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Milí Dobřejováci,
máme za sebou první měsíc roku
2021, který nám po dlouhé době
přinesl i bohatou sněhovou nadílku. A bylo to příjemné zpestření,
co říkáte? Mnohé scenérie obce
i jejího okolí se ukázaly v krásných obrazech, od kterých jsme si
už docela odvykli.
A ač je to neuvěřitelné, za měsíc
to bude již rok, kdy do Česka pronikl koronavirus a totálně obrátil
naše životy i fungování celé země.
Je ale velmi dobrou zprávou, že
již začalo očkování nejohroženějších skupin obyvatel. Doufejme,
že nám jeho rychlé rozšíření pomůže konečně najít cestu z dlouhého období pandemie.
S novým rokem začaly práce na
první části rekonstrukce ulice K Lesíku. Hotové budou do konce dubna. Velmi intenzivně se snažíme
také zajistit umístění našich předškoláků do základních škol v okolí.
Smutným zjištěním pro mě je
snad jen dočasná neochota vedení FK Dobřejovice vyřešit konstruktivně a férově nájemní vztah
s obcí k pozemku pod budovou
u fotbalového hřiště. Máme zájem,
aby všechny subjekty v obci měli rovné podmínky pro podnikání.
Chceme ale i udržet fotbal v obci
a zajistit pro jeho fungování a další rozvoj kvalitní podmínky. A také
sportovní areál i s jeho zázemím
zpřístupnit co nejširšímu okruhu
obyvatel Dobřejovic. Věřím, že se
s vedením fotbalového klubu nakonec domluvíme ku prospěchu
jeho i obce. Optimismus pro to mi
dávají i super kluci, kteří ve fotbalových týmech hrají. Ti teď dokázali „vyběhat“ pro svého handicapovaného kamaráda úctyhodných
20 000 korun. Patří jim za to dík
i obdiv. Přátelé, přeji vám příjemné čtení a pevné zdraví.

váš starosta
Martin Sklenář

www.dobrejovice.cz

Začaly opravy částí
ulice K Lesíku
V polovině ledna se na návsi, na zahradě domu určeného k rekonstrukci, objevily dvě stavební buňky
a začalo se zde intenzivně pracovat. Co se zde buduje?

N

ejedná se zatím ještě o výstavbu nového obecního objektu pro služby, ale
o začátek rekonstrukce poškozených částí ulice K Lesíku. „Staveniště jsme předali dodavatelské stavební firmě Walco CZ již
teď, uprostřed zimy. Důvodem
je, aby se veškeré práce podařilo ukončit v souladu se smlouvou
do konce dubna tohoto roku,“ vysvětlil starosta Martin Sklenář.
Jako první přichází na řadu
spodní část ulice, kde se vozovka postupně sesouvala na nedávno zakoupený obecní pozemek v ohybu silnice. „I v tomto

zimním počasí může firma dělat
výkopové a přípravné práce. Až
to teploty dovolí, pustí se do betonáže opěrné zdi, která zamezí sjíždění ulice,“ uvedl starosta.
„Po stabilizaci komunikace budeme moci přistoupit k plánování výstavby objektu pro služby
na místě přilehlého pobořeného domu. První ideové návrhy
na jeho vzhled a využití očekáváme od architektů zpracovávajících koncepci dobřejovické návsi
v průběhu března,“ dodal.
Po dokončení oprav spodní části ulice se stavaři posunou o pár desítek metrů výše
do prostoru před autoservisem,
tedy na další místo s poškozenou vozovkou. Zde opraví a doplní dešťovou kanalizaci, aby
nedocházelo jako nyní ke splachování nepořádku až na náves. Opravy a zpevnění se dočkají i dosavadní štěrková parkovací

stání po krajích ulice. Nahrazen
bude také poškozený asfaltový povrch komunikace. Veškeré
práce proběhnou tak, aby automobilová a pěší doprava byla v tomto místě, které je důležité pro celou lokalitu okolo ulice
Vačkářova, co nejméně omezena.
Až stavební firma práce dokončí,
měl by zase další kousek naší obce vypadat o něco lépe.
Obec nepodceňuje ani finanční stránku věci a snaží se aktivně
získat na tuto akci peníze z dotačních zdrojů. „Koncem prosince jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj. Její výše v rámci podprogramu Podpora obnovy místních
komunikací činí až 80 procent
z nákladů. V průběhu dubna bychom se měli dozvědět, zda jsme
s žádostí byli úspěšní,“ popsal
místostarosta Jan Chvátal.
n Milan Hulínský
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CO SE DĚJE NA RA DNIC I?

Snaha o zajištění míst
FK Dobřejovice odmítl
v základní škole pokračuje jednat s obcí o nájmu
Jak jsme vás informovali v minulém čísle Dobřejovického zpravodaje, vypověděla Obec Průhonice pěti
obcím včetně Dobřejovic
dohodu o společném školském obvodu. Obec se nadále snaží zajistit dostatek
míst pro budoucí dobřejovické prvňáčky.

N

ejprve je třeba zopakovat,
že hlavní příčinou vypovězení dosavadní smlouvy, která
zajišťovala dostatek míst v průhonické základní škole pro dobřejovické děti, je hlavně neuvážený rozvoj obce Nupaky. Děti z této vesnice
by zaplnily takřka dvě třídy, školu ve své obci ale nemají. Naopak
počty dobřejovických prvňáčků se
ustálily okolo 13 dětí ročně a žádnou z okolních škol nezahlcují.
Začátkem ledna proběhlo jednání starostů Dobřejovic, Modletic, Herinka, Popoviček a Nupak
se starostou obce Průhonice a vedením ZŠ Průhonice. Z něj vyplynulo, že ZŠ Průhonice je schopna
přijmout pro školní rok 2021 –
2022 celkem 47 žáků, z toho bude 16 – 20 žáků z Průhonic a pro
děti z okolních obcí zbyde 27 míst.
To je necelá polovina z předpokládaných uchazečů z výše uvedených
obcí (celkem 64). Zároveň vyšlo
najevo, že se bohužel kvůli časové
tísni nepodaří uskutečnit plán na
zřízení detašovaného pracoviště

ZŠ Průhonice v Modleticích. Důvodem je především doposud nevydané stavební povolení na vnitřní
rekonstrukci budovy školy a délka
úředních řízení, nutných pro administrativní navýšení kapacity ZŠ
Průhonice o nové pracoviště.
„Se všemi rodiči budoucích
dobřejovických prvňáčků jsem
již v kontaktu. Chtěl bych je také
touto cestou ujistit, že na zajištění dostatku míst v dobře dosažitelné základní škole pro jejich
děti velmi intenzivně pracuji,“
uvedl starosta Martin Sklenář.
„Mým prvním logickým krokem
bylo, že jsem se souhlasem našeho zastupitelstva požádal obec
Průhonice o uzavření nové dohody o společném školském obvodu
pouze pro Dobřejovice. Po osobních schůzkách a telefonátech
s vedením obce Průhonice a některými jejich zastupiteli doufám,
že se smlouvu podaří uzavřít. To
by na velmi dlouhou dobu tento
problém pro nás vyřešilo,“ uzavřel starosta Sklenář.
Průhonické
zastupitelstvo
by mělo o této žádosti Dobřejovic
rozhodnout koncem ledna. V době, kdy se k vám dostává toto číslo Dobřejovického zpravodaje, již
je tedy jasno. Obec má však připraveny další kroky i pro případ,
kdyby Obec Průhonice školský obvod s naší obcí z nějakého důvodu uzavřít odmítla.
n Milan Hulínský

Obec podpořila kulturní
a sportovní aktivity spolků
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvky dobřejovickým spolkům na jejich činnost v roce 2021.

P

ět spolků, působících v naší obci, si podalo žádost
o podporu svých aktivit v letošním roce. Vzhledem k tomu, že
s výší příspěvků bylo již počítáno
v rozpočtu, byly všechny žádosti schváleny v požadované výši.
Největší diskuse proběhla ohledně žádosti FK Dobřejovice o příspěvek ve výši 49 000 Kč na výměnu oken na budově klubu ve
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fotbalových kabinách. „S ohledem
na situaci ohledně vedeného sporu kolem nájemní smlouvy jsem
se rozhodl požádat FK Dobřejovice, aby změnil účel dotace. Na
podporu vlastní fotbalové činnosti - tedy například na nákup sportovních pomůcek, pronájmy hal,
tréninkové prostředky, cestovné,
přestupy hráčů a podobně ji velmi rádi poskytneme.“ řekl starosta Martin Sklenář. „Všem spolkům
bych chtěl moc poděkovat za jejich
činnost pro dobřejovické občany.
Moc si vaší práce vážím,“ uzavřel
starosta.
n Milan Hulínský

I

přes odmítnutí veškerých jednání ze strany FK Dobřejovice
pokračuje snaha obce o narovnání smluvních vztahů s fotbalovým klubem. Jeho vedení sdělilo dopisem obci, že nesouhlasí
s předloženými návrhy na řešení
situace a hodlá se dále řídit nájemní smlouvou z 19. 12. 1995.
„Vzhledem k tomu, že dopis neobsahoval žádné další vysvětlení,
předali jsme celou záležitost právnímu zástupci k řešení,“ řekl starosta Martin Sklenář. Právník
konstatoval, že uvedená smlouva
byla obcí řádně vypovězena a FK
Dobřejovice tedy od srpna 2019
užívá obecní majetek bez řádné-

ho právního důvodu. Klub se tím,
podle právní analýzy, bezdůvodně obohacuje na úkor obce. Výše
bezdůvodného obohacení k lednu letošního roku je vyčíslena na
bezmála 660 000 Kč. „Vyzval jsem
naposledy fotbalový klub k jednání o nastavení řádného právního
vztahu s obcí. Pokud na tuto výzvu nebudou reagovat, podnikne
další kroky již náš právní zástupce. Tyto kroky činíme ve snaze nastavit všem subjektům v obci stejné podmínky. Rozhodně to nejsou
kroky proti fotbalu, o jeho budoucnost v Dobřejovicích se nikdo nemusí bát,“ ujistil starosta Sklenář.
n Milan Hulínský

Obec se odvolává proti
rozsudku soudu ve sporu
s Českými štěrkopísky
Po více než třech měsících
od rozhodnutí prvoinstančního soudu obdržela obec
rozsudek ve sporu se společností České štěrkopísky,
která tu chtěla stavět betonárku. Podle něj by Dobřejovice měly protistraně zaplatit 163 100 Kč a náklady na
soudní řízení. Obec se proti
rozsudku odvolala ke Krajskému soudu v Praze.

S

oudkyně v rozsudku uvedla, že obec porušila smlouvu
o spolupráci s Českými štěrkopísky, kterou uzavřelo její bývalé vedení, a firmě tak vznikla škoda. Mělo se tak stát tím, že obec
na základě výsledku obecního referenda proti výstavbě betonárky
vyřadila pozemek parcelní číslo
759 z projednávané změny územního plánu Dobřejovic. Zároveň
podle soudkyně porušila takzvanou „prevenční povinnost“ tím, že
před samotným schválením a podpisem smlouvy nepředpokládala,
že by se záměr výstavby betonárny nemusel obyvatelům obce líbit.
„Trváme na tom, že samotné
vyřazení pozemku z projednávané změny územního plánu nemůže být považováno za porušení

smlouvy, a to především s ohledem na skutečnost, že výsledek
místního referenda je pro obec
závazný a nerespektováním jeho
výsledku by se obec dopustila porušení právních předpisů,“ uvedl
starosta Martin Sklenář.
Právě uzavřená smlouva s Českými štěrkopísky totiž ukládá obci „podporovat záměr
v rámci dostupných možností
a v souladu s právními předpisy“.
Okresní soud se podle právního
zástupce Dobřejovic nevypořádal
se skutečností, že právě pořizování změny územního plánu je veřejnoprávní proces a jakákoli soukromoprávní smlouva zavazující obec
ke krokům ve veřejnoprávním procesu by měla za následek její celkovou neplatnost. „Zároveň je zcela odtržené od reality odůvodnění,
že by obec měla porušit prevenční povinnost tím, že měla předpokládat, že se záměr výstavby betonárny nebude občanům obce líbit
a měla referendum vyhlásit ještě
před podpisem. To by v zásadě přeneslo podnikatelské riziko společnosti České štěrkopísky na stranu
obce,“ zdůraznil starosta Sklenář.
O dalším vývoji sporu vás budeme
na stránkách Dobřejovického zpravodaje průběžně informovat.
n Milan Hulínský
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DO PIS Y OD OBČ A NŮ
Vážení spoluobčané,

Dobrý den,

Hi,

dovolte, abych touto cestou poděkovala spolku Duha Dobřejovice,
který mně i dalším seniorům udělal radost v předvánočním čase Andělskou poštou.

jako občan Dobřejovic, který pochází z druhého konce světa
(Nový Zéland), bych rád poděkoval starostovi a celému obecnímu úřadu za práci, kterou v obci
Dobřejovice vykonávají.

As a resident of Dobřejovice,
who came from the other side
of the world (New Zealand),
I would like to thank the mayor
and the entire municipal office
for their work in Dobřejovice.

Jsem šťastný, že se dozvídám
důležité informace týkající se obce z Dobřejovického zpravodaje,
který je moc přehledně napsaný.
Jsou to moje nejoblíbenější noviny, ale také jediné, které čtu :).
Díky zpravodaji se moje čeština
zdokonaluje a přítelkyně mi pomáhá s jeho překladem. Kdyby
tento časopis vycházel i v anglickém jazyce, vůbec bych se nezlobil. :)

I am happy that I can read about
important information regarding
our wonderful village in Dobřejovický zpravodaj that is very clearly written. This is my favourite
Czech newspaper, it’s also the only one I read :). Thanks to Dobřejovický zpravodaj my Czech is
improving and my girlfriend helps me translate it. If it was also
published in English, I would not
be unhappy at all :)

S pozdravem

Kind regards,

Dále bych ráda poděkovala celému zastupitelstvu obce, které také
i v této nelehké době na seniory nezapomnělo.
Duze Dobřejovice, zastupitelům, ale i Vám všem přeji mnoho zdraví,
štěstí a jen to nejlepší do nového roku!
n Marie Hodačová

25. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo proběhne ve čtvrtek 11. 2. 2021
od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Vzhledem k epidemické situaci bude zasedání opět
vysíláno na facebookovém profilu Obec Dobřejovice.

n Mike Webb

INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE:

Koupím pole, louky nebo zahradu případně malou chatu, domek i ve špatném stavu v Praze a okolí. Telefon: 603 442 474.
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Z OKOLNÍC H OBC Í

Město Jesenice plánuje vlastní les a nové náměstí
V sousední Jesenici začínají
připravovat dva zajímavé
projekty. Prvním z nich je
nové jesenické náměstí, druhým plánovaný obecní les.

O

bdobně jako Dobřejovice
plánují novou podobu návsi, v Jesenici se zamýšlejí
nad novým náměstím. To zde přitom nikdy v historii města nebylo
a není tedy na co navázat. Jesenice tak nemá místo, se kterým by se
jeho obyvatelé identifikovali, kam
by byli zvyklí chodit a setkávat se.
V centru města je místo takového prostoru křižovatka dvou krajských silnic II. třídy, ulice Budějovická, Říčanská a Zbraslavská, kde
se neustále tvoří kolony vozidel.
Centrem v širším pojetí by se
dalo nazvat území od nákupní zóny až ke křižovatce ulic Budějovická a Na Spojce. Nákupní zóna má
nyní spíše předměstský charakter.
Prostorem, kde by mělo vzniknout náměstí, je nynější areál společnosti SIKO, autobazaru a dnešní křižovatky, kterou tvoří mimo
jiné silnice směrem k Dobřejovicím. Samotné náměstí by mělo být řešeno v souvislosti s bývalým statkem a také průmyslovým
areálem na jižní straně, spolu
s prostorem okolo stávajícího
zdravotního střediska a také veterinárního střediska. Podmínkou
pro vznik náměstí v tomto místě je
zásadní zklidnění dopravy jak ulice Říčanská, tak i Budějovická.
A jak by tedy mělo náměstí vypadat? V nových budovách vymezujících náměstí by měly být v přízemí různé obchody, restaurace
a služby, ve vyšších patrech pak

Jedna z možných variant uspořádání nového náměstí v Jesenici. Vpravo nahoře je ulice Říčanská,
směřující k Dobřejovicím. Nové náměstí má vzniknout na místě dnešního areálu společnosti SIKO,
ležícího přibližně uprostřed obrázku.
byty a kanceláře. Je také nezbytné
komplexně řešit parkování, které
by nemělo narušovat hlavní prostor. V budovách u náměstí by mělo být například také podzemní parkoviště. Prostor náměstí
by měl umožnit shromáždění většího počtu lidí při různých kulturních akcích, farmářské trhy, na
náměstí by měla být zeleň, mohl
by jej oživit i vodní prvek, který by
mohl v dnešní době teplotních extrémů prostor ochlazovat.
Pro konkrétní podrobný návrh
náměstí plánuje město uspořádat architektonickou soutěž. Názory od obyvatel nyní získává prostřednictvím dotazníků.

Město Jesenice také vážně uvažuje o tom, že by si pořídilo vlastní obecní les. Využít by k tomu
mohlo zhruba dvouhektarový pozemek mezi řadovými domy na
kraji Osnice a Pražským okruhem.
O využití tohoto území se začalo přemýšlet v době, kdy se začínala stavět nová škola ve Zdiměřicích. Původně tam chtěla radnice
uložit alespoň část zeminy z výstavby školy a odhlučnit tím dálniční obchvat. Městu by to navíc
ušetřilo milióny korun za její odvoz a uložení. To se nakonec vzhledem k časové tísni a zamítavému
stanovisku odboru životního prostředí v Černošicích nepodařilo

zrealizovat a zůstala otázka: Co
s ním? V Jesenici nyní čekají na
zprávu o bonitě půdy. Pak se rozhodnou, jak budou postupovat
konkrétně dál. Už na podzim ale
chtějí vysadit první stromy.
Největší radost by z nového lesa měli mít obyvatelé Osnice, kteří nejen získají kus přírody navíc, ale les jim pomůže snížit hluk
a prašnost z dálničního okruhu.
K procházkám les ale jistě využijí lidé z celého města. Nicméně to
nebude hned: vzrostlých stromů
by si zde užila asi až tak třetí generace zdejších obyvatel.
n Milan Hulínský
s využitím webu města Jesenice

Ve Světicích bude nové čtyřleté gymnázium NAVIS
Když jsme před dvanácti
lety zakládali Mateřskou
školu Ratolest a dva roky
poté Základní školu NAVIS,
již jsme měli cíl našim žákům nabídnout kvalitní
střední školu.

Z

ároveň jsme si ale byli vědomi toho, že práci na osobnostní a hodnotové formaci
dětí nelze odbýt, a proto jsme pokračovali krůček po krůčku, třídu
po třídě až do deváté třídy.
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Nyní máme souhlasné stanovisko kraje pro zápis gymnázia
a čekáme na pozitivní rozhodnutí MŠMT. Když vše poběží tak, jak
doufáme, budeme již 1. 9. 2021
otevírat čtyřleté gymnázium NAVIS! Máme za sebou desetiletou
praxi a výsledky, které nás povzbuzují k další práci. Pravidelně se umisťujeme mezi 10 % nejúspěšnějších škol v republice
v národním testování (ČJ, M, AJ).
Zároveň budujeme učitelský tým,
na který klademe nároky nejen

v oblasti profesionality v daném
oboru, ale také v oblasti hodnot,
postojů a přístupu k dětem. Věříme totiž, že rozvoj charakteru
a osobnosti je klíčový pro budoucí úspěšný a šťastný život. Proto
nyní oslovujeme i Vás.
Hledáte pro své děti smysluplné vzdělání zaměřené na jazykovou dovednost, na kritické myšlení a na charakterový rozvoj?
Hledáte gymnázium, které Vašemu dítěti poskytne osobní tutoring? Hledáte gymnázium, které

s Vámi bude spolupracovat nejen
v oblasti formování intelektu, ale
také hodnot a postojů?
Ozvěte se nám. Gymnázium
otevřeme již v novostavbě ve Světicích u Říčan. Těšíme se na Vaše
reakce! Více na www.zsnavis.cz.
n Mgr. Jan Vepřek, ředitel
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A KTUÁ LNĚ
NÁ ZORY

COVID-19

aneb jak to vidím já

Očkování seniorů 80+ proti COVID-19
REGISTRACE SENIORŮ 80+ K OČKOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT OD 15. LEDNA 2021 V CENTRÁLNÍM REGISTRAČNÍM SYSTÉMU

Jak se registrovat?

vyplnit on-line registrační formulář na https://crs.uzis.cz
registraci mohou provádět i rodinní příslušníci, sociální pracovníci, praktičtí lékaři
lze ji provést i telefonicky prostřednictvím pracovníků linky podpory 1221
prosíme rovněž starosty obcí, aby jejich úřady pomohly v rámci možností seniorům se zaregistrovat

Co je potřeba pro registraci?
zájemce musí souhlasit s vyplněním informací důležitých pro rezervační systém
následně je zájemce vyzván k registraci termínů na nejbližší oč. místo, kde si rezervuje termín na základě zaslaného PIN kódu
rezervují se dva termíny (dvě očkovací dávky)

Kde očkování probíhá?

Jak očkování probíhá?

při příchodu nejprve slovně potvrdit svou registraci
měření tělesné teploty a převzetí informačního letáku o očkování (pozn. lékařský dotazník je vyplněn již při
registraci osoby do centrálního rezervačního systému)
prokázání identity – OP, pas, ŘP
přiřazení očkované osoby dle RČ v informačním systému
Máte dotazy?
kontrola vyplněného lékařského dotazníku – krátký pohovor s lékařem
provedení očkování
Volejte infolinku
zápis očkování do ISIN (čárový/QR kód)
zdarma
800 710 710
15 minut v čekárně po očkování

Více informací na https://pkr.kr-stredocesky.cz

V

ážení a milí spoluobčané!
Společně jsme vstoupili
do roku 2021. Doufám, že
i vy, stejně jako já, s optimizmem
a vidinou naděje v normální rok.
V normální rok, na jaký jsme byli zvyklí. Dříve asi nikoho z nás
nenapadlo, že nastane situace,
kdy nebude moci ke kadeřníkovi, do společnosti nebo prostě
jen na pivo.
Nadějí na normální, alespoň
druhou polovinu roku, je vakcinace. Musíme vydržet, dříve klid
asi nebude. Neexistuje jiná reálná šance vyhnout se dalším vlnám a lockdownům.
Jedinou možností je nadále
důvěřovat autoritám, hlavně lékařským. Odborníci se na plošném očkování shodují, vrcholní
politici světa se nechávají očkovat. Kdo by měl mít více informací?
Zachovejme si zdravý selský
rozum a nepoddávejme se detailním nebo naopak nepravdivým informacím a otázkám typu:
Kde se vakcína získává? Proč to
stihli vyvinout tak rychle? Na to
existují překvapivě jednoduché
odpovědi, které média ale moc
výrazně neuvádějí.
Přeji všem pevné zdraví a těším se na setkávání na zastupitelstvech, akcích nebo na tom pivě.
Držím nám všem palce!
n Libor Stárek
zastupitel

Pro odvoz na očkování lze využít také službu Senior taxi
Organizace očkování proti nemoci COVID-19 je zcela
v kompetenci vlády a středočeského kraje. Pro vlastní odvoz na očkování mohou ale dobřejovičtí senioři
využít obcí sponzorovanou
dopravu „Senior taxi“.

T

ato služba je již prověřena
dvěma roky úspěšného provozu, pravidelně jí využíva-

jí desítky Dobřejovických seniorů.
Podmínky pro odvoz za účelem
očkování platí stejné jako dosud.
Senior taxi mohou využít občané s trvalým pobytem v obci Dobřejovice starší 65 let. Pro držitele průkazu ZTP, TP a dlouhodobě
nemocné tento věkový limit neplatí a službu tedy mohou využít
i mladší ročníky. Cílem jízdy mohou být nemocnice, zdravotnická
zařízení a úřady v katastru Prahy

a Středočeského kraje, tedy i očkovací místa v Říčanech či v Praze.
Za dopravu osobním automobilem či sanitním vozem z místa
bydliště a zpět platí přepravovaná osoba pouze 50 korun za jedno přistavení vozu, ostatní náklady hradí dopravní firmě Pohoda
Transport obec Dobřejovice.
Také pro zajištění dopravy do
očkovacích míst platí, že je dopravu nutné objednat nejpozději

2 dny před plánovanou cestou na
obecním úřadu na telefonních číslech 323 603 310 či 607 058 184.
Při objednání sdělíte datum, hodinu a místo přistavení vozu, speciální požadavky (potřeba asistenta, přeprava osoby se sníženou
pohyblivostí…), přesnou adresu
a čas určení cesty, počet přepravovaných osob a předpoklad doby
pobytu u lékaře.
n Obecní úřad Dobřejovice
www.dobrejovice.cz
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ROZHOVOR

„Dobřejovice? Váhala jsem. Teď na ně ale nedám
dopustit,“ říká písničkářka Jana Rychterová.

M

áme velkou výhodu, že
v Dobřejovicích s námi
žije také celá řada známých a populárních osobností.
Chceme se proto pokusit postupně vám nabídnout rozhovory s nimi. Jsme moc rádi, že nám tentokrát vyšla velmi ochotně vstříc
písničkářka Jana Rychterová. Poznávacím znamením jejích koncertů jsou nejen skvělé texty, ale
také humor, který není, popravdě řečeno, u většiny písničkářek
zrovna obvyklý. Nakonec patrný je
i z následujících řádek.
Jano, proč jste si vybrala Dobřejovice jako místo pro život?
JR: Dobřejovice vybral můj
muž. Už tu totiž jednou bydlel,
má tady děti. A když jsme hledali dům k pronájmu, padl mu zrak
na inzerát umístěný právě sem.
Všechno by klaplo hned, ale já se
dlouho rozhodovala. Bydlela jsem
v širším centru Prahy a odchod
z velkoměsta jsem doslova oplakala. Nebudou mi tu cinkat tramvaje pod oknem, bude mi chybět
bar v ulici, všude je daleko. Jenže
pak jsem si uvědomila, že tramvaje spíš hučí, do baru chodím
jednou za dva roky a Dobřejovice jsou na úžasně strategickém
místě. A sotva jsme se nastěhovali, zamilovala jsem si to tu, během chvíle jsem byla doma. Našli
jsme tu kamarády, je tu příjemný
vesnický život, spousta zeleně kolem. Každý rok si užijeme masopustní průvod, vím, že je spousta
akcí ve skále, i když jsem je v minulosti kolikrát ani nestačila na-
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vštívit, zajdeme na pivo do hospody, na koupačku do rybníka.
Mimochodem, i teď v zimě je tam
skvělá koupel.
Jste známá jako zpěvačka a rozhlasová moderátorka. Vždycky
jste se touto prací živila?
JR: Kdepak, začala jsem jako
učitelka a vystudovala pedagogickou fakultu. Ve škole jsem samozřejmě zpívala a hrála na kytaru s dětmi, vymýšlela jsem pro
ně písničky. A po vítězství v jedné televizní soutěži se mě kamarádka zeptala, proč se tím vlastně
neživím. A tak to přišlo. Nevěděla
jsem, jak začít, tak jsem vzala kytaru a začala jezdit po okolních školách s písničkami o češtině. Mimochodem s tím pořadem jezdím
dodnes a podle CD Hrátky s češtinou se děti pořád učí vyjmenovaná slova. To ostatní přicházelo
pomalu a postupně - začala jsem
skládat písničky, o kterých kdosi
napsal, že jsou to šansony. Dnes
jsou moje písně na pomezí šansonu, folku a blues, jezdím jako písničkářka s kytarou, mám svoji doprovodnou kapelu. Když před lety
přišla nabídka práce v Českém
rozhlase, bylo to jako sen, protože rozhlas byl pro mě opravdu pojem. Každopádně všechno přišlo
pozvolně a přirozenou cestou.
Od kdy zpíváte a kdo Vás ke zpěvu přivedl?
JR: Mám pocit, že zpívám odjakživa, naše rodina byla zpěvavá a vévodila tomu maminka. Jakmile jsme jeli autem, všichni jsme
zpívali. Ona trochu peskovala ta-

tínka za volnější intonaci, přirozeně jsme si se sestrou zkoušely druhé a třetí hlasy. Řekla bych,
že naše rodinné zpívání znělo fakt
dost dobře. Dodnes umím nazpaměť desítky a desítky lidových písniček od Chodska až po východní
Slovensko. Díky sestře zase sypu
z rukávu staré trampské písně.
A vidíte, dneska se mi to náramně hodí, protože s podobným programem jsme objely Čechy a Moravu s dámským triem Pragtet.
Na jaké hudební nástroje hrajete a odkdy?
JR: Tak to je trochu paradox. Do
hudebky jsem chodila na housle
a později i na kontrabas, ale při
koncertech se doprovázím na kytaru, na kterou jsem se naučila sama. Ta mě bavila nejvíc, dalo se
u ní zpívat. A hlavně jsem se opičila po starší sestře. Když hrála
ona, musela jsem taky. První akordy jsem zkoušela někdy ve třetí třídě, hrávala jsem na oddílových výletech a u táboráků. Jsem zkušená
kytaristka, jen když vidím klasicky
vzdělané kytaristy nebo jazzmany,
tiše se ukloním a mlčím. Jako dítě jsem toužila hrát na klavír, ale
neměli jsme ho doma, tak jsem
chodila hrát k mámě do knihovny,
kde pracovala. Jen tak podle sluchu jsem si hrála a doprovázela
písničky, což občas dělám pořád.
Dneska mám štěstí, že jsem obklopená skvělými muzikanty a zůstávám si u své kytary. Ovšem mám
ještě jeden sen. Chtěla bych se naučit na teremín. A myslím, že na to
jednou dojde.

ní večery patří Klubu Rádia Junior a sobotní zase Nočnímu Mikrofóru na Dvojce.

Kde nejčastěji vystupujete
a s jakým programem?
JR: Teď jste mě rozesmál. Kdy
já jsem naposledy zpívala před
lidmi? Už ani nevím, v prosinci
jsem měla online koncert na Chodovské tvrzi, před tím jsem několikrát zpívala v domovech seniorů
šlágry minulého století, aby si lidé mohli zazpívat taky a trochu
pookřáli. Za normálních okolností jezdím po celé republice. Vystupuji v kulturních domech, na
městských slavnostech, v kostelích, hezky se rozbíhaly festivaly.
Teď jsem velmi vděčná, že můžu
být slyšet v rozhlase. Moje úter-

Jaká dosavadní místa pro vaše
vystoupení považujete za nejzajímavější či za nejkurióznější?
JR: Tak to vím přesně. Nejkurióznější byla dělostřelecká tvrz
Bouda. Totiž kromě toho, že zpívám jako písničkářka, mám taky
projekt Two Voices, který stojí na
interpretaci slavných maličkostí
klasické hudby s mými texty, které
jsou… no, poněkud potrhlé. Zpíváme Chačaturjanův Šavlový tanec
o krádežích, Offenbachův Kankán
je o plastických operacích, Bachova Badinerie zase o cestování s navigací. A Beethovenova Osudová je
o betonu. Ten beton se zalíbil čle-

Jana Rychterová
natočila dosud čtyři samostatná CD - Po cestách soumraku,
To je život, Mrak, Tak hraj a nejnovější Dneska ještě můžem.
Dalším jejím projektem je unikátní vokální skupina Two
Voices, která se věnuje netradiční interpretaci perliček klasické i populární hudby. Na
svém kontě má dvě CD - Two
Voices, TWO a Crazy Classic.
Věnuje se i tvorbě pro děti, pro které natočila tři CD Hrátky s češtinou a s dopravní výchovou a Zpívací písničky
1 a 2. Od roku 2014 pracuje
v Českém Rozhlase jako moderátorka Rádia Junior.
Narodila se v Rokycanech
a v Dobřejovicích žije od roku
2010. Má devětadvacetiletého
syna Tomana. Jejími zálibami
je jízda na motorce, potápění,
otužování a dobré jídlo.
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nům historického klubu, který
pořádal oslavu v tom betonovém
bunkru. Vzpomínám, jak jsme se
s kolegyní převlékly do večerních
rób a v botách na vysokém podpatku jsme šly několik set metrů
do útrob hory doprovázeny tichým
procesím slavnostně vystrojených
posluchačů, kteří jako by vyskočili ze stroje času. Na cestu nám svítily bledé lampy, my v lodičkách
proskakovaly mezi loužemi a kolejištěm. Samotné koncertní místo byla chladné, vlhké, hořely tam
svíce, bylo to vážně magické. Moc
se mi taky líbilo, když jsem zpívala
v Kramářově vile nebo ve Španělském sále na Pražském hradě. Zpívám ráda všude, ale nejvíc si užiji
zámky, kostely a chrámy, případně
svoje koncerty v Divadle Semafor.
Dokážete si představit, že zpívání a moderování budou Vaší celoživotní náplní?
JR: Ano, je to moje láska, radost a životní motor. A taky trochu droga. Nechci se rouhat, ale
kdybych mohla v devadesáti zpívat na reggae festivalu a hned po
mém výstupu mě klepla pepka,
byl by to ideál.

Jak moc a v čem ovlivnila
a ovlivňuje Váš život pandemie
koronaviru?
JR: Moji profesi pandemie
ovlivnila dost fatálně. Nejdřív to
bylo pro všechny trochu dobrodružství, teď už cítím únavu ze
všech stran. Sytý hladovému nevěří, ale se znepokojením sleduji,
jak lidé z oborů, kterých se omezování nedotklo, s lehkostí posílají do pekel ty, kteří nemůžou dělat
svoji práci. Vláda nemá jednoduchou pozici, něco dělat musí, ale
cesta strachu, zákazů a restrikcí,
kterou zvolila, se mi nelíbí a neztotožňuji se s ní. Současná omezení lze dodržovat jen po určitou
dobu, dřív nebo později z toho člověku přeskočí a vykašle se na to. Já
bych dala přednost vysvětlování,
zdvořilému požádání a spolupráci při zachování fungující společnosti. Pak by všichni byli daleko
ochotnější. Jsou lidé, kteří tvrdí,
že ostatní jsou blbí a nikdo by nic
nedodržoval. Já říkám, že to nikdo
ani nezkusil. Na druhou stranu
jsem díky koronavirové době vytvořila píseň Víno, která se stala
virálem na sociálních sítích. Takže to je vlastně pozitivní.

Jsme na začátku nového roku. Co
Vás v něm čeká a na co se těšíte?
JR: Jsem velká optimistka, takže věřím, že nás čeká dobrý rok.
Chtěla bych udělat hezký koncert
ke svým padesátinám. Těším se,
že se zase bude koncertovat, že se
v létě budeme potápět, jezdit na
motocyklech a setkávat se s přáteli. Tahle doba mnohé změnila, ale hodně nás i naučila. Když
je sinusoida dole, musí jít zákonitě nahoru. Taky se říká, že každé šlápnutí do lejna přináší štěstí, proto jsem přesvědčená, že i to
loňské cosi na botě s sebou přinese něco dobrého.
Máte nějaký vzkaz pro naše čtenáře?
JR: Vzpomněla jsem si na dávnou epizodu z Bakalářů. Tam Dáša Veškrnová ležela v nemocnici
a říkala své spoluležící pacientce:
Vydržať. Vydržať! To je v téhle situaci asi jediné “moudro”, které
mě napadá. A když už to musíme
vydržet, pokusme si to co nejvíc
zpříjemnit a udržovat si dobrou
náladu. Zkrátka buďme na sebe
hodní.
n Milan Hulínský

SPO L EČENS K Ý A S P OLKOV Ý ŽIVOT

Lednové dění v mateřské škole Korálek

L

ednové aktivity v mateřské
školce se odehrávaly ve znamení zimy. Děti si společně
na svátek Tří Králů vyrobily královské koruny. Dozvěděly se zajímavé informace o této pradávné
tradici, která se pod záštitou Charity České republiky udržuje symbolicky i v současné době s humanitárním významem.
Začátkem ledna děti přivítaly
sněhovou nadílku s obrovskou radostí. Na školní zahradě se stavějí
sněhuláci, děti se kloužou z mírného svahu na kluzácích, stavějí

se sněhové bábovičky. Malí kamarádi se nemohou sněhové nadílky
nabažit.
Nejen venku, ale i ve třídách se
provozují zimní sporty. Bruslí se na
linoleu pomocí koberečků, mačkají se koule z novin, hrají se různé hry ve znamení zimních sportů
a počasí. Děti svoji neskrývanou radost přenášejí nejen do své výtvarné tvorby, ale také do písniček a říkanek se zimní tématikou.
Poklidné dny a pevné zdraví
v Novém roce 2021 Vám všem přejí
n děti a zaměstnanci MŠ Korálek

www.dobrejovice.cz
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FOTO GRA FIE OD Č TENÁ ŘŮ
Na facebooku jsme vyzvali občany k zaslání fotografií zasněžených Dobřejovic a zimních radovánek v nich. Pojďme se společně podívat, jaké
krásné fotky nám přišly.

Alan Hopp

Jozef Papp

Mariglen Nora
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Jozef Papp
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Z AJ ÍMAVOSTI Z OBC E

Dobřejovický uličník
Na

Prů
h

on

ě

Ulice Na Průhoně vede od
dobřejovického Spolkového
domu vzhůru až k ulici Horní. Pojďme se podívat na
původ jejího jména a díky
hiostorické fotografii také
do historie některých dobřejovických rodin.

P

ojmenování ulice vychází
z podstatného jména průhon. Průhon byla cesta pro
vyhánění („prohánění“ a usměrnění) dobytka například na pastvu nebo k napajedlu. Často se
jednalo o pruh území ohrazený zpravidla dřevěnou ohradou
proti pronikání dobytka na okolní pozemky. Někdy byl průhon také z obou stran uzavíratelný. Jak
přesně tento dobřejovický průhon vypadal, nevíme. Pamětníci,
se kterými jsem mluvil, si na žádné speciální ohrady proti dobytku
nevzpomínali. Spíše si toto místo pamatují jako obyčejnou polní
cestu k obilným a řepným polím
nad obcí směrem k Modleticům.
Co se týče jména, tak si odborná literatura všímá, že i po
ústupu zemědělské malovýroby zůstalo slovo průhon zachováno v mnoha pomístních názvech. Stejně tak tomu bylo u nás.
V Dobřejovicích souvisí tento původ nejen s ulicí Na Průhoně, ale
také s ulicí Na Draškách. Její jméno vychází ze slova draha, které
mělo stejný význam jako průhon.
Překvapivé není ani to, že obdobný původ má jméno obce Průhonice. To vzniklo jako označení vsi,
založené na průhonech.
Dřívější vzhled ulice Na Průhoně si můžeme přestavit podle
výše otisknutého snímku z konce padesátých let. Na něm jsou
dobřejovické ženy na cestě na pole, nebo z něj, právě na záčátku
zmíněné ulice. Zajímavé je, v ko-

Dobřejovické ženy na začátku ulice Na Průhoně okolo roku 1959. Dnes by byl vpravo plot zahrady Spolkového domu. Místo stodoly vlevo je dnes plot domu Čestlická 17, ve kterém bydlí rodina Látových.
lika domácnostech v obci je tato fotografie uchovávána. Já sám
vím o třech rodinných archivech,
ve kterých se tato fotografie nalézá. A vzhledem k množství vyfotografovaných žen ani není divu. S mírnou nadsázkou se jedná
o kroniku některých dobřejovických rodů.
Stojí na ní zleva:
1) Ludmila Měkotová, maminka
Jaroslavy Bursíkové, babička Ladislava a Jaroslava Bursíkových.
Manželé Měkotovi přišli do Dobřejovic z nájemcem dvora a zámku, panem Gärtnerem, na začátku
2. světové války. Pan Měkota mu
dělal šafáře.
2) Františka Baštová z Čestlické
ulice. Matka Věry Urbanové, babička Věry Lízálkové, prababička
Martiny Chvátalové.

3) Marie Vykusová ze Skalice.
Babička Marcely Gnatišina a Otakara Kohouta, prababička Tomáše Kubíčka.
4) Marie Hejnová, rozená Urbanová ze Skalice. Maminka paní
Hany Michlerové, babička Pavla
Michlera, prababička Pavla Michlera a Markéty Doležalové.
5) Františka Mikulášová, rozená Slabihoudová, z Čestlické ulice. Babička truhláře Jiřího Lásky
a paní Jiřiny Urbanové.
6) Alžběta Adamcová, rozená Maňasová ze Skalice. Maminka truhláře Jaroslava Adamce, babička Jaroslava Adamce a Jindřišky Uhrové.
7) Gertruda Druxová, narozena v Berlíně. Do Dobřejovic přišla
v roce 1945 s manželem Karlem
a dcerkou Dagmar. Babička Pavla, Karla a Tomáše Bohoňkových.

8) Marie Svátková - maminka
pana Františka Svátka, babička
Marcely Nimrichtrové a Miroslava Svátka.
9) Marie Rudolská, maminka Ivo
Rudolského a Pavly Mikuškové
a manželka Františka Rudolského.
10) Zdena Rudolská, sestra paní
Forejtové. Vdala se za vdovce Jana Rudolského, který měl z prvního maželství s paní Annou Rudolskou (roz. Zápotocká) dva syny
Josefa a Františka.
Původní polní cesta je dnes
hlavní spojnicí celé lokality okolo
ulice Lipová. Napravo od ní, v dřívějí takzvané Jeřábkově zahradě,
byla postavena původní dobřejovická školka, dnes Spolkový dům.
n Jan Chvátal ve spolupráci
s Pavlou Mikuškovou
a dalšími pamětníky
www.dobrejovice.cz
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Dobřejovice ve fotografiích včera a dnes
Další ze starých fotografií
nás přivádí na náves
naproti poště, před někdejší
hospodu U Horáčků. O historii tohoto domu s číslem
popisným 45 se dnes dozvíte více nejen díky kronice, ale i díky svědectví potomků hostinských Jana
a Karla Horáčkových.

J

sem moc rád, že pravidelně
zveřejňované výzvy pamětníkům ke zpřístupnění fotoarchivů začínají přinášet své ovoce. Níže zveřejněnou historickou
fotografii hospody U Horáčků
mi donesla paní Jiřina Urbanová. Po jejím zveřejnění na obecním facebooku se mi ozvali právě Horáčkovi. Dostal jsem díky
tomu možnost popovídat si nejen o historii domu s vnučkou
hostinského Jana Horáčka a dce-

rou jeho nástupce Karla Horáčka, paní Hanou Sovovou. Bylo to
zajímavé a milé vyprávění!
Pojďme ale ještě dále do historie. Obecní kronika uvádí, že
takzvanou „dolejší“ hospodu postavil v sedmdesátých letech devatenáctého století pan Antonín
Škába. Jeho syn se jako student
zapojil do vlasteneckých protirakouských aktivit, za což dostal čtyři roky těžkého žaláře.
V roce 1877 prodává pan Škába hospodu a v rychlém sledu
se zde střídají majitelé: Hozmannovi, Chrstovi, Kafkovi, Šatopletovi a Řezáčovi. Rychlé střídání majitelů se zastavilo až v roce
1886 díky Josefovi Kučerovi z Nupak. Ten hospodu provozoval se
svou ženou Karolinou až do roku
1907. Toho roku od něj hospodu
koupili manželé Jan a Anna Horáčkovi z Velkých Popovic.

DŘÍVE: Hostinec u Horáčků okolo roku 1930. Zleva hostinský Jan
Horáček, jeho žena Anna, vedle ní jejich dcery Anna a jedna z dvojčat
(Jiřinka či Emilka). Třetí zprava jejich syn a budoucí hostinský Karel.

10 www.dobrejovice.cz

A právě je vidíme na fotografii z třicátých let zcela vlevo před
štítem domu. Paní Anna pocházela z Lipan, z početné rodiny. Asi
v jejích 16 letech ale většina příbuzných umřela na tuberkulózu.
Vzala si jí k sobě nejstarší sestra,
která v té době již byla přivdána
do hospody v Čerčanech. A právě
tam si jí namluvil pan Jan Horáček. Ten byl řezníkem a objížděl
s koněm po vsích a od sedláků vykupoval dobytek na porážku. Jan
a Anna Horáčkovi si nejdříve pronajali hospodu v Popovicích, naroti velkopopovickému pivovaru. Tam začínali a narodil se jim
tam i první syn. V roce 1907 si pak
propachtovali hospodu v Dobřejovicích. Zde se rodina utěšeně
rozrůstala - nakonec měli 7 dětí.
V roce 1934 se s nejmladšími dcerami odstěhovali do Kolína a tam
si koupili malé řeznictví.

Hospodu po nich převzal jejich
syn Karel, který jí ale rodičům
musel splácet. Platila se daná
procenta z každého vytočeného
sudu. Pan Karel Havlíček hospodu přestavěl a kvůli rekonstrukci
se i zadlužil. Dluhy bohužel rodině zůstaly i poté, co byla hospoda
rodině sebrána. Horáčkovi přežívali v zadní části objektu. Dle
vzpomínek paní Sovové nestálo
bydlení vedle hospody opravdu
za moc.
A jak vlastně hospoda vypadala? Ve štítové části domu byl sál,
do kterého se vcházelo ze dvora
dvěma dveřmi. Třetí dveře vedly
do lokálu. Za ním byla kuchyň, za
kterou pak bydlela rodina majitele. V objektu ležícím při vjezdu do
dvora bylo řeznictví. V jeho polovině se porážel dobytek, ve druhé
byl krám. Samostatným objektem
ve dvoře byla lednice. Do jejího

NYNÍ: V objektu bývalé hospody sídlí dnes v dřívějším sále antikvariát „Červený knír“, který funguje zatím pouze přes internetový obchod.
V pozadí snímku vidíme začátek ulice Skalické.
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Poválečná fotografie vypráví o historii domu sama o sobě. O znárodnění svědčí znak jednoty, nápis „Pohostinství“ a dost možná
také neutěšený stav objektu. O době válečné zase blednoucí nadpis
„gasthaus“ nad tím. Objekt vlevo je někdejší řeznictví.
sklepa se celou zimu skládal led,
který ledaři přiváželi ze Skalníka. Neskladovalo se tam jen pivo,
ale také se tam věšelo maso. Zajímavé je, že dlouho dobu zde také
pod přístřeškem byla pípa. Hostinští museli pro každé pivo na
dvůr a s ním zase zpět do lokálu.
Po znárodnění hospody si pan
Karel Horáček koupil koně a jezdil na benešovsko stahovat dříví
v lese. V sobotu jezdil domů, nafasoval si seno a zrní pro koně a pak
celý týden přebýval v pronajaté
maštali ve vesnici Barochov. Karel Horáček umřel v lednu 1961.
Budovu převzal do svého majetku místní národní výbor, který začal s přestavbou na kulturní
dům. Taneční sál se zvětšil směrem do dvora, předělal se sklad
piva a sociální zařízení a zavedlo se ústřední topení. Budova dostala také novou střeší krytinu,
bleskosvody a okapní žlaby.
Kulturní i společenský život
zde byl velmi bohatý. Dlouhou dobu zde hráli svá divadelní představení dobřejovičtí ochotníci. Po
roce 1948 se zde konaly chůze
MNV, JZD, Národní fronty, Jednoty či veselice po oslavách 1. Máje. Před přesunem do kulturního
domu do Kamenice se zde konalo také setkání seniorů. Napří-

klad v roce 1976 na něm v estrádě vystoupili pražští umělci Karel
Štědrý, Josef Zíma a Aťka Janoušková. Nedílnou součástí byly také
požárnický a myslivecký ples či taneční zábavy o pouti a posvícení.
Zkrátka nepřicházely ani děti,
pro které se zde konávaly dětské
karnevaly, mikulášské besídky.
Jednu dobu se v sále každou neděli promítaly 16mm filmy. Dopoledne to byly pohádky, od 15 hodin pak filmy pro dospělé.
Po roce 1989 byl tento dům
jako jeden z prvních v naší obci vrácen v restitucích původním
majitelům. Vzhledem k nepříjemnostem vznikajícím ze sousedství
obytných prostor a hospody byla
hospoda zrušena. Následně Sokol Dobřejovice vybudoval na fotbalovém hřišti hospodu z bývalé
klubovny. Kvůli chybějícímu sálu
se přestaly konat oblíbené taneční zábavy. Krátkou dobu mohl J.
Richtr pořádat diskotéky na parketu na hřišti, kvůli stížnostem
občanů ale byly následně obecním úřadem zakázány.
V původním sále U Horáčků
byl například velkosklad koberců, lina, ložního prádla a dalšího.
Dnes je zde sídlo a sklady internetového antikvariátu Červený knír.
n Jan Chvátal s pomocí pamětníků

Na podiu v sále U Horáčků také hráli místní ochotníci divadlo.
V horní řadě jsou herci. První zleva Josef Bursík, čtvrtý zleva Ladislav Bursík, čtvrtý zprava Josef Gut, třetí zprava František Rudolský.
Vepředu sedí muzikanti, kteří divadlo doprovázeli.

Hospoda U Horáčků byla důležitým centrem života v Dobřejovicích,
jak dokládá snímek dobřejovických občanů zachycených okolo roku
1927 na zápraží před vchody do lokálu a do sálu.

Pozvánka na jeden z posledních plesů, který se v sále tehdejšího
Kulturního domu uskutečnil.

PO DĚKOVÁNÍ

OPRAVA

O historii obce bych nemohl psát bez stále se většího okruhu sousedů,
kteří mi pomáhají ověřovat informace z kroniky. Za spolupráci bych
chtěl poděkovat především Pavle Mikuškové, paní Vlastě Marcinkové,
ale i řadě ostatních.
n Jan Chvátal

V minulém čísle Zpravodaje jsem na základě údajů z kroniky psal,
že byt v patře nad poštou obývala rodina pana Mráze. Pamětníci
mne vyvedli z omylu, jednalo se o člena JZD pana Waltera Maaze.
Za upozornění na chybný údaj děkuji.
n Jan Chvátal
www.dobrejovice.cz 11
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Dobřejovičtí fotbalisté běhali
na pomoc svému kamarádovi
Na začátku bylo měření
aktuální sportovní formy
dobřejovických fotbalistů
při zimní přestávce. Na konci
pak shromážděná částka
20 000 korun na pomoc
jejich kamarádovi z týmu
Lukášovi Váchovi, který je
po úrazu upoutaný na invalidní vozík.

A

jak k této částce došli? Nedošli. Oni k ní vlastně doběhli. „Řekli jsme si, že nejen pro dobrou fyzičku a formu
hráčů, ale i pro nějaký smysluplný účel bychom mohli začít více
běhat. Kromě tedy obvyklého hecování, kdo naběhá více, se celá kabina „A“ týmu rozhodla pro
užitečnou věc. Za každý naběhaný
kilometr dáme deset korun a celkovou částku pak věnujeme na
nějaký dobročinný účel,“ vysvětlil
Ondřej Dvořák, trenér „A“ týmu.
Do běhání se zapojilo 17 hráčů z místního „A“ i „B“ týmu dospělých. Dohromady naběhali
650 kilometrů. Průběžně si pořizovali selfíčka a ty dávali na facebook. „Na konci jsme se domluvili

i s vedením klubu, že k nastřádané částce dáme ještě další peníze
podle toho, kdo kolik dát může,
a vybranou částku pošleme Lukášovi,“ řekl Ondřej.
Běhání pro dobrou věc s nimi
sdíleli, a to nejen na facebooku,
i jejich fanoušci. „Chceme fotbal
v Dobřejovicích co nejvíce přiblížit
lidem v obci. Určitě to tedy nebyla
naše poslední akce, která by k tomu měla přispět,“ zdůraznil Ondřej. Podle něj navíc běhání s takovýmto silným motivem celou řadu
hráčů takzvaně „nakoplo“. A to by
se mohlo pozitivně projevit i v jarní části fotbalové sezóny.
A co říká na aktivitu svých bývalých spoluhráčů a stále dobrých kamarádů Lukáš Vácha?
„Vůbec jsem netušil, že něco takového chystají. Překvapilo mě
to a dojalo zároveň. Moc jim za
to děkuji. Jsou to super kluci,“ řekl. Darované peníze využije v plné výši na úhradu asistenčních
služeb a fyzioterapii. Lukáš se ale
také vyjádřil k současnému sporu
mezi vedením obce a fotbalovým
klubem. Vzniklá situace ho velmi
mrzí. „Jsem srdcem Dobřejovičák.

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

Takovéto věci se mě proto dotýkají. Navíc i přes svůj fyzický handicap se stále cítím fotbalistou. Měl
by se najít mezi oběma stranami
smír založený na rozumném, lidském přístupu. Nejsme tak velká
obec, abychom si to tu kazili takovýmito zbytečnými sváry,“ řekl. Proto by byl rád, kdyby vedení klubu i obec „táhly společně
za jeden provaz.“ Podle Lukáše
by to bylo potřeba i pro nezbytnou kultivaci areálu fotbalového
hřiště včetně zázemí. „Například
umývárky v kabinách jsou už léta
v žalostném stavu. Od té doby, co
se zprovoznily, se na ně pořádně
nešáhlo,“ dodal.
n Milan Hulínský

Obecní policie Vestec
Tel.: 739 156 156
Finanční úřad
Tel.: 323 627 305,
323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Okresní správa sociálního
zabezpečení Praha‑východ
Tel.: 284 005 401
Fax: 284 005 404
E‑mail podatelny:
posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh
Úřad práce, kontaktní pracovi‑
ště pro Prahu‑východ
Tel.: 950 151 111
Fax: 950 151 302
e‑mail: posta@py.mpsv.cz
Koordinátor sociální práce
Tel.: 725 369 985 (Po a St)
Tel.: 774 780 543 (Út a Čt)
Volejte vždy od 9 – 16 hod.
Poruchy veřejného osvětlení
Telefon: 800 101 109
– je nutné uvést číslo lampy,
která nesvítí, a ulici.
Poruchy elektřiny
Telefon: 840 850 860

MASOPUST 2021
S ohledem na stále trvající nouzový stav a na ochranu účastníků se letošní masopustní
veselí bohužel nebude moci uskutečnit.
Všichni doufáme, že se v příštím roce již při této tradiční akci sejdeme bez jakýchkoli
omezení.
n za organizátory rodina Dvořáčkových

Poruchy plynu
Telefon: 272 767 300
Informační linka koronavir
Telefon: 1212
Při vážných zdrav. problémech
Telefon: linky 155 či 112
Informace o obci
www.dobrejovice.cz
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