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Milí Dobřejováci,
čas běží jako voda v potoce a rok s rokem se sešel. Tím
mám na mysli rok od posledních obecních voleb, rok od
okamžiku, kdy se změnilo vedení obce. Proto se v tomto čísle
věnujeme mimo jiné tomu, jaké změny u nás ve vsi nastaly
a co to pro Dobřejovice přineslo. Teprve když se nad tím člověk zamyslí, zjistí, že toho nebylo málo. Proto neuškodí malé
připomenutí, které uvnitř Zpravodaje najdete.
A protože je třeba myslet hlavně na budoucnost, seznámíme
vás i s těmi, kdo se rozhodli zapojit do přípravy zásadního dokumentu pro další směřování
Dobřejovic – Strategického plánu obce. Nechybí ani směs aktuálních informací o tom, co
na obecním úřadu momentálně řešíme a jaké novinky vás
čekají.
V minulém měsíci se v Dobřejovicích pořádala řada kulturních, společenských i sportovních akcí, které jsme chtěli
připomenout, stejně jako pozvat vás na ty chystané. Věřím, že to pro vás bude zajímavé čtení.
Přeji všem hezký zbytek podzimu, který nám zatím ukazuje přívětivou tvář a potěšil nás
v říjnu příjemným počasím.
A možná krátké připomenutí
na závěr: v těchto dnech to bude třicet let od doby, kdy se život v naší zemi zásadně změnil.
Váš starosta
Martin Sklenář

www.dobrejovice.cz

V Dobřejovicích
přibudou tři nové
ukazatele rychlosti
V souvislosti se zvýšenou dopravou a pro zajištění přísnějšího dohledu
nad dodržováním povolené
rychlosti se obec chystá
instalovat tři nové ukazatele rychlosti.

V

e dvou případech půjde
o náhradu stávajících, a sice v Čestlické a na Košumberku – tam již přestává fungovat
a nelze jej opravit. Zároveň bude
další ukazatel také na Jesenické,
kam se ho v minulosti zavázala instalovat firma Optreal.
„S Firmou Optreal jsme se
domluvili, že radar v tomto místě postaví obec a firma nám následně uhradí část nákladů na jeho pořízení a instalaci,“ vysvětlil
starosta Martin Sklenář. V Čestlické bude stávající ukazatel nahrazen novým. Ten dosavadní,
ještě funkční, bude přesunut na
náves k vyústění Kaštanové.
Navržené ukazatele rychlosti
jsou oproti stávajícím větší a výraznější a umějí zobrazovat na
panelu registrační značku automobilu překračujícího povolenou
rychlost. Poskytují také lepší data o druhu a počtu projíždějících
automobilů a jejich součástí jsou
i kamery. Ty budou napojené na
Policii ČR, a zlepší se tak výrazně
možnost vyhledávání pachatelů
trestných činů, jako jsou krádeže
automobilů a podobně. Statistiky
intenzity dopravy a překračování rychlosti budou ukazatele sdílet on-line na Dopravním portálu
Středočeského kraje.
Cena za pořízení ukazate-

lů rychlosti (bez výstavby sloupů
a napojení na nízké napětí na Jesenické) je podle předběžné nabídky asi 550 000 korun, zhotovitele obec vybere v souladu se
směrnicí obce o veřejných zakázkách.
„Na tento projekt hodláme
čerpat dotaci ze středočeského

Fondu obnovy venkova, kde máme do konce června příštího roku
alokováno ještě 301 284 korun.
Čerpání v tomto případě bude
jednodušší než na jiné projekty,
které vyžadují stavební povolení,“
dodal starosta Sklenář.

n Milan Hulínský

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 9 / 2019

2

CO SE DĚJE NA RA DNIC I

Dobřejovice opět čeká dopravní peklo!
Sotva skončily uzavírky na rekonstruovaném úseku dálnice D1, už se na nás valí další problém. Z důvodu oprav
povrchu silnice II/101 (Jesenice–Říčany) bude od 11. do 30. listopadu omezen provoz na křížení této silnice s dálnicemi D0 a D1 u Modletic.

T

eprve necelých 20 dní před započetím prací obdržela
obec informaci o této zásadní uzavírce. Přestože se netýká katastru Dobřejovic, bude mít zásadní vliv na dopravu v obci.
Po celou dobu opravy bude v tomto místě uzavřen sjezd
z D0 od Plzně a z D1 od Prahy, k tomu budou postupně uzavírány jednotlivé části kruhového objezdu i mostu.
„Logicky se obáváme toho, že se Dobřejovice stanou neoficiální objízdnou trasou nejen pro osobní, ale i pro nákladní dopravu směřující do a z komerční zóny v Modleticích a Jažlovicích,“ upozornil místostarosta Jan Chvátal.
V době uzávěrky probíhají jednání vedení obce s Policií
ČR a obecní policií o zvýšeném dohledu a kontrole dodržování předpisů, především zákazu vjezdu vozidel nad šest tun
a také nejvyšší povolené rychlosti.
n Karel Pleiner

Dobřejovicím přibude
nový autobusový spoj

Obec postaví novou garáž
pro svou techniku

tarosta se zúčastnil jednání zástupců obcí ležících
na lince 363 se společností ROPID. Důvodem byly hlavně
požadavky ostatních obcí na nové spoje a na jiné přerozdělení
nákladů mezi obcemi. Výsledkem
jednání ohledně financování je
nakonec zachování současného stavu. Dobrou zprávou je, že
Středočeský kraj navíc zapla-

bec dlouhodobě bojuje
s nedostatkem prostor pro
uložení techniky a materiálu, používané pro péči o zeleň
a technickou správu obce. Starosta proto přišel s návrhem pořídit
a na asfaltovou plochu na oploceném obecním pozemku vedle zámku umístit montovanou dvougaráž. Rozměry garáže budou 6 × 7
metrů. Stavba bude v zářezu terénu a bude částečně zakryta zelení.

S

tí od 1. 1. 2020 nový spoj z Opatova do Popoviček. Vyjíždět bude
v pracovní dny z Opatova ve 12.30
hodin, v Dobřejovicích bude ve
12.56 (Čestlická), 12.58 (Na Návsi) a 12.59 (Jesenická). Následně pojede linka také zpět a Dobřejovicemi bude projíždět ve
13.48 (Jesenická), 13.50 (Na Návsi) a 13.52 (Čestlická). Na Opatově bude autobus ve 14.20 hodin.

n Karel Pleiner

O

„Výstavba garáže nejen zvýší užitnou plochu, ale má výhodu
i z hlediska bezpečnosti. Pozemek
navržený pro výstavbu je oplocený a novou garáž bude možné napojit na vodu a elektrickou
energii ze sousedního skladového objektu. Zároveň budeme moci
využít i zdejší kamerový systém,“
doplnil starosta Martin Sklenář.

n Karel Pleiner

Obec obdržela jen dvě
připomínky ke Změně č. 2
Územního plánu Dobřejovic

P

o veřejném projednání změny obec obdržela jednu námitku od společnosti České
štěrkopísky, jednu připomínku
od zapsaného spolku Za naše
Dobřejovice a vyjádření dotčeného orgánu, konkrétně vodoprávního úřadu Městského úřadu v Říčanech. V současné době

zpracovatel připravuje jejich vypořádání. Poté je nutné odeslat
vše ke schválení nadřízenému orgánu, kterým je v tomto případě
Středočeský kraj. Na základě jeho vyjádření bude připraven návrh změny k projednání (vydání)
zastupitelstvem na prosincovém
zasedání.
n Karel Pleiner

ZVEME VÁS NA 13. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Místo konání: Obecní úřad – zasedací místnost,
Na Návsi 26, Dobřejovice
Datum konání: čtvrtek 14. listopadu 2019 od 18.00 hod.
www.dobrejovice.cz

Od ledna musí být psi
povinně označeni čipem

U

pozorňujeme občany, že od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy mikročipem. Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné pouze tehdy, pokud je pes takto
označen. Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011.
n Obecní úřad Dobřejovice
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A KTUÁ LNĚ

Pracovní skupina ke Strategickému plánu
zahájila činnost
Zastupitelstvo na svém říjnovém zasedání jmenovalo
všech pět zájemců z řad občanů, kteří se chtějí aktivně
zapojit do práce, za členy Pracovní skupiny ke Strategickému plánu.

P

rvní schůzka skupiny proběhla koncem října. Proběhla široká
diskuse ohledně postupu zpracování celého postupu strategického plánu. Největší pozornost byla věnována tomu, jak do procesu nejlépe zapojit dobřejovické občany. O tom se více dozvíte v lednovém čísle Zpravodaje.
Pracovní skupina se bude scházet v devíti lidech. Ze zastupitelů
jsou jejími členy Martin Sklenář, Pavla Mikušková, Martin Joza a Jan
Chvátal. Z dalších občanů Dobřejovic projevili zájem o působení v pracovní skupině Ilona Reimannová, Martina Chvátalová, Martin Hloušek,
Robert Nejedlý a Tomáš Kleiner.
„Všichni mají chuť nejen udělat něco pro budoucnost obce, ale také
řadu zkušeností s vedením a plánováním – ať už z oblasti firemní, podnikové či neziskové,“ dodal místostarosta Jan Chvátal.

Představení členů pracovní skupiny
z řad obyvatel obce:
n Ilona Reimannová
Ráda by v pracovní skupině aktivně přispěla k rozšíření vybavenosti.
V rámci profesní kariéry (manažerka provozu v obchodním řetězci, manažerka vzdělávání taneční školy, ředitelka vzdělávací agentury) získala
zkušenosti se strategickým plánováním rozvoje firem z různých oblastí, včetně prezentací od uvažovaných záměrů až po navrhovaná řešení.

n Martin Hloušek
Již čtyři roky se zapojuje do kulturního dění v obci. Rád by obci vrátil
něco z toho, co mu dává. Nabízí své zkušenosti z vedení společenství
vlastníků jednotek a 20 let praxe v manažerských funkcích.
n Martina Chvátalová
Nabízí své zkušenosti se strategickým plánováním lokálních i celostátních neziskových organizací v oblasti vzdělávání, ochrany životního prostředí a organizace kulturních akcí. Zároveň působí jako konzultantka rozvojových dokumentů a strategických plánů pro mateřské
a základní školy. Chce přispět k důkladnému promyšlení oblastí, které ovlivňují život obyvatel Dobřejovic, a k nasměrování fungování obce
a života v ní tak, aby se zde dobře žilo dnes i do budoucna.
n Robert Nejedlý
Motivací pro něho je zlepšování společného života v obci, kde by rád
vrátil část toho, co dostává. Nabízí zkušenosti se strategickým plánováním v komerčním sektoru jak ve světě firem, tak i privátní sféře na úrovni exekutivního řízení společnosti v potravinářství.
n Tomáš Kleiner
Hlavní jeho motivací je podílet se na tom, aby byly Dobřejovice dobrým
místem pro život jeho dětí. Rád by se zasadil o to, aby se obec nestala
tranzitní zkratkou a také aby těžila z aktuálního nedostatku nemovitostí na trhu. Odpovídající zkušeností je mu pak šestiletá praxe na pozici
provozního ředitele celorepublikové realitní kanceláře – zejména v oblastech rozpočtování, přípravy smluv a tvorby a analyzování business
plánů. 
n Milan Hulínský

NÁ ZORY

Proč už tam ten chodník dávno není?
„Proč se cestou od autobusu musíme brodit bahnem? Proč tu stále překážejí parkující auta? Proč
jste s tím za rok na obci
pořád nic neudělali? To
čekáte, až se tam někomu
něco stane?“ Tak se mě
sousedé ptají na vývoj
ohledně chybějícího chodníku u zastávky na Čestlické. Nespokojenost je
naprosto na místě. Odpovědi jsou ale složitější.

S

távající zastávku vybudoval
podle smlouvy s obcí developer lokality Nad Mlýnským
rybníkem. Obec si tenkrát bohužel
nepohlídala, aby zároveň vznikl
i navazující chodník a přechod.
Navíc byla sice zastávka následně
převedena do majetku obce, pozemek s částí nástupní plochy ale

zůstal developerovi a ten ho poté
i s pozemky u přechodu prodal jako stavební parcely.
V tomto stavu jsme se k této
věci v prosinci loňského roku dostali my. Starosta vyvolal jednání
na místě se zástupcem dopravní
policie. Ten určil jediné možné řešení: vybudovat nový chodník podél plotu novostavby až na místo
pod lampou, s dostatečným rozhledem.
V lednu jsme se setkali s majiteli pozemků. Shodli jsme se, že společným cílem je odkup pozemků
pod zastávkou a budoucím chodníkem a vybudování chodníku. Bohužel na části pozemků vázla zástava banky. O prázdninách se alespoň
podařilo demontovat překážející
původní zastávku a s majiteli domluvit zpevnění plochy štěrkem.
S blížícím se ukončením bankovní zástavy obnovujeme jednání o koupi. Již proběhlo geodetic-

ké zaměření a obcí dlouhodobě
ověřený projektant dopravních
staveb začíná pracovat. Proběhla
také schůzka s dotační poradenskou firmou a bylo rozhodnuto,
kde a kdy budeme žádat o dotace. Tento příklad ukazuje, že pro

jakoukoli změnu musí obec podniknout maraton jednání a papírování. I když se v terénu nic neděje, na úřadu panuje čilý ruch.
A to i v případě desítek dalších
projektů.
n Jan Chvátal, místostarosta
www.dobrejovice.cz
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ROK OD VOLEB

Dobřejovice rok od voleb

Od posledních komunálních voleb a nástupu nového vedení obce uplynul již rok. To je příležitost pro malé bilancování.
O něj jsme požádali starostu Martina Sklenáře a místostarostu Jana Chvátala.

Změnila se atmosféra a způsob
práce zastupitelstva obce?
MS: Především se uklidnila
atmosféra na jednáních zastupitelstva, kdy nedochází k osobním
atakům, a tím je jednání mnohem
konstruktivnější a zvládneme tak
více práce pro občany. Všem zastupitelům se vždy snažíme poskytnout maximum informací pro
jejich rozhodování s dostatečným
předstihem. Velmi se nám osvědčily pracovní schůzky zastupitelů,
kde se mohou podrobněji seznámit s projednávanými materiály.
Které významnější akce a projekty se za uplynulý rok podařilo uskutečnit? Co vy osobně považujete za nejdůležitější?
MS: Z mého pohledu je nejvýznamnější akcí rozhodně nákup
strategické nemovitosti v centru
obce, jejíž význam bude doceněn
až v budoucnosti, kdy dojde k rozšíření občanské vybavenosti obce
a objekt bude sloužit místním.
Pár let to ale bude ještě trvat. Rozhodně nelze zapomenout ani na
další projekty, jako je stavba komunikace Příčná, která již byla
zkolaudována, oprava komunikace a mostku k rybníku Skalník
nebo zatrubnění příkopu v ulici
Košumberk. Zahájili jsme ale i celou řadu projektů, které jsou nyní
v různých fázích rozpracovanosti.
JCh: Pro mě osobně jsou nejdůležitější ty úspěchy, které nejsou tolik viditelné. Atmosféra
na úřadu je pro občany příjemnější díky ochotné a vstřícné
úřednici. Udělali jsme pořádek
v archivech a systém v evidenci
dokumentů a smluv. Začali jsme
se systematicky starat o majewww.dobrejovice.cz

tek obce – pravidelným čistěním
ulic a dešťových vpustí počínaje a zařizováním chybějících revizí v obecních budovách konče.
Přehodnotili jsme veškeré náklady obce a na mnoha místech jsme
výrazně ušetřili. Zapracovali jsme
na informovanosti občanů – máme přepracovaný obsah a strukturu celého webu, aktuální a zajímavý facebook a Dobřejovický
zpravodaj plný informací. A ty viditelné výsledky jsou pak už za
odměnu: koupený pozemek na
návsi, nová pojízdná prodejna
pečiva, opravené či nové silnice.
A pracujeme na tom, aby těch viditelných věcí bylo postupně více a více.

JCh: Bez osobních jednání to
prostě nejde, je to nedílná a důležitá část naší práce. První týdny ve funkci jsme měli třeba osm
schůzek se zástupci úřadů či dodavateli denně. I díky tomu jsme
se ve všech oblastech rychle zorientovali a nyní víme, kam se
obrátit. Těch jednání bylo nakonec za rok na pět stovek a myslím
si, že se v nich se starostou dobře doplňujeme. Starosta vyniká
v osobní komunikaci s lidmi, já se
často věnuji přípravě podkladových materiálů, zápisům či připomínkování dokumentů.

Vaše práce obnáší i řadu jednání s různými státními úřady,
soukromými firmami a dalšími subjekty, ať už jde o vyřizování dotací, zajišťování různých
služeb pro obec a podobně. Jaké máte zkušenosti s touto součástí práce při vedení obce?

MS: Za největší úspěch považuji již zmiňovaný nákup nemovitosti v centru obce pro její budoucí rozvoj. V souvislosti s tím ale
přišlo i velké zklamání, a tím pro
mě osobně byl anonymní dopis
plný nenávisti, který někdo vhodil do schránek některých občanů
po tomto nákupu.

MS: Jednání se státními úřady je jedna z věcí, která je pro
mne opravdu zásadní zkušeností
a je velmi rozdílná oproti fungování v podnikatelské sféře. Cesta
od myšlenky k uskutečnění projektu bývá dlouhá a trvá podle
náročnosti v řádu tří čtyř let. I poměrně jednoduché věci, jako je
například přeložka sloupů elektrického vedení, trvají při takové
byrokratické zátěži minimálně jeden rok. Právě proto musíme neustále připravovat nové projekty
a nesoustřeďovat se jen na ty právě probíhající. U žádostí o dotace
je situace ještě složitější s ohledem na další náležitosti, které
musí dokumentace obsahovat.
Běžnou součástí mé práce je
i každodenní jednání s úřady, kde
se vždy snažím o navázání osobních
kontaktů a nastavení efektivní spolupráce. Myslím, že po roce již tento způsob práce přináší své „ovoce“
a komunikace s úřady je mnohem
rychlejší a produktivnější.

Největší úspěch a největší zklamání podle vás v uplynulém
roce?

JCh: Spíše než jeden maxiúspěch se jedná o desítky malých
úspěchů. A po nich se můžeme
vrhnout do dalšího z desítek čekajících záměrů a plánů. A zklamání? Asi zjištění, kolik formalit je
třeba splnit, kolik jednání je třeba vést a kolik rozhodnutí je třeba získat, aby se dala udělat věc,
která se zvenku jeví jako naprosto
jednoduchá.
Jaké priority před sebou vidíte
pro příští rok?
MS: Rozhodně je to zpracování Strategického plánu obce. Máme v plánu vybudovat cesty do
sousedních obcí Modletice a Herink a obnovit historickou Pražskou cestu do Osnice. Kromě toho budeme pracovat na dalších
projektech, mezi které patří rozšíření chodníku v ulici Čestlická
včetně přeložky elektrického vedení a opravy stávající dešťové kanalizace a dále přechod pro chod-

ce se světelnou signalizací v téže
ulici, kde jsme již požádali o dotaci. Čeká nás i oprava ulice K Lesíku, včetně opěrné zdi komunikace, a věnovat se budeme
i okružní křižovatce Herink. Podobných projektů máme rozpracováno již více než deset.
JCh: Souhlasím s tím, že prioritou na další rok je dlouhodobé
plánování. Jsme v situaci, kdy už
o stavu obce víme většinu informací, máme plány na jednotlivá
zlepšení. Zároveň jsme si nastavili systém, jak si práci rozdělit,
aby se naše záměry „hýbaly kupředu“. Zjistili jsme ale, že zároveň také potřebujeme i zadání
a zpětnou vazbu od občanů Dobřejovic. To, jak vnímají Dobřejovice, co se jim zde líbí, co zde chybí
a jakým směrem by se podle nich
obec měla ubírat, bude jedním ze
zásadních vstupů pro připravovaný Strategický plán. V příštím roce také již dokážeme uskutečnit
některé z plánovaných projektů:
jak v oblasti bezpečnosti dopravy,
tak třeba výstavbu pěších cest, výsadbu alejí.
Jak jste spokojeni se společenským a spolkovým životem v obci? Čím ho chcete dále ještě jako
obec podpořit?
MS: S ohledem na okolní obce je třeba říci, že patříme k těm
s největším počtem pořádaných
akcí. Díky za to patří především
aktivním spolkům. Věřím, že
i v příštím roce budeme mít možnost se všichni společně setkávat
na těchto kulturních, společenských a sportovních akcích.
JCh: Aktivní spolky a také kulturní komise obce jsou největším
hybatelem společenského života
v Dobřejovicích a jsem za to moc
rád. Roli obce vidím hlavně v podpoře těchto spolků, v koordinaci,
a hlavně v propagaci těchto aktivit.

n Karel Pleiner
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ROK OD VOLEB

Co se za rok také událo na úřadu i v obci?
Běžná práce obecních úřadů je pro občany do velké míry neviditelná. Předchozí rok v životě toho dobřejovického se
vám pokusíme přiblížit několika čísly:

Od března je prvním člověkem, který vás na úřadu uvítá, 1 vstřícná úřednice Petra Bulánková.

Starosta a místostarosta vedli 466 jednání s úřady, dodavateli či obcemi. Na úřadu jsme odpověděli
na 3670 e-mailů a zpracovali 663 dokumentů prostřednictvím spisové služby.
Proběhlo 12 zasedání zastupitelstva s účastí 171 občanů, kteří díky 11 promítaným prezentacím měli
přehled o projednávaných bodech. Zastupitelé prostudovali 285 podkladových dokumentů, na jejich
základě přijali 183 usnesení zveřejněných na 128 stránkách zápisů a pořídili 26 h audiozáznamů.
Pro 19 občanů zapojených do této služby přijelo 115krát Senior Taxi a najelo celkem 4618 km
k lékařům a na úřady.
Do Dobřejovic se přistěhovalo 43 a z nich vystěhovalo 6 občanů. Narodilo se 6 dětí, 24 občánků,
včetně těch z minulých let, jsme oficiálně přivítali.
Celkem 252 občanů, zapojených do služby Mobilní rozhlas, obdrželo 7166 informačních zpráv.
Přesně 94 podnětů ke zlepšení, zaslaných prostřednictvím aplikace, bylo vyřešeno.

Nový obecní facebook sleduje již 290 lidí. Celkem 185 zveřejněných příspěvků mělo dosah 58 924 lidí.

Na obecním webu byly aktualizovány informace na 102 stránkách a zveřejněno bylo 86 aktualit.

Díky novým smlouvám s dodavateli klesly náklady na energie o 102 350 Kč a náklady na provoz
Spolkového domu o 116 526 Kč ročně.
Prostor centra obce ožil díky 1 pojízdné prodejně pečiva, 1 zbourané budově v havarijním stavu,
4 opraveným lavičkám, 11 truhlíkům s květinami, 2 novým odpadkovým košům a 4 popelníkům
na cigaretové nedopalky.
Vybudovali jsme 310 m2 nových a opravili 2259 m2 stávajících komunikací.
Celkem 17 856 m komunikací bylo uklizeno zametacím strojem.
Bylo opraveno 19 dešťových vpustí, kanálů a šoupat.
Dalších 53 dešťových vpustí bylo vyčištěno od roky nahromaděného nepořádku.
Zařídili jsme 2x častější vývoz plastů a papíru – tedy bylo vyvezeno o 901 více kontejnerů.
Celkem 35 kontejnerů jsme opravili, vyčistili a polepili novými informačními samolepkami.
www.dobrejovice.cz
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ROK OD VOLEB

Nejdůležitější aktuálně rozpracované projekty

v řešení

Připravili jsme pro vás přehled hlavních již rozpracovaných projektů zaměřených na
zlepšení života v obci. V přehledu jsou znázorněny veškeré zásadní kroky, které musí
obec učinit, než je možné projekt úspěšně zrealizovat a ukončit.

DOPRAVA

Záměr

konzultace
s odborníky,
provozovateli,
obcemi, úřady...

Pozemky

zaměření, koupě
pozemků,
souhlasy se
stavbou…

Projekt

studie, projektová dokumentace,
prováděcí dokumentace...

Povolení

územní souhlas,
stavební
povolení…

Dotace

žádost o dotace
či jiné zajištění
financí

v plánu

hotovo!
Realizace

Ukončení

Realizace

Ukončení

Realizace

Ukončení

výběr realizátora, stavební dozor, koordinace,
vlastní stavba...

kolaudace,
vyúčtování
dotace…

Rekonstrukce Příčné
(Polní – V Porostlým)
Rekonstrukce K Lesíku
Okružní křižovatka směr Herink
Nový chodník a přechod u zastávky
Čestlická
Rozšíření chodníku Čestlická
(Slepá – hřiště)
Světelný přechod Čestlická
Přechod Košumberk
(narovnání stávajícího)
Nový chodník a přechod k zastávce
Košumberk
Prodloužení chodníku Čestlická
k cyklostezce
Nové radary (Jesenická,
Košumberk, Čestlická)
Podélné dopravní značení –
centrum obce
Revize dopravního značení – celá
obec
Cyklostezka a cesta na Herink
a Modletice
Cyklostezka a cesta k Osnici a parku
Cyklostezka a cesta na Čestlice

ZELEŇ

Záměr

konzultace
s odborníky,
provozovateli,
obcemi, úřady...

Pozemky

zaměření, koupě
pozemků,
souhlasy se
stavbou…

Projekt

studie, projektová dokumentace,
prováděcí dokumentace...

Výsadba aleje u „cyklostezky“
nad Horní
Výsadba aleje u „cyklostezky“
na Modletice
Výsadba aleje u „cyklostezky“
k parku

VODNÍ TOKY

Povolení

územní souhlas,
stavební
povolení…

Dotace

žádost o dotace
či jiné zajištění
financí

výběr realizátora, stavební dozor, koordinace,
vlastní stavba...

–
–
–
Záměr

konzultace
s odborníky,
provozovateli,
obcemi, úřady...

Pozemky

zaměření, koupě
pozemků,
souhlasy se
stavbou…

Projekt

studie, projektová dokumentace,
prováděcí dokumentace...

Povolení

územní souhlas,
stavební
povolení…

Dotace

žádost o dotace
či jiné zajištění
financí

výběr realizátora, stavební dozor, koordinace,
vlastní stavba...

Odbahnění Mlýnského rybníka
Revitalizace Dobřejovického potoka

Přehled neobsahuje drobnější opravy řešené v rámci údržby ani výhledové strategické záměry obce.
Žádosti o podrobné informace ke stavu jednotlivých projektů a připomínky k nim směřujte na místostarostu Jana Chvátala.
www.dobrejovice.cz

kolaudace,
vyúčtování
dotace…

kolaudace,
vyúčtování
dotace…
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A KTUÁ LNĚ

Za odpadky u kontejnerů hrozí citelná pokuta!

O

tom, že netříděné odpadky z domácností nepatří
ke kontejnerům na tříděný
odpad a už vůbec ne do nich, jsme
již v Dobřejovickém zpravodaji informovali. Ani po upozorněních
a prosbách však tento nešvar stále
nezmizel. Obec proto chystá rázné
kroky vůči těm, kteří pravidla pro
nakládání s odpady nerespektují.
„Nejdříve bych chtěl poděkovat všem, kteří se danými pravidly řídí a do barevných kontejnerů vhazují jen vytříděné odpady
daného druhu. Bohužel na něko-

ho nemají vliv ani informace, ani
prosby. Stále nacházíme tašky se
směsným odpadem u kontejnerů
s tříděným odpadem a dokonce
i v nich. Přitom známka na popelnici je u nás nejlevnější z celého
širokého okolí,“ upozornil místostarosta Dobřejovic Jan Chvátal.
Na tento přístup některých
pak z obecního rozpočtu doplácejí
všichni. Vedení obce ale dochází trpělivost. Obec bude proto postupně instalovat dvojjazyčné cedule ke
kontejnerovým stáním, která budou pod dohledem kamer se zázna-

mem. A odhazování odpadu, který
do kontejnerů nepatří, bude následně řešit obecní policie. Hříšníkům hrozí sankce až 50 000 korun.
„Zároveň všechny občany
prosíme o pomoc a spolupráci.
Pokud uvidíte někoho odhazovat
u kontejnerů tašku se směsí odpadů, volejte hned hlídku obecní policie, starostu nebo místostarostu.
Jen společným úsilím můžeme notorické nepořádníky přivést k rozumu. Moc děkujeme,“ dodal místostarosta Jan Chvátal.

n Karel Pleiner

Hlídka obecní policie:
tel.: 739 156 156

P OV EDLO S E

Proběhlo pravidelné čištění
Dobřejovického potoka
Pracovníci údržby obce se začátkem října postarali o úklid koryta
vodního toku v centru obce tak, aby naplaveniny ani zeleň nekomplikovaly odtok vody. Vedení obce zároveň začalo podnikat první kroky, díky kterým by mělo dojít k přírodně blízkým úpravám toku Dobřejovického potoka v centru obce.

Opravili jsme další dešťové vpusti a kanály
Na celkem šesti místech proběhly začátkem října opravy propadlých dešťových vpustí a kanálů. Opravy provedla během jediného dne
odborná firma z Modletic.

Před

Po

Před
Opravili jsme polní cestu u okruhu
Podmáčená obecní polní cesta vedoucí od silnice II/101 k mostu
dálnice D0 byla koncem září odvodněna a zpevněna. Akce byla součástí
záměru budování pěšího propojení s Herinkem a Modleticemi.

Po

Před
Před

Po

Práce na nových stezkách začaly vytyčením
Obec v příštím roce hodlá vybudovat dvě nové stezky pro pěší – jednu za Pražským okruhem směrem na Modletice, druhou vedoucí od
dobřejovické lokality Nad Pražskou cestou k přilehlé zástavbě v Osnici
a dále k bývalé silnici vedoucí Průhonickým parkem. Tento projekt jsme
odstartovali výpověďmi pachtovních smluv se zemědělským podnikem,
ukončením orby a geodetickým vytyčením pozemků.

Po

Budoucí stezka na Modletice…

… a mezi Osnicí a parkem
www.dobrejovice.cz
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CO, K DY, KDE V DOBŘEJOV IC ÍC H

LAMPIONOVÝ PRůVOD
V PÁTEK 8.11.2019
VYCHÁZÍME V 17.00 hodin od MŠ KoráleK
V DOBřEJOVICÍCH

POKRAčUJEME VOLNOU ZÁBAVOU A
OBčERSTVENÍM VE SKÁLE U RYBNÍKA SKALNÍK

Tohle není žádný žert
Za dveřmi je velký čert
Jsme tu, aby byla sranda
5. 12. vás navštíví
celá jeho banda…

I letos se pro Vás
otevře
PEKLO VE SKÁLE
29. 11. 2019 OD 16:30 HODIN

Rezervace nejpozději do 1. 12. 2019:
mikulasdobrejovice@seznam.cz nebo p. Cirek 720 153 458.
www.dobrejovice.cz
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KULTURNÍ A S POLKOV Ý ŽIVOT

Špacír 2019 aneb Čtyři obce společně

B

abí léto podpořilo krásnou
atmosféru již pátého ročníku pochodu Špacír 2019,
který druhou říjnovou sobotu
procházel napříč obcemi Modletice, Popovičky, Herink a Dobřejovice. Start letos zvolené trasy
byl v Modleticích, odkud účastníci pokračovali přes Popovičky nad
Chomutovice, kde je z cyklostezky
úžasný výhled nejen na Prahu, ale
i na blízká i vzdálená česká pohoří. V Herinku se pochlubili nově vybudovanou návsí. Ve všech obcích
byli návštěvníci srdečně přivítáni
a pohoštěni různými dobrotami.
V Dobřejovicích jsme účastníky pochodu na závěr pozvali do
Spolkového domu. Bylo milé společně zavzpomínat na zážitky z út-

lého dětství prožité v tehdejší mateřské škole, která v této budově
původně byla.
Špacír není jen pouhá příjemná procházka. Na trase si můžete popovídat se známými tvářemi, jež jste roky neviděli, můžete
poznat nové sousedy a prohlédnout si, co se v obcích nově vybudovalo.
Nakonec bych ráda poděkovala všem, kteří se Špacíru zúčastnili. Byla nás skoro stovka a už se
těším na příští ročník, 2020. Věřím, že bude opět co objevovat.
Fotografie ze Špacíru 2019 najdete na stránkách
https://naspacir.webnode.cz/.

n Za kulturní komisi

Pavla Mikušková

NEDĚLE 1. 12. 2019 / ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU / OD 15.00
Zveme vás na tradiční, již jedenácté, rozsvěcení vánočního stromečku na návsi. Připraveny opět budou stánky s občerstvením, aktivity
pro děti i prodej vánočních výrobků (adventní věnce, ozdoby, dekorace, dárky). Přijďte načerpat vánoční atmosféru! Začínáme po
15. hodině, stromek společně rozsvítíme přibližně v 16.45.
Pořádá: Obec Dobřejovice ve spolupráci se spolky
Místo konání: náves před obecním úřadem

SENIOŘI SE SETKAJÍ NA MODLETICKÉM
ZÁMKU S PAVLÍNOU FILIPOVSKOU
Tradiční předvánoční setkání pro pozvané dobřejovické seniory se
uskuteční i letos v modletickém zámku. Máme připraven kulturní
program, jehož součástí bude i účast vzácného hosta, kterým bude
Pavlína Filipovská. Přijede vyprávět o svém otci Františku Filipovském, o zážitcích z divadla a zazpívá i několik písní. K tanci a poslechu zahraje kapela Pod Altánem. Doprava z Dobřejovic a zpět bude zajištěna.
Místo konání: sál zámku v Modleticích
Kdy: 7. prosince 2018 od 13.00 hodin
Program: Vynikající pohoštění i sklenka dobrého vína patří k této
akci stejně jako hudební program i tanec.
Pořádá obec Dobřejovice.


n Markéta Zdeňková
www.dobrejovice.cz
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SPOLKOV Ý ŽIVOT

Bazárek a divadélko
Fotbalový turnaj 4 + 1
byly prima, ale Drakiáda v Dobřejovicích se vydařil
propršela

K

oncem září pořádal Spolek Dobřejovický Čtyřlístek
již tradiční Bazárek podzimního a zimního oblečení a vybavení pro děti. Tentokrát se sice zúčastnilo méně prodejců než
obvykle, ale sešlo se velice pěkné
zboží. To potvrdil i zájem kupujících. Každý, kdo přišel, si něco vybral. A maminky často litovaly, že
některé kousky nejsou v jejich velikosti. Musím říct, že to byl jeden
z nejúspěšnějších bazárků, který
jsme pořádali. A to náš těší. Děkujeme všem zúčastněným prodejcům a samozřejmě i kupujícím, protože bez žádného z nich
by to nešlo!
Zároveň jsme zorganizovali divadelní vystoupení pro děti.
Tentokrát to bylo loutkové představení Divadla Krasohled – pohádka Malenka. Představení

pobavilo děti i jejich rodiče. Vyprávění bylo svižné, zábavné i napínavé, takže všechny děti vydržely až do konce (jen některé měly
žízeň, ale s tím jsme si hravě poradili ). Bylo to velice příjemné zahájení slunečného podzimního
víkendu.
Zato v sobotu 5. 10., kdy se
měla konat Drakiáda, nám počasí ale vůbec nepřálo. Od rána se
honily po obloze mraky a střídavě pršelo a nepršelo. Ale vítr foukal pro draky ideálně. S nadějí, že
přestane pršet, jsme připravili zázemí pro všechny účastníky a čekali… Bohužel pršet nepřestalo.
Naopak, z přeháněk se stal vytrvalý déšť a z pouštění draků nebylo
nic. Tak snad příště nám to vyjde!

n Lenka Knapová
 Spolek Dobřejovický Čtyřlístek

T

urnaj byl pro nepřízeň počasí přesunut o čtrnáct dní
na 19. října a bylo to dobře.
Tentokrát se na nás štěstí usmálo
a počasí pro sportovní klání bylo
perfektní.
Přihlásilo se celkem pět týmů. Turnaj se hrál systémem
každý s každým a délka utkání byla na 2 × 10 minut. V konečném
pořadí se umístil na prvním místě tým Rudý srdce pod vedením

kapitána Ladislava Fialky. Další
v pořadí byli hráči týmů FC Míra
Holeňák, Bořiči mýtů B, Dobřejovický výběr a Bořiči mýtů A.
Spolek Moderní Dobřejovice
rád organizuje tento turnaj, protože je to aktivita hlavně pro dobřejovický dorost a fotbalisty, kteří
si chodí zakopat na Nedělní fotbálky. Na nich se uvidíme zase od
dubna. Těšíme se na vás.

n Vaše Moderní Dobřejovice

INZERCE

e
a
o
n
e
l
w
Hl
...se blíží
paštiková
bonboniera
Hallowe en 150 g

www.pateduchef.cz
www.dobrejovice.cz
Halloween pastiky A5 v1.indd

1

(2x s brusinkami,
2x s dýňovými semínky,
2x s pe čeným masem)

21.10.19 11:48
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NOVI NK Y, A KTUA LITY, S PORT

Korálek se připravuje
na uzamykání školní zahrady
i na Vánoce

Spolkový dům
byl plný dýní a strašidel

S

e začátkem školního roku naše školka Korálek organizovala zajímavé školení na téma Základy první pomoci a předcházení ohrožení života, které přednášela lektorka Mgr. Minoltová. Seminář
byl určen nejen pro zaměstnance mateřské školy, ale i pro širokou veřejnost. Je velká škoda, že tohoto vzdělávacího programu se zúčastnilo pouze pět rodičů.
V měsíci říjnu nás navštívil dětmi oblíbený divadelní soubor Hračka s Domkem plných pohádek. Děti vždy bedlivě sledují hrané pohádky, protože na samý závěr jsou pokaždé vyhlášené soutěže.
Rovněž probíhalo vánoční focení dětí, které pak určitě vykouzlí obdarovaným úsměv na tváři a pohladí po duši.

Děti se v průběhu podzimních dnů seznamovaly s proměnami
v přírodě. Malovaly šípkové keře, barvily a obtiskovaly podzimní listy
na papír a učily se nové říkanky k tématu.
V závěru měsíce si všechny děti nazdobily a přichystaly každé svůj
papírový klíč, protože dne 8. 11. 2019 proběhne na školní zahradě
každoroční akce určená pro rodiče a děti Zamykání zahrady a uspávání
skřítků Podzimníčků. Poté bude následovat lampionový průvod.
V tomto měsíci začal v mateřské škole probíhat kroužek keramiky,
kroužek angličtiny s pohybem a nově kroužek Hláskař vedený paní učitelkou Martinou Štětinovou.
Přejeme všem čtenářům krásné podzimní dny. 
n Jana Horká

POZOR! ZMĚNA TERMÍNU PONDĚLNÍ JÓGY!
Na základě požadavku cvičících se posouvá pondělní lekce jógy
ve Spolkovém domě o hodinu dopředu.
Nově se tedy bude začínat vždy již v 19.00 hodin.

J

iž jako každý rok jsme nadšeni, že jste se opět připojili
k hromadnému dlabání dýní
a dali si práci s výběrem strašidelných kostýmů pro vás i vaše
děti. Tradiční Dlabání dýní a Halloweenské Halali se konalo v pátek 18. října ve Spolkovém domě a pořádal jej spolek Moderní
Dobřejovice. Maminky a tatínkové si vzali do parády pětačtyřicet
kousků dýní a děti jim s radostí
pomáhaly. Bylo připravené i výtečné pohoštění. Při závěrečné
promenádě dětí s dýněmi se hodnotila ta nejlepší z nich. Hlavní

cenu, poukazy do HopArény, nakonec získali po společné práci
Láďa Bezouška a Robert Melíšek.
Ostatní děti se dočkaly sladké odměny a dostaly stylové náhradní halloweenské oko. Zábava pokračovala dětskou diskotékou.
A když děti musely jít spát, začala se ve Spolkovém domě objevovat i dospělá strašidla. Všem vám
moc děkujeme za účast.
Těšíme se na vás na další akci
spolku Moderní Dobřejovice, kterým bude Svatý Martin 16. listopadu od 18.00 hodin ve Spolkovém domě. n Markéta Zdeňková

HLEDÁME
DOMOV
PRO
KOČKY

FOTBAL V DOBŘEJOVICÍCH

A - mužstvo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo

28. září
6. října
13. října
19. října

Kunice B – FK Dobřejovice
FK Dobřejovice – SK Zeleneč
FK Dobřejovice – TJ Sokol Hrusice
AFK Nehvizdy - FK Dobřejovice

6:0
1:5
0:4
2:0

B - mužstvo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo

29. září
5. října
12. října
19. října

FK Dobřejovice B – SK Podlipan Přišimasy 2 : 0
Sokol Doubravčice – FK Dobřejovice B 2 : 0
FK Dobřejovice B – Sokol Lojovice
1:0
SK Křenice – FK Dobřejovice B
10 : 1

V obci žijí kočky, kočouři a koťata - nalezenci,
kteří nemají majitele a rádi by našli nový
domov.
Prosíme Vás, kteří byste měli zájem jakémukoliv
z nich nabídnout svoji péči a střechu nad hlavou,
abyste kontaktovali pana starostu či pana
místostarostu na uvedených číslech.

725 021 828

607 055 158

www.dobrejovice.cz
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INZERCE

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY

Když chcete víc než

FITNESS
KLUB
Proč jsme členy klubu
„Jsme pár, který jde do všeho naplno a slovo
Nejde, pro nás neexistuje. Naše rozhodnutí udělat
něco pro své zdraví a zapracovat na zlepšení kondice
nás tak přivedlo až do Klubu Park Holiday.
Oslovily nás zdejší široké možností sportovního vyžití,
ale především klidná klubová atmosféra, která je
protipólem všech masových zařízení.
Jako členové klubu si nyní již přes půl roku užíváme
špičkově vybavenou fitness zónu Energym nebo nově
zrekonstruovaný Clubwell s bazénem a saunami.
Chystáme se vyzkoušet badminton. V klubu čerpáme
pozitivní energii, potkáváme se s mnoha příjemnými
lidmi a je nám zde moc fajn.“
Míša a Jirka, členové klubu od roku 2019

A

CE
KVyzkoušejte
si

MĚSÍC
ZA PŮLKU!
PLATÍ DO

30

19

.1

Adresa
Obec Dobřejovice
Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice
Spojení na obecní úřad
Tel.: 323 603 310,
607 058 184
E-mail: urad@dobrejovice.cz
Obecní policie Vestec:
Tel.: 739 156 156,
702 277 227
Kontakt na finanční úřad:
Telefon: 323 627 305,
323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Kontakt na Okresní správu
sociálního zabezpečení
Praha-východ:
Telefon: 284 005 401
Fax: 284 005 404
E-mail podatelny:
posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh
Kontakt na Úřad práce,
kontaktní pracoviště
pro Prahu-východ:
Telefon: 950 151 111
Fax: 950 151 302
e-mail: posta@py.mpsv.cz
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Zaregistrujte se na
www.ener-gym.cz

Obecní úřad
Dobřejovice

1.

www.ener-gym.cz

PRANOSTIKA PRO LISTOPAD:
PŘIJEDE-LI MARTIN NA BÍLÉM KONI,
METELICE ZA METELICÍ SE HONÍ.

Poruchy veřejného osvětlení
Telefon: 800 101 109
– je nutné uvést číslo lampy,
která nesvítí, a ulici; možno
hlásit i na Obecní úřad Dobřejovice – 323 637 112
Poruchy elektřiny
Telefon: 840 850 860
Poruchy plynu
Telefon: 272 767 300

TÉMA DALŠÍHO ČÍSLA: POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2020
Připravujeme pro vás další, letošní 10. vydání Dobřejovického zpravodaje. Prosincové číslo se bude podrobně věnovat problematice komunálního
odpadu, nákladům na jeho likvidaci a poplatkům, kterými na jeho likvidaci přispívají občané Dobřejovic.
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