, které jsou upravené a celkové okolí nás vždy utvrdí,
že jsme našli domov, kde je nám
dobře a kam se vždy těšíme.
Jistě, že tu není vše dokonalé. To ani není možné. Jsou to ale
právě ty nedokonalosti společně
s tím, co tu milujeme, které utváří ten pravý domov se vším všudy.
Jsme rádi, že je nám v Dobřejovicích dobře…
n Milan Hulínský

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 3 / 2020

A KTUÁ LNĚ

Práce na „Pražské cestě“ pokračují

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM Z PRŮHONIC

V únoru se o další krok posunula realizace záměru výstavby cesty
pro pěší a cyklisty, o které jsme vás informovali v minulém čísle.
Na cca. 100m dlouhém úseku cesty u Okružní ulice byla sejmuta
ornice a uložena geotextilie a první vrstva betonového recyklátu.

Dopravní nehoda na výjezdu z obce

Dne 31. 1. 2020 došlo v zatáčce za výjezdem z obce směrem na
Čestlice ke střetu dvou protijedoucích vozidel. Řidička jednoho
z nich musela být odvezena do nemocnice na vyšetření páteře.

Začátkem února zasáhl tropický cyklón západní a střední Evropu.
Silný vítr dosahoval v nárazu až 184 kilometrů v hodině. Komplikoval dopravu a tisíce domácností po celé České republice odstřihl od
elektřiny. Sabine se nevyhnula ani Dobřejovicím. Bylo tedy naprostou prioritou zajistit nebezpečné stromy, které mohly ohrozit zdraví
a životy našich občanů.
Nemalou měrou se na zásazích v naší obci podíleli i JSDH Průhonice.
O jejich profesionalitě a nasazení jsem se přesvědčil právě v průběhu orkánu, kdy bylo mimo jiné nutné porazit vzrostlý a zvětší části ztrouchnivělý kaštan v ulici Kaštanová. Vlivem větru se z poloviny
odlomil a druhá polovina se nebezpečně nakláněla nad bytový dům.
Zásah si vyžádal použití výškové techniky, která byla nezbytná pro
bezpečné poražení stromu. I přes silný vítr se jednomu z hasičů, Jakubovi Řehkovi, podařilo strom bezpečně porazit. Tímto bych chtěl
poděkovat nejen jemu, ale také všem členům jednotky za jejich profesionální přístup.
n Martin Sklenář, starosta obce Dobřejovice

Děti v MŠ Korálek se zaměřily na lidské tělo

A

ni v měsíci únoru se děti
nedočkaly sněhové nadílky.
Na místo toho jsme chodili na vycházky, naslouchali zpěvu
ptactva či využívali školní zahrady, kde mají děti k dispozici moderně vybavené dětské hřiště.
V tomto měsíci jsme se společně zaobírali tématem „Moje tělo“.

Děti malovaly postavy. Osvojovaly si poznatky o těle a jeho zdraví.
Vytvářely si povědomí zdravých životních návyků, co zdraví prospívá – výživa, aktivní pohyb. Utvářely si základní dětskou představu
o tom, že každý jedinec je výjimečný – má jiný hlas, otisky prstů, vlasy, oči, barvu kůže.n Jana Horká
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SPO L EČENS K Ý A S P OLKOV Ý ŽIVOT

Masopust se povedl. Přálo mu i počasí.

P

estrobarevný a početný průvod, jehož podstatnou část tvořilo více než padesát rozličných masek, se v sobotu 15. února vydalo
obcí při tradičním masopustu. Starosta předal symbolický klíč
k odstartování bujarého veselí u fotbalového hřiště. Následovalo taneční vystoupení skupiny benátských masek.
A poté se již putovalo Dobřejovicemi s řadou zastávek, kde se jedlo,
pilo a tancovalo za doprovodu kapely Františka Čápa. K výborné atmosféře tentokrát přispělo i hezké počasí.
Velké poděkování za uspořádání masopustu patří především manželům Dvořáčkovým, kteří se v Dobřejovicích starají o udržování této milé tradice. A také celé řadě jejich spolupracovníků, kteří jim v tom nezištně pomáhají.
Děkujeme Vám sousedé a už nyní se těšíme na Masopust 2021.

n Milan Hulínský
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Cimbálovka roztančila Spolkový dům

S

polek Moderní Dobřejovice
připravil v pátek 7. 2. 2020
další Večer s muzikou. Tentokrát k poslechu i tanci zahrála Cimbálová muzika Trnka. Příjemně nás potěšilo, kolik lidí se ve
Spolkovém domě sešlo.
Nálada byla skvělá a mnozí se
k muzice připojili a zazpívali si
známé písničky. Ke spokojenosti
také přispělo skvělé občerstvení,

které všem moc chutnalo. Program se tak protáhl do pozdních
nočních hodin. K posledním písničkám se přidaly čtyři taneční
páry, jimž za chvilku ani nestačil
taneční parket. Ohlasy návštěvníků na vystoupení této kapely
byly velmi pozitivní, a tak se s ní
setkáme na některé z dalších akcí našeho spolku.
 n spolek Moderní Dobřejovice

Šipkový turnaj se letos konal již pošesté

Š

ipkový turnaj se letos, v sobotu 8. 2. 2020, uskutečnil
již pošesté. Přítomné děti si
také chtěly zaházet a vyzkoušet si
šipkový automat. Proto dostaly
prostor ještě předtím, než se sešli
všichni dospělí hráči. V improvizovaném dětském klání nakonec
zvítězila Zuzka Sklenářová.
Pak už byl herní prostor uvolněn dospělým a jednomu „mlaďasovi“. Ten měl oprávněné ambice hrát s dospělými. Však si také
všichni dávali velký pozor, aby je

nepřeházel desetiletý Tomáš! Turnaje se letos účastnilo celkem 30
hráčů, a tak se soutěž protáhla do
pozdních hodin. Do finále šipkového turnaje se nakonec dostal
loňský vítěz Láďa Němeček a Tomáš Chrudimský. V napínavém
souboji nakonec putovní pohár
vyhrál Tomáš Chrudimský z Herinku. Vítězi blahopřejeme! Spolek Moderní Dobřejovice se na vás
opět těší ve čtvrtek 30. 4. 2020 na
Čarodějnicích ve skále.
n spolek Moderní Dobřejovice
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Náves v Dobřejovicích z ptačího pohledu

Díky sousedovi Jozefu Pappovi si můžeme vychutnat úchvatný pohled z dronu na náves se zámkem a poštou, fotbalové hřiště a celé okolí.

Dobřejovický uličník
Jediná dobřejovická ulice,
pojmenovaná po člověku,
nese jméno hudebního skladatele Václava Vačkáře.

N

ení divu, že ulice, ležící v nové zástavbě nad lesíkem
u Skalníka nese právě jeho
jméno. Vždyť pan Vačkář je naším
nejvýznačnějším rodákem!
Narodil se 12. 8. 1881 v domě
č.p. 9 (nyní ulice K Lesíku). Mimořádné hudební nadání se u něj začalo projevovat hned od dětských
let. Od třinácti let hrál na housle a křídlovku v místní kapele.
Po tříleté službě u vojenské hud-
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by působil jako sólista koncertního orchestru v carském Rusku. Následovalo angažmá sólisity
a zástupce kapelníka u městské
hudby v jugoslávském Šibeniku
a poté kapelníka na ostrově Korčula. V letech 1908 - 1912 byl Václav Vačkář městským kapelníkem
v Boskovicích. Zde se seznámil
s lidovou hudbou a písněmi jižní
Moravy a ty ovlivnily jeho tvorbu.
V roce 1913 se trvale usidluje
v Praze. Jako houslista a později jako sólista na trubku působil
v České filharmonii, poté v orchestru Vinohradského divadla,
či v Šakově filhramonii. Následně přijal místo kapelníka v pražských biografech Alma a Minuta,
jeho působení zde končí s nástu-

rodný dům

Va
č

ká
řov
a

pem zvukového filmu. Od té doby se Vačkář věnoval nadále jen
skladatelské a organizační činnosti. Za svého života napsal 332
skladeb. Jednu z nich, „Dobřejovickou polku“, věnoval svému rodišti a také jí zde na slavnosti po
válce osobně uvedl.
Na rodném domě Václava Vačkáře je od roku 2006 umístěna
pamětní deska. Ta je nyní bohužel
již špatně čitelná a tak připravujeme její renovaci.
Hudební vlohy po svém otci
zdědil i jeho syn Dalibor, mimo jiné autor hudby k filmové pohádce
Pyšná princezna.
n Jan Chvátal
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Dobřejovice ve fotografiích včera a dnes
Další místo, u kterého se
prostřednictvím fotografií podíváme do minulosti,
je budova obecního úřadu
a obchodu na návsi.

V

minulosti byly obchody
v různých budovách na různých místech obce. Jistě bude příležitost se k nim vrátit v některém z dalších čísle Zpravodaje.
Před postavením objektu Jednoty na návsi, který vidíte na
prvním snímku, byly potraviny
v části objektu čp. 11. To je v současnosti dům Slávy a Dáši Hlouškových na rohu ulic Košumberk
a U Kapličky. V tomto obchodě
prodávala paní Kocmanová, rozená Druksová.
Objekt Smíšeného zboží Jednota byl na návsi postaven v roce
1964. Dlouholetým vedoucím byl
pan Josef Bezchleba z Průhonic.
Pro tohoto člověka nebyl problém
sehnat cokoli! Občané si zde proto mohli koupit nejen potraviny,
ale i kamna, televizi, vanu, stavebniny… prostě vše, co si mohl
člověk přát. A ve večerních hodinách sloužilka kancelář vedoucího prodejny Bezchleby jako koutek karbaníků. Hráli tam halířový
mariáš a někdy opouštěli obchod
až ráno, když pan Bezchleba otevíral obchod ženám nakupujícím
chléb a mléko. Karbanická činnost samozřejmě probíhala v prodejně potajmu.
Po panu Bezchlebovi vedla obchod paní Doudová z Čestlic, dále
paní Bohoňková (z rodu Druksů),
či Zímovi z Herinka.
Na přelomu tisíciletí byl celý
objekt přestavěn do nynější podoby. K budově přibylo nové první patro. Do něj se z budovy nynější Staročeské pekárny (č.p. 13
v ulici U Kapličky) přesunul obecní úřad. Upraveny byly i prostory prodejny v přízemí, které byly
nově vybaveny. Původní přístavek
byl rozšířen o schodiště vedoucí
nahoru na obecní úřad.
Prvním provozovatelem po rekonstrukci byli opět Zímovi, po
nich pak v letech 2005 a 2006 majitel Staročeské pekárny Milan
Šindelář. Od začátku roku 2007
až dodnes si prostory obchodu od
obce pronajímá a obchod provozuje pan Petr Hlubuček.

DŘÍVE: Pohled na budovu Jednoty koncem sedmdesátých let dvacátého století.

NYNÍ: Okolo roku 2000 přibyla nástavba, ve které sídlí obecní úřad.
Na místě dnešního parkoviště u obecního úřadu stála kdysi budova, kterou jsme zmínili již
v lednovém článku. Tato dnes již
neexistující budova zabíhala od
rohu dnešního obecního úřadu
až k břehu potoka. Sloužila jako
Místní národní výbor a knihovna,
poté byla v její pravé části pošta. V ní jako poštmistrová slouži-

la paní Vykusová z kovárny, popisované v lednovém příspěvku.
V druhé části byla prádelna, mandl a místnost na zavařování ovoce. V roce 1972 byl při povodních celý objekt zaplaven vodou
a nánosem bahna. To vedlo MNV
k svépomocnému postavení nové
pošty, která stojí na návsi dosud.
n Pavla Mikušková, Jan Chvátal

UPŘESNĚNÍ
Díky reakci spoluobčanů na příspěvek v únorovém zpravodaji
upřesňuji, že mladý muž stojící
po boku paní Žilíkové je dobřejovický rodák, pan Josef Papírník.
n Pavla Mikušková
www.dobrejovice.cz 13
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Jarní část sezony klepe
fotbalistům na dveře

V

minulém článku v Dobřejovickém zpravodaji jsme vám
poodkryli něco málo kolem přípravy oddílů během zimních měsíců. Haly a halové turnaje, příprava na hřištích s umělým
travním povrchem, účast na zimních ligách a turnajích. Aby naši fotbalisté mohli naplno využít
svůj potenciál, získaný během tréninků, je ale potřeba vše přenášet
do opravdového zápasu. Proto se
každý víkend koná hrací den. Za
docházku a trpělivost je potřeba
poděkovat samozřejmě hlavně rodičům, bez kterých by se většina
hráčů nemohla dostavit.
Začal nám nový rok a hned
zkraje, tedy 15. ledna, náš oddíl
slavil nádherné páté narozeniny.
Do jarní sezony vstupujeme plní
elánu a natěšení na další fotbalové výzvy. Týmy MINI a školičky
už pomalu ale jistě získávají cenné zkušenosti. Mladší přípravka
bude hrát v Okresním fotbalovém
svazu Praha-východ ve skupině
„B“, což je doposud naše nejlepší
umístění v historii. V okrese, který
je rozdělen pro tyto kategorie na
SEVER a JIH budeme v „jižní části“ hrát mezi nejlepšími 12 týmy!
Poprvé také přihlašujeme dva
týmy mladších přípravek. K prvnímu týmu se přidává tým složený převážně z ročníku 2013/14,
kde se kluci budou „oťukávat“ na
příští sezonu. Starší přípravka,
kde máme k dispozici menší počet hráčů, bude i nadále usilovat
o ještě lepší postavení, než tomu
bylo na podzim, kdy jsme obsadili čtvrté místo.
Mladší žáci hrají v první sezoně
prozatím o postup. Pouze o jeden
bod zaostávají za ligovým týmem
AC Sparta Praha-dívky. Holky, co
v této soutěži hrají, jsou o rok
starší než chlapci, a mají ji ještě „k dobru“ k ligové soutěži. Při
vhodném doplnění, na kterém neustále pracujeme, mají šanci hrát
naši kluci o prvenství.
Soutěž pro starší žáky jsme přihlašovali převážně kvůli tomu,
abychom nemuseli pár hráčům
ročníku 05/06 shánět přechodné
angažmá. A hlavně, aby si další
mladší spoluhráči zvykali na pře-

PRAVIDELNÉ
AKCE VE
SPOLKOVÉM DOMĚ:
Den
a hodina

Název akce,
organizátor

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

Takhle pálí Michal!

úterý
18:30 - 19:30

Pilates
Z. Novosadová
776 296 002

středa
16:45 - 17:30

Jóga - děti 6-10
Táňa Lipowská
776 633 974

středa
17:45 - 18:30

Jóga - děti 6-10
Táňa Lipowská
776 633 974

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

Závěrečné pozdravení.
chod na velké hřiště, což je zlomový okamžik v této kategorii.
Máme za sebou také zimní soustředění v Jizerských horách, na
které během jara naváží individuální soustředění. Přihlásit se přitom může každý hráč s touhou se
zlepšovat, a to klidně i z okolních
týmů!
A co nás čeká nyní? Například
účast na mezinárodních turnajích jak v Chomutově, tak na Prague City Cup. Opět budeme pořádat vlastní turnaj ve spolupráci
s obcí Dobřejovice, ve kterém se
budeme snažit o co nejlepší umístění. Pro úplný konec sezony bychom si chtěli splnit naše velké přání, a to účast na některém
mezinárodním turnaji v zahraničí. Už se dokonce něco rýsuje.
Když to klapne, určitě napíšu zase pár řádků a dozvíte se o detailech v tomto zpravodaji. Jak vidíte, program bude nabitý, ale když
vás něco baví, jde to zvládnout.

Tady jsme doma MY!
Pokud by měl kdokoliv zájem,
budeme velice rádi, když si s námi přijdete zakopat. Po celý rok
nabíráme nové hráče a zapálené
lidi do fotbalu.
Budu se na Vás těšit!
n Tomáš Kubíček,
šéftrenér FŠ Dobřejovice

čtvrtek
18:00 - 19:00

Pilates
Z. Novosadová
776 296 002

čtvrtek
20:00 - 21:00

Zumba
Táňa Lipowská
776 633 974

pátek
15:00 - 17:00

Knihovna

pátek
15:00 - 17:00

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

neděle
19:00 - 20:00

Zumba
Táňa Lipowská
776 633 974

Pronájem prostor:
Spolkový dům je možné využít
pro soukromé či firemí akce.
Ceník:
n 150 Kč/h - jedna místnost
n 400 Kč/h - celý SD
n 1500 Kč/den - celý SD
Rezervace:
n www.1url.cz/@rezervaceSD
n mistostarosta@dobrejovice.cz
n tel.: 607 055 158
www.dobrejovice.cz 15
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Když chcete víc než

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

A

MĚSÍC
ZA PŮLKU!
O
PLATÍ D

31

20

.

www.ener-gym.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE:
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Obec Dobřejovice
Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice
Tel.: 323 603 310,
607 058 184
E-mail: urad@dobrejovice.cz
Obecní knihovna
U Kapličky 44, Dobřejovice
Otevírací doba:
pátek 15:00–17:00
Pošta Dobřejovice
Na Návsi 3
251 01 Dobřejovice
Tel.: 954 225 170
Obecní policie Vestec:
Tel.: 739 156 156,
702 277 227
Kontakt na finanční úřad:
Tel.: 323 627 305,
323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Kontakt na Okresní správu
sociálního zabezpečení
Praha-východ:

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

20

.3

Obecní úřad
Dobřejovice

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

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

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY

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

13.01.20 15:56

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

Poruchy plynu
Telefon: 272 767 300

TÉMA DALŠÍHO ZPRAVODAJE: JAK VIDÍME SOUČASNOST A BUDOUCNOST OBCE?
V dubnovém čísle najdete přehledně prezentované výsledky vzešlé z dvou plánovacích setkání s občany konaných v lednu a únoru a také z tištěných i webových dotazníků. Dozvíte se, co jako dobřejovičtí občané považujeme za nejsilnější stránky obce, ale i za hlavní problémy. Dozvíte se, čeho se v budoucnosti obce nejvíce obáváme a co naopak považujeme za hlavní příležitosti. Nezapomeneme ani na informace, jakým způsobem bude na základě těchto vstupů vznikat nový strategický plán a kdy bude hotový.
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