DUBEN

2015

Dobřejovický
zpravodaj

www.dobrejovice.eu

Další fotografie ze slavnostního
vítání nových občánků
Dobřejovic najdete
na straně 9.

První

L

jarní den

etošní první jarní
den, bylo nejen
krásné počasí, ale
byl i dnem, kdy se v naší obci obnovila po dvacetipěti letech tradice
vítání občánků.

Slunečné počasí předznamenalo atmosféru slavnosti
na obecním úřadě, na kterém bylo přivítáno dvanáct
našich nových spoluobčánků, narozených v letech
2012 až 2014.
Kromě dětí, které byli nejdůležitějšími a samozřejmě
i nejkrásnějšími aktéry odpoledne, se zasedací síň úřadu
zcela zaplnila jejich rodiči
a prarodiči a dalšími hosty.
Slavnost zahájila paní
Charvátová a poté se o přivítání všech přítomných postaraly básničkami, písničkami a hudbou děti, z nichž
některé jsou jen o málo
starší než Ty, kvůli kterým
se slavnost konala. Věřím,
že za pár let budou vítat
nové občánky i oslavenci
z tohoto dne.
Poté starosta oslovil následující nové občánky: Jana

Breburdu, Terezu Brotánkovou, Marii Hájkovou, Martina Koubu, Nikolu Kubíčkovou, Ilju Lemeškina, Alexandru Pappovou, Barboru Prokopovou, Anetu Vítovou,
Viktorii Votlučkovou, Tadeáše Zdeněka a Sebastiána
Šandu.
Nesliboval jim volná místa
ve školkách, ani výstavbu
dětských hřiš9; řekl jim, že je
rád, že v Dobřejovicích přibývá nový život, že potkává
a bude potkávat kočárky, že
slyší dětský smích.
Řekl jim, že doufá, že budou v Dobřejovicích vyrůstat, že Dobřejovice pro ně
budou vším, čím má dětství
na venkově být.
Že by je mělo budit spíše
kokrhání kohouta než hukot aut. Že kalhoty budou
mít špinavé od bláta spíš,
než kdyby si na nich vytlačily kolena vysedáváním před
obrazovkou. Že větší zábavou pro ně bude stavění
bunkru v houští než hledání
zábavy v zábavních centrech. Že lepší než aquapark
se jim budou zdát místní
rybníky. Že přátelství na celý

Život v obci
život najdou mezi dětmi na
ulici než na sociálních sítích.
Vyslovil přání, aby až vyrostou, se rozhodly v Dobřejovicích zůstat, protože jim tu je
dobře, a když je život zavede
jinam, aby na Dobřejovice
vzpomínaly jako na místo,
kde strávily hezké dětství.
Poté rodiče převzali za
děti, jako vzpomínku na
tento den, pamětní mince.
To děti příliš nezajímalo, zato z krásného velkého plyšáka měly velkou radost.
Slavnost byla zakončena
přípitkem a nezbytným fotografováním.
Slavnost skončila, ale zůstal příjemný pocit z hezkého odpoledne.
Speciální poděkováni za
přípravu a organizaci
patří kulturní komisi zastupitelstva,
jmenovitě
pak zejména paní Mikuškové, Charvátové a všem
účinkujícím dětem.
Jiří Kappel,
starosta obce
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Zprávy ze zastupitelstva
Z

Život v obci

astupitelstvo se sešlo na svém jednání 16. dubna a mělo na programu:

■ Zklidnění dopravy
v obci
Jednalo se o již čtvrté
jednání o tomto problému.
Tentokrát však k rozhodnutí zda na návsi bude kruhový objezd nebo běžné
křížení došlo.
Po prezentaci projektantem a dlouhé diskuzi odhlasovalo zastupitelstvo řešení
ve variantě doporučené stavební komisí, tj. s kruhovým
objezdem.
Protože však projekt zahrnuje nejenom dopravní řešení na návsi, ale i všechny páteřní komunikace, je tématu
věnován samostatný článek.
Současně bylo schváleno
uzavření smlouvy na projektovou dokumentaci se společností AF-City Plan s.r.o.

■ Smlouva s FK Sokol
Dobřejovice
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Na základě jednání zastupitelstva z ledna t.r. bylo zahájeno jednání o návrhu nové smlouvy o nájmu s FK
Dobřejovice.
Určená pracovní skupina
se nedokázala mezi sebou
dohodnout na základních
parametrech smlouvy. Proto
byly předloženy dvě rozdílné smlouvy.
Starosta spolu s místostarostou předložili vlastní návrh smlouvy, ve kterém navrhli nájem na dobu určitou.
Dále návrh obsahuje povinnost FK investovat ročně do
fotbalu částku vyšší, než by
činil tržní nájem z pozemku
na němž stojí hospoda a zázemí FK.
Návrh smlouvy předložil
také p. Sklenář s p. Charvátem. Ten předpokládá nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok
bez udání důvodu. Investice
do FK by byla stanovena ve
fixní výši, kterou navrhovatelé neuvedli. Tyto parametry byli hlavními rozpory mezi oběma návrhy.
Diskuze se zabývala tím,
zda nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok bez udání důvodu
vůbec umožňuje dlouhodobou udržitelnost a rozvoj FK,
zda není pro klub likvidační.
Nebo zda vytváří na FK tlak
na zvýšení úrovně fotbalu
v obci.
Kromě toho se většina diskutujících z řad veřejnosti
zabývala především hodnocením práce FK, úrovně jeho
zařízení, apod.
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Vzhledem k neslučitelnosti
postojů jednotlivých účastníků diskuze, silně vyhrocené
atmosféře, bohužel v tomto
složení zastupitelstva běžné, bylo rozhodnuto jednání
přesunout na další zastupitelstvo. Takže další dějství
za měsíc.

■ Termíny zasedání
zastupitelstva
ve 2. pololetí 2015
Byly schváleny tyto termíny: 27. srpna, 24. září,
22. října, 19. listopadu
a 17. prosince, vždy od
18.00 h. na obecním úřadě.

■ Obecní policie
Místostarosta informoval
o společném záměru obcí
Dobřejovice, Modletice, Popovičky a Herink zajistit
v těchto obcích fungování
obecní policie. Jednalo by se
o dva policisty se služebním
vozem vybaveným radarem,
kteří by spadali pod Obec
Průhonice, ale byli by přímo
vyčleněni pro tyto obce.
Jejich hlavní činností by
bylo dodržování pořádku
v obci, obecních vyhlášek
a rychlosti na komunikacích. V té souvislosti informoval o připravovaných
změnách u státní policie,
které mohou znamenat snížení jejich činnosti na území
obce. O dalším vývoji budeme průběžně informovat.

■ Vchod do
Průhonického parku
Na základě pověření zastupitelstva projednali pan
Sklenář a paní Mikušková
s vedením Průhonického
parku současný stav v přístupech do parku. Předložili v tomto směru zprávu,
kde upozorňují na nový
vstup v místě, kde končí

cyklostezka Dobřejovice Průhonice ve vzdálenosti
350 m od původní dobřejovické brány.
Ze zprávy vyplývá, že vybudování turniketu v místě bývalé brány je technicky možné, ale správa parku s ním
nepočítá. Znamenalo by to
investici asi 750 000,- Kč bez
DPH (turniket, stavební práce, dotažení elektrické energie, zpevnění cesty, apod.)
s tím, že náklady by musely
hradit Dobřejovice.
Zpráva nenavrhuje, jak zajistit vstup do parku v místě
bývalé brány.
Pro úplnost bylo připomenuto, že řešení bylo Průhonickým parkem navrhováno při
jednáních v letech 2013–14:
park vybuduje vstup na místě
bývalé brány, s tím, že senioři
65+ a děti do určitého věku
budou mít vstup zdarma.
Proti tomu obec nebude bránit uzavření silnice vedoucí
Průhonickým parkem.
Zastupitelstvo
rozhodlo
v loňském roce, že pro občany Dobřejovic je prioritou
průjezdnost komunikace.

■ Odbahnění
se odkládá
Žádost o dotaci na odbahnění Mlýnského rybníka byla
Agenturou ochrany přírody
a krajiny vyřazena.
Důvod: Obec neuzavřela
na pozemky parc.č.153/5
a 153/6 smlouvy o právu
provést stavbu. Uvedené
pozemky jsou ve správě
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
který ale ze zákona takovouto smlouvu uzavřít nesmí. Úřad však sdělil, že se
stavbou souhlasí a že pozemky budou vydány Pražskému arcibiskupství.
Budoucí vlastník také souhlasil se stavbou, ale rovněž
zatím smlouvu uzavřít nesmí.

Neskutečné! Takže na odbahnění si ještě počkáme.

■ Žádost mateřské
školy o vyjímku
z počtu dětí
Byl vysloven souhlas s vyjímkou v počtu přijatých dětí do druhého oddělení mateřské školky pro školní rok
2015/2016 na 28 oproti stanoveným 24.
Ředitelka školky informovala o tom, že pro školní rok
2015/2016 se podařilo přijmout všechny děti s trvalým
pobytem v Dobřejovicích.

■ Problémy v práci
kontrolního výboru
Na základě zápisu z jednání výboru ze dne 8. dubna 2015 starosta upozornil
jeho předsedu na zásadní
problémy v práci kontrolního výboru; ten to samozřejmě odmítl. Více v zápisu ze
zastupitelstva (vývěska na
budově obecního úřadu)..

■ Rezignace
člena zastupitelstva
Na jednání vystoupil pan
Milan Šindelář, který sdělil,
že z pracovních důvodů rezignuje na funkci člena zastupitelstva. Členem výborů
zůstává.
Předsedající
poděkoval
panu Šindelářovi za práci
v zastupitelstvu, kterou za
čtyři a půl roku, kdy byl jeho
členem, vykonal a současně
i za práci a přístup k akcím,
které se v obci konají.
Příští zastupitelstvo se
koná 14. května.
Standardně se říká, že
už se těšíme. Na zastupitelstvu v letech 2010 až
2014 to skutečně platilo.
Jiří Kappel,
starosta obce
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Zklidnění dopravy
v obci

Jeden z našich
největších problémů

S

távající stav, považovaný za neúnosný, je ještě oázou
klidu a pohody proti situaci, kdyby se řadě developerů podařilo realizovat své záměry v nejbližším okolí naší obce.
Jedním z příkladů je návrh
na vytvoření komerční zóny
od Průhonic po exit 8. Proto
zklidnění musí probíhat ve
dvou rovinách – v první je
odpor proti veškerým aktivitám, a to nejen v bezprostředním okolí obce, které
by u nás představovaly větší
dopravní zatížení a v rovině
druhé technické úpravy na
komunikacích v obci, které
zajistí zpomalení rychlosti
projíždějících vozidel, větší
ochranu chodců i větší bezpečnost pro motoristy.
Zastupitelstvo se od počátku roku návrhem na
zklidnění dopravy, zpracovávaným společností AF-City
Plan a. s., zabývalo a bylo
i předmětem veřejného projednávání.
Na posledním jednání rozhodlo o návrhu, který bude
výchozím zadáním pro zpracování projektové dokumentace.

V čem tedy návrhy
spočívají?
Hlavní, nejviditelnější změnou, bude zásadní přestavba

návsi. Na návsi bude umístěn
kruhový objezd, zúžena vozovka na 6,5 m, vytvořeny
nové přechody a chodníky
pro chodce, nasvětlení křižovatky, nové autobusové zastávky – viz výsek výkresu.

Upravené přechody
pro chodce
■ Na Čestlické bude přechod
doplněn o inteligentní semafor s tlačítkem a bude
nasvětlen, dojde k prodloužení značení přechodu na vozovce optickou
psychologickou brzdou;

■ na Košumberku přechod
doplněn o optickou psychologickou brzdu;
■ doplnění zrcadel a dopravních značek;
■ nakolmení a úpravy oblouků na křižovatkách
Čestlická x Tescoma, Čestlická x U Kapličky, Na Návsi x K Lesíku, Kaštanová x
Skalická, Kaštanová x Jesenická;
■ zúžení profilu upravovaných úseků komunikace
mezi obrubami na 6,5 m,
šířka jízdního pruhu 3 m;

■ Otázka k zamyšlení: opravdu chceme kruhový objezd?

J

iž předchozí zastupitelstvo v čele s paní
starostkou, ing. Marií Žilíkovou, zadalo
společnosti CITY PLANE
vypracovat studii na
zklidnění dopravy v naší obci.

Stávající zastupitelstvo se
v současné době k vypracované studii vrátilo s úmyslem
některé návrhy realizovat.
Dne 10. 2. 2015 se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnila veřejná prezentace studie, při které ing.
Vít Bartoš, vedoucí projektu,
veřejnosti představil možnosti
zklidnění
dopravy
v obci. Mimo drobných do-

pravních prvků v ulici Jesenické, Čestlické a Košumberk, byla hlavní tématem
křižovatka v centru obce.

Návrhy řešení jsou dva:
1. zachovat T křižovatku se zásadními úpravami
2. vybudovat kruhovou
křižovatku
Většina zastupitelů se přiklonila ke kruhovému objezdu a já se ptám: zklidní
kruhový objezd vybudovaný
v centru obce dopravu v celé obci? Budou investované
náklady opravdu efektivně
vynaloženy? Nejsem odborník a musím uznat, že pre-

zentace kruhového objezdu
panem ing. Bartošem byla
opravdu na profesionální
úrovni. Kruhový objezd bez
pochyby zbezpeční průjezd
centrem obce a zaručí větší
bezpečnost chodcům. Povede
však ke zklidnění dopravy
v celé obci?
Já, jako řidička, dám přednost plynulému průjezdu
obcí, ve které je kruhový objezd než abych stála v koloně a dávala přednost vozům
jedoucím na hlavní silnici.
Dovoluji si tvrdit, že takto
uvažuje většina řidičů a v případě vybudování okružní
křižovatky v naší obci, rádi
využijí „zkratku” a projedou
plynule přes Dobřejovice.

■ doplnění
vodorovného
značení – vodící čára;
■ posun označení obce.
Návrh, který obsahuje ještě
celou řadu dalších, relativně
drobnějších úprav, vytváří
podle našeho názoru reálnou
možnost, v případě jeho realizace, zvýšení bezpečnosti pro
chodce i motoristy v obci.
Předpokládáme, že ho po
zpracování projektové dokumentace a po vyjádření všech
dotčených orgánů, představíme občanům Dobřejovic.
Jan Krejčí, místostarosta

Polemika
Jaký dopad bude mít tento průjezd pro ulici Čestlickou, Jesenickou a Košumberk?
■
Vážení spoluobčané,
toto je můj názor.
Zajímá mě však hlavně
váš názor, proto se ptám:
„Chceme opravdu kruhový objezd?”.
Prosím, napište mi své
názory na:
mikuskova@dobrejovice.eu
nebo využijte schránky
umístěné u vchodu na
obecní úřad. Za vaše názory předem děkuji.
Pavla Mikušková,
zastupitelka

www.dobrejovice.eu
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Dobřejovická knihovna:
Mohlo by Vás zajímat
dříve a nyní
N
Život v obci

evím sice přesně,
kdy byla dobřejovická knihovna
založena, ale v roce 1938
již měla 171 svazků.
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Po druhé světové válce se
jmenovala Gottwaldova knihovna Dobřejovice a prvním
knihovníkem byl pan František Zeman, kterého si jistě
pamatujete aspoň jako starostu obce od r. 1990.
V 60. letech byl knihovníkem pan Boh. Pospíšil a knihy byly přestěhovány do
malé zasedací místnosti národního výboru, který se
v té době nacházel v bývalém hostinci U Pospíšilů
(dnes tam je Staročeská pekárna).
Police s knihami (kterých
již v té době bylo cca 800)
získala místo za závěsem
u zdi, která z hlediska vlhkosti nebyla pro knihy tím
nejlepším prostředím.
Až do září 1973 byla knihovnicí paní Ant. Druxová.
Pak jsem byla vedením knihovny, jako členka kulturní
komise a v té době na mateřské dovolené, pověřena
já. S paní M. Olmrovou jsme
nakoupily záclony, látky na
závěsy a potahy na křesla
a postaraly se, aby knihovna vypadala zase o něco
útulněji.
V roce 1974 byla dobřejovická knihovna zapojena do
programu okresní knihovny,
v jehož rámci začaly být poskytovány pravidelné výměnné soubory knih, do
kterých byly knihy vybírány
jednotlivými
knihovnami
podle katalogu, a pověřená
knihovna je pak nakupovala
a rozdělovala.
Knihovna měla předplaceno 5 časopisů pro dospělé
a 2 dětské. V té době poskytoval národní výbor na knihy příspěvek 2000 korun.
Vybíral se poplatek 20 haléřů za vypůjčenou knihu, přičemž naučná literatura a časopisy byly půjčovány zdarma.
V roce 1981 byl poplatek
za vypůjčenou knihu zrušen
a po roce 2000 se zavedl poplatek za registrovaného čtenáře, který je 20 korun za
dospělou osobu a rok a 10
korun platí ročně děti do 15
let a důchodci.
Fungování knihovny jezdily pravidelně kontrolovat
metodické kontroly, které
upozorňovaly na nevhodné
umístění knih. Na lepší časy

www.dobrejovice.eu

se blýsklo, když národní výbor koupil domek po pí Druxové (dnes v něm bydlí
Hlouškovi), opravil jej a v roce 1985 se knihovna přestěhovala do dvou velkých,
světlých a hlavně suchých
místností.
Okresní knihovna pomohla s vybavením a knihám
se dostalo důstojného prostředí. Nicméně, stěhování
nebylo žádnou snadnou záležitostí. Bylo potřeba nejen vše přestěhovat, ale také udělat nové seznamy,
vyřadit příliš poškozené nebo zastaralé knihy, ostat-

řek by se to zvládalo jen
velmi těžko.
Ruce k dílu přiložili např.
paní Dráždilová, Vykusová,
Součková, pan Stárek, Zeman a další. Všichni to dělali ve volném čase, za poděkování a pro dobrý pocit, nikoho nezajímalo, jestli mu to někdo zaplatí.
Toto umístění, kde se knihovna stále nachází, nebylo
a není zrovna nadšeně přijímáno zejména staršími spoluobčany, kteří už přece jen
jsou raději, když je vše po
rovince. I za tím se může
skrývat pokles počtu čtená-

NOVINKA
Knihovna zřídila v objektu obecního úřadu
veřejnou knihovničku, kde si každý, bez jakéhokoliv
poplatku, může kdykoliv půjčit kteroukoliv z nabídky
knih. Po přečtení ji bu[ vrátí, nebo za ní přinese jinou.
Do této knihovničky může každý, který má doma
knížku, která ho již nezajímá, o tuto knížku fond knihovny doplnit. Určitě tím udělá radost někomu jinému.
Knihovnička je umístěna v přízemí úřadu ještě před
mřížemi, takže je dostupná v pracovní dny po celou dobu, kdy je úřad, tedy nejen v úředních hodinách,
otevřen.
Vlasta Marcinková, Knihovna Dobřejovice

ním dát nové obaly a umístit je na jejich místo v policích. S touto prací, která
zabrala celé tři týdny, velmi
pomohly pracovnice říčanské knihovny.
Díky spoustě prostoru,
který už používala pouze
knihovna, bylo možné bez
problémů připravovat nejen různé nástěnky, ale také řadu tematických výstavek. Nebylo nutné vše po
skončení výpůjční doby sklízet, aby mohla místnost
sloužit dalšímu účelu. Byl tu
prostor na posezení a popovídání si. V tomto roce
bylo registrováno více než
90 čtenářů, takže někdy bylo v knihovně opravdu rušno a občas se končilo
i dlouho po výpůjční době.
V roce 1994 byl domek
prodán a knihovna se opět
stěhovala. Tentokrát do
druhého patra pošty, kde
býval byt poštmistra, ale
kvůli radonu již nebyl
vhodný k trvalému bydlení.
Kdo někdy stěhoval větší
množství knih, tak si možná dovede představit, jaká
práce to byla. Bez pomoci
obecního úřadu a družstva,
které zapůjčilo auto s řidičem, ale i samotných čtená-

řů na cca 50 a to i navzdory
tomu, že stále fungovala
(a i dnes funguje) služba
donášky knih domů. Ale
přece jen, vypůjčení si knih
nebylo a není jediným lákadlem, které lidi táhlo do
knihovny. Je to další možnost, kde se setkat s přáteli
a popovídat si.
Letos máme zatím registrováno 22 čtenářů, kteří
mají k dispozici přibližně

900 knih našeho vlastního
fondu a 300 svazků z výměnného fondu, který je
dvakrát za rok obměňován
z Městské knihovny v Benešově.
Husově knihovně v Říčanech přispívá obec Dobřejovice částkou 1000 korun ročně a tak i zde si můžeme
pro své čtenáře vybírat knihy do výměnného fondu
a především je to šikovnější
pro zajištění meziknihovní
výpůjční služby, která umožňuje čtenářům získat knihy,
které se zrovna v „domácím“ fondu nevyskytují.
Když se občas stane, že si
čtenář takto objednanou
knihu „zapomene“ vyzvednout, tak to alespoň nemáme tak daleko, jako do Benešova.
Horší bývá, když někteří
„zapomenou“ knížky vrátit.
Někoho stačí upomenout
jednou, na někoho jsou i tři
upomínky málo, ale těch je
naštěstí menšina. Většina
čtenářů je slušných a i když
ne vždy dodrží třítýdenní
výpůjční lhůtu, tak knížky
s omluvou vrátí nebo nahradí, pokud došlo k jejich
ztrátě či zničení.
Občas se někdo „vymlouvá“ na krátkou výpůjční dobu, ale jiní už dávno zjistili,
že když se chce, tak se způsob pro vypůjčení i vrácení
knih najde.
Nejen že stále funguje
možnost donášky knih do
domu, ale je možné i jejich
vrácení domluvit na jiný termín, či místo, než je oficiální
výpůjční doba a místnost
knihovny.
Vlasta Marcinková,
Knihovna Dobřejovice

Recitační soutěž
Kamarádi a jejich skřítek Knihomolníček
z čtenářského klubu Dobřejovice pořádají

dětskou recitační soutěž
Báseň skřítka Knihomolníčka.
Účastnit se můžou děti všech věkových kategoriích,
každého čeká odměna.
Přihlásit se můžete na mailové adrese:
blanka.rejsek@seznam.cz.
Soutěž proběhne v měsíci červnu,
datum upřesníme dle přihlášených děti.
Děti, přihlaste se,
bude velká legrace, ukážeme, co umíme.

Dobřejovický zpravodaj

Oslava MDŽ
14. března 2015

Život v obci

Okénko z knihovny

P

od záštitou obecní
knihovny připravila paní Blanka Rejšková s dětmi, které pravidelně chodí do Čtenářského klubu, krásný program pro maminky, babičky, tetičky, prostě
všechny ženy, které si
děti pozvaly na oslavu
svátku žen.

Děti si připravily recitační
a hudební pásmo a dvě
loutková představení, přičemž jedno z nich bylo autorské právě z dílny zúčastněných dětí.
Bylo úžasné pozorovat s jakým zapálením děti vše připravily a předvedly. I při této
příležitosti jsem si uvědomila
jaký máme v obci potenciál.
Poděkování patří dětem
i dospělým za vynaložené
úsilí a všem, kteří se přišli podívat, za jejich podporu.
Pavla Mikušková,
Dobřejovice

Láska nad zlato

S

cénář k divadelní
hře, kterou jsme
hráli s dětmi ze
Čtenářského klubu u příležitosti MDŽ, jsem napsala s mojí nejlepší
kamarádkou Ivankou Lehoučkovou ze Zdiměřic.

Děj pojednává o rodičích,
kteří mají dvě dcery, Alžbětu a Marušku. Starší Alžběta
je, jak už to tak bývá, pyšnější. Maruška je mladší
a skromnější.
Tatínek má jméno Karel
a vydělává pro rodinu peníze, stojí ho to ale spoustu sil.
Maminka se jmenuje Julie
a pracuje doma. Ráda vaří
a uklízí, má totiž radost
z „načinčaného“ domu.
Když se Maruška narodila
a trochu povyrostla, přestal
mít tatínek maminku s Maruškou rád a vyhnal je z domu. Maminka s Maruškou si
našly nový domov, kde si žily celkem spokojeně.
Až jednoho osudného dne
se maminka roznemohla
a Maruška musela k tatínkovi a sestře pro pomoc. Ti ji
však vyhnali do strašidelného lesa ke kouzelné babičce
pro byliny.
Maruška se moc bála, ale
kdyby věděla koho potká,
hned by se jí šlo lépe. Potkala prince Lukáše převlečené-

Příběh k zamyšlení
ho za prostého chlapce. Lukáš jí nabídl pomoc. Společně tedy jeli na koni jménem
Spirit hledat babičku, která
by mohla pomoci.
V lese žila i rodina skřítků.
Ti na ně vybafli z křovíčka
a po vzájemné domluvě je
dovedli k babiččině chaloupce. Skřítci měli strach z kouzelné babičky, proto utekli.
Babička Marušce dala léčivé byliny, protože poznala,
že má upřímné srdce. Maruška dala mamince přičichnout
k darované bylině a maminka se uzdravila.
Potom jeli k sestře a tatínkovi a když byliny provoněly
i jejich dům, sestra i tatínek
se změnili. Zlo je opustilo.
Maminku i Marušku začali
mít opět rádi.
Lukáš prozradil Marušce
své tajemství a Marušku si
vzal za ženu. Po čase spolu
měli krásnou dceru. Vše tedy
dobře skončilo.
Vaše Anička a Ivanka :-)
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Spolek Dobřejovický Čtyřlístek
Představujeme

M

ilí spoluobčané,
v měsíci březnu
tohoto roku zahájil svoji činnost Spolek Dobřejovický Čtyřlístek.

Podobnost názvu s původním Občanským sdružením
Dobřejovický Čtyřlístek, který v naší obci aktivně působil
v letech 2009 – 2011, není
náhodná. Označením Spolek
pouze reagujeme na současnou legislativní úpravu.
Naším úmyslem je oživit
a pokračovat ve stejných
tradicích. Tuto myšlenku se
nám se souhlasem a za aktivního přispění původních
členů již pomalu začíná dařit naplňovat.
Poprvé jste se nově mohli
se členy Čtyřlístku setkat
v sobotu 28. března při Veli-

Život v obci

B

řezen byl u nás ve
školce ve znamení blížícího se jara
a Velikonoc.
Děti se s chutí pustily do
všech výtvarných činností
a po pár dnech se třídy rozveselily a probarvily jarními
motivy.
Přivítali jsme mezi námi
dva pořady: hudební představení „Malíř Barvička“
a Varieté Adonis, u kterého
děti téměř nedýchaly od začátku do konce.
Stihli jsme sledovat a výtvarně zachytit zatmění
Slunce.
Pro děti plánujeme vytvoření nových hracích center.
Zastupitelé obce schválili
čerpání rezervního fondu,
což nám umožní výměnu
nevyhovujícího nábytku ve
starším oddělení.
Všem, kteří nám poskytli finanční i věcné dary, bych
tímto chtěla poděkovat. Věříme, že se nám pro děti podaří připravit pro další školní
rok příjemné prostředí.
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Lenka Macháčková,
ředitelka školky

www.dobrejovice.eu

mlázkou. Babičky a dědečci
odcházeli s dárkem v podobě publikace „Školička internetu pro seniory“.
Těšíme se na další setkání
a to nejen na stránkách zpravodaje.
Andrea Hájková,
Spolek Dobřejovický Čtyřlístek,
předsedkyně

konoční dílničce s výstavou,
která se konala v odpoledních hodinách v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Každý kdo přišel chvilku pobyl. Akce nabízela vyrobit si
velikonoční dekoraci, pro-

hlédnout si vystavené tradiční velikonoční předměty,
přečíst si něco o jejich původu nebo se naučit novou velikonoční říkanku. Děti odcházely s nazdobenými vajíčky, perníčky, osením a po-

Zprávičky
Informace o zápise dětí na
školní rok 2015–2016
■ Počet volných míst:
14
■ Počet vydaných žádostí: 47
■ Počet vrácených žádostí: 23
Díky spolupráci s MŠ Modletice a MŠ Čestlice se podařilo umístit předškolní děti
z jiných obcí tak, že mohly
být přijaty všechny děti s trvalým pobytem v obci Dobřejovice.

ze školky

Dobřejovický zpravodaj

Okénko do Čtenářského klubu
M
KNIHOVNA

Máme pro Vás ještě
velkou novinu. Jelikož
Dobřejovický zpravodaj má omezenou kapacitu příspěvků, zastupitelstvo naší obce
nám umožnilo zveřejnit naše povídání na
stránkách obce Dobřejovice, v sekci Knihovna.
Čekají Vás tam naše
knižní noviny Knihomolníček si čte. Tímto děkujeme a těšíme se na Vás
při příštím vydání.

Ahoj kamarádi,

áme tady další
vydání Dobřejovického zpravodaje a další možnost
společné zábavy.

Kdo pozorně četl naše povídání a poctivě luštil naši
křížovku, brzy zjistil, že v křížovce je něco podivného, že
si křížovka s námi hraje.
Na křížovku se nezlobte,
ta si z nás legraci neudělala, to vše učinil náš skřítek
Knihomolníček, který se
nám pomstil, že jsme Vás
s ním při prvním vydání neseznámili. Radši naše opomenutí hned napravíme. Je
tady vlevo.

Kresba: Eliška Bezoušková

Čarodějnice – 30. 4. 2015 – těšíte se?
Můžete si čekání zpříjemnit. Zkuste vyluštit křížovku
a inspirovat se obrázkem.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Čtenářský klub
Dobřejovice

Představujeme Vám knihu,
kterou čte naše
kamarádka Anička:

To jsem
prostě já
od Clarice Beanové.

Čarodějnický prostředek na létání
Čaroděj jinak
Stojánek na svíčky
Jeden ze 4 přírodních živlů
Pokrývka hlavy
Roční období

J

menuji se Anička,
každý pátek chodím
do knihovny v Dobřejovicích, kde se koná
Čtenářský klub.
Ráda bych vám přestavila
knížku, kterou jsem přečetla. Myslím si, že se bude líbit všem dětem, které se
zajímají o detektivní napínavé příběhy a rády řeší nějaké záhady.
■
Vybrala jsem pro vás ukázku z této knížky, můžete si
tak udělat malou představu:

Uzavření skály
Od 1. dubna 2015 je
trvale uzavřena skála
u rybníka Skalník.
K likvidaci větví ze svých
zahrad využijte sběrného
dvora nebo kompostárny
JENA Modletice.
Ve skále se začne zaměřovat
projekt „Zajištění skalního
masivu v ulici Skalická“.
Obecní úřad Dobřejovice

...“Paní Wilbertonová - naše učitelka - si pro nás vymyslela projekt, který vypadá naprosto uhozeně... ale
jen do té doby, než se zjistí,
že vítěz dostane cenu.
Já a moje naprosto nejlepší kamarádka Betty Moodyová bychom tu cenu chtěly
vyhrát ...
... ale JAK to udělat?...“
To přece nebudu prozrazovat, nechte se překvapit.
Knížku si přečtěte, stojí to
za to.
Anička Mikušková
a Čtenářský klub Dobřejovice

celoroční rekreaci
ve svém rodinném hotelu na Balkáně, 8914 Banja při Nova Zagora.
Věra a Veselin Pionov z Dobřejovic 34 nabízejí

V obci existuje horský minerální pramen, léčící především nervové a kožní problémy.
Životní potřeby jsou v Bg přibližně o polovinu nižší než v Česku.
U nás stojí hotel 2 leva (1 lev = půl euro).
Naše okolí najdete na www.aglika.palace.bg.
Kontakty: telefon – 00359/45672286 nebo dobřejovická linka 323 608 041. Náš první
autobus odjíždí kolem 19. dubna. Autobus do Sofie jezdí denně z Florence. Ze Sofie se
k nám dostanete autobusem nebo vás odvezeme. Letecké linky jsou běžné. Od nás je
to k moři 1 hodinu jízdy.
Věra a Veselin Pionov, Dobřejovice 34

www.dobrejovice.eu
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T

en náš je součástí
Dobřejovic již devadesátdva let. Již
čtyři generace naši reprezentanti bojují za
prestiž naší obce a dávají nám tím možnost
k setkávání se s našimi
sousedy.
A to nejen v Dobřejovicích, ale i na výjezdech
k přespolním, kde jsem byl
párkrát svědkem setkání
starých známých nebo při
debatě nad zápasem slovo
dalo slovo a už se rýsovala
nějaká spolupráce. To je pro
život na vesnicích důležité.
Naše hřiště, v porovnání
s mnohými z našich soupeřů
působí dojmem skoro stadionu. Dvě hrací plochy, umělá
závlaha, letos zbudovaná
drenáž na „horní” polovině
hřiště nebo světelná cedule,
nové podlahy v kabinách, na
zadním hřišti nová sí9 za bránou. To je v těchto vrstvách
fotbalových soutěží nadstandardní výbava.
Opravila se „pokladna“
sloužící k uložení barvy na lajnování, vyměnila se krytina
na střeše kabin a střecha se
zateplila. Fotbal si pořídil nový traktůrek na sekání, který
po půl roce dal protiúčtem na
polovinu raidera. Natřelo se
zábradlí kolem celého areálu.
Vyměnilo se osvětlení na
spodním hřišti.
Stejně přívětivé je také
zázemí pro fanoušky. Zastřešená tribuna, zastřešené
sezení u okénka s občer-

Představujeme

M

odelka a moderátorka se narodila před jedenatřiceti lety v Třeboni. Vystudovala Vysokou školu mediální
komunikace v Praze.
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Někteří si ji pamatují z televizní obrazovky na Nově.
V roce 2009 získala prestižní
titul Česká Miss tehdy pod jejím dívčím jménem Lutovská.
Jak nám prozradila, k jejím
zálibám patří jízda na kolečkových bruslích, ráda sleduje
české filmy, zejména pohádky. Věří, že jí pomohou při
výchově milované dcerky.
■ Proč jste se rozhodla
žít v Dobřejovicích?
Dříve jsme bydleli v centru Prahy, ale dávali jsme
z mnoha důvodů přednost
trvalému bydlení v některé
obci poblíž hlavního města.
Vybrali jsme si Dobřejovice, protoze nám vyhovuje

www.dobrejovice.eu

Vesnický FOTBAL

■ PřijJte fandit!

Zápasy áčka a béčka FK Dobřejovice v květnu.
PřiKte fandit a staňte se dvanáctým hráčem
domácích.
Neděle 3. 5. 2015 od 17 h. FK Dobřejovice - Radošovice
Neděle 17. 5.2015 od 17 h. FK Dobřejovice - Ondřejov
Neděle 31. 5. 2015 od 17 h. FK Dobřejovice - Kamenice
Sobota 2. 5. 2015 od 17 h. FK Dobřejovice B - V. Popovice
Sobota 16. 5. 2015 od 17 h. FK Dobřejovice B - Všestary
Sobota 30. 5. 2015 od 17 h. FK Dobřejovice B - Ondřejov B
Připravil Martin Čmolík

stvením, blízké parkoviště.
V areálu je dětské hřiště,
takže může přijít celá rodina a i když fotbal každého
nezajímá, je možné zde

strávit společné odpoledne.
Navíc je zde jediná Dobřejovická hospoda, což je pro život vesnice potřebný zdroj
informací, lidí (řemeslníků),

drobných nákupů, i občasných zábav místních spolků
nebo veřejných diskoték.
V hospodě se vyměnila podlaha, stoly a židle.
Oba týmy mužů jsou ve
svých třídách první v tabulce. 18. dubna proběhlo derby s Čestlicemi kde naše
béčko vyhrálo 4:3 a áčko vyhrálo nad Svojeticemi 6:2.
Zápas, který se u nás hraje
jednou za 14 dní, je jen špičkou ledovce, který stojí na
základu práce klubu a v obci
nabízí víc než jen dobrý fotbal. Je to místo, kde se můžou lidé setkávat a seznámit. Od křiku nejmenších
budoucích spolužáků, jejich
rodičů i starších, sousedů,
od kterých se ozývá takové
to poetické bejvávalo.
Brána areálu se nikdy nezavírá. Můžete se přijít kdykoli sami přesvědčit.
Lukáš Král(Mači)

■ Kdo také žije v Dobřejovicích
■ Mgr. Iveta Vítová

Dobřejovický fotbal

poloha obce nedaleko od
centra Prahy, a také, že je
na výjezdu směrem do jižních Čech, které často navštěvujeme. Máme zde pěknou zahradu a to je pro nás
prioritou.
■ Takže se Vám v Dobřejovicích líbí?
Jsme zde velmi spokojeni.
Je tady pošta, mateřská škola i obchod, kde si mohu nakoupit potřebné věci.
■ A čeho se Vám nedostává?
Postrádám nějakou restauraci, kde bych mohla posedět, když za mnou přijede
třeba kamarádka nebo kam
bychom si občas zašli na večeři. Také bych byla ráda,
kdyby se obnovil průjezd
přes Průhonická park.
Děkuji.
Martin Čmolík

Dobřejovický zpravodaj

Zázrak,

tak by se dal nazvat příchod nového človíčka na
svět. V dnešní uspěchané době je
potřeba se někdy také zastavit
a vychutnat si výjimečnost tohoto
okamžiku.
Obnovit starou českou tradici, kdy
i v nejchudších rodinách bylo miminko
obdarováno a do kolébky dostalo při
svém narození dukát, se rozhodla i kulturní komise naší obce. Navrhla znovu
zavést „Vítání občánků do života obce
„ a podtrhnout jedinečnost této události i malým dárkem.
Akce se podařila, podívejte se na vybrané fotografie.
Kulturní komise, obec Dobřejovice

Foto Hana Süsmelichová
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Z kroniky

Letos v květnu si připomeneme:

70. výročí konce 2. světové války
I v tomto čísle se můžete přenést do roku 1945
a zjistit, jak to tenkrát
v Dobřejovicích vlastně
bylo. Z kroniky je pořízen doslovný přepis ze
stran, které pojednávají
o roce 1945.
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…„5 května byl ustanoven 12ti členný revoluční
Národní Výbor jehož předsedou byl zvolen Rejna
František s čp. 8. členové
MNV byli zvoleni Adamec
František s čp. 66. Hejna Jan
s čp. 56. Vykus Jaroslav s čp.
55. Škorpil Vladimír s čp. 13
Řehka Jaroslav s čp.4. Láska
Oto s čp. 68. Urban Rudolf
s čp. 67. Havlíček Josef s čp.
21. Hendl Václav s čp. 28
Vykus František s čp. 24.
Bek Josef s čp. 70.
V obci byli pořádány sbírky potravin pro bojující na
Pražských barikádách. Občané přinášeli do bývalého řeznického krámu u Horáčků,
kde byla sběrna potravin co
kdo měl, vejce – mléko –
chleba – mouku – brambory
atd. sebrané potraviny odvážel svým nákladním autem
do Prahy na barikády Bek
Josef majitel první mlékárny
v Dobřejovicích čp. 70. S ním
jako závozník jezdil Papírník
Václav s čp.72.
Auto s potravinami bylo
na cestách odstřelováno německými vojáky kolem Prahy a nikdo z z obsluhy auta
nebyl usmrcen ani zraněn
třebaže auto mělo několik
průstřelů, takže potraviny
byli předány na barikády
v přádku.Ve dne i v noci byly
stavěny kolem obce hlídky,
aby včas upozornili kdyby se
blížili němci a nebo kdyby
někde vznikl požár. Z němců
byl strach nebo9 kde narazili
na nějaký odpor krutě se
mstili jak tomu bylo v obcích
Psárech, Chodově, Stránčicích, Velkých Popovicích
a jinde, kde postříleli mnoho
mužů, žen i dětí.
8. května asi od 7 hodiny
ranní dopoledne projížděli
naší obcí směrem do Uhříněvse německá auta plně
naložena materiálem a vojáky a ptali se jen na směr na
Plzeň a také se ptali co hlásí
náš rozhlas a kde jsou Rusové. Občané kteří stáli
v hloučcích venku a přihlíželi tomuto útěku německých
hrdinů říkali, že Rudá armáda je už v Praze a posílali je
opačným směrem od Plzně.
10. května v 5.30 hodin ráno přijeli do zdejší obce prv-
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ní vojáci Rudé armády byla
to tanková kolona maršála
Koňeva, která na rozkaz s.
Generalisima Stalina přijela
z daleka od Magdeburku
osvobodit bojující Prahu.
Do naší obce přijeli tři
tanky a mnoho aut s veliteli
a vojáky. Jeden tank zaujal
ihned bitevní postavení
směrem jižním na drahách
u nového křížku – druhý
směrem západním ve Skalici
v předním lesíku u skály
a třetí na okraji dvora u ho-

a obec je nechala zakopat,
k této práci se přihlásil muž
nazívaný „Brigáda“ který
po dobu okupace bydlel
v malé komůrce v kovárně
v č. p. 44 a zabýval se obstaráváním masa a sádla ze
zabytých psů i pro kantínu
na dálnici kde kantínský
Václav Svoboda upravoval „
kančí“ na němž si tam návštěvníci pochutnávali. Brigáda si za jednoho pochovaného koně žádal 1l rumu,
který také dostával. 5 koní

Stará fotografie, kterou nám zapůjčila do stránky Z kroniky paní
Marie Kudláčková. Ukazuje odhalení pomníku mužům z Dobřejovic, padlým v první světové válce. Fotografii ke druhé světové válce v Dobřejovicích se nám nepodařilo sehnat.
řejších vrat směrem ku Praze. To bylo radosti, rázem
ustoupil strach občanů, nebo9 tu byli naši osvoboditelé
Rudoarmějci pro něž u nás
v Dobřejovicích končila krvavá 4 letá druhá světová
válka a pro nás 6ti letá německá okupace. Tito tankisté byli v naší obci asi 3
dny a potom za nimi přijela
jízda maršála Malinovského
v počtu asi 5.000 mužů byli
utábořeni s části v Dobřejovicích a ostatní v Průhoňském parku. Krmení pro toto množství koní se sekalo
kde se dalo vše rovno a vše
naše. Bylo velké štěstí, že
byl krásný teplý a vlahý měsíc máj, jetele a vojtěšky
rostli jako z vody, takže pro
toto množství koní stačilo
narost dost krmení, že nemusely se sekat ke krmení
obyloviny.
Koně, které měli jízdou
schvácené nohy nebo hříběcí a nemohli býti použity
k další jízdě byli postříleny
někde za obcí v polích
a teprve šířící se zápach
upozornil na mrtvého koně

zabyl Karel Zíta s čp.57.
řádně a čistě po řeznicku
opracoval a kdo chtěl koňské maso mohl ho dostat
každé množství zadarmo,
paní Jeřábková s čp. 16. si
2x vzala celou přední čtvr9,
nebo9 byla přesvědčena že
koňské přední je nejlepší
zvláš9 když jest zdarma.
Poslední oddíly Rudé armády odjeli od nás 12 června 1945. Byla to jízda Maršála Malinovského, který na
rozcestí před Gůtovími čp.2
a Vykusovími čp.24. měl se
svým štábem přehlídku odcházejících vojsk (jízdy) do
své vlasti po rozbití německých armád a osvobození
Evropských národů od německého nacismu. Nástup
vojsk k odchodu byl ve večerních hodinách a počátek
přehlídky a odchodu započal v 10 hod večer.
Na dvoře v Dobřejovicích
jak v předu z roku 1942 je
zapsáno hospodařil nájemce
německé národnosti Bedřich
Gärtner, který měl za manželku česku jménem Boženu
Tišnovskou z Líbeznic, která

se zabyla v únoru 1945 při
jízdě kočárem o strom v Nupakách proti dvoru když jela
pro své děti které navštěvovali měš9anskou školu v Říčanech.
Podle dekretu o zrádcích
a kolaborantech, byl Gärtner i se svou rodinou zajištěn a předán do sběrného
střediska v Chodově. Majetek Gärtnerových byl zabaven pro Československý stát.
Toto zajištění bylo členy
MNV
provedeno
ihned
v prvních dnech revoluce. Po
příchodu Rudé armády do
obce převzala tato všechen
majetek Gärtnera jako válečnou kořist. Ve dvou pokojích v zámku měla německá fa.Hübel a spol. uskladněny velké množství látek
a příprav, což také jako válečnou kořist převzali oddíly
Rudé armády.
Na hospodářství dvora byla ONV v Říčanech jmenována Národní správa, národním správcem byl jmenován
bývalý šafář u Gärtera
Měkota Josef. S chovu prasat po odchodu Rudé armády zůstala ve vepříně pouze
jedna prasnice a 10 malých
selat ostatní prasata byla zabyta pro zásobení Rudé armády masem, nebo9 zásobování masem bylo většinou
ze zdejší obce, protože občané z Modletic a Herinka
posílali armádu do Dobřejovic a říkali je[te tam jsou
němci. Zemědělské práce ve
dvoře dělalo několik deputátních rodin a převážně byli MNV organizovány pomocné brigády z občanů.
Některé z deputátních zemědělských dělníků nastěhovali se do pohraničí, které
se osídlovalo po odsunutých
němcích do jejich Velkoněmecké říše, ke které se tolik
hlásili a měli ji rádi. …“
(Kronika obce Dobřejovice
str. 563 – 566)
Připravili a přepsali manželé Krejčí, Dobřejovice
Chcete-li se i vy podělit
s ostatními občany Dobřejovic o nějaké své zážitky,
fotky či svoje vlastní vzpomínky, určitě se obra9te na
redakční radu. Neměli bychom zapomínat, hlavně
mladí by se o té době, kterou si vůbec nedovedou
představit, měli dozvědět co
nejvíce a to od těch, kteří ji
prožili na vlastní kůži a jejichž osudy jsou nedílnou
součástí naší obce.
Manželé Krejčí, Dobřejovice
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Co v kronice nenajdete
2. světová válka, jak jsem ji prožívala já
J
Mohlo by vás zajímat

e-li řeč o 2. světové
válce, je třeba se
ještě zmínit o roku
1938, kdy došlo k ujednání mezi evropskými
mocnostmi o tom, že
Sudety, tedy pohraniční
část Československé republiky, bude vrácena
III. Říši, tedy Německu.

Měla tím být odvrácena
pozornost německé rozpínavosti od postupu na západ. Sudety tedy měly být
obětovány „míru“. Ovšem,
má-li [ábel, tedy Německo,
prst, chce celou ruku. Nebyly tedy zachráněny ani Sudety, ani mír.
V roce 1938 naše rodina
bydlela v Želeticích, tedy
v Sudetech. Želetice jsou bohatá česká vesnice a v ní na
Střední škole vyučoval můj
otec: hudbu, český jazyk, dějepis a zeměpis. V září vpodvečer na náš byt ve škole někdo zabušil na dveře. Byli to
němečtí uniformovaní vojáci. Oznámili nám, že od zítřka budou Sudety německé
a že se tedy rychle musíme
rozhodnout, staneme-li se
Němci, anebo budeme Češi.
Byla to takzvaná opce. Tak
bylo o našem osudu rozhodnuto.
Následný den jsme naložili
nějaké předměty na káru,
zapřáhli do ní koně a vydali
jsme se nazdařbůh směrem
do čs. vnitrozemí. Stejně
bylo postiženo asi 1 milion
Čechů, kteří provedli českou
opci. Nastěhovali jsme se do
státu, který se dle rozhodnutí Mnichovské dohody
jmenoval Protektorát Čechy
a Morava.
Ve Velkém Meziříčí jsme
dostali vlhký byt, takže spolu s nedostatkem potravy,
strádáním na voze, které trvalo téměř rok, se stalo, že
můj otec zemřel mlád 42 roků a hned po něm ve věku
14 let zemřela moje sestra.
Z naší rodinky se stala matka a můj bratr a já. V roce
1940 vypukla válka obsazením Polska.
Do V. Meziříčí byla převelena německá garnisona
v počtu asi 200 vojáků. Tak
se stalo, že pod naším oknem denně pochodovali na
cvičák vojáci a zpívali: „Die
Fahne hoch, die Reihen
dicht geschlossen, SA marschiert im feirenem dichtem
Schritt… atd“ ještě když
otec žil, nutil se mu do sluchu tento pochod a jiné, odporné, další. Občas si postě-

Paní Pionová zaslala redakci část ze své knihy,
která se týká období 2. světové války.
Úryvek je přesně přepsán z jejího originálu.

žoval, že nemůže pořádně
pracovat a vůbec by ty vojáky nejraději viděl pryč. Chtěla jsem mu udělat radost
a jednoho dne se pořádně
naklonila z okna a vykřikla:
„Pryč odtud, nikdo vás tu
nechce.“ Nato se nedaleko
sedící otec vymrštil ze židle
a začal mne tlouct hlava nehlava.
Uvědomila jsem si, že na
tomto světě není cosi v pořádku. Vždy9 nenávist k německým vojákům byla diskutována všude. Je přece to říci
nejvíce jim samotným. Svět se
mi jevil neskonale lehký, ale
jakoby mávnutím proutku
jsem si uvědomila láskyplný
svět domova, rodičů a přátel
a nenávistný svět tam venku.
Vzala jsem si do hlavy, že budu usilovat o to, aby svět byl
plný radosti a lásky, ale te[
vidím, že takoví lidé jsou považováni za blázny. Lidí, kteří
mají srdce na správném místě, jsem poznala mnoho a oni
rozsévali svoji pohodu nejen
mezi lidi, ale i v přírodě.
V roce 1942 byla ve V.Meziříčí ustavena německá fašistická buňka. Každý od
těch lidí chtěl být co nejdál.
Co čert nechtěl, šéfka meziříčských fašistů paní Povolná
si vzala na paškál právě naši
rodinu, tedy matku, nás dvě
děti a tetu, která z Vídně
přišla k nám, aby nám bez
otce pomáhala zvládat ži-

vot. Teta byla veselá kopa,
nikdy nepracovala, byla tedy
pravý protiklad matky, která
stále bojovala s nedostatkem všeho, neustále pracovala, šila, prala, prostě se nezastavila. Můj dědeček žil ve
Vídni a byl za Luegra poslancem Rakouského sněmu.
Jeho dvě dcery, tedy moje
matka a teta od něj co do
znalosti okolního světa leccos pochopily. Dědeček
pracoval celý život za demokracii. Systémy kruté nenávisti, jako jsou komunismus
a fašismus, jsme považovali
za otravu lidí. Ti, kteří se nenaučili žádné pořádné práci,
tak těm ani nic jiného nezbývalo, než aby si z pořádných lidí nadělali své podřízené...
V roce 1942 začaly docházet potraviny. Kromě chleba
bylo všeho málo. Stáli jsme
na všechno fronty, byly potravinové lístky. Se vším se
šmelilo, pořád jsme byli jednou nohou ve vězení, tedy
v koncentráku. Nejhůř na
tom byli Židé. Museli na obleku nosit velkou, viditelnou
„Davidovu hvězdu” - šesticípý obrazec černé barvy ve
žlutém poli. Znali jsme židy
bohaté, jako byla například
Becková – majitelka továrny,
dále Lolita Jelínková, rodina
byla majitelkou koželužny.
Stýkat se se židy bylo zakázáno.

Z návštěv kostela jsme ale
věděli, že naším úkolem je
lidi stmelovat, ne je rozdělovat. Riskovali jsme. Židi chodili po okolí a vyvolávali: „
Kůže, kosti….“ ty jsme shromaž[ovali a oni z nich pak
vyráběli mýdlo, kterého bylo nedostatek. Málokdy
jsme „nakupovali“, ale neustále jsme sháněli. Sbírali
jsme suchý chléb, skořápky
a všechny zbytky ze stolu.
Sušili jsme to a pak vozili na
vesnici směnou za maso. Ale
i to bylo zakázané, takže
jsme potraviny přenášeli
v pytlích na zádech brzy ráno nebo po setmění. Auta
nebyla téměř žádná.
V Berlíně Plötzensee bylo
s9ato asi 100 českých vysokoškolských profesorů. České
vysoké školy byly povětšině
uzavřeny. Uvědomte si to,
zvláš9 když procházíte pražskou Opletalovou ulicí. Po
Heydrichiádě byly vyhlazeny
Lidice, pak Ležáky. Přesto si
pamatuji, že jsme nacvičovali divadla, tančili Českou besedu, bruslili na dřevěných
bruslích, sjížděli na sáňkách
z kopců, konaly Šibřinky. Určitá schizofrenie, tedy přesné vymezování toho, co můžeme tomu dotyčnému říci,
tak to se nám pak později za
tzv. „socialismu“ hodilo.
V únoru 1945 jsme se odstěhovali na samotu u Netína. Na statku nás přátelsky
přijali. V noci na statek přicházeli z okolí partyzáni,
kterým hospodář poskytoval
stravu a zprostředkovával
doklady. Pak se objevili i němečtí, rumunští, italští a ruští zběhové.
Dostali rýče a v dobré
vzdálenosti 5 km si v lesích
udělali „obydlí“. My děti,
jsme jim v kýblech v poledne
nosili š9ouchané brambory
a mléko. Pozorovali jsme, jak
hospodář partyzánům na
otázku „ Jsou zde zběhově?“
vždy odpovídal: Pravděpodobně ne“. Zběhům pak na
otázku: „Jsou zde partyzáni?“, odpovídal: Pravděpodobně ne!“ Dostali jsme dobrou školu života pro následující tzv. „socialismus“.
Když jsme se 5. května
1945 vraceli z Netína zpět
do našich bytů v Meziříčí,
na náměstí jsme strnuli. Na
kandelábrech se tam houpala oběšená těla paní Povolné, fašistky a nedaleko
pana Nováčka šéfa oblastních komunistů.
Věra Pionová, Dobřejovice
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Důležité státní úřady
■ FINANČNÍ ÚŘAD územní pracoviště v Říčanech
Politických vězňů 1233/40, 251 01 Říčany u Prahy
Kontakty: Telefon: 323 627 305, 323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Provozní doba podatelny:
PO a ST
08.00–17.00 hodin
ÚT a ČT
08.00–15.30 hodin
PÁ
08.00–14.00 hodin

■ OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Praha - východ

Důležitá číslavvvv
Porucha vody
a kanalizace
840 111 322
Porucha elektřiny
840 850 860
Porucha veřejného
osvětlení – Eltodo
800 101 109

Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

Porucha plynu
272 767 300

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

SOS 112

■ ÚŘAD PRÁCE kontaktní pracoviště pro Prahu-východ

Hasiči 150

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

Záchranná služba 155

Kalendárium - aneb na co se můžete těšit

Služby v obci

Dětský den

plný her a soutěží

Kdy?
Kde?
V kolik?

6. ČERVNA 2015
Na hřišti FK v Dobřejovicích
Od 13 hodin (večer volné pokračování)

Policie 158
Policie Nupaky
služebna 974881750,
602306298,
hlídka v autě 727968532

Všichni podnikatelé,
kteří provozují v naší
obci živnost a chtějí se
svou nabídkou seznámit občany Dobřejovic,
mohou kontaktovat redakci Zpravodaje nebo
obecní úřad.
Děkujeme.

Hodí se
Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26,
25101 Dobřejovice
Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
Úřední hodiny:
pondělí a středa
14.00–18.00 hodin
E-mail:
obec.dobrejovice@
volny.cz
www.dobrejovice.eu
Pošta – Dobřejovice
Úřední hodiny:
PO, ÚT, ČT a PÁ
8–11 a 13–16 hodin
ST 8–11 a 13–17 hodin
Můj obchod - na návsi
Otevírací doba:
Pondělí až pátek
6.45–18 hodin
Sobota 6.45–12.30 hodin
Sběrný dvůr
Dobřejovice
Otevírací doba:
letní období 1. 4.–31. 10.
pondělí–pátek
9.00–17.00 hodin
sobota 9.00–14.00 h
neděle a státní svátky
zavřeno
Příjem odpadů do zařízení Sběrného dvora
Dobřejovice lze jednorázově sjednat individuálně, po vzájemné dohodě stran a to odlišně od
platné provozní doby
telefonicky na číslech
725352565 a 605254720.

Místo pro Vaši inzerci
Nabízíme Vám možnost inzerce v tištěném
Zpravodaji obce Dobřejovice. Více informací v redakci
zpravodaje nebo na obecním úřadě.

Vydává obecní úřad Dobřejovice,
Na návsi 26, 251 01 Dobřejovice;
číslo registrace MK ČR E 19932
Odpovědná redaktorka:
Libuše Charvátová;
grafická úprava
a kompletní předtisková příprava:
Jiřina Šubertová;
tisk: ARCHTISK.
Náklad: 400 výtisků.
Cena: neprodejné.
Příští číslo vyjde v květnu 2015.
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