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PRÁZDNINY

ZPRAVODAJ
Ú VO D N Í K

Milí Dobřejováci,
Začínají prázdniny a pro mnohé z vás i čas letních dovolených
a odpočinku.

Strategický nákup budovy
a pozemku pošty se podařil

Mám velkou radost, že se nám
podařilo dokončit více jak dvouleté vyjednávání o nákupu budovy a pozemku České pošty vedle
Obecního úřadu a došlo k podpisu kupní smlouvy. Obec tak
vlastní klíčové pozemky a nemovitosti v centru obce, které
jí umožní budoucí rozvoj občanské vybavenosti a veřejného prostranství na návsi.
V době, kdy čtete tyto řádky,
byla již ukončena výstavba nových chodníků a přechodů pro
chodce od zastávky Čestlická až k fotbalovému hřišti, jejíž
součástí byla i nezbytná rekonstrukce dešťové kanalizace. Díky
tomu se dnes již bezpečně dostanete z návsi až na konec naší obce podél nejfrekventovanější ulice Čestlická. Naopak právě
zahajujeme několik let plánovanou opravu povrchu v části ulice
Sportovní včetně doplnění chybějícího veřejného osvětlení, která proběhne v průběhu prázdnin.
Místní fotbalový klub pod novým vedením odvedl za poslední
rok velký kus práce, o čemž svědčí i konečné třetí místo mužů v letošní sezóně. Stejně tak mládež
posbírala mnoho úspěchů a především potřebné fotbalové zkušenosti. Za tuto příkladnou reprezentaci obce moc děkuji.
Přeji vám klidné letní měsíce a nezapomeňte si do svých diářů poznamenat termín voleb do zastupitelstva obce 23. – 24. září 2022.
váš starosta
Martin Sklenář

www.dobrejovice.cz

Obec úspěšně zakončila
dva roky trvající jednání
s Českou poštou o odkupu jí vlastněné budovy.
Pobočka pošty se do budoucna přesune do plánovaného domu se službami
naproti obecnímu úřadu.

N

a nedostatky stávající pobočky pošty upozorňovala
řada občanů v rámci dotazníků a veřejných projednání při
přípravě strategického plánu obce. Často byla zmiňována její bariérovost - zvláště pro seniory jsou
prudké schody do patra opravdu
problém. Budova také trpí problémy s radonem. „Na tyto připomínky reagovali architekti ve
svém návrhu budoucí koncepce
centra naší obce. Pobočku pošty
navrhli přesunout do plánovaného objektu naproti obecnímu úřadu, který nahradí chátrající budovu. Demolice dosavadní pošty
pak uvolní prostor pro velký kulturní sál a restauraci,“ popsal
místostarosta Jan Chvátal.
„Pro uskutečnění těchto plánů
bylo nejdříve třeba vyřešit majetkové poměry. Budova dnešní
pošty i pozemek pod ní totiž dosud patřil České poště,“ objasnil

starosta Martin Sklenář. Rozeběhla se jednání, při kterých bylo nutné vyjasnit kupní cenu, definovat závazek obce pronajmout
prostory na provoz poštovní pobočky ve stávajícím objektu a vyspecifikovat požadavky na pobočku novou. Navržené smlouvy
prošly mnohokrát připomínkováním obou stran. „Jsem rád, že
se nám nakonec s Českou poštou podařilo vše doladit, i když
to mnohdy nebylo vůbec jednoduché,“ řekl starosta Sklenář.
Obecní zastupitelstvo tak na
svém červnovém zasedání jedno-

myslně schválilo jak koupi budovy, tak i pozemku pod ní za celkovou částku 4.879.470,20 korun.
Současně schválilo i nájemní smlouvu, která zajistí provoz
poštovní pobočky na současném
místě do doby výstavby nové budovy. „Na plánování nového domu se službami již pracujeme.
Právě se chýlí k dokončení zpracování potřebné změny územního plánu, následně budeme vybírat zhotovitele dokumentace pro
stavební povolení,“ uzavřel místostarosta Chvátal.
n Milan Hulínský
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CO SE DĚJ E NA OBEC NÍM ÚŘA DU?

Oprava ulice Sportovní proběhne o prázdninách
V roce 2022 získaly Dobřejovice od firmy CANABA
pozemky v ulici Sportovní.
Práce na opravě propadlých částí komunikace
začnou v první polovině
července a měly by být
hotové v průběhu prázdnin.

P

odaří se tak snad již konečně vyřešit problémy trvající
dvě desetiletí. Ty spočívají
v nekvalitně zhotoveném povrchu komunikace, který se místy
propadá a láme. A také v chybějících lampách veřejného osvětlení
v celé ulici. Kamenem úrazu bylo,
že pozemky pod ulicí Sportovní
zůstaly po dokončení přilehlých
bytových domů okolo roku 2000
v majetku developera. A následná
jednání o převodu na obec či alespoň o vybudování chybějícího veřejného osvětlení nebyla dlouho
úspěšná. Až v roce 2020 se nynějšímu vedení obce podařilo dospět
k dohodě. „Společnost CANABA
nám pozemky za symbolickou cenu prodala, a ještě obci přispěla
na opravu propadající a lámající se dlažby,“ připomněl místostarosta Jan Chvátal.
Obec obratem zajistila firmu,
která měla stavební práce provést.
„Vše ale zkomplikovaly problémy
spojené s pandemií. Vybraný zhotovitel práce několikrát odkládal.
A když letos významně navýšil ceny oproti původní nabídce z roku

2020, rozhodl jsem se poptat více firem,“ popsal starosta Martin
Sklenář. Zastupitelstvo tak vybíralo z celkem tří cenových nabídek.
S ohledem na cenu, komplexnost
nabídky a navržený termín zhotovení nakonec zastupitelé vybrali
firmu J.L.T. Ta předložila cenovou
nabídku ve výši 440 800 Kč. Výhodou jsou dobré zkušenosti s touto firmou u dosud uskutečněných
staveb v obci.
Stavební firma nejdříve ve
spodní části ulice postaví betonovou opěrnou zídku, která zabrání sjíždění komunikace po svahu.
Spodní část komunikace doplní
nově odvodňovací žlab pro lepší
odvod dešťové vody. Poté pracovníci stavební firmy postupně od-

spoda rozeberou stávající dlažbu
na komunikaci na ploše cca. 530
m2, zhutní a vyrovnají povrch.
Jedná se o plochu obsahující celou křižovatku s ulicí Lipová, asi
10 metrů nad ní a celou část ulice pod ní. Následně stavaři nepoškozenou dlažbu položí zpět a poškozené kusy nahradí novými.
Součástí prací bude i instalace 4
sloupů veřejného osvětlení. Práce
začnou po červencových svátcích
a potrvají 5 týdnů.
„Stavební práce postupně
omezí vjezd k většině bytových domů a v jedné fázi i průjezd do ulic
Žitná a Lipová. O omezeních budeme obyvatele přilehlých domů
informovat přes předsedy zdejších společenství vlastníků. Chtěl

NÁHR ADNÍ MOŽNOSTI PA RKOVÁ NÍ
í

ván
rko

pa

Žit
ná

rní

Ho

á
ov

Sp

m
šu
Ko

UK
řížk

u

k

se

ýú

n
va
vo

ra

op

Lip

rní

í

rk

be

vn
to

or

Ho
í

n
vá
rko

í

án
ov
rk
pa

2
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pa

bych místní poprosit o trpělivost a využívání náhradních míst
k parkování uvedených na přiloženém plánku,“ apeloval starosta
Sklenář.
n Milan Hulínský
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CO SEněkomu
DĚJEvadit?
NA Kvalitní
OBECosvětlení
NÍM ÚŘA
DU?skončit u splnění
Nemůže naše osvětlení
by nemělo
normou vyžadovaných parametrů na osvětlení silnice.

Osvětlení v Dobřejovicích bude úspornější
Spotřeba energie u veřejného osvětlení činí 85 procent z celkové spotřeby
placené obecním úřadem.
S ohledem na stále se zvyšující ceny energií připravila obec projekt výměny
většiny dosavadních sodíkových světelných zdrojů
za úsporná LED svítidla.

korun. „V květnu jsme proto podali žádost o dotaci z Národního
programu obnovy. Skvělou zprávou je, že jsme finanční prostředky přesahující 1,6 milionu získali,“ pochlubil se místostarosta Jan
Chvátal.
V současné době tak již probíhá výběr dodavatelské firmy.
Přestože je hlavním kritériem nejnižší cena, bude velký důraz kladen na kvalitu. Vybrané svítidlo
edním z hlavních důvodů pro
projde ověřením světelných pavýměnu je právě ekonomická
rametrů v laboratoři u firmy MEstránka věci. Veřejné osvětleilustrační foto MŽP
TROLUX. Pokud půjde vše v souní v Dobřejovicích totiž spotřebuPlánovaný projekt má i další ladu s plány, proběhne výměna
je ročně takřka 80MWh elektrické ho osvětlení za úsporné LED lamMěloce-by zohledňovat
vliv na také
své okolí
okolních
ne- a skončí nejpozději do
na podzim
py. Světelný itechnik
navrhl– neobtěžovat
výhody. „Naobyvatele
mnoha místech
do-domů,
energie. „Díky tomu, že máme
a přitom
dobře aosvětlených
úsporně sloužit.
Jensnížení
tehdy,rušivého
když je zapotřebí
tam,tohoto roku.
konce
jde ke
světla do- a jen
na pěti
nedostatečně
ny elektřiny zafixovány zaškodit
velmipřírodě
kde je potřeba.
„Naším cílem je do budoucrozumnou cenu na dva roky,
pla- místech doplnit nové lampy. Vý- padajícího nyní na fasády přilehtíme dosud ročně „jen“ okolo čtvrt měna proběhne na veškerém ve- lých domů. Občané se také nemusí na ušetřit i na souvisejících ná30 Vzhledem k tomu, že
milionu korun. V květnu příštího řejném osvětlení v majetku ob- bát, že budou instalovány jasně kladech.
roku nám ale fixace končí a podle ce s výjimkou již instalovaných bílá LED svítidla. V souladu s do- na svítidla bude desetiletá záruaktuálního vývoje se zdá, že bude- LED svítidel a lokality OPTREAL poručením Ministerstva životní- ka, budeme moci výrazně omeme platit několikanásobně více,“ (Okružní a U Sadu) a nejbližší- ho prostředí budou použity světel- zit náklady na správu osvětlení,
ho okolí rybníka Skalník. Výsled- né zdroje s teplou bílou barvou,“ které pro nás zajišťuje společnost
uvedl místostarosta Jan Chvátal.
Osvětlení Týnec,“ uzavřel starosta
Obec proto nechala zpracovat kem bude roční úspora elektrické upřesnil místostarosta Chvátal.
Plánované rozpočtované nákla- Martin Sklenář.
energetický posudek na výmě- energie 54,140 MWh (tedy snížen Milan Hulínský
dy na výměnu přesahují 3 miliony
nu celkem 231 svítidel veřejné- ní oproti dnešku o 74,43 %).

J

Projekt „Modernizace veřejného osvětlení v obci Dobřejovice“ je spolufinancován z Národního plánu obnovy,
komponenty 2. 2. 2.- Rekonstrukce veřejného osvětlení. Dotace činí 1 624 199,00 Kč.

42. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo proběhne ve čtvrtek 11. 8. 2022
od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zasedání bude opět vysíláno také na facebookovém
profilu Obec Dobřejovice.

KRÁTC E ZE ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvu byla v souvislosti s vypršením stávající smlouvy s auditorskou společností ATLAS AUDIT s.r.o. předložena smlouva na přezkoumání hospodaření obce Dobřejovice na následující období, tedy 2022.
Vzhledem k tomu, že dosavadní spolupráce s auditory má velký přínos
i v rámci poradenství, byla smlouva schválena.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2/2022, které reaguje na schválená usnesení (například nákup budovy pošty) a na vývoj plnění příjmů a výdajů. Rozpočtové opatření navýšilo příjmy
o 1 221 096,03 Kč a výdaje o 6 601 000 Kč. Bilance rozpočtového opatření je tedy záporná (- 5 379 903,97 Kč). Rozpočet obce by za rok
2022 měl po přijetí skončit schodkem ve výši 3 912 719,97 Kč.
Opravy mostu a křižovatek u dálnice D1 skončily o týden dříve, než
bylo plánováno – tedy v sobotu 4. 6.. Otevření mostu se ihned negativně projevilo na průjezdu obcí, kde ve špičce stály velké kolony způsobené omezením na Čestlické. Obec na základě stížností obyvatel
na množství projíždějících aut ulicemi Horní, V Porostlým a Příčná zajistila kontroly dodržování značky Průjezd zakázán obecní policií.
www.dobrejovice.cz
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Z AST U P I TELSTVO 2018 - 2022
Martin Sklenář
starosta obce Dobřejovice
zastupitel
SNK Moderní Dobřejovice
Pavla Mikušková
předsedkyně kulturní komise
členka redakční rady, zastupitelka
SNK Moderní Dobřejovice
Martin Joza
předseda finančního výboru
zastupitel
SNK Moderní Dobřejovice
Ladislav Bezouška
zastupitel
SNK Moderní Dobřejovice
Ing. Jan Chvátal
místostarosta obce Dobřejovice
zastupitel
SNK Dobřejováci
Ing. Libor Stárek
člen redakční rady Dobř. Zpravodaje
zastupitel
SNK Dobřejováci
Jan Krejčí
zastupitel (do 3. 6. 2020)
SNK Za slušné Dobřejovice
Mgr. Martin Čmolík
člen kulturní komise, zastupitel od
4. 6. 2020, nahradil J. Krejčího
SNK Za slušné Dobřejovice
Ing. Pavel Brotánek
předseda kontrolního výboru
zastupitel
SNK Za slušné Dobřejovice
Bc. Zbyněk Kudláček
zastupitel
SNK Za slušné Dobřejovice
4
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Volby do obecního
zastupitelstva se blíží
Zastupitelstvo obce je základním orgánem obce,
který ji samostatně spravuje po dobu čtyřletého
funkčního období. To stávající se již pomalu chýlí ke konci, a tak nás
na podzim čekají volby zastupitelstva nového.

Z

astupitelstvo podle zákona
o obcích rozhoduje o všech
zásadních věcech v obci:
schvaluje strategické dokumenty,
rozpočet, obecní vyhlášky či nakládání s obecním majetkem.
Dobřejovické zastupitelstvo má
tradičně devět členů. V obci v poslední době nekandidují celostátní politické strany, ale o přízeň
voličů se zde ucházejí jednotlivá
místní sdružení nezávislých kandidátů (SNK). V roce 2018 získalo
nejvíce hlasů (41,66 %) SNK Moderní Dobřejovice vedené Martinem Sklenářem. V pořadí druhé
sdružení Za slušné Dobřejovice vedené Janem Krejčím získalo 35,32 % hlasů. SNK Dobřejováci vedené Janem Chvátalem pak
23,01 % hlasů.
Na volební období 2018 2022 byl za starostu zvolen Martin Sklenář, místostarostou pak
Jan Chvátal. Obě tyto pozice jsou
v Dobřejovicích „uvolněné“. To
znamená, že oba své funkce vykonávají na plný úvazek a jsou
pro výkon své funkce uvolněni
ze svých občanských zaměstnání. Starosta zastupuje obec navenek, řídí jednání zastupitelstva
a je hlavou obecního úřadu. Místostarosta jej v plném rozsahu zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Náplní práce obou je kromě
toho celá řada činností - jednání s úřady a dodavateli, strategic-

ké a finanční plánování, příprava veškerých projektů a podkladů
předkládaných zastupitelstvu, či
třeba agenda dotací.
Zastupitelstvo zřizuje pro určité činnosti své poradní orgány - výbory. V našem případě je to finanční a kontrolní výbor a redakční
rada Dobřejovického zpravodaje.
Starosta pak zřizuje jako svůj poradní orgán kulturní komisi.
A jak budou letošní volby probíhat? Právo volit do zastupitelstva má státní občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let
a je v den voleb v obci přihlášen
k trvalému pobytu. Pokud tedy
v Dobřejovicích žijete, ale nemáte zde nahlášen trvalý pobyt volit zde nemůžete. K trvalému pobytu se lze přihlásit na Obecním
úřadu Dobřejovice vyplněním
jednoduchého ohlašovacího lístku. K tomu je nutný souhlas majitele nemovitosti, nebo nájemní
smlouva.
Volit dále mohou občané Evropské unie s přechodným či trvalým pobytem v naší obci, kteří
alespoň druhý den voleb dosáhnou věku nejméně 18 let. Občan
jiného členského státu EU, který doposud nepožádal o zápis
do dodatku stálého seznamu voličů a hodlá volit v obecních volbách, musí požádat o zápis nejpozději ve středu 21. září 2022
do 16:00, tj. do uzavření dodatku
stálého seznamu voličů. Žádat lze
písemně či osobně v úředních hodinách na obecním úřadu.
Volby do zastupitelstev obcí se
konají tradičně ve dvou dnech:
v pátek 23. září 2022 od 14:00
do 22:00 hod a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00.
n Milan Hulínský

V ÝZVA K A NDIDUJÍC ÍM S UBJEKT Ů M
Redakční rada Dobřejovického zpravodaje informuje zástupce jednotlivých subjektů, které se chystají kandidovat v zářijových volbách do
zastupitelstva obce Dobřejovice, že pro každý subjekt bude v zářijovém čísle Dobřejovického zpravodaje vyhrazena jedna stránka.
Graficky zpracovaný příspěvek (formát PDF, šířka 180 mm, výška
250 mm) zasílejte na e-mail zpravodaj@dobrejovice.cz do termínu
uzávěrky, tedy do neděle 21. srpna 2022. Příspěvky budou uveřejněny v zářijovém čísle, které vyjde v pátek 2. 9. 2022.
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Čtyři roky současného
zastupitelstva v kostce
Čtyři roky od posledních
komunálních voleb v říjnu
2018 utekly jako voda.
Pojďme si společně krátce
připomenout, co se za tu
dobu v obci změnilo.

2018

• Po ukončení činnosti bývalé
redakční rady vychází provizorní číslo Zpravodaje.
• Nové smlouvy na dodávku
plynu a elektřiny šetří až 100
tisíc Kč ročně.
• Byla založena obecní facebooková stránka.

2019

• Bývalou úřednici Hanu Prochovou nahradila Petra Bulánková.
• Dobřejovický zpravodaj začíná vycházet ve své nynější podobě.
• Proběhlo kácení kůrovcem
napadených smrků v lesíku.
• Pořízena informační platforma „Mobilní rozhlas“.
• Nový asfaltový povrch na silnici k rybníku Skalník.
• Jako obecní kronikářka končí
Libuše Charvátová, nahradila
jí Markéta Zdeňková.
• Zakoupena nemovitost č.p. 36
na návsi, demolice stodoly.
• Dokončen povrch na zbývající
části ulice Příčná.
• Začaly práce na Strategickém
plánu obce na roky 2020-2030.
• Proběhly směny pozemků
na rozšíření chodníku na Čestlické, přesun sloupů, stavba
plotů a provizorní zadláždění.
• Po pěti letech ukončeno projednávání Změny č.2 územního plánu. Následují žaloby investora betonárny a spolku
Za naše DObřejovice.

2020

• V červnu na funkci zastupitele
rezignuje Jan Krejčí, nahrazuje ho Mgr. Martin Čmolík.
• Proběhla plánovací setkání
a distribuce dotazníku ke Strategickému plánu, ten byl následně dokončen a schválen.
• Vybudována dvougaráž pro
obecní techniku.
• Koupen nákladní elektromobil.
• Pořízeny 3 měřiče rychlosti
projíždějících automobilů.

• Vybudována cesta pro pěší
do Modletic.
• Proběhlo navýšení kapacity
čistírny odpadních vod.
• Silnice na návsi byla zúžena
pomocí podélného značení.
• Dění (nejen) v obci výrazně
ovlivnila pandemie COVID-19.
• V důsledku nepovolené stavby pergoly u restaurace začínají jednání o budoucnosti budovy na hřišti a fotbalu.
• Obec přišla o školský obvod
v ZŠ Průhonice a začíná hledat dlouhodobé řešení.
• Na parkovišti u hřiště byl instalován kiosek pekárny.
• Zakoupeny pozemky v ulici
Sportovní od spol. CANABA.

2021

• Proběhla oprava části ulice
K Lesíku.
• Po dvojím veřejném projednání schválena architektonická
koncepce centra obce.
• Dokončena studie omezení
tranzitní dopravy.
• Získány pozemky pro výstavbu chodníků na Košumberku.
• Začíná výstavba protihlukových valů.
• Dokončena cesta k Čestlicím.
• Obec kupuje budovu č.p. 245
na fotbalovém hřišti, budova
po 30 letech napojena na kanalizaci. FK Dobřejovice má
nové vedení z řad hráčů.
• Dokončena okružní křižovatka ve směru na Herink.
• Obec uhájila proti žalobě
Českých štěrkopísků územní plán.
• Započaly práce na Změně č. 3
územního plánu na návsi.

2022

• Schválena studie přestavby
budovy na hřišti na Sportovní
a společenské centrum.
• Obec zasílá finanční pomoc
Ukrajině a zajištuje uprchlíkům ubytování a pro děti
adaptační skupinu.
• Uzavřen školský obvod pro
dobřejovické školáky v ZŠ
Čestlice.
• Obec kupuje budovu pošty.
• Rozšířeny a dobudovány nové chodníky na Čestlické ulici.
n Milan Hulínský

NEJV ĚTŠ Í DOKONČ ENÉ P ROJEKTY
Rozšíření chodníku v ulici Čestlické
Rozšíření chodníku na křižovatce ulic
Jesenická a Kaštanová

250

m
chodníků

Rekonstrukce ulice K Lesíku, části ulice Příčná. Oprava povrchu ulice U Parku, horní části ulice U Křížku, silnice
k rybníku Skalník

1,3km
silnic

Cesta na Modletice
Cesta na Čestlice
Obnova Pražské cesty
Cesta k Osnici

2,4km
cest

Obnova alejí u silnice na Čestlice,
k Průhonickému parku a u Pražské cesty
Výsadba aleje u stezky nad ulicí Horní,
směrem na Čestlice, Modletice či Osnici

392

stromů

Poz.na rozšíření chodníků Čestlická
Poz. pro výstavbu chodníků Košumberk
získaných Pozemky pro odbahnění Mlýn. rybníku
pozemků Pozemky náležející k budovám

7600m

2

Budova č.p. 245 u fotbalového hřiště
Budova č.p. 3 - pošta
zakoupené Budova č.p. 36 - zbořeniště proti OÚ
budovy
Garáž pro obecní techniku

4

Koncepční studie omezení tranzitní
dopravy
koncepce Architektonická koncepce centra obce
Strategický plán na roky 2020 - 2030

3

3

ks
techniky

Elektromobil Selvo pro údržbu obce
Komunální sekačka Gianni Ferrari
Vřetenová sekačka John Deere

Nové přechody na Čestlické ulici
3 nové měřiče rychlosti
opatření Narovnání přechodu v ul. Košumberk
v dopravě
Podélné dopravní značení v centru

7

Fond obnovy venkova Středoč. kraje
mil Kč Státní fond dopravní infrastruktury
Národní program obnovy
dotací
Státní fond životního prostředí

6,7

www.dobrejovice.cz
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DŘÍVE

NYNÍ

DŘÍVE

NYNÍ

V době uzávěrky tohoto čísla probíhaly poslední práce na rozšíření a výstavbě nových chodníků na Čestlické ulici. Více v zářijovém čísle.

Terasa altánu u rybníka Skalník je dokončena. První návštěvníky
uvítá při promítáních letního kina.

Prodej hliníku ze staré dosazovací nádrže obecní čistírny odpadních
vod vynesl přes 32 tisíc korun.

KRÁTC E
Letní dovolená Senior taxi: V termínu od 18. 7. 2022 – 29. 7. 2022
čerpají zaměstnanci přepravní společnosti POHODA Transport řádnou
dovolenou. V těchto dnech nelze využít služby Senior Taxi.

Na obecním úřadu probíhá intenzivní hledání možných dotačních
zdrojů pro plánované projekty. Nastudovat je třeba stovky stran.

6
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Spolkový dům si můžete pronajmout také vy

Aktivity v dobřejovickém
„spolkáči“ se po útlumu
v době pandemie pomalu rozjíždějí. Jeho prostory
může využít každý z vás.

P

rostory Spolkového domu
jsou velmi variabilní. „V sálu
se může konat koncert, prezentace, promítání či velká rodinná oslava,“ uvedl místostarosta
Dobřejovic Jan Chvátal. Prostor lze
ale také předělit mobilními stěnami na tři menší místnosti. V předsálí je k dispozici vybavená kuchyňka a několik stolů k posezení.
Přes týden se v budově konají pravidelné aktivity. „Kromě páteční odpolední knihovny jsou to
hlavně lekce jógy a další cvičení. Dosavadní lektorka Táňa Lipowská sice z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí s lekcemi
končí, ale již nyní jednáme se dvěma lektorkami, které od září rozjedou širokou paletu cvičebních
lekcí,“ uvedl místostarosta Chvátal. Přehled nabízených akcí, vol-

ných termínů a rezervační systém
najdete jednoduše na webových
stránkách obce.
Ceny za pronájem jsou opravdu vstřícné: malé místnosti stojí
150 Kč na hodinu, celý vnitřní prostor pak přijde na 450 Kč. Za celodenní pronájem spolkového domu
nezaplatíte více než 1500 Kč. „Navíc pro veřejně přístupné akce organizované dobřejovickými spolky či občany je využití prostor zcela
zdarma. Pokud tedy chcete uspořádat posezení se sousedy nebo třeba koncert, nic vám nebrání,“ upozornil místostarosta Jan Chvátal.
Ke spolkovému domu náleží
i zahrada s hracími prvky pro děti, workoutovými prvky, lezeckou
stěnou a multifunkčním sportovním hřištěm. „Venkovní prostory
jsou přístupné každodenně, celoročně a samozřejmě zdarma. Pokud však chcete mít jistotu, že bude hřiště k dispozici pouze pro
vás, lze si jej za 100 Kč na hodinu rezervovat,“ doplnil místostarosta Chvátal.n Milan Hulínský

INZERCE

VAŠE MÍSTNÍ
REALITNÍ KANCELÁŘ

RE Z ERVACE PR O STO R
n www.1url.cz/@rezervaceSD
n mistostarosta@dobrejovice.cz
n tel.: 607 055 158

Horní 197, Dobřejovice
+420 602 221 078

www.itc-real.com
www.dobrejovice.cz

Z017-22_ITC_inzerce_A5_A6.indd 2
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FOTOSTRA NA
V květnu a červnu nám do redakční pošty dorazila řada krásných fotografií od tří různých autorů. V dalších číslech Zpravodaje v této rubrice
samozřejmě také moc rádi otiskneme vaše fotografie ze života v Dobřejovicích.

Jozef Papp

Pavla Látová
8

www.dobrejovice.cz
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FOTOSTRA NA

Artem Efremov
Artem Efremov

Artem Efremov
www.dobrejovice.cz

9

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 7 - 8 / 2022

AKTUÁ LNĚ Z OBC E

Jak uzavírky a omezení ovlivnily množství aut?
Uzavírky a dopravní omezení v uplynulých měsících
řádně prověřily naši trpělivost při cestách autem
či autobusem. Kromě toho
ale mohou být zdrojem zajímavých informací o tom,
jak funguje v našem okolí
doprava.

S

tatistiky z radarů umístěných na všech vjezdech
do obce nám mohou pomoci popsat, jak se doprava při
uzavírkách chovala. Ale zároveň
nám mohou pomoci při plánování opatření k omezení průjezdů tranzitní dopravy přes Dobřejovice.
Jako vzorový den pro období
před uzavírkou mostu přes dálnici i začátkem prací na Čestlické
jsem vybral čtvrtek 31. března.
V tento den okolo radaru na Čestlické projelo směrem do obce
5454 vozidel, v opačném směru do Čestlic a Nupak pak 5362
automobilů. Celkem to tedy bylo
10 816 aut za den. To je v poslední době bohužel takový normální průměrný výsledek všedního
dne.
Tipnuli byste si, jak se to změnilo v květnu v důsledku uzavření mostu přes dálnici, objížďky se semafory přes „myší díru“
a kyvadlového provozu na Čestlické? Podle dat ze čtvrtka 25. května zde projelo v obou směrech
„pouze“ 7435 vozidel. To je o 31
procent méně než v době bez
omezení!
Ještě zajímavější je pohled
na to, jak se čísla lišila pro jednotlivé směry. Ve směru z Dobřejovic totiž bylo při nejčastěji využívané cestě do Prahy či do
čestlické obchodní zóny nutné
vyhnout se dálnici D1 a jet přes
úzkou objízdnou trasu doplněnou semafory na Nupaky, často
s výrazným zdržením v dlouhých
kolonách. Zatímco v opačném
směru bylo při cestě z Prahy
možné z dálnice D1 sjet naprosto normálně u střelnice. Také pro
cestu z čestlické obchodní zóny byl tento směr výrazně jednodušší. Buď šlo najet na dálnici v Průhonicích u Lidlu, nebo jet
v tomto směru výrazně volnější
objížďkou přes Nupaky.

10 www.dobrejovice.cz
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bez uzavírek čt. 31.3.2022
To se odrazilo na zaznamenaných
intenzitách
dopravy. Ve směru od D1 a Nupak
do Dobřejovic odradily komplikace v dopravě 14% z původního množství vozidel. Ty si našly cestu mimo naší obec nebo
případně nevyjely vůbec. Kvůli neprůjezdnému dálničnímu
mostu a většímu zdržení u semaforů na objížďce přes Nupaky si
na průjezd přes Dobřejovice nechalo zajít chuť přes 40% řidičů
automobilů v opačném směru.
Tedy těch, kteří standardně míří přes nás do čestlické obchodní zóny a do Prahy! Mohlo by se
zdát, že se může jednat o nějaký omyl. Ale podobný pokles
projíždějících vozidel vykazovaly i další dva ukazatele rychlosti
v Dobřejovicích. Na Košumberku
ve směru do centra obce klesla
intenzita dopravy o 35%, na Jesenické dokonce o 45%.
Zajímavé je, že i po otevření mostu přes dálnici u Čestlic
projíždělo přes Dobřejovice kvůli omezením na Čestlické ulici
o dvacet procent méně automobilů než v době před uzavírkami. A opět byl pokles znatelnější ve směru na dálnici (pokles asi
o čtvrtinu) než v opačném směru (-9%). To je podle mého mínění způsobeno tím, že ve směru do
Prahy je ranní špička intenzivnější než odpolední špička v opačném směru. Zatímco ráno projede
směrem k dálnici většina aut mezi
7:00 a 9:00 (tedy v průhěhu dvou
hodin) , odpolední špička trvá od

s uzavírkami čt. 25.5.2022

15:00 až do 19:00. A právě dlouhé ranní kolony stojící mnohdy
až k okružní křižovatce u Herinka část automobilů od průjezdu
Dobřejovicemi odradily.
Tímto článkem samozřejmě nechci říci, že hlučící a kouřící kolony automobilů jsou cestou, jak
vyřešit náš problém s tranzitní

dopravou. Uvedená data ale ukazují, že část automobilů si za určitých podmínek prostě najde cestu
jinudy. Jde jen o to zajistit do budoucna co nejméně problémové
spojení po silnicích vedoucí mimo Dobřejovice a zároveň zklidnit
a zpomalit dopravu v obci.
n Jan Chvátal

Obec Dobřejovice
nabízí volné pracovní místo na pozici

Pracovník údržby v obci
Pracovní náplň:







péče o veřejnou zeleň
údržba fotbalových hřišť
údržba chodníků a veřejných ploch
práce s mechanizací, včetně údržby strojů
péče o mobiliář (instalace, opravy, nátěry)
drobné opravy a údržba budov v majetku obce

Požadujeme:
bezúhonnost
fyzickou zdatnost
samostatnost, manuální zručnost a chuť pracovat
spolehlivost a odpovědnost
 řidičský průkaz skupiny B





Nabízíme:








hlavní pracovní poměr
odpovídající platové ohodnocení
rozmanitou pracovní činnost s viditelným výsledkem
možnost práce s moderní komunální technikou
flexibilní pracovní dobu
25 dní dovolené
odborná školení, kurzy

Nástup: dle dohody, možný ihned
V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail: urad@dobrejovice.cz, nebo
doručte osobně či poštou na Obecní úřad, či vhoďte do poštovní schránky.
Pro další informace kontaktujte starostu Martina Sklenáře na tel. 725 021 828.
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LA BOTTEGA OAKS DELI BISTRO
Nespoutaná Itálie na dosah ruky

La Bottega Oaks Deli Bistro je nově otevřená restaurace známé italské sítě La
Collezione Riccarda Lucqueho, nacházející se v Oaks Prague v Nebřenicích u Prahy.
Šéfkuchařem je Jan Kliment, bývalý člen týmu restaurace Allegro, jenž získala
michelinskou hvězdu.
La Bottega Oaks Deli Bistro nabízí koncept bistra a obchodu s prvotřídními italskými
produkty a surovinami. Z obchodu si odnesete denně čerstvé pečivo, těstoviny, pinsu,
stařené steaky, italské sýry či salámy a ochutnáte z bohatého výběru italských vín.
Podnik je situován na náměstí Oaks Prague a je otevřen každý den od 9:00 do 21:00.
Vychutnat si můžete obědy a večeře ve formě tradičních pokrmů či jedinečných specialit.
Hlavními složkami naší kuchyně jsou vždy čerstvost a vysoká kvalita surovin. Celé léto
bude italská pohoda doprovázena bohatým programem a je tedy se na co těšit!

La Bottega Oaks Deli Bistro +420 703 150 150
www.dobrejovice.cz 11
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Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti
Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti
požádat o dotaci na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za nový

O

d 1. září 2024 bude podle
zákona o ochraně ovzduší
z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní
třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz
zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vyměnit za
nové ekologické zdroje vytápění.
Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, mohou na výměnu kotle dostat výhodnou dotaci,
která představuje 95 % způsobilých výdajů. O dotace je možné žádat pouze elektronicky. Příjem žádostí ve středních Čechách bude
evidovat Středočeský kraj. Zahájení příjmů žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti v elektronické podobě bude od
6. 6. 2022 od 10:00 hod. Posledním dnem, kdy je možné o dotaci
zažádat, je 31. srpen 2022.
Pokud se rozhodnete vyhledat informace přímo na krajském úřadě, na adrese Krajský
úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5 najde-

te příslušné pracovníky v kancelářích číslo 0067 a 0066. Můžete
přijít bez ohlášení, v konzultační místnosti s počítačem je možné ukázat všechny podrobnosti
elektronické žádosti o kotlíkovou
dotaci. „Protože však budeme žádosti hodnotit, nemůžeme za žadatele žádost vyplnit ani ji nemůžeme finalizovat na úředním
počítači. To by mohlo být bráno
jako netransparentní a ovlivňující proces přidělování dotace.
Žádost je jednoduchá a opravdu ji zvládnou vyplnit a odevzdat
všichni,“ vysvětluje Ondřej Nauš
z Odboru řízení dotačních projektů Krajského úřadu.
Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je (spolu)vlastnictví nemovitosti ve Středočeském
kraji, v které žadatel trvale pobývá, a která je nebo byla vytápěna
kotlem na tuhá paliva 1. nebo 2.
emisní třídy (plynových kotlů se
tedy žádost netýká).
Žádost do dotačního programu
kraje může podat pouze ten žadatel, jehož průměrný čistý příjem na
člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Nebo žadatel, který je (a také všichni další
členové domácnosti) ve starobním
nebo invalidním důchodu 3. stup-

ně. Alternativou pro všechny žadatele je dotační titul Nová zelená
úsporám.
Pokud budete úspěšní, bude
vám proplaceno 95 % doložených
uznatelných výdajů, a to maximálně do výše 180 tis. Kč, když jste
si pořídili tepelné čerpadlo, resp.
130 tis. Kč - kotel na biomasu,
100 tis. Kč - plynový kondenzační kotel (pokud jste si ho aspoň
závazně objednali do 30. 4. 2022)
Dále by si žadatel měl kladně
odpovědět na tyto otázky:
• Mám počítač s připojením
k internetu a emailovou adresu? Žádost se bude podávat

elektronicky. E-mail může být
i rodinného příslušníka nebo
zprostředkující firmy.
• Pokud už proběhla výměna
kotle, bylo to po 1. 1. 2021? To
je datum uznatelnosti výdajů.
• Pokud už proběhla výměna
kotle, mám fotodokumentaci
starého kotle a revizní zprávu? Jsou to povinné přílohy
k žádosti.
Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte linku 257 280 991
nebo svůj dotaz napište na e-mailovou adresu: kotliky@kr-s.cz.
n tisková zpráva
Středočeského kraje

Nepečujte sami! O vaše blízké se postaráme
Poskytovatel pečovatelské
služby KPŽ, z.ú., působí na
území Prahy-západ i Prahy-východ. Umožníme
vám věnovat se běžným
činnostem, které potřebujete a my převezmeme či
doplníme péči o rodinné
příslušníky, kteří potřebují
pečovatelskou službu.

R

ádi a profesionálně zajistíme pomoc se sebeobsluhou, pomoc při osobní hygieně, přípravu a podání jídla,
dovoz oběda, běžný úklid či nákup a nejrůznější pochůzky. Rádi také doprovodíme vašeho blízkého na úřad nebo na procházku,
abychom šetřili váš čas.
Ke značné úspoře Vašeho času
přispíváme dovozem obědů, kde
je možné vybírat z 16 nabízených
jídel. Objednávka jídel se prová-

12 www.dobrejovice.cz

dí předem, dle předkládaného jídelníčku. Tato služba je u klientů
značně oblíbená a realizace probíhá po dohodě s obecním úřadem.
Pečovatelky KPŽ, z.ú. jsou profesionály ve svém oboru a jsou
připraveny být po ruce kdykoliv
bude potřeba. Nový člověk, přicházející do domácnosti, znamená pro seniora změnu, nové podněty a příležitost k rozhovoru.
Prospívá to k udržování jeho paměti a komunikačních schopností. Důležité je to zejména u klientů se začínající Alzheimerovou
chorobou.
Jsme nezisková organizace
a cena našich služeb se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Máte
jistotu férového přístupu. Na vaši spokojenost se službou se vás
budeme pravidelně ptát e-mailem nebo telefonicky a budete mít
možnost sdělovat své připomínky a přání. Na vysoké kvalitě pé-

če o vašeho blízkého nám totiž
opravdu záleží.
Kontakt: Jaroslava Kubásková, telefon 778 095 906, e-mail:
obedy.kpz@email.cz, webové stránky: www.kvalitnipodzimzivota.cz.

Využít můžete i naši půjčovnu
kompenzačních pomůcek, podporovanou Nadací Olgy Havlové.
Těšíme se na Váš telefonát.
n Lenka Klestilová, MBA
ředitelka KPŽ, z.ú.
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A KC E V OKOLÍ
červen - srpen / Výstava Loukamosaic
Výstava s podtitulem „Jak rostliny přicházejí na svět, aneb intimní důvěrnosti“ je umístěna v Galerii NATURA v Průhonickém zámku. Vystaveny
budou kresby a malby rostlin z lekcí v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UK. Výstava potrvá od 3. června do 31. srpna. Více na www.
pruhonickypark.cz.
2. 7. / Provázení po sbírkách – denivky
Sraz 2. července 2022 ve 14:00 u vstupu do botanické zahrady z Průhonického parku. Více na www.pruhonickypark.cz.

31. 7. od 18:00 / Letní koncert v altánu
Obec Čestlice vás zve do altánu u obecního úřadu na letní koncert.
Podrobnější informace na www.cestlice-obec.cz.
14. 8. od 12:00 do 18:00 / Farmářské trhy Jesenice
V parku u kaple sv. Prokopa v Jesenici. Sezónní ovoce a zelenina, maso,
uzeniny a další produkty z Čech a Moravy. Více na www.mujesenice.cz.

17. 7. od 12:00 do 18:00 / Farmářské trhy Jesenice
V parku u kaple sv. Prokopa v Jesenici. Sezónní ovoce a zelenina, maso,
uzeniny a další produkty z Čech a Moravy. Více na www.mujesenice.cz.

19. 8. / Letní kino v Modleticích
Poslední letošní promítání letního kina v Modleticích proběhne
19. srpna po setmění na louce za Hasičskou zbrojnicí. Informace
o promítaném filmu bude ještě upřesněna. Můžete se těšit na občerstvení a pití. Více na www.modletice.cz.

29. 7. / Letní kino v Modleticích
Druhé promítání letního kina v Modleticích proběhne 29. července
po setmění na louce za Hasičskou zbrojnicí. Informace o promítaném
filmu bude ještě upřesněna. Můžete se těšit na občerstvení a pití. Více na www.modletice.cz.

27. 8. /Japonský den
Akce se koná v Průhonické botanické zahradě ve spolupráci s Česko – japonskou společností (výstava ikebany, workshopy a akce pro děti i dospělé). Prodej přebytků kosatců, denivek a pivoněk.
Více na www.pruhonickypark.cz.

30. 7. od 17:00 / Latinskoamerický večer
V parku u kaple sv. Prokopa v Jesenici zahrají kapely Mariachi a Caribe. Součástí taneční vstupy, mexické speciality, koktejly a občerstvení.
Vstup zdarma. Více na www.mujesenice.cz.

27. 8. od 20:15 / Letní kino v Čestlicích
Obec Čestlice vás zve k čestlické hasičárně na promítání letního kina.
Informace o promítaném filmu bude ještě upřesněna. Více na www.
cestlice-obec.cz.

FOTBA L

Máme za sebou první sezónu s novým vedením
V srpnu loňského roku si
členové Fotbalového klubu
Dobřejovice zvolili nový
výbor. Dovolte mi, abych
za nové vedení klubu zhodnotil uplynulou sezónu.

N

ejprve bych chtěl poděkovat všem, kteří s chodem
FK pomáhají. Je radost vidět, že náš areál je čím dál tím
více zaplněn i přes týden, kdy se
na hřišti hemží naši nejmladší,
nebo zrovna hraje náš partnerský
tým FC Tempo. Třešničkou na dortu je historicky první zápas žen
v dresu našeho FK. Děkuji holkám, že se rozhodly naše barvy
reprezentovat, že se scházejí ve
velmi dobrých počtech, a tak se
máme v příští sezónu na co těšit!
Teď nás čeká pravděpodobně ta
těžší fáze - udržet stejné nasazení, aktivitu a snahu posouvat FK
dopředu, včetně kultivace areálu.
Chtěl bych poděkovat Tomášovi Kubíčkovi a jeho týmu trenérů.
Úsilí a láska, kterou fotbalu dávají, je obdivuhodná. Během června bude na valné hromadě FAČR
potvrzen přechod hráčů mláde-

že z Junioru pod FK Dobřejovice.
To je krok, který nás všechny zavazuje k tomu, abychom pro naše mladé fotbalisty udělali maximum. Práce s mládeží je pro nás
priorita. Budeme se samozřejmě
věnovat i rodičům, jejich podnětům a vzájemné komunikaci.
Jsem velmi vděčný našim fanouškům. Na zápasech „A“ týmu
byla na jaře velmi dobrá kulisa,
díky které tým mužů na jaře doma neprohrál jediný zápas. Hráči „A“ týmu mají za sebou skvělou
sezónu, ve které se do posledního kola prali o postup, nakonec
je z toho skvělé třetí místo. Hráčům děkuji za skvělou reprezentaci klubu a za to, jak moc velký
krok jako tým udělali.
V následující sezóně nás podle
všeho čeká začátek rekonstrukce areálu. To vše bude organizačně velmi náročné, nicméně my se
na tuto událost těšíme a nemám
obavy, že bychom to ruku v ruce s vedením obce nezvládli. Tímto bych také chtěl obci poděkovat
za dosavadní skvělou spolupráci.
n Ondřej Dvořák
předseda FK Dobřejovice
www.dobrejovice.cz 13
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Fotbalová sezóna 2021/2022 je u konce

V ÝS LEDK Y ZÁ PAS Ů

Fotbalová sezóna je u konce. A nutno říci, že se pro
náš „A“ tým jednalo o sezónu velmi úspěšnou.

D

obřejovický „A“ tým mužů zaznamenal rychlý vzestup. Namísto očekávané
bitvy o záchranu se ocitl v horních patrech tabulky a do posledního kola naprosto nečekaně bojoval o postup.
Poslední zápas jsme v Zelenči bohužel prohráli 0:2, přesto jsme v tabulce nakonec skon-

čili na skvělém třetím místě. Na
poslední zápas byl zorganizován
autobus jak pro hráče, tak pro
fanoušky, kteří vytvořili neskutečnou atmosféru, kterou ocenil
i soupeř, děkujeme!
Celkově je na místě „A“ tým
pochválit, chlapi udělali obrovský posun, nejen fotbalový, ale
i lidský. Po delší době jsme tým,
namísto skupiny jednotlivců.
Do další sezóny opět tvrdě potrénujeme, máme na co navazovat!
n Ondřej Dvořák
předseda FK Dobřejovice

TA B U L K A - O K R ESNÍ PŘ EB O R
Stav ke konci sezóny 2021/2022

14 www.dobrejovice.cz

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 7 - 8 / 2022

FOTBA L

VII. ročník turnaje „O pohár obce Dobřejovice“

Vítěz letošního turnaje - FK Říčany

V neděli 19. 6. jsme opět
pořádali fotbalový turnaj
pro hráče mladších přípravek, tentokrát pro hráče ročníku 2014 a mladší.
Akce se nám vydařila.

S

amotný turnaj jsme letos
rozšířili na deset startujících týmů. Své zastoupení
měly okresy Praha-východ, Praha-západ, Praha a dokonce i severní Čechy! Taková startovní listina
nás těší a přidává našemu turnaji jistě na prestiži. V takřka tropických podmínkách děti předváděly
nadstandardní výkony a fanoušci
měli jistě nad čím spokojeně debatovat.
Také letos měl turnaj charitativní cíl. Tentokráte to byla pomoc
malému Kubovi s jeho těžkou životní situací. Nakonec se díky
startovnému a příspěvkům vybraným přímo v místě konání turnaje vybrala těžko uvěřitelná částka
20 000 Kč. Ta je již na účtu platformy DONIO připravena okamžitě pomoci.
Na turnaji samozřejmě startoval i náš tým malých fotbalistů,

Domácí tým FK Dobřejovice.
který byl tvořen půl na půl hráči ročníků 2014 a 2015. I přes
enormní snahu našich hvězdiček
pro nás tato akce skončila 9.místem. Když si uvědomíme, proti
jak kvalitním týmům jsme s takřka nejmadším týmem nastoupili, byla to skvělá zkušenost. Za
vedení dětí těchto ročníků bych
chtěl za skvěle odvedenou práci
poděkovat především trenérům
Michalovi Urbánkovi a Zdeňkovi Zápotockému - kluci mají výborné trenéry a před sebou perspektivu.
Děkuji všem za pomoc s přípravou turnaje, za velice chutný
Catering restauraci Hanoi Square a za pitný režim a luxusní kýtu
borcům z domácího celku FK Dobřejovice! Především i díky těmto
střípkům do mozaiky celé organizace turnaje už má akce své renomé. Budeme se těšit na příští
rok, kdy se turnaj ponese ve znamení výročí 100let založení klubu
FK Dobřejovice. Gratulujeme také celkovému vítězi za rok 2022,
mužstvu FK Říčany!
n Tomáš Kubíček
šéftrenér mládeže

Nejlepší střelec turnaje Tomáš
Blažek.

Nejlepší brankář turnaje Markus Savický.

Nejlepší hráčka turnaje Kristýna Barková.

P OŘA DÍ TURNA JE

Příspěvky z turnaje putovaly přes platformu Donio malému Kubovi.

1. Fotbalový klub Říčany
2. Fotbalový klub Baník-Most Souš
3. Fotbalový klub Motorlet Praha
4. Tělovýchovná jednota Sokol Čestlice
5. Fotbalový klub Kunice
6. Spartak Průhonice
7. Sportovní klub Rapid Psáry
8. Tělovýchovná jednota Sokol Struhařov
9. Fotbalový klub Dobřejovice
10. Fotbalová škola Zdiměřice
www.dobrejovice.cz 15
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DOP IS Y A NÁ ZORY

Replika k replice

V

DZ 6/2022 byla uvedena
v článku spolku věta ohledně zámečku „Také tím ukážeme Arcibiskupství, že když s námi nechtějí mluvit, tak se bez
Zámečku obejdeme. Ať tam provozuje kdokoli cokoliv!“ Místostarosta p. Ing. Chvátal v replice na
to sdělil, že jednání o případné
koupi podmiňovalo Arcibiskupství umožněním rozsáhlé výstav-

by na jejich pozemcích, a protože
s tím obec nesouhlasila, nemůžeme s dohodou s církví počítat. To
mě překvapilo – nikde jsem v zápisech ze zastupitelstva o těchto
jednáních nečetl. Kdo, kdy, kde
s kým s Arcibiskupstvím jednal?
Bylo o těchto jednáních zastupitelstvo informováno a stanovisko
obce bylo v souladu s jeho stanoviskem?

Zato jsem si přečetl v pondělí
23. srpna 2021 ve stanovisku Ing.
Arch. MgA. A. Widhomové, spoluautorky „vize“, v reakci na připomínky spolku k této „vizi“, že
„S AP (Arcibiskupství Pražské)
jsme se pokoušeli (jako architekti) navázat dialog, avšak se nám
nepodařilo zjistit, jaký záměr se
zámkem bude do budoucna ani
případné požadavky na jeho vyu-

žití“. Toto vyjádření místostarosta
nerozporoval, když den na to vzal
toto stanovisko i za odpověď obce
na část našich připomínek.
Jak to tedy vlastně bylo?
To, že je Arcibiskupství v současné době vstřícné k odprodeji
nemovitostí v naší obci svědčí odprodej církevní části sadu a špejcharu neprůhledné firmě.
n Josef Dudek

Jak probíhala jednání s Arcibiskupstvím?

J

iž v prvním roce našeho působení ve vedení obce jsme začali připravovat podklady pro
zpracování dlouhodobé strategie
obce. Jejich nedílnou součástí bylo i jednání s vedením správy majetku Arcibiskupství Pražského.
To totiž vlastní mimo výše zmiňovaného dobřejovického zámku také mnoho pozemků v centru obce
i v jejím okolí.
Jak jsem již psal v minulém čísle, představy o tom, jak by mohla

vypadat případná dohoda se velmi lišily. Hlavním objektem zájmu
obce byla louka vedle zámku, která je územním plánem určena pro
výstavbu občanské vybavenosti. Jednalo se ale také o budoucnosti špýcharu či zámku. Arcibiskupství bohužel jakékoli jednání
o případném prodeji pozemků
podmínilo změnou územního plánu pro rozsáhlou výstavbu rodinných domů na stávajících polích
směrem k Průhonickému parku.

Neochota dobřejovických zastupitelů k masivnímu rozšiřování zastavěných ploch je dlouhodobá a trvá i v tomto volebním
období. Návrh arcibiskupství byl
z pohledu obce zcela nevyvážený,
a proto nedošlo v tomto případě
k dohodě. I přesto jsme s arcibiskupstvím stále v kontaktu, o čemž
svědčí i odkup pozemku za fotbalovým hřištěm a právě probíhající
Změna Regulačního plánu v lokalitě Nad pražskou cestou.

Arcibiskupství bohužel nebylo
obci aktivním partnerem pro plánování rozvoje Dobřejovic. Svědčí
o tom zmíněné mlčení ke snaze architektů zahrnout budoucí funkci
zámku do koncepce návsi. V poslední době sice v Dobřejovicích prodalo
některé nemovitosti, obec ale není
schopna ovlivnit komu a proč. I prodej špýcharu společnosti, která za
dva roky existence 3x změnila jméno, proběhl bez našeho vědomí.
n Jan Chvátal, místostarosta

INZERCE

www.alimpex.cz

Trendy nabídka hummusů a vege salátů
z Dobřejovic

K dostání v Dobřejovicích na prodejně Staročeské pekárny u hřiště.
16 www.dobrejovice.cz
Vege-salaty-hummusy-2022-A5-v1.indd 1
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Po Dni dětí následoval večer s muzikou
Po dvou letech jsme se konečně opět dočkali tradičního Dětského dne. Ten byl
letos zaměřen na řemesla.

O

bec společně s dobrovolníky v sobotu 4. června
od 13:00 připravila na zadním hřišti našim nejmenším odpoledne plné zábavy a her. I když akce
začala menší přeháňkou, nakonec
dorazilo kolem dvou stovek dětí.
Hned na začátku děti dostaly hrací kartičku, na které bylo vyznačeno
osm tematických stanovišť zaměřených na různé profese a povolání. Děti se tak mohly stát zdravotní sestřičkou, tesařem, pošťákem,
zedníkem, traktoristou, kadeřnicí,
automechanikem nebo popelářem.
Po úspěšném splnění všech disciplín si došly do cíle pro odměnu.
Tou byla hračka dle vlastního výběru a dále pak sladkost, párek v rohlíku, limonáda a zmrzlina.
Občerstvení pro děti i dospělé zajišťovala Staročeská pekárna. Firma Alimpex zde nabízela
zdarma klobásky a sýry. Nechyběl
ani nafukovací hrad. Obecní policie Vestec přijela ukázat své služební auto. A dorazili také hasiči z Průhonic, kteří dětem udělali

radost nejen ukázkou své techniky ale i pěnou, ve které se mohly vydovádět.
Na hřišti nechyběl ani Fotbalový klub Junior Dobřejovice. Kluci
i holky si tak mohli zahrát fotbal
nebo se přihlásit jako noví hráči do
týmu. Většina si pak odpoledne zatančila a zazpívala s animátorem.
Děkujeme všem, kteří se na akci
podíleli a doufáme, že děti i dospělí si odpoledne náležitě užili.
Spolupořádající spolek Moderní Dobřejovice poté pokračoval
další akcí - večerem s muzikou.
K tanci a poslechu si vybral Poříčanskou kapelu BUMERANG, která
hrála skvělé songy. Jako „kulturní vložku“ si ženy ze spolku Moderní Dobřejovice připravily vtipné taneční vystoupení. To zvedlo
z lavic nejednoho účastníka večera
a představení sklidilo velký ohlas.
Na odbyt šly i spolkem připravené
koktejly, pivo a výborný guláš. Děkujeme vám všem, kteří jste přišli
a den i večer jste si s námi pořádně užili. Těšíme se na setkání s vámi při dalších akcích. Zveme vás
10. 9. na Dobřejovický Burgerfest.
Vaše MD.
n Markéta Zdeňková
spolek Moderní Dobřejovice

www.dobrejovice.cz 17
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Proběhl 5. domácí koncert vážné hudby
Pátý domácí koncert vážné
hudby měl štěstí na počasí,
účast, obsah i občerstvení.
A hudebníkům z Quasi Tria
pomohla i jejich kamarádka z Ameriky.

T

ak jsme se dočkali, na samý
konec školního roku a po
třech dlouhých letech jsme
konečně mohli svolat všechny zájemce na domácí koncert vážné

hudby. Pro velký úspěch minulých
vystoupení jsme znovu poprosili Quasi Trio, aby nám přišlo zahrát. A trio neváhalo, vše bylo domluveno. Přijelo ve složení: Judita
Škodová (violloncello), Kateřina
Ochmanová (klavír) a David Šimeček (klarinet), v polovině představení nám byl představen host:
klavíristka Elisabeth.
Program koncertu, pro zájemce a pro úplnost, byl následující:

•
•
•
•
•

W. A. Mozart, Trio „Kegelstatt“
L. Janáček: V Mlhách
L. Janáček: Pohádka
A. Dvořák: Ze Šumavy
R. Haas: La suita minimalistica
Vedle vynikajícího hudebního
zážitku se nám naskytl i požitek
gastronomický. Každý, kdo si přišel hudbu poslechnout, přinesl také něco k snědku. A tak i dlouho po
ukončení koncertu byl slyšet přijemný ruch hovoru a cinkání skle-

nic, každý se totiž chtěl s umělci chvíli bavit a něco si u toho dát.
A protože noc byla příjemně jasná,
bez větru a teplá, tak dobrá atmosféra vydržela dlouho. Americkou
hudebnici Elisabeth přijeli podpořit i její zaoceánští kamarádi a byli
jaksepatří nadšeni. Takže zatímco
klasickým hudebníkům s koncem
školního roku sezóna právě skončila, letní večery s živou hudbou
mohou směle začít.
n Látovi

C O, KDY, KDE V DOBŘEJOV IC ÍCH
SR DE Č NĚ JS TE Z VÁ NI
NA TRA DIČ NÍ AKC I

ROZLOUČENÍ S
LÉTEM

PROGRAM

9:00 - 14:00
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
14:00 - 16:00
PROGRAM PRO DĚTi
18:00 - 21:00
HUDBA
OBČERSTVENÍ A ZÁBAVA
SAMOZŘEJMOSTÍ

3. 9. 2022
9:00 - 22:00

PROSTOR V OKOLÍ
RYBNÍKA SKALNÍK

POŘÁDAJÍ SPOLEK VODNÍK, DUHA DOBŘEJOVICE
A SPOLEK DOBŘEJOVICKÝ ČTYŘLÍSTEK
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Červnové dění v Mateřské škole Korálek

M

ěsíc červen se již neodmyslitelně pojí s výletem
předškolních dětí do
Zoologické zahrady v Praze. Děti
si užily nejen exkurzi s cizokrajnými zvířaty, ale také plnily úkoly během prohlídky, pochutnaly
si na obědě i závěrečné zmrzlině.

Po dlouhé covidové pauze se
naši předškoláci mohli rozloučit
s mateřskou školou pečlivě nacvičeným vystoupením pro rodiče a mladší kamarády. Společně
prošli špalírem, připili si dětským
šampaňským a každý z nich vypustil svůj balónek s tajným přáním.

Pro všechny děti a jejich blízké bylo nachystáno občerstvení
a rovněž mohly shlédnout či přímo se i zapojit do kouzelnického
programu pana Roberta. Příjemně uvolněná atmosféra a vidět
šťastné spokojené děti nám bylo
největší odměnou.

Velice děkujeme panu starostovi a všem zúčastněným. Přejeme
krásné léto a už se těšíme v září na nové kamarády. Novým prvňáčkům přejeme úspěšné vykročení do prvních tříd.
Krásné prázdniny!
n děti a kolektiv MŠ Korálek

CO, K DY, KDE V DOBŘEJOV IC ÍC H

Srpnové kino bude
„Mimořádná událost“

M

alebnou českou krajinou projíždí motoráček. Lidé uvnitř sedí,
švitoří, nebo naopak mlčí, pokukují z oken nebo pospávají. Vlak
se náhle porouchá a strojvůdce Miloš musí vystoupit z vlaku,
aby poruchu napravil. Vlak stojící
v mírném spádu se však samovolně rozjede zpět do výchozí stanice
a vyděšenému Milošovi nezbývá
než se poklusem vydat za ním…
Takto začíná česká komedie Jiřího Havelky, na kterou Vás zve
kulturní komisi obce Dobřejovi-

ce. Těšit se můžete na vtipné situace vlakového dramatu v hereckém podání Jany Plodkové, Igora
Chmely, Jenovéfy Bokové, Václava
Kopty a dalších představitelů
Promítat budeme v neděli 28. 8. 2022 ve skále u rybníka
Skalník. Začátek projekce je po
západu slunce, tedy asi ve 20:30.
Vstupné je dobrovolné. Jako vždy
přichystá pan starosta popcorn
a bude zajištěno i občerstvení.
Na setkání s Vámi se těší kulturní komise obce Dobřejovice
n Pavla Mikušková

LETNÍ KINO
D O B Ř E J OV I C E

Neděle 28.8.2022 od 20:30
ve skále u rybníka Skalník (na konci ulice Skalická)
www.dobrejovice.cz 19
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CO, K DY, K DE V DO BŘEJOV IC ÍC H

Náhradní termín letního kina
Nepřízeň počasí zmařila první prázdninové promítání letního kina. Pohádku Tajemství staré bambitky 2
budete moci shlédnout v náhradním termínu, v pátek 22. července od 21:30 ve skále.

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY
Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice
Tel.: 323 603 310,
607 058 184
E‑mail: urad@dobrejovice.cz
Obecní knihovna
U Kapličky 44, Dobřejovice
Otevírací doba:
pátek 15:00–17:00
Pošta Dobřejovice
Na Návsi 3
251 01 Dobřejovice
Tel.: 954 225 170
Obecní policie Vestec
Tel.: 739 156 156

Ý
V
NO ÍN
M
R
TE

Finanční úřad
Tel.: 323 627 305,
323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Okresní správa sociálního
zabezpečení Praha‑východ
Tel.: 284 005 401
Fax: 284 005 404
E‑mail podatelny:
posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh
Úřad práce, kontaktní pracoviště 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.

Pátek 22. 7. 2022 od 21:30

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

Ř ÁDKOVÁ I NZERC E:

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

Informační linka koronavir
Telefon: 1212
Při vážných zdrav. problémech
Telefon: linky 155 či 112
Informace o obci
www.dobrejovice.cz
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