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Stavba komerční zóny?!
V březnovém Zpravodaji jsme Vás
podrobně seznámili se stanoviskem ke stavbě komerční zóny podél D1. Postupně jsme informovali o zastavení stavby komunikace,
jejím následném povolení a nakonec o zrušení souhlasu s vynětím
půdy, na které se má stavět, ze zemědělského půdního fondu (ZPF),
které vydalo ministerstvo životního prostředí (MŽP). Tím stavbu zastavilo.
Mluvčí developera koncem srpna vydal tiskovou zprávu o stavu projektu,
kterou zaslal řadě našich spoluobčanů
vč. redakční rady Zpravodaje. V polovině
září vyšel článek o situaci na serveru „Čti
doma“, pod názvem „Nejsme gauneři,
chceme se s Dobřejovickými domluvit“.
Byl jsem požádán redakční radou,
abych se k výše uvedené zprávě a článku, vyjádřil. Dovolte mi proto pár poznámek k jejich obsahu.
Nejdříve k tiskové zprávě mluvčího
p. Donatha, nazvané „Developer OZ
Praha-Jih může pokračovat“.
Uvádí, že DOMO DEVELOPMENT, a.s.
má opět potřebná povolení, aby mohla
pokračovat v realizaci stavby projektu
Kostka a CP Čestlice v rámci obchodní
zóny Praha-Jih. Nová souhlasná stanoviska platí již od konce června 2016.
Ano, oceňujeme rychlost, s jakou odbor životního prostředí KÚ reagoval na
rozhodnutí MŽP z druhé poloviny května a vydal během měsíce nové souhlasy
s vynětím ze zemědělského půdního
fondu. Na straně druhé, až na výjimky,
vykazuje stejné vady jako souhlasy
předchozí. Protože nové souhlasy byly
opětovně vydány v závažném rozporu
se zákonem, požádali jsme znovu MŽP,
aby zahájilo přezkumné řízení, v němž
by je zrušil. Kromě toho podle informace na stavebním úřadě neevidují žádné
žádosti o pokračování řízení – jaká
všechna potřebná povolení tedy má?
Dále uvádí, že celková plocha pozemku je 390 tisíc m2, z toho zastavěná plocha 108 tisíc m2. Plocha zeleně po do-

budování projektu pokryje 133 tisíc m2,
což je 1/3 celkové plochy. Finanční objem investice činí 1,5 mld. korun. V této
souvislosti bude vytvořeno na 800 pracovních příležitostí.
Uvedený rozsah pozemku zahrnuje
i pozemky, na nichž stavbu nepovoluje
stávající územní plán Čestlic, takže tento údaj je zavádějící. Dosud projednávané komerční plochy Kostka a CP
Čestlice představují cca 1/3 tohoto rozsahu. Nabídka pracovních míst v místě,
kde je absolutní nedostatek pracovních sil, asi málokoho osloví.
Tisková zpráva na závěr uvádí mj., že
jsou realizována protihluková opatření
pro odclonění hluku z dálnice D1 včetně retenčních opatření pro regulaci
pravidelných záplav, posílení vodovodu a zvýšení kapacity čističky odpadních vod pro obce Průhonice i Čestlice.
Nová infrastruktura by podle plánu
měla být dokončena v polovině příštího roku. Výstavba samotných objektů
v obchodní zóně pak bude následovat.
Celá obchodní zóna bude dokončena
v letech 2018-2019.
Opatření, která jsou uváděna i mezi
důvody pro vynětí ze ZPF, v žádném případě nepředstavují veřejný zájem, natož aby převyšoval veřejný zájem na
ochraně zemědělské půdy. Všechny tyto
záměry je možno v principu realizovat
samostatně bez nutnosti realizace stavby komerčního centra. Jinými slovy není
stavba modernizované ČOV, protihlukové ochrany z dálnice D1, založení lokálního biokoridoru či stavba systému
protipovodňových vodohospodářských
staveb nijak funkčně spjata se stavbami
Kostka Čestlice a CP Čestlice. Je fascinující, že před protihlukovým valem u Průhonic se buduje i protihluková stěna.
Absurdní je zdůvodnění staveb (je
i součástí souhlasu s vynětím ze ZPF),
ohledně povodňových stavů. V Dobřejovicích nikdy nedošlo k žádným povodňovým stavům, jejichž zdroj by byl v oblasti stavby. Plánované stavby jsou na
pozemcích svažujících se k D1, pozemky
u Dobřejovic jsou svahovány na druhou

stranu přes vrcholek kopce. Čestlice leží
na druhé straně dálnice D1, než na které jsou umístěny plánované stavby. Případné problémy mohou naopak vzniknout v důsledku výstavby komerčního
centra. Takže shrnuto - smysl tiskové zprávy mi uniká.
Jiného charakteru je článek na serveru „Čti doma“. Vychází z rozhovoru redaktorky s výkonným ředitelem developera. Výkonný ředitel se snaží rekapitulovat vývoj vztahu mezi vedením obce
a developerem a to i za cenu lživých
tvrzení jako např. „v okamžiku, kdy má
projekt stavební povolení, smlouvu se
stavební firmou a začínáte s realizací,
je těžké něco měnit, znovu povolovat,
vracet se několik let zpět“.
To je lež, protože v době, kdy jsme
na radnici začínali, v ruce neměli žádné
povolení, ÚR na komunikaci získali až
v lednu 2015.
Obdobně "Pokud jde o vynětí pozemků z půdního fondu, které bylo obcí napadeno, došlo kvůli nejednotným podkladům státní správy k nesprávnému zatřídění pozemků. Krajský úřad tuto situaci napravil a mohla být vydána nová
souhlasná stanoviska"
Další lživé tvrzení. Nedošlo k nejednotnosti podkladů, šlo o půdy I. a II. třídy
ochrany, kde pro takové soukromé záměry nelze půdu odnímat ze ZPF. I když
te; KÚ SK vydal stanoviska nová, pořád
neodůvodnil, proč je možné tuto půdu
vyjmout ze ZPF, a kde je na odnětí půdy
převažující veřejný zájem. Za urážlivé
a hloupé je nutno považovat tvrzení
o předjednání projektu s paní starostkou, která s ním údajně souhlasila.
Článek přináší ale i některé nové informace. Developer chce spustit informační web, který by měl naše občany
podrobně informovat o projektu. Obávám se však, že k naplnění svého záměru přesvědčit občany Dobřejovic o úžasnosti jejich záměru budou na připravovaném webu pokračovat v podobném
duchu, jak jsem uvedl o odstavec výše.
Budeme Vás muset asi častěji informovat o stavu věcí. (Pokračování na straně 2)
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Zprávy ze zastupitelstva
Život v obci

Z

astupitelstvo se sešlo 8. září na svém
23. jednání. Nejpodstatnější na jednání
byly tyto body:

■ výběrové řízení
na dodavatele stavby
revitalizace rybníka
Skalník
Dne 13. 8. proběhlo výběrové řízení na dodavatele
stavby - revitalizace rybníku
Skalník. Přes řádně zveřejněné zadávací řízení a přímé
oslovení osmi společností, nabídku předložila jediná společnost - FK BAU a. s., Františka Diviše 386, Praha 10 - Uhřiněves, za cenu 2 249 923 Kč
(včetně DPH).
Zastupitelstvo, po diskuzi,
se zadáním zakázky této společnosti souhlasilo. Stavební
práce budou zahájeny v říjnu.

■ výběrové řízení
na dodavatele stavby
dětského hřiště před FK
Dne 24. 8. proběhlo výběrové řízení na dodavatele
stavby dětského hřiště před
FK. Nabídku předložilo osm
společností, nejnižší nabídku předložila společnost
Alestra s. r. o., se sídlem Tišnovská 305, Kuřim, ve výši
426 313 Kč (vč. DPH).
Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření smlouvy o dílo
s touto společností. Na tuto
dodávku bude poukázána
dotace z MMR ČR ve výši
298 419 Kč a z prostředků obce bude hrazeno 127 894 Kč.

Listárna

Výstavba proběhne letos
v říjnu a stávající herní prvky, které jsou v dobrém stavu, budou přesunuty na hřiště MŠ a na další místa v obci.

■ výběrové řízení
na dodavatele stavby
mola, lávky a altánu
v rámci revitalizace rybníka Skalník
Dne 30. 8. proběhlo výběrové řízení na dodavatele
stavby mola, lávky a altánu
v rámci revitalizace rybníka
Skalník.
O zakázku se ucházely tři
zájemci, nejnižší nabídku
předložil pan Ivan Machálek
Truhlářství - MI, se sídlem
Lidická 748, Libčice nad
Vltavou, ve výši 566 171 Kč
(včetně DPH).
Zastupitelstvo
rozhodlo
o přidělení zakázky tomuto
uchazeči. Práce by měly být
ukončeny ještě v letošním
roce.

■ skladovací prostory
pro Obec
Současné technické zázemí pro údržbu obce je naprosto nedostatečné, technika je skladována na různých
místech v obci i u občanů
Dobřejovic.
Není proto ani možno dokupovat další techniku (například na zametání komunikací), která je často nabízena
v rámci výrazných dotací.
Zastupitelstvo proto, na
základě doporučení stavební komise, souhlasilo s vybudováním skladovacích prostor pro Obec. Sklad bude
vybudován za skladem Bär
na pozemku místní komunikace ve vlastnictví Obce. Bu-

de se skládat ze 2 kontejnerů doplněných o zadní stěnu, vrata a střechu. Ke stavbě bude využit kontejner
umístěný před FK, 1 bude
dokoupen.
Vznikne tak 54m2 skladovacích a garážových ploch.
Pořizovací hodnota představuje asi 400 000 Kč (včetně
DPH). Využit bude na zahradní, komunální a hasičskou techniku, náhradní díly
a další materiály potřebné
pro údržbu obce.

■ rozpočtové opatření
číslo 6
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření číslo 6,
které zajišWuje financování
akcí vzešlých z výše uvedených rozhodnutí o výsledcích
výběrových řízení a dalších
stavebních prací.

■ veřejnoprávní smlouva
s Městem Říčany
Zastupitelstvo souhlasilo
s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy s Městem Říčany
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti
speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací na území obce
Dobřejovice.

■ smlouvy o uzavření
budoucích kupních
smluv
V souvislosti s projektem
zklidnění dopravy v obci je
třeba dát do pořádku vlastnictví pozemků pod chodníky a komunikacemi.
Smlouvy o smlouvách budoucích kupních jsou nezbytnou podmínkou nejen
pro vydání stavebního povolení ale i pro financování

B

Celé jeho znění je možné dohledat na:
http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi-zivot-v-regionu/2016-09-13-nejsme-gaunerichceme-se-s-dobrejovickymi-domluvit-26279.
Dopis Akciové společnosti Domo Development, „že má opět potřebná povolení, aby mohla pokračovat v realizaci stavebního záměru výstavby obchodní
zóny Praha-Jih. Ve snaze zabránit realizaci dlouhodobě připravovaného rozvojového projektu totiž obec Dobřejovice podala podnět k Ministerstvu životního prostředí ČR (MŽP), aby byl původně udělený souhlas na projekt Kostka
a CP Čestlice odborem životního prostředí krajského úřadu zrušen.
MŽP v přezkumném řízení vydalo pokyn k opravě původního stanoviska
k oběma projektům. Nová souhlasná stanoviska platí již od června 2016“, najdete na http://www.dobrejovice.eu/kopie-kopie-nejdulezitejsi-predpisy v rubrice
Co se do zpravodaje nevešlo.
Redakční rada požádala o stanovisko starostu obce Dobřejovice
a aktuálně přináší informace na úvodní stránce.

www.dobrejovice.eu

■ kronikářka
Byla podána informace, že
od 1. 9. 2016 má Obec novou kronikářku - paní Libuši
Charvátovou.

■ informace
o počtu obyvatel
Byla předána informace
o počtu a struktuře obyvatel
k datu 31. 12. 2015.
Obec měla k tomuto datu
1110 obyvatel, z toho počet
mužů a žen byl stejný – 555,
dětí do 14 let bylo v obci
201, obyvatel ve věku 15 až
64 let 766 a ve věku 65 let
a starších 143. Průměrný věk
obyvatel byl 38,9 let

■ přísedící u soudu
Okresní soud Praha - východ požádal Obec o součinnost v rámci získání nových
přísedících.
V případě, že by někdo
z občanů měl o tuto práci
zájem, aW se obrátí na Obecní úřad, který sdělí zájemci
podrobnější informace.

Příští jednání zastupitelstva
se koná 13. 10. 2016.
Jiří Kappel, starosta obce

Poznámky k tzv. stavbě...
O stavbě nové komerční zóny na straně 1!

ěhem prázdnin a měsíce září obdržela redakční rada dopisy
nejen od Akciové společnosti DOMO DEVELOPMENT, ale i například od paní Marie Sedláčkové, která redakci Dobřejovického zpravodaje zaslala odkaz na článek Nejsme gauneři, chceme
se s Dobřejovickými domluvit.
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projektu ze strany Středočeského kraje.
Jedná se o celkem 9 smluv
na pozemky o celkové rozloze asi 110 m2.
Zastupitelstvo s uzavřením
Smlouvy o smlouvách budoucích kupních souhlasilo. Vlastní kupní smlouva měla být
podepsána, za předpokladu
souhlasu vlastníků pozemků,
nejpozději do 30. 6. 2018.
Kupní cena bude odpovídat obvyklým cenám stavebních pozemků v místě a čase.
Veškeré náklady spojené se
smlouvami bude hradit obec.

(Pokračování ze strany 1)
Dále se v článku uvádí, že na základě
jednání s námi, upravují dopravní řešení areálu tak, aby mohl být vjezd i výjezd i na straně u Průhonic. To je dle
mého názoru výrazný posun, pakliže je
pravdivý – zatím nemáme o tom žádné
informace. Může to ale být důsledek
určitých problémů s financováním stavby, které jsou v článku letmo zmíněny.
Rekapitulace: stavba stojí, podle
poslední informace na stavebním
úřadě neevidují žádné žádosti
o pokračování řízení a v Čestlicích
se zatím změna ÚP zatím neprojednává.
A naše stanovisko: stavby v území, kde ÚP komerční výstavbu povoluje, jsme ochotni akceptovat
v případě, že komerční zóna bude
dopravně obsluhována výhradně
z Průhonic nebo Čestlic.
Jiří Kappel, starosta obce

Dobřejovický zpravodaj
Život v obci

Z pohádky do pohádky
Rodinná akce u Nového rybníka

R

odinná akce Z pohádky do pohádky se s letošním
létem rozloučila v sobotu 3. září 2016.
Již podruhé se v pohádkový svět na jedno odpoledne
proměnilo okolí Nového
rybníka. Do deseti známých
pohádek vstoupilo 128 dětí.
Co letos na děti, rodiče,
prarodiče a další účastníky
čekalo? První na řadě bylo
setkání se Zlatovláskou, Jiříkem a mravenci, kterým děti

pomohly v trávě najít rozsypané perly a navléci je na
šňůru.
Následovali tři podivíni,
Dlouhý, Široký a Bystrozraký, se kterými bylo třeba
projít se mílovými kroky na
chůdách, najít vhodný předmět pro lov a nakonec vylovit z jezera prsten pro princeznu.
Na cestě za rybníkem potkali návštěvníci Kocoura
v botách, kterému pomohli
ulovit černokněžníka proměněného v myš. Utrápené
Popelce se díky trpělivým
dětem podařilo přebrat
všechno sesypané zrní a luštěniny.
Pak přišel úkol z nejtěžších, pomoci Jeníčkovi s perníkem,
který
naloupal
z perníkové chaloupky. Chaloupku si bedlivě hlídala děsivá ježibaba a každého malého návštěvníka testovala,

zda
je
dost
vypasený
a vhodný k jídlu.
Na kraji lesíka na děti čekal myslivec a Červená karkulka s prázdným košíčkem.
Děti posbíraly vysypané
dobroty a Červená karkulka
pak mohla vyrazit za babičkou.
O kus dál po cestě právě
projížděla Královna koloběžka, která vezla na hrad
dar/nedar. Ta půjčila dětem
koloběžku, aby si nesnadný
úsek cesty na podivném stroji zkusily projet.
V zámecké komnatě zase
čekaly tři ospalé princezny
na střevíčky k tanci, s tím jim
děti během chvilky pomohly.
Na louce narazili návštěvníci
na smutnou Makovou panenku a motýla Emanuela,
kterému kos sezobl cylindr.
Bylo proto třeba jim pomoci,
najít dost makových semínek
a uspat sluníčko.

Pod vysokým stromem
přivítala
Sněhurka
děti
v chaloupce trpaslíků, kde
právě jeden z nich rozházel
všechny postýlky. Děti pomohly Sněhurce postýlky
správně ustlat, a pak již zamířily k cíli. Tam na ně čekalo nejen uznání královského páru, ale i odměna
sladká i zábavná.
Všichni účastníci přivítali
možnost občerstvení a posezení. Zájemci o tvůrčí aktivity si mohli vyrobit královskou korunu.
Počasí se letos nad námi
smilovalo a ohlášené tropické vedro se během dne proměnilo na příjemný letní
den.
Děkujeme tímto nejen
účastníkům, ale i všem, kteří
přiložili ruku k dílu nebo
podpořili vydařenou akci
věcným či jiným materiálem.
Spolek Dobřejovický čtyřlístek

Září v mateřské školce Korálek
Na začátku školního roku jsme přivítali děti
ve stejném personálním
složení.
Na předškoláčky čekal na
značkách v šatně dárek: dřevěná kasička.
Přes počáteční ostych si
všechny děti rychle zvykly. Největší úspěch měl skákací panák, který je součástí
nových dopadových ploch.
Velmi se osvědčují a tímto
děkujeme zřizovateli za jejich realizaci.

Akce v září:
● 13. 9. 2016 k nám zavítal divadelní soubor Koloběžka s “Houbařskou
pohádkou“.
● 22. 9. 2016 divadélko
Hračka přijelo s pohádkou „O kocourkovi“.
Obě pohádky se dětem líbily, aktivně se zapojily
a spoluutvářely děj.
A co nás čeká další měsíc,
o tom až příště.....
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Lenka Macháčková,
ředitelka MŠ Korálek
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Život v obci

Ukončení léta
u rybníka Skalník
Přestože to bylo v sobotu 3. září
rozloučení s létem u naší skály
u rybníka Skalník, kde jsme letos
strávili mnoho hezkých a zajímavých chvil, neubralo to nic na dobré náladě, jak ukazují fotky.
Rozloučili jsme se, ale již se těšíme
na další akce a zářitky v příštím roce.
Děkujeme všem, kdo se akce zúčastnili, připravovali ji a podíleli se na ní.
Redakčí rada
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Burgerfest a Rodeo
opět v Dobřejovicích
Inzerce

P

rvní věc, kterou bychom rádi řekli
k letošnímu Burgerfestu, je DĚKUJEME.
Prostě děkujeme za to,
že jste svůj volný čas věnovali akci, kterou jsme
pro vás připravili na
první podzimní víkend.

Přišlo vás opravdu hodně
a atmosféra byla skvělá.
Děkujeme všem sedmi grilovacím posádkám, za odvahu
předvést své grilovací umění
a gratulujeme vítězům letošního ročníku Márovi
Malému, Ondrovi Kadlečkovi a Martinu Jozovi.
Stejně tak chceme poděkovat porotě v čele s čestným hostem, starostou Modeletic Jirkou Aronem.
Rozhodování o vítězích
nebylo vůbec jednoduché
a výsledky byly velmi těsné.
I pro příští ročník budeme
rádi, když opět přijedou
Amatéři ze Zdiměřic a zatančí, nebo si připraví výuku
country tanců pro všechny.
Vrcholem celého odpoledne byl pro malé i velké Rodeo bizon, který byl od začátku doslova naroztrhání.
Po tréninkových jízdách se
v závodě svezlo 28 dětí a 45
dospělých. Děti si odnesly
pistolnickou výzbroj a nejlepší dospělý Jaroslav Hájek
ml. rodeo klobouk a pořádný bank.
Burgerfest je také o jídle
a tak se snědlo přes 200 burgerů, tedy jednou tolik co
loňský rok. Pro nás je to velký závazek pro příští ročník.
Chtěli bychom zachovat zábavu, tak jak se vám líbí
a pozvednout úroveň gastronomie až k nebesům :-)
Za rok se zase uvidíme
v kovbojskejch džínách, košilích a kloboucích.
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Pozvánka na lampiónový

S

polek Dobřejovický Čtyřlístek
zve malé, velké, mladé i starší účastníky na průvod Dobřejovicemi v pátek 4. listopadu.

6

Průvod bude plný světel a světýlek.
I letos bude na účastníky čekat nejedno
překvapení na cestě samotné i v samém
závěru průvodu.
Sejdeme se v pátek 4. 11. v 16.30 h
před Mateřskou školou Korálek.
S sebou mějte nejen lampióny, ale
i skřítky podzimníčky. Skřítky z přírodního materiálu děti uloží ke spánku do
postýlky z listí, a pak kouzelnými klíči
uzamknou zahrádku na zimu.
V 17.15 h vyrazí průvod na cestu, která skončí na zahradě nového Spolkového domu. Tam bude čekat velké překvapující vystoupení tajemné cizinky.
Kde se vlastně lampiony a lampiónové průvody vzaly? Lampióny pocházejí
z Asie. V Číně jsou jako součást většiny
svátků narození dítěte, svatby, pohřby
už před naším letopočtem.
Lampión je papírová svítící ozdoba.
Nejjednodušší typ je papírový vak se
svíčkou uvnitř. Složitější typy jsou skládací, mají bambusový nebo kovový rám
a jsou pokryty tuhým papírem.
Lampión může fungovat i na principu
malého horkovzdušného balónu, kdy
zapálený malý hořák ve spodní otevřené části lampiónu zahřívá vzduch v hor-

www.dobrejovice.eu

průvod

ní uzavřené části, a tím celý lampión
nadlehčuje. Takový lampión se nazývá lampion štěstí.
Historie lampiónových slavností je
stará tisíce let. Také v Česku chodily
lampiónové průvody již před povinnými oslavami spojenými se socialistickým obdobím, kdy v 60. letech závěrem
lampiónových průvodů ve velkých městech byl ohňostroj.
Ve větší míře se u nás objevily za první republiky například při desátém výročí vzniku Československé republiky.
Lampiónové průvody chodily též při

narozeninách Tomáše Garrigue Masaryka.
Z historie některých obcí se dovídáme, že se večer po lampiónovém průvodu večer
sehrálo i divadelní ochotnické představení.
Andrea Hájková,
Spolek Dobřejovický Čtyřlístek

■ Hurá na fotbal!

N

aši hráči skvěle zvládli
začátek nové fotbalové
sezóny. Prvních pět zápasů vyhráli a jsou v čele tabulky. PřijIte je povzbudit, aJ
si opět zahrají Okresní přebor.

Výsledky zápasů:
Dobřejovice - Křenice
Pacov - Dobřejovice
Dobřejovice -Struhařov
Říčany B - Dobřejovice
Dobřejovice - Kamenice

5:0 (2:0)
1:3 (1:0)
13:2 (7:0)
0:3 (0:2)
3:0 (2:0)

Nejlepším střelcem je Jiří Schuster
se 14 zásahy, druhý Ondřej Rosák zaznamenal 6 branek.
Pozvánka na domácí zápasy FK:
Neděle 16. 10. 2016 v 16.00 h
Dobřejovice - Strančice
Neděle 30. 10. 2016 ve 14.30 h
Dobřejovice - Mirošovice
Neděle 13. 11. 2016 ve 14.00 h
Dobřejovice - Mnichovice B
Připravil Martin Čmolík
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Na co se můžete těšit
v nadcházejících měsících?

BESEDÁRIA
● Chcete vědět, jaký otisk chtějí zanechat
v Dobřejkách občané, kteří se zatím zapojili do možnosti rozhodovat o finančních prostředcích naší obce?
● Svými návrhy se pochlubí dne 11. 10. od 18 hodin
na Obecním úřadě.
Besedárium proběhne ještě i v listopadu a na začátku prosince, pokud bude zájem o besedování. Na prosincovém
zasedání zastupitelstvo rozhodne na základě předložených
návrhů o tom, které „otisky“ budou v roce 2017 v naší obci
zrealizovány.
Nenechte si tedy ujít příležitost
mít informace z první ruky od těch,
kteří jdou s kůží na trh, a přijIte si s nimi povídat.

Sousedská posezení
Opět můžete využít možnosti posedět se sousedy
při dobré kávě či sklence něčeho dobrého, ochutnat
úžasné slané i sladké dobroty občanů nejen Dobřejovic. Určitě se nebudete nudit, protože na každé Sousedské
posezení zveme zajímavého hosta, který přítomné něčím zaujme, pobaví a určitě potěší.
Sousedské posezení se bude konat ve čtvrtek na počátku měsíce od 18 hodin ve Spolkovém domě.
PřijIte a určitě nebudete litovat.

■ Kdo také žije v Dobřejovicích

A

ndrea Hájková (15),
se narodila v Praze v Krči, kde také pár let vyrůstala.
V šesti letech se s rodiči
a starším bratrem přestěhovala do Dobřejovic a začala studovat základní školu Mikulova
na Jižním městě.

Právě zde v roce 2011 na
Dětském dni objevila sport
veslování. Pár dní poté i s několika kamarádkami veslování vyzkoušela v loděnici Českého veslařského klubu Praha (ČVK Praha) na veslařském ostrově v Praze Podolí.
Veslování ji začalo bavit
a tak se stala oficiálním členem ČVK Praha. Po roce
trénování se stala součástí
osmičlenné posádky děvčat
a chlapců na výročních
100. primátorských závodech, kde zvítězili v kategorii párových osem a získali
putovní pohár.
S děvčaty jako mladší žákyně poté složily čtyřku párovou s kormidelníkem a v roce 2013 se zúčastnily Mistrovství České republiky ve

Andrea Hájková
veslování v Račicích. Zvítězily a získaly titul mistryně ČR.
Rok poté se jim podařilo
opět zvítězit na 101. Primátorkách, tentokrát ovšem jako čistě dívčí nepárová osma.
V roce 2015 opět s děvčaty
vyhrála na mistrovství ČR
čtyřku párovou, již ale jako
žákyně starší. Tento rok také
vyhráli bodování ve své kategorii ve veslařském poháru.
V roce 2016 získala bronzovou medaili za osmu nepárovou a také úspěšně dostudovala základní školu. Byla přijata na Gymnázium Budějovická, kde bude pokračovat
ve svém studiu.
■ Něco o veslování
Je to velmi namáhavý silový sport, při kterém se zapojí svaly na celém těle. Dá se
zde jezdit jako jednotlivec
na skifu (lo; pro jednu osobu s dvěma vesly).
Jezdí se poté taky ve větších posádkách a tam je pro
veslaře velmi důležitá spolu-

práce, protože dva až osm
lidí se musí úplně sjednotit
a svými pohyby fungovat jako jeden.
Veslování je velmi oblíbený a rozšířený sport, jehož
vznik sahá hluboko do dob
Starého Říma. Je to také jeden z Olympijských sportů.
■ Co se Vám v obci líbí?
Jsem velmi ráda, že se opět
ve větším začaly pořádat ak-

Představujeme
ce pro děti, mládež i dospělé.
Myslím si, že to zpříjemňuje
čas všem lidem v obci.
■ Co byste u nás zlepšila?
Byla bych ráda, kdyby si
lidé uvědomili nebezpečí
rychlé jízdy v obci. Je zde
nějaká přikázaná rychlost
ale kolikrát vidím, že dole
po návsi někdo „profrčí”
rychlostí třeba 70 km za
hodinu.
V menších obcích je pak
těžké při srážce zabrzdit
kvůli kratší brzdné dráze.
V obci je mnoho dětí a jistě
je nikdo nechce ohrozit.
Myslím si, že by bylo potřeba dodržením rychlosti zajistit dětem i dospělým větší
bezpečí při přecházení ulic.
■ Co zde postrádám?
Jelikož jsem součástí naší
mládeže tak také ráda chodím s kamarády ven, ale mrzí mě, že tu pro nás není nějaké místo, kde bychom si
mohli v klidu sednout, nějaké hřiště nebo posezení.
■ Děkuji.
Martin Čmolík

www.dobrejovice.eu

7

Dobřejovický zpravodaj
Důležitá číslavvvv

Porucha vody
a kanalizace
840 111 322
Porucha elektřiny
840 850 860
Porucha veřejného
osvětlení – Eltodo
800 101 109
Porucha plynu
272 767 300
SOS 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Policie Nupaky
služebna 974881750,
602306298,
hlídka v autě 727968532
Obecní policie Vestec
telefon 24 hodin denně
739 156 156
e-mail 24 hodin denně:
tomas.grusz@opvestec.cz
náš policista se jmenuje
str.Tomáš Grusz
telefon na něj je:
702 277 227, 720 030 840
po–pá 9.00–17.00 hodin
Inzerce

Důležité státní úřady
■ FINANČNÍ ÚŘAD územní pracoviště v Říčanech
Politických vězňů 1233/40, 251 01 Říčany u Prahy
Kontakty: Telefon: 323 627 305, 323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Provozní doba podatelny:
PO a ST
08.00–17.00 hodin
ÚT a ČT
08.00–15.30 hodin
PÁ
08.00–14.00 hodin

■ OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Praha - východ
Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9
Kontakty: Telefon: 284 005 401, Fax: 284 005 404
E-mail podatelny: posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh

■ ÚŘAD PRÁCE kontaktní pracoviště pro Prahu-východ
Zprostředkování zaměstnání: Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7 - Holešovice
Kontakty: Telefon: 950 151 111, Fax: 950 151 302
e-mail: posta@py.mpsv.cz
Úřední hodiny: PO a ST
08.00–12.00, 13.00– 17.00 hodin
ÚT a ČT 08.00–11.00 hodin
PÁ 08.00–11.00 hodin
(jen noví uchazeči o zaměstnání
a pozvaní)

Zájemci si mohou rezervovat pro své aktivity
v Dobřejovicích místnosti ve Spolkovém domě
a také na hřišti.
Kontakty: e-mail: spolkovy.dum@gmail.com
nebo u místostarosty Jana Krejčího
607 055 158.
Přehled cen: uvnitř SD je cena za pronájem všech tří místností
400 Kč za hodinu. Do čtyř hodin zaplatíte celkem
1000 Kč a nad čtyři hodiny 1500 Kč. Pokud si bude
pronajímat jednu místnost na jednu hodinu tak
zaplatíte 150 Kč. Za využití hřiště je stanovena cena 100 Kč za hodinu.

Hodí se
Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26,
251 01 Dobřejovice
Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
Úřední hodiny nově:
pondělí 14.00–18.00 h
středa
9.00–12.00 h
a 14.00–18.00 h
E-mail:
obec.dobrejovice@
volny.cz
www.dobrejovice.eu
Pošta – Dobřejovice
Úřední hodiny:
PO, ÚT, ČT a PÁ
8–11 a 13–16 hodin
ST 8–11 a 13–17 hodin
Můj obchod
- na návsi
Otevírací doba:
Pondělí až pátek
6.45–18 hodin
Sobota 6.45–12.30 hodin
Sběrný dvůr
Dobřejovice
Otevírací doba: letní
období 1. 4.–31. 10.
po–pá 9.00–17.00 hodin
sobota 10.00–14.00 h
neděle a státní svátky
zavřeno
Příjem odpadů do zařízení Sběrného dvora Dobřejovice lze jednorázově
sjednat individuálně, po
vzájemné dohodě stran,
odlišně od platné provozní doby telefonicky na
603 168 974 (provoz SDD).

Měsíčník
Dobřejovický zpravodaj,
říjen 2016
Vychází 10. října 2016
Vydává obecní úřad Dobřejovice,
Na návsi 26, 251 01 Dobřejovice
číslo registrace MK ČR E 19932
Odpovědná redaktorka:
Libuše Charvátová
E-mai: zpravodaj@dobrejovice.eu
Grafická úprava a kompletní
předtisková příprava:
Jiřina Šubertová
Tisk: ARCHTISK
Náklad: 400 výtisků
Cena: neprodejné.
Redakční uzávěrka příštího čísla,
které vyjde 10. listopadu 2016
je 25. října 2016

8
www.dobrejovice.eu

