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Milí Dobřejováci,
vítám vás na stránkách dalšího
čísla Dobřejovického zpravodaje. Většina informací v něm
se vztahuje k únoru. Naleznete zde ale i pozvánky na zajímavé připravované akce. Mezi ně patří i oblíbené karnevaly.
Ty navážou na nedávný masopust, který se velmi vydařil. Za
to patří velké díky nejen pořadatelům, v popředí s manželi Dvořáčkovými, ale také všem
jejich pomocníkům i účastníkům veselého průvodu.
Přestože Dobřejovice mají svými reáliemi i kvalitou obyvatel
velký potenciál být příjemnou
obcí pro život, v minulých letech tu často převažovaly sváry. Stačilo se přijít podívat na
jednání zastupitelstva. Mám
proto velkou radost, že jeho atmosféra začíná být klidnější,
kooperativní a díky tomu trvá
i podstatně kratší dobu. To zatím poslední, únorové, skončilo
po devadesáti minutách. A přitom jsme na něm projednali hned deset důležitých bodů.
Od počátku se nám tak osvědčuje novinka, kterou jsme zavedli. Pár dní před jednáním
se všichni zastupitelé sejdeme,
nejasnosti si vysvětlíme, chybějící informace doplníme. Jednání zastupitelstva je pak velmi efektivní. Nakonec můžete
se přesvědčit sami. Audiozáznamy zveřejňujeme nově na
webových stránkách obce.
Tento měsíc nás také čeká jedna nepříjemnost. Kůrovec se
bohužel nevyhnul ani Dobřejovicím. V okolí rybníka Skalník
zničil téměř všechny smrky.
Nyní je musíme vykácet a poté
místo nich vysadit nové stromy. Bude to citelný a viditelný
zásah. Proto vás chceme požádat o pochopení a poté i pomoc při výsadbě nových
dřevin. Přátelé, přeji vám
příjemné čtení a krásný,
slunečný měsíc březen.
Martin Sklenář,
starosta
www.dobrejovice.cz

Kácení smrků u Skalníku
je kvůli kůrovci nezbytné.
Bude v březnu
Obecní lesík u rybníka
Skalník je jednou z nejhezčích přírodních lokalit v Dobřejovicích. Zároveň je ale v současné
době ohrožený kůrovcovou kalamitou. Napadení smrkového porostu tímto broukem se zde objevilo
již v roce 2016. Jediným
možným řešením vzniklé
situace je bohužel likvidace všech smrků v postižené oblasti.
„Na základě informace od občanů o prosychajících stromech
jsme začali tuto situaci řešit již
koncem loňského roku,“ uvedl
místostarosta Jan Chvátal. Obec
oslovila odborného lesního hospodáře z Lesů ČR, který konstatoval napadení všech stromů kůrovcem. Upozornil na to, že v tomto
stadiu je již jediným možným řešením kalamity vytěžení veškerého smrku. Bez tohoto zásahu by
hrozily především dvě věci: napadené stromy by mohly svým pádem ohrozit lidi, kteří se budou
v lesíku a jeho okolí procházet,
a staly by se základnou pro další
šíření kůrovce v okolí.
Kůrovec se zde objevil již v roce 2016 a v té době byla provedena první těžba napadených
stromů. Koncem října 2017 se
nad Dobřejovicemi prohnal orkán Herwart, který v lesíku vyvrátil a zlomil asi 14 smrků a tím se
z další části lesíka stala paseka.
„Polomy odklidilo několik
dobřejovických občanů ještě během zimy, a tak neposkytly domov pro množení kůrovce. Ale
dílo zkázy dokončilo extrémně
suché počasí v roce 2018,“ upo-

zornil Jan Chvátal. Právě vysoké
teploty, ubývání srážek a časnější příchod jara – to jsou všechno
faktory, které kůrovcům poskytly
ideální podmínky.

Pokácení je nutné

Vzhledem k velkému rozsahu
těžby (jedná se zhruba o 65 stromů, tedy okolo 60 kubických metrů dřeva) není možné pokácení stromů zajistit prostřednictvím
jednotlivých dobřejovických občanů, kteří by případně měli zájem
o palivové dřevo, jako to proběhlo před rokem. Celý zásah proto
provede specializovaná firma Tomáše Broukala ze Světic. Těžba se
uskuteční v průběhu března. Přesný termín těžby a její délka závisí na počasí. Velký dík patří Mysliveckému sdružení Dobřejovice,
které přislíbilo pomoc při štěpkování větví.
V průběhu zásahu bude do lesíka z důvodu bezpečnosti zakázán vstup – občané o tom budou
samozřejmě včas a dostatečně in-

formováni.
Obyvatelé Dobřejovic si budou moci v případě zájmu vytěžené dřevo koupit přímo od těžební
firmy. Bude se jednat o délky dva
a čtyři metry a dřevo bude složené u rybníka Skalník. Cena dřeva bude 600 Kč za plnometr bez
DPH. Kontakt: Tomáš Broukal,
608 238 849.

Obnova lesa

Aby byl lesík co nejdříve zase pěkný, plánuje obec samozřejmě i výsadbu nových stromů. Listnaté stromy druhů vybraných na
základě doporučení odborného
lesního hospodáře budou vysazeny na podzim, aby bylo zajištěno uchycení co největšího množství sazenic. Pokud by se provedlo
vysazení sazenic na jaře, v létě by
pravděpodobně velká část uschla.
Vedení obce by chtělo do obnovy
lesíka zapojit i veřejnost. Plánuje jednak brigády s MŠ Korálek
a ZŠ Navis, ale chce zorganizovat
i víkendovou brigádu pro všechny
dobřejovické občany. (red) n
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Bezpečnost chodců
v Čestlické ulici se brzy zvýší

Č

estlická ulice, zejména její
úsek mezi ulicí Slepá a přechodem pro chodce u rohu
fotbalového hřiště, není momentálně pro chodce příliš bezpečná.
V nejužším místě je totiž chodník
široký jen šedesát centimetrů. Navíc je průchod komplikován sloupy
elektrického vedení, které už bez
tak úzký chodník ještě zužují. Přitom se jedná o velice frekventovanou komunikaci, kde denně projede více než 10 000 automobilů.
Proto chce obec situaci řešit a právě teď uskutečnila první kroky ke zlepšení situace. Zastupitelstvo v únoru schválilo
smlouvu o smlouvě budoucí se
společností ČEZ Distribuce o přeložení sloupů elektrického vede-

ní ve zmíněném úseku a pověřilo
starostu jejím podpisem. „Nyní
je akce v přípravné fázi a dokončení přeložky by mělo být hotové
zhruba do čtyř měsíců. Předpokládaná cena akce je 305 000 korun
bez DPH. Celkem bude nutné přemístit tři sloupy a postavit jeden
nový. To je nutným předpokladem
pro následné rozšíření chodníku,
který by měl nakonec mít šířku
150 centimetrů,“ uvedl starosta
Martin Sklenář.
Plánované je i osazení přechodu pro chodce u hřiště tlačítkovým semaforem. Vedení obce chce na podzim zkusit získat
finance na plánovanou přestavbu chodníku v grantovém řízení.
(kp) n

– stávající umístění sloupů
– nové umístění sloupů

ická

Čestl

Okružní křižovatka Dobřejovice-Herink bude osvětlená

P

rojektovou
dokumentaci
chystané okružní křižovatky
Dobřejovice-Herink budou
platit společně obce Dobřejovice,
Herink a Jesenice. Sama realizace investiční akce pak bude záležitostí Středočeského kraje.
Zastupitelstvo obce nyní
schválilo dodatek ke smlouvě,
který předložil projektant křižo-

vatky. Obec Jesenice totiž požádala o osvětlení křižovatky veřejným osvětlením z důvodu zvýšení
bezpečnosti. To ovšem v konečném důsledku znamená navýšení
původních nákladů na projektovou dokumentaci o 25 000 korun.
V této částce je zahrnuto i obstarání potřebných podkladů nad
původní rámec. (kp) n

Zastupitelstvo projednalo
výsledky kontroly
Ministerstva vnitra ČR

O

dbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva
vnitra ČR provedl v lednu
kontrolu výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Dobřejovice za poslední rok
minulého volebního období, tedy od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Státní úředníci zjistili nedostatky především v dodržování povinností stanovených zákonem o svobodném přístupu k informacím
č. 106/1999 Sb. Zejména se jednalo o zveřejňování informací na
elektronické úřední desce a internetových stránkách obce. Zároveň
nebyla splněna povinnost vypra-

covat a zveřejnit závěrečnou zprávu za předešlá období.
Při projednávání kontrolní zprávy starosta Martin Sklenář
konstatoval, že nedostatky uvedené v protokolu byly novým vedením odstraněny a výroční zpráva za
rok 2018 byla zpracována. Ovšem
vzhledem k nedostatku informací
a podkladů nebylo možné zpracovat výroční zprávu za rok 2017.
Zastupitelstvo následně uložilo starostovi přijetí konkrétních
opatření, aby se zamezilo opakování nedostatků. Zároveň pověřilo kontrolní výbor provedením
kontroly nápravných opatření do
11. 4. 2019. (kp) n

ŘEŠÍME RESTY Z MINULOSTI

Firma OPTREAL bude pokračovat
v plánované výstavbě

S

mlouvu o spolupráci na II.
etapu výstavby lokality Nad
Pražskou cestou schválilo
v únoru zastupitelstvo obce. Návrh smlouvy vedení obce nejprve předložilo obecnímu právníkovi k posouzení a přepracování
a zastupitelé hlasovali již o znění
smlouvy se zapracovanými připomínkami obce, které firma akcep-

tovala. Zároveň byly projednány i závazky společnosti Optreal
z projektů realizovaných v minulosti.
Podle regulačního plánu z roku 2013 má firma v této etapě vystavět celkem jedenatřicet rodinných domků, které budou navazovat na již dříve uskutečněnou
výstavbu. (kp) n

ZVEME VÁS NA 6. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Místo konání: Obecní úřad – zasedací místnost,
Na Návsi 26, Dobřejovice
Datum konání: čtvrtek 14. března 2019 od 18.00 hod.
www.dobrejovice.cz

PRONÁJEM OBECNÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ
Při kontrole nájemních vztahů pozemků ve vlastnictví obce zjistili starosta s místostarostou, že řada obecních pozemků je zemědělsky obdělávána, aniž by na jejich využívání byla uzavřena jakákoli smlouva a byl placen nájem. Příčinou je zřejmě skutečnost, že při
pozemkových úpravách v roce 2011 nebyla provedena revize a nově vzniklé pozemky nebyly do smlouvy začleněny. Z celkového počtu
24 pozemků a 42 623 m2 v majetku obce byly pod smlouvou jen dva pozemky o výměře 12 357 m2. Celkem 21 pozemků o výměře 30 266 m2
bylo bez smlouvy a nebylo za ně placeno pachtovné. Výše roční ztráty
od roku 2015 je 10 117 Kč, za období od roku 2011 do roku 2018 šlo
o 63 772 Kč. V takovém případě bývá standardním postupem zaplacení
nájmu tři roky zpátky. Místostarosta Jan Chvátal na schůzce se zástupci
AGRO Jesenice, která pozemky užívá, dohodl poněkud výhodnější úhradu ve výši padesáti procent celkové částky, tedy 31 886 korun. Vedení
obce nyní chystá novou pachtovní smlouvu, jejíž návrh chce zastupitelstvu předložit na veřejném zasedání v březnu.
KOLAUDACE ODPOČINKOVÉ ZÓNY SKALNÍK
Nové vedení Dobřejovic zjistilo, že dosud není zkolaudována odpočinková zóna v okolí rybníka Skalník. Jde přitom o investiční akci,
která byla dokončena již v září 2017. Vedení obce nyní tedy musí situaci řešit s jedenapůlročním zpožděním.
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Opravdu chtějí řešit zklidnění dopravy
v Dobřejovicích?

D

ne 14. 1. 2019 dostal pan
Krejčí žádost od Dobřejovického zpravodaje o vyjádření v sedmi až deseti řádcích
k zastavení projektu „zklidnění
dopravy“ do druhého dne. Vyjádření mělo asi být přílohou článku.
Ten ale měl možnost si přečíst, až
když dostal Zpravodaj do poštovní schránky. Protože je v něm řada
polopravd a lží, dovolujeme si napsat k článku více než 10 vět.
Projekt se začal řešit už v roce 2014, bylo to pět let projektování, dohadování, povolování,
počítání a shánění dotací. Byly zajištěny prostředky z kraje ve výši více než 70 % z celkových nákladů, z toho náklady na kruhový
objezd by činily asi 40 % z celkových nákladů (p. Sklenář v článku uvádí více než 60 % – lež). Bylo zahájeno i výběrové řízení na
dodavatele stavby. Kdyby nedošlo
k zastavení celého projektu zastupitelstvem, byla by stavba hotová na podzim tohoto roku. Místo
toho se projekt zklidnění dopravy včetně stavebního povolení za
skoro půl milionu shodil ze stolu. Jako podklad pro zastupitele,
kteří byli rozhodnuti projekt zrušit, byl vyžádán i posudek, který
zpracoval Ing. Bc. Petr Kumpošt,
Ph.D., z Dopravní fakulty ČVUT. Je
zajímavé, že se bude znovu řešit

„ucelené řešení zklidnění dopravy“, ale posudek se vztahuje pouze ke kruhové křižovatce. Zcela
byly pominuty další součásti projektu jako řešení přechodů, rozšíření a úprava chodníků, zastávek
a osazení obrubníky apod. Proč
nebyla posouzena varianta celkového projektu zklidnění dopravy?
Kapacitní posouzení okružní křižovatky bylo zpracováno ve
dvou variantách – bez dalších organizačních změn v území a za situace uzavření silnice přes Průhonický park. Posudek neuvádí ani
z něj nevyplývá, že kruhový objezd není efektivním řešením
a plynulost dopravy nezajistí, jak je napsáno ve Zpravodaji (red. lže). Naopak je tam uvedeno, že kapacita plánované
okružní křižovatky vychází pro
všechny varianty v úrovni nejvyšší možné kvality, a to i v případě výpočtu pro výhledový rok
2028. Kapacita křižovatky je
tak ve všech případech vyhovující s dostatečnou rezervou kapacity. V článku je ale uvedeno,
že dojde-li k uzavření silnice přes
Průhonický park, zvýší se dopravní zátěž v obci o dalších 1600 aut.
Pan Kumpošt ve svých výpočtech
s touto variantou, jak je již výše
uvedeno, počítá (p. Chvátal lže).
Necháváme stranou, proč by uza-

vřením parku měla být doprava
v obci stejná nebo snad vyšší. Logiku to nedává, ale to vem čert.
Ve svém vyhodnocení pan
Kumpošt uvádí některé aspekty
ovlivňující dopravu, které nebyly do posudku zahrnuty. K jejich
posouzení doporučil provést mj.
dodatečný průzkum pěších proudů a tyto hodnoty zahrnout do výpočtu kapacity okružní křižovatky
a rozhodnutí o okružní křižovatce nevázat pouze ke kapacitnímu
posouzení. Kapacitní posouzení je pouze jeden z dílčích parametrů pro výběr vhodného
řešení křižovatky. Určitě je potřeba brát v potaz hledisko bezpečnosti a plynulosti dopravy
a další. Tolik posudek, který přesvědčeným zastupitelům vůbec
nepomohl. Kdyby byl opravdu zájem, nebyl by problém doporučení realizovat. Pro nové vedení obce je ale asi důležitější plynulost
než bezpečnost.
O doporučeních se na zastupitelstvu ale vůbec nehovořilo.
Rovnou se hlasovalo o ukončení
projektu, i když byla předložena
fakta od projektanta, která vyvracela připomínky uváděné vedením obce, příp. jak by šly některé
sporné věci řešit.
Skutečností je, že všichni projektanti, kteří na projektu praco-

vali a vyjadřovali se k němu na
veřejných projednáváních u nás
v obci, upozorňují na to, že pokud
bude zachována klasická křižovatka, nikdy nedokáží snížit rychlost při průjezdu návsí. Zvýšené
plochy (retardéry) se na krajských
komunikacích již nesmějí navrhovat. Podotýkám, že společnost,
která projekt připravovala – AF
City plan, a. s., patří v projektování dopravy a dopravních řešení mezi nejrespektovanější firmy
v zemi. Závěr článku zmiňuje přípravu nové, lepší koncepce. Pravděpodobně ji bude zpracovávat
někdo, kdo je napojen na opravdové dopravní experty ve vedení
naší obce.
Všechny komunikace na průjezdu obcí jsou majetkem kraje,
který komplexní řešení přivítal,
stejně jako dopravní policie. Celá
stavba měla trvat asi dva měsíce,
kdy by došlo k omezení průjezdu
obcí a byl by snížen komfort pro
obyvatele obce. Jakmile se nějaké
zklidnění bude řešit postupně po
částech, není jasné, jak dlouho to
bude trvat a kdo to bude hradit.
(Pozn.: vzhledem k omezení
rozsahu článku ze strany vedení Zpravodaje nemůžeme bohužel uvést citace z posudku, který
je ale na obci k dispozici).
Krejčí, Brotánek, Kudláček n

Nákladný projekt „zklidnění dopravy“
neřešil to podstatné

R

espektujeme názor tří zastupitelů, kteří prosazovali
projekt „zklidnění dopravy“ v obci s kruhovým objezdem.
Nemůžeme ale souhlasit s jejich
formou podání, založeného na
překrucování faktů a nepravdivém osočováním ze lží. To nás zase vrací do dob minulého volebního období.
Problém velké dopravní zátěže v naší obci je opravdu komplexní a jeho řešení není jednoduché a černobílé. Minulé vedení
obce investovalo obrovskou dáv-

ku času, energie a peněz do velkého projektu nazvaného „zklidnění
dopravy“. Lidsky pochopitelná je
proto jeho rozezlenost, pokud nebude uskutečněný. Takovou chybu ale nedopustíme. Nákladný
projekt „zklidnění dopravy“ totiž neřešil nejpalčivější dopravní
problémy v Dobřejovicích.
Zastupitelstvo obce proto rozhodlo svým většinovým hlasováním o ukončení projektu, a to po
důkladném zvážení všech okolností. Dalo přednost zmařené investici ve výši asi 500 tisíc korun

za projektovou dokumentaci před
trvalým zastavěním středu obce
kruhovým objezdem. Při jednání
na Krajské správě a údržbě silnic
Středočeského kraje jsme se dozvěděli, že v případě vyřazení kruhového objezdu z projektu nemůžeme logicky počítat s dotací. Další
části projektu, které měly být financovány z obecního rozpočtu,
projdou změnou tak, aby skutečně
řešily naléhavé místní problémy
s důrazem na zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy. Uskutečňované budou samostatně.

Nové vedení obce zveřejňuje audiozáznamy z jednání zastupitelstva na internetových stránkách obce. Každý si tak může
ověřit průběh jednání a pravdivost tvrzení. I v tomto případě.
Téma dopravy v Dobřejovicích je pro nás důležité. Budeme
mu proto věnovat i více prostoru
v dalším vydání Dobřejovického
zpravodaje. Samozřejmě budeme rádi za konstruktivní debatu
s kýmkoli z vás.
Martin Sklenář, starosta
Jan Chvátal, místostarosta n
www.dobrejovice.cz
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Jak je to
s likvidací odpadů
v Dobřejovicích
Odvoz komunálního i tříděného odpadu v Dobřejovicích zajišťuje sběrná firma FCC Říčany. Za rok 2018 odvezla z Dobřejovic celkem
236,62 tuny. Z toho bylo 128,02 tuny komunálního odpadu a dále tříděný odpad. Z něho pak jednotlivé položky činily:

Komunální odpad
Úvodem bychom chtěli poděkovat všem (a je vás většina), kdo již
mají zaplacené poplatky za popelnice na letošní rok. Zbývající desítku
občanů prosíme, aby tak učinili co nejdříve na obecním úřadu.
Základní údaje: Občané si mohou zvolit mezi dvěma velikostmi
nádob na komunální odpad. Jde o menší popelnici o objemu 120 litrů
a větší nádobu o objemu 240 litrů. Dále si u obou velikostí mohou vybrat, jak často bude popelnice vyvážena. Volit můžete z následujících
třech variant:
n vývoz popelnice 1x týdně

– vždy v pátek ráno

n Plasty

25,84 tuny

n vývoz popelnice 1x za čtrnáct dní – každý sudý pátek ráno

n Papír

25,77 tuny

n vývoz popelnice 1x za měsíc

n Sklo

18,53 tuny

n Kovové obaly

0,69 tuny

n Bioodpad

42,76 tuny

Nakládání s odpady v obci upravuje obecně závazná vyhláška
(OZV) č. 4/2017, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Je k dispozici na webových stránkách obce v sekci dokumenty. n

– poslední pátek v měsíci

Od velikosti nádoby a zvolené četnosti jejího vývozu se potom odvíjí cena, kterou za likvidaci komunálního odpadu zaplatíte. Ceník zde
neuvádíme, protože jsme ho zveřejňovali v minulém Dobřejovického
zpravodaje.
Upozornění:
n Před termínem svozu je nutné připravit vaše sběrové nádoby na viditelné místo před dům. To platí, i pokud máte popelnici umístěnou ve
výklenku plotu za vrátky. Součástí služeb objednaných obcí u svozové
firmy totiž není vyvážení popelnic z těchto výklenků, a nejsme vám tak
schopni zaručit jejich vyvezení. O úpravě smlouvy jednáme.
n Před Vánocemi obcházela občany skupina lidí vydávající se za popeláře s žádostí o příspěvek. Zaměstnanci svozové firmy mají svou práci placenou a podobné akce mají zakázané. Navíc nemáte jistou, že se
opravdu jedná o popeláře. Doporučujeme vám podobným prosbám
nevyhovět.
Pokud vám nevyvezou popelnice:
n kontaktujte dispečink firmy FCC v Říčanech – tel. 323 601 617

TAKTO TEDY NE!
Domovní odpad v tříděném sběru

Okolí kontejnerů před navýšením četnosti svozu…

… a po navýšení. Trochu rozdíl.
www.dobrejovice.cz

Část obyvatel Dobřejovic si bohužel zvykla odhazovat svůj směsný odpad do velkých kontejnerů na tříděný sběr. Ty pak bývají plné zbytků jídla, různorodých obalů i nepořádku. Na tříděný odpad slouží popelnice na tříděný odpad, známky na ně je možné zakoupit za nevelké
peníze na obecním úřadě. Podle našich informací pochází velká část
tohoto odpadu z neoficiálních ubytoven v obci. Na tento nešvar se
hodláme zaměřit.
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Třídit je správné – ale třídíte správně?
Kam s ním? Už Jan Neruda si před více než sto
lety kladl tuto otázku
a stejně tak se i vám může
stát, že se při třídění odpadu dostanete do rozpaků, kam co vlastně patří.
V tom by vám měl pomoci náš podrobný průvodce barevnými odpadními
kontejnery.

Žlutý kontejner
na plasty
Co do něho patří: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET
láhve, obaly od pracích, čisticích
a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků,
balicí fólie od spotřebního zboží,
obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Můžeme sem odložit
i pěnový polystyren v menších kusech a v naší obci rovněž nápojové kartóny (Tetrapak).
Rozhodně sem nepatří:
mastné obaly se zbytky potravin
nebo čisticích přípravků, obaly
od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny
či novodurové trubky.

Modrý kontejner
na papír
Co do něho patří: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, knihy. Obálky s fóliovými okénky sem
můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez
plastového vnitřku! Nevadí ani
papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy
oddělí. Rozhodně však papírové
či lepenkové krabice rozebereme
nebo aspoň sešlápneme, aby dvě
bedny nezaplnily celý kontejner.
Kromě toho, že je soused naštvaný, protože se tam jeho odpad už
nevejde, obec navíc platí za vyvážení vzduchu!
Rozhodně sem nepatří: uhlový, mastný, promáčený nebo
jakkoliv znečištěný papír. Tyto
materiály nelze už nadále recyklovat, stejně jako papírové kartóny od vajec. Pozor, použité dětské

pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

Zelený kontejner
na sklo
Co do něho patří: jakékoliv
sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také
tabulové sklo z oken a ze dveří.
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Rozhodně sem nepatří: keramika, porcelán, zrcadla, drátované, zlacené ani pokovované
sklo. Nepatří sem ani autosklo.
Vratné zálohované sklo patří zpět
do obchodu.

Jedlé oleje a tuky
(kontejnery
Na Průhoně)
Co sem patří: použitý olej či
tuk z kuchyně včetně sádla (pokud možno bez zbytků potravin,
strouhanky apod.), který je třeba slévat do plastových uzavíratelných nádob.
Rozhodně sem nepatří: motorové a jiné syntetické oleje.

Kovové obaly
(kontejnery Na
Průhoně a Na Návsi)
Co sem patří: nápojové plechovky, kovové uzávěry, šroubovací uzávěry/víka, konzervy, alobal, hliníková víčka od mléčných
produktů, hliníkové obaly od potravin.
Rozhodně sem nepatří: nápojové kartony, spreje se zbytky obsahu, obaly z barev, laků se
zbytky obsahu, elektrická zařízení, zaolejované kovové díly, baterie.

Bioodpad
(domovní kontejnery
120 a 240 litrů, svoz
možno objednat na
obecním úřadu)
Co do nich patří: odpady
z domácností – to znamená zbytky
a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce,

pečivo, vaječné a ořechové skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina, čistý starý papír, lepenka,
papírové kapesníky, zbytky vlasů a vousů, popel ze dřeva a dále
odpady ze zahrady – tím se rozumí posekaná tráva, listí, větvičky,
drny, trus býložravých hospodářských zvířat, stará zemina i hlína
z květináčů, piliny, hobliny, kůra,
plevele, dřevní štěpka, spadané
ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny.

poplatek 150 Kč ročně si můžete na
obecním úřadu pořídit 120litrovou
žlutou popelnici na plast k vám domů. Součástí poplatku je i nádoba.
Popelnice jsou vyváženy jednou za
14 dní – v sudé úterý ráno.
n obec za svoz tříděného odpadu a bioodpadu zaplatí ročně
670 tisíc Kč?

Biologický odpad není produktem živočišného původu. Je
také nutné dát pozor, aby bioodpad nebyl nebezpečnou látkou nebo s ní nepřišel do kontaktu.
Do hnědých popelnic tedy
rozhodně nepatří: kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy, plasty, sklo, sutě
a kameny, chemické látky a jejich
obaly, pytlíky z vysavače, cigarety,
textil, jednorázové pleny, omáčky, pomazánky, vařené těstoviny
a jedlé oleje.

Kontejnerová hnízda
V Dobřejovicích je celkem
sedm kontejnerových hnízd pro
sběr tříděného odpadu:
n Na Průhoně – 2x papír,
1x sklo, 2x plast, 1x jedlé tuky
a oleje, 2x kovové obaly
n U Kapličky – 2x papír,
1x sklo, 2x plast
n U Zámku – 1x papír, 1x sklo,
1x plast
n Nad Mlýnským Rybníkem 1x papír, 1x sklo, 1x plast
n Na Návsi – 3x papír, 2x sklo,
3x plast, 2x kovové obaly
n Horní – 1x papír, 1x sklo,
1x plast
n Skalická – 1x papír, 1x sklo,
1x plast

VÍTE, ŽE...
n větší množství bioodpadu
z domácností můžete zdarma odvézt do sběrného dvora?
n nejjednodušší způsob likvidace trávy, rostlinných zbytků z kuchyně a dalšího bioodpadu je domácí kompost? Inspirujte se na
www.kompostuj.cz/vime-jak/
n s tříděným plastem nemusíte
chodit až ke kontejnerům? Za roční

Objemný odpad
u kontejnerů
Nábytek, plastové nárazníky,
velké kusy kovu – to vše můžete
zdarma odevzdat ve sběrném dvoře a rozhodně to nepatří ke kontejnerům na tříděný odpad.
Oba tyto nešvary kazí vzhled
obce, přidělávají práci jejím pracovníkům a zvyšují její náklady. Každý takový případ obec řeší, v krajním případě i s pomocí
obecní policie.

CO SE CHYSTÁ:
n Nové stání pro kontejnery na
tříděný odpad plánujeme na základě podnětu občana vybudovat
v ulici U Křížku mezi Košumberkem a ulicí Nad Robotou.
n Opravy, umytí kontejnerů
a instalace nových nálepek, co
kam patří, provedeme na jaře.
Dejte nám vědět: kde chybějí
kontejnery, pokud jsou zaplněné,
pokud je okolo nich nepořádek.
Navrhněte nové místo pro kontejnery na tříděný odpad. n
www.dobrejovice.cz
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od prosince podle nových pravidel
Od prosince loňského roku podléhá využívání služeb Sběrného
dvora Dobřejovice místními obyvateli novým pravidlům. Důvodů pro
jejich zavedení bylo hned několik:
n Neustále se zvyšující fakturace ze strany sběrného dvora.
n Nejasná pravidla pro odkládání odpadu.
n Chybějící kontrola vykazovaného množství a druhu odpadu ze strany občanů.
n Vyskytující se případy, kdy za odpad jednoho občana platila obec
v jednom měsíci až 9 500 korun.
Službu bezplatného uložení odpadu (následně placeného obcí Dobřejovice) je možné nadále využít při splnění následujících
podmínek:
n Odpad pochází od obyvatel obce Dobřejovice.

Služba se nevztahuje na:
n Odpad z provozu firem a živností, byť sídlí na území obce.
n Odpad obyvatel jiných obcí.
n Běžný komunální odpad z domácností.
n Odpad jiných než uvedených druhů (stavební suť, pneumatiky…).
n Odpad ze stavební činnosti, a to ani když jej lze kvalifikovat jako objemný odpad (například dřevěné krovy).
n Odpad přivezený na sběrný dvůr v kontejnerech či nákladních automobilech provozovatele sběrného dvora.
Víte, že...
n obec ročně zaplatí za odpady dobřejovických obyvatel odvezené do
sběrného dvora okolo 160 000 Kč? (kp) n

n Odpad je občany osobně odevzdaný ve sběrném dvoře.
n Jedná se o jeden z následujících druhů odpadů:
o
objemný odpad
o
bioodpad
o
nebezpečný odpad
n Občan doloží občanským průkazem či jiným dokladem bydliště na
území obce Dobřejovice.
n Dále vždy stvrdí správnost druhu a množství odevzdaného odpadu
svým podpisem.

Pojďme se zbavit
nepořádku v obci
Co dělat, když najdu černou skládku?
n Kontaktujte místostarostu
– Jan Chvátal, mistostarosta@dobrejovice.cz, tel.: 607 055 158.
n Nebo si stáhněte do mobilu aplikaci Zlepšeme Česko a přidejte tzv.
fotohlášku (aplikaci v současnosti zkoušíme a zvažujeme její plné zavedení pro oboustrannou komunikaci mezi obcí a občany).
n V obou případech se s vámi spojíme a dáme vám vědět, jak budeme
váš podnět řešit.
n Volně poházený odpad budeme uklízet při tradičním jarním úklidu
obce, letos v sobotu 6. 4. 2019.

Jak odpady nevytvářet?
Třídění odpadu je dobrá věc, ale nejlépe vytříděný odpad je ten,
který vůbec nevznikne. Nabízíme pár webů s radami, jak tvorbu odpadů omezit:
n Dobrým tipem je vyrobit si sáčky na ovoce ze starých záclon a obejít se při nákupech bez hromady mikrotenových pytlíků.
www.ecofuture.cz/clanek/prodysne-pytliky-na-ovoce-ze-starych-zaclon
n www.bioplaneta.org/blog/tipy-na-snizeni-odpadu-v-domacnosti
n www.neprekonatelny.blog/2017/07/20/12-tipu-na-snizeni-odpadu/
n www.greenstore.cz/jak-snizit-mnozstvi-odpadu-v-domacnosti
www.dobrejovice.cz

Vaše vyřazené oblečení
může v mrazech zachránit život

Zima minulý měsíc udeřila v plné síle. Z šatníků jsme vytáhli ty
nejhuňatější svetry a čepice a v každodenním shonu nás nejspíš sotva
napadlo, jak zvládají mrazivé dny lidé bez domova. Těm jde v krutých
mrazech o život, a přitom je často může zachránit teplé oblečení. A třeba právě to, které lidé odložili do oranžových kontejnerů společnosti POTEX, z nichž jeden stojí i na parkovišti před obecním úřadem (pozor, neplést s oranžovými kontejnery na tetrapakové obaly, které máme
u nás v obci!).
Společnost POTEX s. r. o. v Praze oblečení pro potřebné třídí celoročně, v zimě má však každý kousek teplého oblečení pro lidi na ulici
obrovský význam. Neziskové společnosti Charita ČR, Naděje, Progressive, CSSP a Sananim vítají každou bundu, svetr, mikinu, čepici i šálu.
Důležité je i vrstvení oblečení, hodí se tedy i tílka, trička, legíny, punčocháče či podvlékačky.
V loňském roce Potex předal charitám
37 574 kg vytříděného textilu, část z tohoto
množství pocházela i z dobřejovického kontejneru, kam jsme v loňském roce odevzdali
3 658 kg textilu.
Pokud ani vám není lhostejná pomoc lidem v nouzi, neváhejte probrat své šatníky
a darovat teplé i jiné oblečení. Přehledný seznam kontejnerů POTEX s.r.o. v Praze a okolí
najdete na www.potex.cz. n

7

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 2 / 2019

K R ÁTC E Z DOBŘEJOV IC

Obecní policie Vestec v Dobřejovicích
v loňském roce nezahálela

Vaše záležitosti na obecním úřadu
vyřídí osobně starosta

Svou zprávu o činnosti v Dobřejovicích v roce 2018 předložila Obecní policie Vestec. Za
minulý rok evidovali strážníci
v obci 689 událostí. Uložili celkem
157 blokových pokut, z nichž bylo 134 již uhrazeno, a to v celkové výši 72 600 Kč. Nezaplacených
pokut zbývá 23 v celkové sumě
14 600 korun. Jedenáct událostí
ještě na své uzavření čeká.

Pane starosto, prý budete
v nejbližší době osobně úřadovat na obecním úřadu. Z jakého důvodu?
Ne snad, že by se mi úřadování tolik zalíbilo. To, že jsem se
osobně chopil razítek, je spíše
nezbytná nutnost, protože nová
pracovnice, která měla na obecní
úřad nastoupit, skončila z osobních důvodů již ve zkušební době.
A jak dlouho tohle nouzové
opatření potrvá?
Sehnat kvalitního úředníka
na toto místo není jednoduchá
záležitost, mimo jiné i proto, že
kromě požadavků na kvalifikaci

Obecní policie si s vedením
obce také upřesnila priority pro
tento rok. Kromě běžné hlídkové činnosti by se strážníci měli
věnovat ve zvýšené míře kontrole dodržování zákazu vjezdu vozidel nad šest tun do obce. Pozornost by měli zaměřit i na lokalitu
Skalník, hlavně v souvislosti s dodržováním obecně závazných
vyhlášek. (kp) n

Přivítáme nové občánky
V sobotu 16. března 2019
v 15.00 hodin přivítáme ve Spolkovém domě nové občánky do života obce Dobřejovice. Půjde
o všechny děti, které se narodily v roce 2018 a v lednu 2019, ale
také o děti narozené v roce 2017,
které se nemohly zúčastnit vítání

v roce 2018. Celkem jde podle matriky o devatenáct nových Dobřejováčků. Vítání se týká dětí s trvalým
pobytem v Dobřejovicích, které na
akci nahlásí na obecním úřadu jejich rodiče. Těšíme se na všechny
rodiče, děti i na jejich blízké. n

Zrušení pevné telefonní linky na starostu
Protože pevná linka do kanceláře starosty byla velice málo vytížená, rozhodlo se ji vedení
obce od února 2019 zrušit. Sta-

Krajanka paštiky A5.indd 1

rosta Martin Sklenář bude nadále
k zastižení na mobilním telefonu
725 021 828. Obec tímto opatřením uspoří ročně 8 525 korun. n

musí ve velmi krátkém čase zvládnout řadu kurzů, školení a zkoušek, které jsou podmínkou pro výkon práce ve státní správě. Vedení
obce proto i nadále usilovně hledá na obecní úřad schopnou sílu.
Doufám, že se nám to podaří co
nejdříve.
Dotkne se změna nějak
Dobřejovických obyvatel?
Nedotkne, mohou se na mě
s důvěrou obrátit se všemi svými
požadavky. Můj „záskok“ nepřinese ani žádné omezení rozsahu
služeb, ani změnu úředních hodin, vše na obecním úřadu poběží
stejně jako dříve. (red) n

Plnění rozpočtu obce za rok 2018
Na únorovém zasedání zastupitelstva starosta seznámil zastupitele i přítomné obyvatele Dobřejovic s plněním rozpočtu za rok
2018. Celkové příjmy obce dosáh-

ly výše 19 935 000 korun, výdaje
byly 13 740 000 Kč. Zůstatek na
bankovních účtech obce činil ke
konci roku 24 998 000 korun. n

INZERCE

www.dobrejovice.cz
19.02.19 9:09
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VÝTVORKA
čtvrtky 14.00–15.30
Kroužek děti seznámí s různými
malířskými technikami a materiály, každou
lekci si každý vytvoří svůj vlastní „výtvor“.
Cena: 1 600 Kč / 10 lekcí
(možnost náhrad).
Spolkový dům Dobřejovice,
U Kapličky 44.
Nevyhovuje vám termín kroužku?
Kontaktujte mne, zkusíme najít i jiný…
Rezervace a bližší informace:

MARtina
MELíškovÁ
602 358 686
www.marmela.net,
info@marmela.net

KARNEVALY V MODLETICKÉM ZÁMKU
Zveme vás na Dětský karneval v Modletickém zámku v sobotu 9. 3. 2019 od 14.30 do
17.00 h. Kromě tance a setkání s maskotem sněhulákem Olafem se děti budou moci zúčastnit
i různých zajímavých soutěží. A tamtéž, tentokrát večer 9. 3. 2019 od 20.00 hodin bude Karneval – Diskotéka v maskách také pro dospělé. Vstupné 100 korun, masky zdarma. Hraje DJ
František Nejedlo, srdečně zvou obce Dobřejovice, Herink, Modletice a Popovičky.

TANEČKY
PRO DĚTI 3–8 LET
Spolkový dům Dobřejovice, U Kapličky 44.
Každý čtvrtek od 16.00 do 16.50 hodin.
Cena 1 300 Kč za 10 lekcí
(možno nahradit omluvené lekce).
Zkušební lekce zdarma.
Tančíme na celosvětově známé písničky a choreografie
z různých koutů světa (Veo Veo, The Music Man, Superman,
Chuchua, A Ramzamzam a další). Děti si hravou formou
procvičí tělo, mozek, seznámí se s různými jazyky, zakřičí
si a užijí si i spoustu legrace v některých skladbách.
Začínáme rozcvičkou s prvky jógy, po hlavním bloku se
učíme choreografii na českou písničku a končíme oblíbeným
vláčkem a krátkou relaxací za zvuků léčivých hudebních
nástrojů.

MARMELA
602 358 686

www.marmela.net
info@marmela.net
! Několik volných míst na druhé pololetí,
začátek 7. 2. 2019 !
www.dobrejovice.cz
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KULTURNÍ A S POLKOV Ý ŽIVOT

LOVCI PEREL

NEJEN NA VALENTÝNA

Projekt, který realizují knihovny i školy po celé republice, bychom rádi představili i v Knihovně Dobřejovice.
Podporovat čtení u čtenářů nejrůznějšího věku je velmi důležité. Číst
s porozuměním, umět pracovat s textem, hledat informace, objevovat svět knížek a při tom sbírat perly, které je možné směnit za moriony, peníze, které bude možné vyměnit za různé věci na Morionském trhu vyhlášeném Knihovnou Dobřejovice nejméně jednou za
čtvrt roku.
Vše potřebné i hrací kartu je třeba vyzvednout v knihovně vždy v pátek mezi 15. a 17. hodinou nebo si o informace napsat na
duhadobrejovice@gmail.com. Některé soutěžní otázky najdete i na
fb www.facebook.com/knihovnadobrejovice. Podpořte své ratolesti ve čtení, protože jak říká Zdeněk Svěrák: „Číst knížky je jako odemknout klíčem abecedy komnatu s pokladem. Tam se slova mění
v obrazy a v pocity, které se rodí v čtenářově hlavě a srdci a jsou jedinečné a hluboké. Nepodaří-li se nám předat dětem tento klíč, přetrhneme i řetěz porozumění mezi generacemi.“
První trh proběhne 29. 3. 2019 v rámci akce Den s Andersenem.
Připraven je program pro děti všech věkových kategorií. Dopoledne
pro děti z Mateřské školky Korálek a školáky či rodiče s dětmi na rodičovské dovolené. Odpoledne pro všechny, kteří mají rádi soutěže,
kvízy, puzzle, knížky, pohádky a tvoření.
Na dospělé čeká rovněž program, ochutnávka dobrot a káva nebo
čaj. Do knihovny vás všechny bez rozdílu věku a pohlaví zve knihovnice Vlasta.
A kdo to vlastně je? No, Jaromír Nohavica ji popsal takto: „Vidíš paní knihovnici? Hledá knížky na polici, aby byly tam, kde mají, čtenáři
je šmodrchají. Kdyby na to nehleděla, nastala by strašná mela, Vinnetou by v okamžiku jezdil na Maxipsu Fíku.“ (Libuše Charvátová) n

Svátek zamilovaných slaví mnoho lidí, ale jen jednou do roka. Je třeba nezapomínat na toho nejdůležitějšího člověka. Je důležité myslet
sami na sebe. Udělejte si radost maličkostmi, nechte se hýčkat každý měsíc skvělým divadlem a za poloviční cenu. V lednu jsme byli
společně v Divadle Palace na brilantní komedii Rodina je základ státu a v únoru jsme se opravdu pobavili komedií Dokud nás milenky nerozdělí. Smáli jsme se od začátku do konce. Měli jsme se báječně a ještě jsme si smíchem prodloužili život. Ten je totiž jako zrcadlo:
směje se na tebe, pokud se do něho díváš s úsměvem.
Zkuste to s námi v březnu nebo v dubnu. Půjdeme rovněž společně
a je možné domluvit i dopravu. V plánu je návštěva Divadla v Rytířské a Divadla Radka Brzobohatého.
Stačí napsat na duhadobrejovice@gmail.com nebo zavolat či poslat SMS na telefonní číslo 702 037 638 a dva lístky za cenu jednoho jsou vaše.
Neseďte doma, hýčkejte se a pojďte s námi do divadla.
(Libuše Charvátová) n

AKCE SPOLKU
DOBŘEJOVICKÝ ČTYŘLÍSTEK
V ROCE 2019
Vážení přátelé, zveme vás na akce Dobřejovického čtyřlístku
v roce 2019:
Březen 2019 – BAZÁREK dětského oblečení pro jaro a léto od 9.00
do 12.00 hodin spojený s Hudebním představením pro děti O čarodějnici Malče od 10.00 hodin. Sobota 16. 3. 2019.
Vždy v pátek před bazarem (platí i pro podzim) proběhne příjem věcí
od registrovaných účastníků ve Spolkovém domě v Dobřejovicích pro
sobotní prodej dětského oblečení, sportovních věcí či hraček.
Duben 2019 – VELIKONOČNÍ VÝSTAVA s dílničkou nejen pro děti, kde nebude chybět bohatá ukázka velikonočních tradic, výzdoba
i ochutnávka velikonočního pečiva. Sobota 13. 4. 2019.
Srpen 2019 – Tradiční akce Z POHÁDKY DO POHÁDKY – Zavedeme
především dětské návštěvníky do světa pohádek, kde se aktivně zapojí do dění a možná tak ovlivní osud pohádkových postav. Tentokrát se sejdeme ve skále u rybníka Skalník. Sobota 31. 8. 2019.
Září 2019 – BAZÁREK dětského oblečení pro podzim a zimu spojený opět s PŘEDSTAVENÍM PRO DĚTI. Sobota 21. 9. 2019.
Říjen 2019 – DRAKIÁDA – přehlídka draků koupených i doma vyrobených. Nebude chybět ani soutěž a ocenění nejlepších. Na louce
nad rybníkem Skalník v sobotu 5. 10. 2019.
Listopad 2019 – LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD – navážeme na uspávání
skřítků a uzamykání zahrady v MŠ Korálek a v 17.00 hodin se vydáme na cestu směrem do skály u rybníka Skalník. Pátek 8. 11. 2019.

POZVÁNKA NA JARNÍ BRIGÁDU
Dne 6. 4. 2019 od 8 hodin pořádá Myslivecké sdružení a Vodník
Dobřejovice pod patronací obce Dobřejovice tradiční brigádu na
úklid obce. Sraz před obecním úřadem. Doporučujeme pracovní rukavice a reflexní vestu. Po brigádě tradiční opékání špekáčků za hřištěm. Rádi přivítáme nové tváře. (Honza Krejčí) n

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE – ve Spolkovém domě přijdou za těmi
nejmenšími Mikuláš, čert a anděl. Nebude chybět malá vánoční dílnička a nadílka bude obohacena o písničky, básničky a sliby. Sobota 30. 11. 2019.
Budeme se podílet na pořádání dalších akcí ve spolupráci s obcí
a ostatními spolky (Dětský den 25. 5. 2019, Pošta pro Ježíška 1. 12.
2019).
Kontaktovat nás můžete na e-mailu spolek@dobrejovickyctyrlistek.cz
nebo telefonicky na čísle 606 253 287.
www.dobrejovice.cz
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Vše pro děti…
Pohádka, písničky, hračky, oblečení

S

polek Dobřejovický Čtyřlístek i letos zahajuje svoji činnost pozvánkou pro děti. Hudební
pohádku O malé čarodějnici Malče přiveze
v sobou 16. března do Spolkového domu v Dobřejovicích Lenka Hamajdová. Pohádka plná písniček, hudebních nástrojů a především dobrodružství začíná už v 10 hodin dopoledne. Představení
Lenky Hamajdové se vyznačuje velkou interaktivitou mezi aktérem a obecenstvem, děti se do děje
pohádky zapojí nejen zpěvem, ale i hrou na roztodivné hudební nástroje. Souběžně s představením, ale s hodinovým předstihem (od 9.00 do
12.00 hodin) začíná i dětský bazárek jarního a letního oblečení, obuvi, sportovních potřeb a hraček.
Výběr zboží nabízeného k prodeji proběhne v pátek 15. března od 17.00 do 19.00 hodin a jeho podmínkou je předchozí registrace na adrese spolek@
dobrejovickyctyrlistek.cz.
Přejeme všem dětem, aby si toto sobotní dopoledne přišly na své. (Andrea Hájková, SDČ) n

Co je nového
v Korálku

V

měsíci lednu si Mateřská škola Korálek
z rozpočtu obce pořídila mobilní interaktivní displej MultiBoard, se kterým se průběžně
všechny děti a paní učitelky seznamují.
Jedná se o dotykové zařízení, které pracuje
s operačním systémem Windows 10 Pro. Interaktivní program pro mateřské školy děti obohacuje
ve vzdělávání ICT hravými činnostmi, které provází
motivační postavička, jako je Lipáček či Sněhulák.
Vzdělávací výuka Barevné kamínky je rozdělena do integrovaných bloků, například roční období nebo další podrobná tematická zaměření. Děti
zde mohou sestavovat obrázky, učit se barvy, tvary,
předmatematické pojmy, hlásky a slabiky. Interaktivní tabule umožňuje malým dětem kreslení podle
fantazie a také slouží k průpravě pro pozdější psaní
ve formě uvolňovacích cviků zápěstí a ramene.
Jsou zde i výukové aplikace pro práci s mikrofonem – logopedická cvičení, písničky, ekologické programy, dopravní výchova nebo interaktivní hry. n
www.dobrejovice.cz

DOBŘEJOVICKÝ FOTBAL
V JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽÍ
Rozpis zápasů FK Dobřejovice (Okresní přebor):
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

TJ Aero Odolena Voda – FK Dobřejovice
FK Dobřejovice – TJ Kunice „B“
SK Kamenice – FK Dobřejovice
FK Dobřejovice – 1. FC Líbeznice
SK Viktoria Sibřina – FK Dobřejovice
FK Dobřejovice – TJ Sokol Senohraby
SK Zeleneč – FK Dobřejovice
TJ Slavoj Velké Popovice – FK Dobřejovice
FK Dobřejovice – TJ Sokol Hrusice
SKK Hovorčovice – FK Dobřejovice
FK Dobřejovice – SK ZÁPY „B“
SK Šestajovice – FK Dobřejovice
FK Dobřejovice – TJ Slavia Radonice

Sobota 23. 3. 2019 15.00
Neděle 31. 3. 2019 15.00
Sobota 6. 4. 2019 15.30
Neděle 14. 4. 2019 15.30
Neděle 21. 4. 2019 16.00
Neděle 28. 4. 2019 16.00
Neděle 5. 5. 2019 16.30
Pátek 10. 5. 2019 19.00
Neděle 19. 5. 2019 17.00
Sobota 25. 5. 2019 17.00
Neděle 2. 6. 2019 17.00
Neděle 9. 6. 2019 17.00
Neděle 16. 6. 2019 17.00

Rozpis zápasů FK Dobřejovice B (4. třída, skupina B):
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

FK Dobřejovice B – SK Křenice
SK Všestary – FK Dobřejovice B
FK Dobřejovice B – TJ Sokol Hrusice B
TJ Čechie Doubek – FK Dobřejovice B
FK Dobřejovice B – FK Radošovice
TJ Sokol Škvorec B – FK Dobřejovice B
FK Dobřejovice B – TJ Sokol Doubravčice
FK Dobřejovice B – TJ Sokol Lojovice
SK Podlipan Přišimasy – FK Dobřejovice B
FK Dobřejovice B – SK Kamenice B
TJ Sokol Struhařov – FK Dobřejovice B
FK Dobřejovice B – SK Světice
TJ Sokol Senohraby B – FK Dobřejovice B

Neděle 24. 3. 2019 15.00
Neděle 31. 3. 2019 15.00
Neděle 7. 4. 2019 15.30
Neděle 14. 4. 2019 15.30
Neděle 21. 4. 2019 16.00
Sobota 27. 4. 2019 16.00
Neděle 5. 5. 2019 16.30
Neděle 12. 5. 2019 16.30
Sobota 18. 5. 2019 17.00
Neděle 26. 5. 2019 17.00
Sobota 1. 6. 2019 17.00
Neděle 9. 6. 2019 17.00
Sobota 15. 6. 2019 17.00
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MAS OPUST

Dobřejovickému
masopustu
letos přálo i počasí
Trochu jsem pátrala, vyptávala se starousedlíků a zjistila, že
tradice masopustu se v Dobřejovicích drží odnepaměti. Paní Vlasta Marcinková si vzpomíná, že od
konce druhé světové války se nestalo, že by průvod vesnicí nešel.
A Lidka Dvořáčková dodala: „Dříve se v Dobřejovicích chodilo na
popeleční středu a do masek se

oblékali zásadně jen muži, ženy
doma chystaly občerstvení, aby
bylo vše připravené a hosté byli
spokojeni. Děti si vše užívaly, běhaly a motaly se kolem.“
Manželé Dvořáčkovi převzali
pomyslnou štafetu od pana Vrška již před 14 lety a obětavě každý
rok připravují masopustní průvod, který začíná tradičním pře-

vzetím klíče od obce z rukou starosty, aby se masky za doprovodu
hudby mohly vydat na svoji pouť
vsí a my všichni si užili veselí, radost, zábavu a opět se po dlouhé
zimě potkali.
Masky obcházely i letos Dobřejovice za doprovodu hudby Františka Čápa. Všude vládla dobrá nálada, počasí vyšlo, a tak se slavilo.
Všichni si přišli na své, protože obyvatelé Dobřejovic přichystali mnoho dobrot sladkých i slaných, čaj,
grog, griotku, ale i něco tvrdšího.
Zábava pokračovala i po skončení
průvodu masek v Hospodě Na hřišti, odkud si mnozí odnesli i nějakou tu cenu z tomboly. Pochutnali si
na kuřecím či vepřovém řízku a tancovali a zpívali.

Manželé Dvořáčkovi by touto
cestou rádi poděkovali za podporu i pomoc všem, kteří se podíleli
na přípravě a realizaci celého masopustu. A nakonec ještě dodali:
„Děkujeme všem maskám, že do
maškarního průvodu přišly, všem
lidem za účast i všem, kteří připravili pohoštění, jež na všechny
čekalo při obchůzce. Bylo to úžasné a moc a moc milé.“
Já bych zase za všechny Dobřejováky ráda poděkovala manželům Dvořáčkovým za jejich nadšení a elán, díky němuž tradice
masopustu v Dobřejovicích stále
žije. (Libuše Charvátová) n

www.dobrejovice.cz
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TÉMA DALŠÍHO ČÍSLA: DOPRAVA
Připravujeme pro vás další, 3. vydání Dobřejovického zpravodaje. Hlavním tématem dalšího vydání bude problematika dopravy v obci.
Své názory, připomínky a náměty nám můžete posílat do uzávěrky 17. března na e-mail zpravodaj@dobrejovice.cz.
MĚSÍČNÍK DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / Ročník 2019, číslo 2/2019 / Vychází 8. 3. 2019 / Uzávěrka dubnového vydání je 17. 3. 2019 / Vydává Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, 251 01
Dobřejovice / Číslo registrace MK ČR E 19932 / E-mail: zpravodaj@dobrejovice.cz /
Náklad: 500 výtisků / Cena: neprodejné
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