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Naší obcí projede průměrně 7 656 vozidel za 24 hodin
Více o dopravě v obci si přečtěte na straně 2

Ticho kolem hluku
J

eden ze sousedů se
na mě nedávno obrátil s otázkou, jestli něco děláme s hlukem,
zdá se mu, že kolem hluku je ticho.

Bohužel má částečně pravdu. Hluk nezmizel, naše snaha o řešení také ne, ale kompetentní orgány se řešení vyhýbají a jsou zatím k hluku
kolem okruhu hluší.
Krátká rekapitulace: po
hluku z D1 přibyl v obci další a ještě větší problém
s hlukem, a to otevřením
rychlostní komunikace R1
v roce 2010.
V roce 2011 bylo naměřeno
vysoké překročení hlukových
limitů v okolí okruhu téměř
na všech 24 měřených bodech (nejvíce v noci). Pro informaci: zatížení v decibelech není lineární jednotka,
ale logaritmická, takže např.
pokles o 3 dB, je poloviční
hladina hluku, naopak překročení o 3 dB znamená
hluk dvojnásobný.
Příčiny vysoké hladiny
hluku u nás jsou známé –
realizovaná stavba okruhu
neodpovídá stavbě, která byla představována veřejnosti
v době jejího schvalování, zejména ve stanoviscích EIA:

■ povrch komunikace je cemento-betonový namísto
obvyklého (ve vyspělých
zemích) živičného;
■ okruh byl navržen pro
rychlost 90 km/h – rychlost povolena pro osobní
vozy 130 km/h;
■ byla odhadována intenzita dopravy 29 000 aut zaden, skutečnost je téměř
60 000 aut za den;
■ nebyly dodrženy vzdálenosti od obytných budov;
■ byla popírána možnost
zvýšení hlukové zátěže,
i v důsledku toho nebyly realizovány dostatečné
protihlukové stěny;
■ podle mého není stavba
vybudována v takovém
zářezu, jak byla projektována.
Naše obec ve spolupráci
s obcemi Modletice a Herink
a Sdružením občanů okolí
SOKP proti hluku z Jesenice
zahájila okamžitě po otevření R1 jednání se všemi příslušnými orgány.
Protože nikdo nechtěl
vzniklý problém řešit, i když
byl prokázán akreditovanými laboratořemi, přišla vláda (na návrh ministerstva
zdravotnictví) s „řešením“.

Nezměnila sice stanovené limity hluku v zákoně, ale
upravila nařízením vlády
způsob měření hluku a to
tak, že na všech místech (až
na jediné u nás v noci) najednou výsledky měření vyhovovali normám.
O řešení situace probíhají desítky jednání s poslanci
parlamentu, senátu, ministerstvy dopravy, zdravotnictví a vnitra, ŘSD, Policií ČR
a KHS. Je informována i Evropská komise, která má
poskytnout dotaci na tuto
stavbu.
Jednání jsou vedena nejen
ve směru vybudování dodatečných protihlukových stěn
(např. na mostě u Herinku
měly být hotové již loni)
a snížení rychlosti u nákladní dopravy, což by rovněž
znamenalo snížení hlučnosti, ale i s cílem zrušení účelově vydaného nařízení vlády,
kterým se změnil způsob
měření hluku. Tímto nařízením došlo podle nás k porušení Základní listiny práv
a svobod a Zákona o ochraně veřejného zdraví.
Protože jednání s kompetentními orgány jsou zatím
bezvýsledná, byly podány již
v r. 2013 žaloby na Magistrát hl. m. Prahy, jako inves-

Život v obci
tora stavby, v r. 2014 na KHS
Středočeského kraje, že nečiní kroky k nápravě nadlimitní hlukové zátěže a ani
nezahájila řízení o uložení
pokuty za překračování hlukových limitů a v r. 2014 i na
ministerstvo dopravy za nečinnost ve směru snížení
rychlosti na okruhu.
Zatím však k soudnímu
jednání nedošlo, nebo je
v běhu. Říká se, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
Obávám se, že české soudy
s nimi závodí.
Neřešení našeho problému ovlivňuje i postoje obyvatel lokalit, kterými má
vést prodloužení R1. Ti se
oprávněně obávají opakování scénáře, jako tomu bylo
u nás a staví se na řadě míst
proti okruhu. Tím podle mého paradoxně mohou pomoci i nám.
Tento text je pouhým shrnutím současného stavu; zatím nečekejme v dohledné
době zlepšení. Chce se mi
věřit, že příští článek na toto téma bude trošičku optimističtější.
Jiří Kappel, starosta obce
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Zprávy ze zastupitelstva
Z
astupitelstvo se sešlo na svém 9. jednání 14. května.
V úvodu jednání bylo
oznámeno, že zastupitelka JUDr. Zuzana Koubová podala z rodinných důvodů ke dni
11. 5. 2015 rezignaci na
funkci zastupitelky.

Paní JUDr. Zuzana Koubová pracovala v zastupitelstvu třináct let a svým
aktivním a poctivým přístupem k práci pro obec si získala respekt nejen svých
kolegů v zastupitelstvu. Za
odvedenou práci jí patří
velké poděkování.
Vzhledem k tomu, že na
minulém zasedání odstoupil
pan Milan Šindelář, bylo
prvním bodem jednání složení slibu dvou nových zastupitelů za pana Milana
Šindeláře a paní JUDr. Zuzanu Koubovou. Těmi se stali

Očkování psů
a koček
Jako každý rok pořádá Obecní úřad Dobřejovice pro občany
Dobřejovic hromadné očkování psů
a nově i koček.
Očkování psa proti
vzteklině stojí 100 Kč
a trojkombinace pro
psa je za 350 Kč. Trojkombinace pro kočku je
za 350 Kč.
Pro občany, kteří mají
psa hlášeného a řádně
zaplaceného na obecním úřadě je očkování
proti vzteklině zdarma
a trojkombinace očkování je za 250 Kč.

paní Kamila Hrdinová a pan
ing. Pavel Brotánek.

Co bylo mimo jiné
na programu?

■ Pravidla pro vydávání Dobřejovického
zpravodaje, volba
redakční rady
Byla schválena Pravidla
pro vydávání Dobřejovického zpravodaje vč. etického
kodexu, kterým se vydávání
Zpravodaje musí řídit. Pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách obce.
Současně byla zvolena pětičlenná redakční rada ve
složení paní Libuše Charvátová (vedoucí rady), Jiřina
Šubertová, Kamila Hrdinová, Marie Sedláčková a Martin Čmolík.
Rada je samostatným orgánem zastupitelstva.

■ Smlouva s FK Sokol
Dobřejovice

Po vyhrocených diskuzích
byl schválen návrh, předložený vedením obce, nové
smlouvy o nájmu s FK Dobřejovice.
Tato nová smlouva, kterou však musí ještě definitivně odsouhlasit vedení FK, by
měla zajistit, při jejím dodržování, dlouhodobou perspektivu fungování fotbalu
v obci.

■ Informace
o Dětském dnu
Byla podána informace
o přípravě Dětského dne,
který organizuje Obec ve
spolupráci s dobřejovickými
spolky. Bude se konat 6. 6.
od 13,00 hod na zadním fotbalovém hřišti.
Po jeho skončení, od cca
21.00 h, se bude na předním

Data o dopravě v obci
V úterý 12. a ve středu 13. května provedla
společnost AF-CITYPLAN s. r. o. měření intenzity dopravy a současně i dodržování povolené
rychlosti v obci.
Měření bylo prováděno u parkoviště před hřištěm,
kde z příjezdu od D1 je povolená rychlost 30 km/h,
z druhé strany 40 km/h.
A výsledek:

■ Intenzita dopravy
V úterý projelo 8 622 vozidel, ve středu 8 917!!! To
odpovídá přepočtenému ročnímu průměru denních intenzit 7 656 vozidel za 24 h.!!!
Ranní špička mezi 7.00–9.00 h představuje 30% z celodenní intenzity.
Výrazně vyšší počet aut jezdí od II/101 než od D1.
Nákladní vozidla představují 2–3% z celkového počtu
vozidel.

■ Dodržování povolené rychlosti

Očkování psů a koček proběhne 9. června
2015 od 18 h na parkovišti před poštou.

Z měření rychlosti vyplynulo, že i po započtení tolerance 5% překračuje povolenou rychlost 58% všech řidičů!!! Větší % překračování rychlosti vykazují vozidla
přijíždějící od D1.
Jsou tato čísla dostatečně výmluvná?

Jan Krejčí místostarosta

Obecní úřad Dobřejovice

Život v obci
hřišti promítat vybraný český
film. O jaký film půjde budete všichni ještě informováni,
zatím není rozhodnuto.

■ Přechod na Čestlické
a intenzita dopravy
Připravuje se úprava přechodu na Čestlické, kde se
předpokládá mimo jiné instalace tlačítkového semaforu. V té souvislosti bylo sděleno, že pro kvalitní přípravu opatření ke zklidnění dopravy v obci proběhlo ve
dnech 12. a 13. 5. měření intenzity dopravy a rychlosti
projíždějících vozidel.
Stručný výtah zprávy o výsledku měření najdete v rámečku vlevo na této straně
Dobřejovického zpravodaje
– je velmi zajímavá!

■ Nové autobusové
spoje
Ke 14. 6. budou upraveny
jízdní řády autobusových linek. Díky spolupráci s okolními obcemi se, s největší pravděpodobností, podařilo posílit linku 363 o 2 nové spoje
a to bez zvýšení nákladů.
Jedná se o spoje z Opatova v 16.30 h a 17.30 h
a z Dobřejovic Na Návsi
směr Opatov v 17.21 hod.
a 18.21 hod.

■ Rozhodnutí
KÚ Středočeského
kraje o odvolání
obce proti ÚR na komunikaci mezi střelnicí a Průhonicemi
při D1
Krajský úřad zamítl odvolání Obce proti ÚR na komunikaci mezi střelnicí a Průhonicemi při D1 s tím, že
Obec není v této věci účastníkem řízení. Ve věci bude
podána žaloba ke správnímu soudu.
Tolik o posledním zastupitelstvu. Příští se koná 18. června 2015.
Jiří Kappel, starosta
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ako každý rok Myslivecké sdružení Dobřejovice a Obecní
úřad pořádaly 11. dubna jarní úklid obce
a okolí.

J

Jarní úklid obce

Dle předpokladu se úklidu
zúčastnilo mnoho nových
tváří a to pomohlo k tomu,
že se okolí obce uklidilo daleko lépe a daleko dále.
Letos se uklidila i část silnice č.101 a cesta k Herinku
až ke sběrnému dvoru. Odpadky se auty svážely rovnou do sběrného dvora,

takže se ušetřilo za kontejner a odpad se nemusel překládat.
Odpadu bylo asi 10 m3. Ve
škarpách se našlo snad úplně všechno od umyvadla po
stavební materiál a pneumatiky. Možná odpadu bylo
méně než loni, ale díky tomu, že nás na úklid bylo ví-

www.dobrejovice.eu

ce, uklidily se i lokality, které se nikdy neuklízely a odpadu tedy přibylo.
Po úklidu se většina uklízečů a sběračů sešla za hřištěm na tradiční špekáčky,
které rozdával pan starosta
(také uklízel kolem hřiště).
Je škoda, že na opékání
špekáčků nepřišli všichni,

kteří se úklidu zúčastnili, je to totiž
další možnost jak se
setkávat se sousedy
a spoluobčany.
Za Myslivecké sdružení Dobřejovice
i Obecní úřad Dobřejovice bych chtěl
všem zúčastněným
poděkovat, že přišli
a velice si vážím toho, že
dokážeme naší vesnici věnovat část svého času.
Jan Krejčí, místostarosta
a člen M. S. Dobřejovice

Dobřejovický zpravodaj
Život v obci

K

datu 30. 4. patří
neodmyslitelně
pálení čarodějnic.
Letos jsem se pokusil
společně s ostatními
členy spolku Moderní
Dobřejovice tuto tradici
v naší obci oživit.
Příležitost pomoci měli
všichni občané Dobřejovic
a někteří z nich této možnosti využili. Práce bylo víc
než dost a s prvními přípravami se začalo bezprostředně po Velikonocích.
Netrvalo dlouho a konečně přišel všemi očekávaný
den „D“. Počasí nám při přípravách příliš nepřálo, ale
úderem 17 hodiny, na kterou byl naplánovaný začátek akce, jako mávnutím
kouzelného proutku vykouklo na obloze sluníčko
a doprovázelo nás po celý
zbytek odpoledne.
Možná i díky tomuto zázraku přišlo nad očekávání
mnoho lidí nejen z naší obce, ale i z obcí okolních.
Některé děti již doma oblékly čarodějnické kostýmy,
jiné si na místě nechaly namalovat nějaký ten strašidelný obrázek na obličej.
V dílničce měly možnost
vytvořit si vlastní čarodějničku na památku, přírodní náramek z jarního kvítí nebo
se zúčastnit létání na koštěti, za které si vysloužily svůj
vlastní letecký průkaz.
Po 19 hodině se malí i velcí dočkali zapálení hlavního
ohně a spálení čarodějnice.
Jak se oheň rozhoříval, lidé
od něj pomalu ustupovali
a plameny šlehaly až k vrcholům skály.
Byl to opravdový zážitek
pro všechny zúčastněné.

Pálení
čarodějnic

Dětský smích doprovázený
harmonikou a zpěvem byl
slyšet všude kolem.

Rodiče se mohli občerstvit,
společně si s dětmi opéct
špekáčky, popovídat si se

sousedy, starými známými
a také se seznámit se spoustou nových tváří.
Velké díky patří členům
spolku Moderní Dobřejovice
a také všem ostatním, kteří
přiložili pomocnou ruku při
přípravách a průběhu celé
akce.
Děkuji také všem, kteří se
přišli podívat a podpořit tuto tradici. Věřím, že se příští
rok na stejné akci opět sejdeme.
Organizátor Stanislav Bezouška,
Moderní Dobřejovice

Setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené

V

pátek 24. dubna
se na chvíli proměnila zasedací
místnost obecního úřadu v dětskou hernu.
Dopoledne se tu sešli maminky a tatínci na rodičovské
dovolené se svými ratolestmi.
Bylo připraveno malé občerstvení ke kávě, čaji či vodě.

Atmosféra byla velmi příjemná a veselá. Děti prozkoumávaly nové hračky
a dospělí měli šanci si sednout a popovídat o všech radostech, starostech a zkušenostech. Myslím, že účel akce
byl splněn. Dospělí navázali
nové kontakty a děti poznaly
kamarády, s kterými možná
jednou půjdou do školky.
Troufám si říci, že všichni
odcházeli s dobrou náladou
a přáním dalšího zorganizování setkání.
Děkujeme obci za propůjčení prostor a všem, kteří pomáhali akci připravit. Těšíme
se na další setkání...
Martina Štětinová, členka
Spolku Dobřejovický Čtyřlístek

www.dobrejovice.eu
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Zprávičky

ze školky

Život v obci

H

lavním
tématem
měsíce dubna byl
ve školce dvoutýdenní projekt k bezpečnosti a ochraně zdraví.

Mateřskou školu navštívil
záchranář, který děti seznámil se zásadami první pomoci, vysvětlil, jak si své
zdraví chránit, jak předcházet úrazům.
Dětem předvedl vybavení
sanitky, odpoledne také
proškolil všechny zaměstnance mateřské školy. Děti
téma zpracovávaly výtvarně,
zapojily se do akce nadačního fondu Sidus.
Zakončením byla exkurze
do Hasičské stanice 11
v Modřanech. Děti byly na-

dšené nejen z ukázky techniky, ale i z cesty hromadnou dopravou.
V polovině měsíce jsme
mezi námi přivítali Evu Hruškovou s cestovatelským pořadem „Ahoj světe“.
Duben jsme zakončili pohádkou divadelního souboru
Kůzle – „O princezně , která
chtěla všechno hned“.
Úplnou tečkou bylo fotografování dětí a příprava na
pálení čarodějnic, kde děti
mohly uplatnit získané vědomosti o bezpečnosti.
Všichni se těšíme na květen, kterým nás budou provázet pohádky z Večerníčků.
Dovedou nás až k toužebně
očekávanému nocování.
Lenka Macháčková

Velikonoční soutěž
5. dubna 2015 proběhl
první oficiální ročník
soutěže o „Nejlepšího
kuchaře velikonoční nádivky“.
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Soutěž proběhla v hospodě Na Hřišti, která byla hlavním pořadatelem ve spolupráci s O. Ú. Dobřejovice.
Hospoda Na Hřišti věnovala pro vítěze putovní pohár
a několik lahví kvalitního vína. O. Ú. věnoval pamětní
medaili pro nejlepšího kuchaře.
Soutěže se zúčastnilo osm
kuchařů a kuchařek. Svoje
vzorky nádivek předali zástupcům pořadatelů, ti je

www.dobrejovice.eu

anonymně zapsali a přiřadili
jim startovní čísla.
Do odborné komise se přihlásilo 16 občanů. Hodnotila
se tři základní kritéria: chuX,
mozaika a konzistence. Každý z porotců obdržel tabulku, do které zapisoval body
ke každému vzorku.
Porotci se i několikrát vraceli k určitým vzorkům, aby
si potvrdili správnost svého
hodnocení.
Po ochutnání a ohodnocení všech vzorků se hodnocení sečetlo a pořadatelé konečně odtajnili kuchaře jednotlivých vzorků.
Nejlepší kuchařkou se stala
paní Ludmila Dvořáčková, na

druhá byla paní Kateřina
Krejčí a na třetím místě se
umístila paní Marie Nejedlá.
Po vyhlášení výsledků
a předání cen se všichni hromadně nad zbylými vzorky
nádivek sešli a předávali si
recepty a jiné moudrosti na
výrobu velikonočních nádivek tak dlouho, než se
všechno snědlo.
Musíme poděkovat paní
Šárce Mrázové a paní Daně
Sačkové za to, že tuto chutnou soutěž v loňském roce
vymyslely. A věříme, že za
rok se vzorků sejde zase více.
Za pořadatele
Ladislav Sačko a Jan Krejčí

Dobřejovický zpravodaj

Botanické

Na co se můžete těšit

pﬁíbûhy
svět rostlin
od poznání k využití

pole o průměru 8 m, kde
jsou k vidění ukázky botanických pokusů.
Sbírky botanické zahrady
po dobu výstavy obohatí bazénky s vodními a mokřadními rostlinami včetně masožravých a některých velmi
vzácných rostlin.
Výstavu bude doprovázet
několik akcí pro veřejnost,
z nichž nejbližší je 2. ročník
akce s názvem „Vědecký
trek aneb Dobrodružná cesta do světa rostlin“, která se
uskuteční v sobotu 30. 5. od
10 do 17 hodin.
Na trase asi 2 km dlouhé
budou návštěvníci putovat
po stanovištích s úkoly, které tematicky souvisejí s výstavou (např. izolace barviv

Pozvánka na výstavu v Průhonickém parku

D

ne 23. ledna 2015
uplynulo 125 let
od založení České
akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (ČAVU),
předchůdkyně
dnešní
Akademie věd ČR.

Ta si bude významné jubileum připomínat hned několika slavnostními akcemi,
výstavami a přednáškami
během celého roku 2015.
Jednu z výstav, která se koná v Průhonickém zámku
a v Průhonické botanické zahradě Chotobuz, připravil
Botanický ústav AV ČR ve
spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR.
Interaktivní výstava s názvem „Botanické příběhy Svět rostlin od poznání k využití“ hravou formou přibližuje současný botanický výzkum v Akademii věd.
V průběhu sedmi příběhů
se dozvíme například, jak se
proměňovala naše krajina
od konce poslední doby ledové dodnes, jak se okrasná
květina může změnit v nebezpečného vetřelce, proč
rostliny spolupracují s houbami, jak mohou řasy přispět k čištění vody nebo jak
poznání funkce rostlinných
hormonů může vést k jejich
léčebnému využití.
Mezi exponáty zaujme
půdní profil, který v sobě
nese informaci o vývoji krajiny za posledních 14 000
let, fotobioreaktor k pěstování řas nebo rostliny pěstované in vitro.
Jelikož se výstava koná
v rámci cyklu s názvem
„Umění (a) vědy“, k vidění
bude i ukázka spojení umění a věd ve formě skleněné
knihy, jejíž stránky jsou po-

z květů, rýžování spor či
alergenní prvky pod mikroskopem).

Otevírací doba výstavy:
30. 4. – 13. 9. 2015
Expozice v zámku
denně 11–19 hodin.
Expozice v botanické
zahradě denně
kromě pondělí
9–17 hodin.

rostlé houbami. Součástí
výstavy jsou interaktivní
prvky i hry pro děti.

V Průhonické botanické
zahradě byla pro účely výstavy postavena unikátní ku-

Vstupné je v ceně
vstupného
do Průhonického parku.
Připravil Martin Čmolík

5
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Dobřejovický zpravodaj
Listárna

Vážení spoluobčané,
na mou úvahu, která byla uveřejněna v minulém čísle Dobřejovického
zpravodaje, o vybudování kruhové
křižovatky v rámci projektu “Zklidnění dopravy v obci”, jsem dostala
několik reakcí, jak písemných, tak
především ústních.
S obsahem písemných vyjádření jsem seznámila zastupitele obce na veřejném zasedání ZO dne 14. 5. 2015.

Vzhledem k tomu, že všechna vyjádření
našich spoluobčanů, která jsem obdržela,
byla proti vybudování kruhové křižovatky,
se domnívám, že by se zastupitelstvo naší
obce mělo i nadále zabývat otázkou, zda
opravdu realizovat plánovanou výstavbu
kruhové křižovatky.
Všem, kteří reagovali (písemně nebo
ústně), mnohokrát děkuji. Vážím si vašich
názorů a dva z nich vám nyní předkládám.
Pavla Mikušková, zastupitelka

Napsali jste zastupitelce
K rukám paní zastupitelky Pavly Mikuškové 3. 5. 2015
Vážená paní zastupitelko,
Rád bych zareagoval na
Vaši otázku v dubnovém
Dobřejovickém
zpravodaji
„Chceme opravdu kruhový
objezd?“, a s tím i na související téma zklidnění dopravy v obci.

Kruhový objezd :
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Toto řešení je vhodné na
místa, kde potřebujeme :
■ zvýšit průjezdnost křižovatky ze 4 směrů najednou
a po delší čas během dne,
nejen v krátké ranní špičce;
■ snížit případný vysoký
počet nehod ve stávajícím
typu křižovatky;
■ zatraktivnit průjezd křižovatkou snížením čekacích
časů k odbočení;
■ nahradit drahou a složitou světelnou signalizaci křižovatky;
Podle mého názoru nepotřebují Dobřejovice řešit ani
jeden z těchto bodů. Naopak se domnívám, že novým
kruhovým objezdem vzniknou rizika nebo zbytečnosti
:
■ vzroste počet tranzitních
vozidel na a z D1, protože
průjezd vozidlům z jiných
obcí zatraktivníme a zpříjemníme jejich „zkratku“ na
dálnici D1 nebo R1;
■ při nedostatečném poloměru objezdu naopak zvýšíme rychlost průjezdu vozidel (v ranní špičce obvykle
v jednolité koloně z jednoho směru);
■ tím, že nebudou muset
vozidla zastavit, jako dosud,
zvýšíme riziko přecházení
vozovky ve všech směrech;
■ utratí se naše daňové
peníze, za které nebude mít
občan obce takový užitek,
jaký čeká, snad pouze řidič,
který obcí jen projíždí;
■ kruhovým objezdem si za
vlastní peníze navždy zničíme
přirozené centrum obce, příklady jsou všude kolem nás.

www.dobrejovice.eu

Obec Dobřejovice není
v situaci, kdy je kruhový objezd jediným a posledním
řešením tak, jako je tomu
u městských částí hl. města
Prahy, viz příklady na Šeberově, Chodově, Kunraticích
apod. V Dobřejovicích by
objezd pouze zatraktivnil
průjezdnost tranzitních vozidel, nalákal tak další řidiče
a dopravní situaci spíš zhoršil, než zlepšil.

Zklidnění obce :
Ušetřené peníze za kruhový objezd je naopak potřeba
investovat do opatření, která skutečně dopravu zklidní
a projíždějícím řidičům průjezd natolik „otráví“, že si
druhý den budou hledat jinou cestu do práce, a to nejlépe na obchvat Prahy R1
nebo D1 (nájezdy u Jesenice
a Modletic). Je potřeba dosáhnout stavu, že se řidičům
ze směru Herink, Popovičky,
Radějovice, Osnice nevyplatí
naší obcí vůbec projíždět.

Z možných prvků
pro zklidnění navrhuji :
■ OMEZENÍ RYCHLOSTI
na 30 km/hod na celém katastru obce (dáno nejenom
jednou značkou na začátku
obce, ale i dalšími v centru
obce).
■ ZACHOVÁNÍ KŘIŽOVATKY T se zúžením a vyznačením pruhů a zvýrazněním
přechodů pro chodce do
všech 3 stran včetně dopravní značky „pozor chodci“.
■ Zrušení značek vymezující přednost a ZAVEDENÍ
POUZE PŘEDNOSTI ZPRAVA (všude v celé obci, jde
o málo využívané ale velmi
účinné opatření, které náš
problém „zklidnění a zpomalení vozidel“ prakticky
vyřeší samo).
■ ZÚŽENÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ v centru obce (nejen
„zebrou“), rozšíření chodníku v Čestlické, kde je pouze

na jedné straně a velmi
úzký, chodce opticky ochránit symbolickým zábradlím
(zpo-malí řidiče, kteří zde
dnes jezdí obvykle 50–60
km/hod)
■ ZPOMALOVACÍ opatření (známé z obcí v SRN, Švýcarska nebo Rakouska): při
vjezdu do obce řidiče čeká
před značkou vyznačující
obec obvykle malé esíčko
s ostrůvkem, značné zúžení
vozovky, viditelně vyšší obrubník, optické překážky podél silnice (značka výrazně
upozorňující
na
chodce
a děti, zábradlí, malý kus
svodidla nebo živý plot) které donutí „ubrat plyn“ už
před vjezdem do obce.
■ VODOROVNÉ jasné
a přehledné ZNAČENÍ v ulicích Košumberk, Jesenická
a Čestlická (až k D1), po celé
jejich délce střední plná čára
oddělující oba pruhy + jasné
označení krajnice, dojde
k zvýraznění úzkého pruhu
a jeho optickému zúžení,
snížení rychlosti vozidel
a zdůraznění zákazu předjíždění v celé obci (Košumberk, Jesenická a Čestlická).
■ ZPOMALOVACÍ RETARDERY (jednoduché které fungují, ne žádné velké
stavby) u přechodů nebo
prodloužení značení pro
chodce nebo oboje (světelná
signalizace není třeba, tolik

chodců zde nemáme a zákon o přednosti chodců je
v platnosti).
■ Větší zdůraznění zákazu
vjezdu vozidel nad 6,0 t ze
směru Čestlická a Jesenická
(upozornění může být už na
odbočovacím pruhu z D1).
■ U značky vymezující začátek obce dodatková značka „Vaše rychlost v obci je
monitorována“.
Tyto návrhy jsou funkční,
levné a v praxi ověřené. Fungují skutečně a právě naopak, než nové dopravní stavby, které stojí nemalé peníze a naopak přilákají další
nový počet vozidel.
Soubor výše uvedených
opatření může projíždějící
řidiče odradit od pravidelného každodenního průjezdu
obcí a místním občanům nebude vadit a nijak je omezovat. Raději si osobně počkám 2–3 min na odbočení
na křižovatce v centru obce
bez kruhového objezdu, jen
když to pomůže odradit co
největší počet projíždějících
řidičů, kteří si chtějí pouze
zkracovat cestu přes Dobřejovice na dálnici. Nerealizujme na území obce a za naše
peníze žádnou dopravní
stavbu, která je přínosem
pro jiné, než místní...
ing. Lukáš Jiran,
daňový poplatník

Dobřejovický zpravodaj
Můj příspěvek, osobní
názor a zamyšlení. Odpovídám tímto na články: „Život v obci” a „Polemika”, uveřejněné na
str.3
Dobřejovického
zpravodaje, duben 2015.

Život v obci
Zklidnění dopravy v obci
Jeden z našich největších
problémů
Místostarosta Jan Krejčí
zde obšírně uvádí stav věcí
a k jakým kladným změnám
dojde při realizaci projektu
s vybudováním kruhového
objezdu.
Celkem cca 80% toho, co
je zde prezentováno, bude
provedeno i při vylepšení
stávajícího stavu T křižovatky podle druhého projektu,
který se zabývá pouze úpravou bez vybudování kruhového objezdu. Tudíž dojde
opět ke kladným změnám
stavu křižovatky.
Proč zde pro širokou veřejnost, aby si mohla udělat
obrázek, není uveden a prezentován i druhý projekt.
Občané by mohli posoudit

oba návrhy, jejich klady
a zápory. Porovnat též předpokládanou cenu jednotlivých projektů a zda se
opravdu jedná o tzv. „Zklidnění dopravy v obci!”
Uvádět a prezentovat
v Dobřejovickém zpravodaji
pouze jeden projekt, vychvalovat ho do nebes a další
možná řešení neuvádět je
zavádějící.

Polemika
Otázka k zamyšlení:
opravdu chceme kruhový
objezd?
Zde se vrátím o několik let
zpět. Když jsme kupovali pozemky na stavbu rodinných
domů, samozřejmě jsme se
dotazovali na Obecním úřadě a u firmy OPTREAL s. r. o.
mimo jiné i na hluk ze silnice
101 a na řešení snížení hluku
z budovaného obchvatu.
V té době byl obchvat
pouze ve výstavbě, ale nebyl
v provozu. Z obou stran jsme
dostali ujištění, že bude
v brzké době vybudován val,
nebo protihluková stěna,
která sníží podstatně hladinu hluku.

Později při dotazování na
stav věcí u bývalé starostky
pí. Žilikové, jsme byli ujišXováni a to několikrát, že v této věci se stále koná a dokonce protihluková opatření
budou sahat, až ke křižovatce na silnici č. 101 – odbočení do Dobřejovic ze směru
od Modletic.
Po dotazu jaká je předpokládaná cena a odhad za vybudování těchto opatření,
nám bylo sděleno, cca 10–12
miliónů Kč a obec, na to bohužel ve svém rozpočtu peníze nemá!
Nynější stav věcí neznám,
ale stát v této věci nekoná
a obec vydává peníze po
několika letech na jiná
opatření, která dle mého
názoru nemají přednost
a ani větší důležitost před
dořešením výše uvedeného
problému s hlukem, který je
staršího data.
Jaký tedy chcete mít názor
na vybudování kruhového
objezdu za cca 6–7 miliónů
Kč od občanů, kteří bydlí
v části obce Vačkářova ulice
a ulice Na Draškách?

Listárna
Na závěr uvádím
k zamyšlení.
Opravme křižovatku dle
projektu bez kruhového objezdu a ušetřené peníze zůstanou jako základ pro řešení problému s hlukem.
Příští rok, nebo následné roky, přidejme z rozpočtu další
peníze na vybudování protihlukového valu, nebo stěny.
Vybudování kruhového objezdu ve středu obce, podstatně změní ráz poměrně krásného centra v ryze vesnickém
stylu až na malé vyjímky, kam
bude zasazen novodobý prvek, který ani zdaleka nevyřeší zklidnění dopravy. Pouze
zpomalí dopravu v oblasti křižovatky a zvýší bezpečnost
pro občany.
V ostatních částech obce
se tímto opatřením za velké
peníze, nic nezmění a počty
aut, která obcí projedou
všemi směry neubude.
12. 05. 2015
Zdeněk Pešek, Vačkářova 293

Dobřejovický fotbal

■ Přij?te fandit!

Naše obě mužstva hrají o postup do vyšší soutěže. Tak neváhejte a přijUte naše hráče povzbudit a staňte se dvanáctým hráčem.
Sobota 13. června 2015 od 17 h. Dobřejovice B–Kamenice B
Neděle 14. června 2015 od 17 h. Dobřejovice–Mirošovice

„Na zelené louce” se
dnes odehrávají utkání
našich fotbalistů, ale ne
vždy tomu tak bylo.
Než se naše hřiště stalo
zelenou loukou, jakou je
dnes, muselo projít proměnami, stejně jako všechno,
co se vyvíjí - roste. Nakrásně
se mohlo jmenovat na „Soutoku dvou potoků“.
Původní hrací plocha byla
hraničena dvěma potoky.
Podélně potokem, který tu
teče dodnes, za brankou
zřejmě odvodňovací stokou
- příkopem u sinice. Dnes te-

Připravil Martin Čmolík

če pod zemí, je možné ho
zahlédnout škvírou mezi panely kousek za vstupní bránou.
Místo zelené louky to byla
ale škvárová pustina. Hrubý
popel, kterého měli hráči
vždy plné zuby, oči i plíce
a taky ho často měli hluboko pod kůží. A bezpochyby
noční můra pro každou pradlenu. Z této barevné kombinace zřejmě vnikly i naše

barvy. Bíle pruhy na černém
podkladu.
Po válce, kvůli budování
požární nádrže, škváru přesunuli na zelenou louku vedle, na místo, kde leží dodnes,
a kde postupem času po různých úpravách a zavedení
současných technologií dostalo hřiště dnešní podobu.
Podobu louky tak zelené,
že je radost do ní oči zabořit. Tyto střípky historie jsou

poskládané ze vzpomínek
pana Peleše, dlouholetého
trenéra (28 let) a správce FK
Dobřejovic.
Současné týmy jsou k 18.
5. 2015 na prvních místech
svých tabulek.
Tým A vyhrál v Říčanech
4:2 a tým B vyhrál ve Stránčicích 6:4. Poslední domácí
zápasy dopadly také dobře,
„áčko“ vyhrálo 7:2 nad
Ondřejovem a „béčko“ vyhrálo 4:1 na Všestary.
Tyto výsledky jsou také výsledkem té „Zelené louky“.
Lukáš Král (Mači)

www.dobrejovice.eu
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Dobřejovický zpravodaj
Hodí se

■ FINANČNÍ ÚŘAD územní pracoviště v Říčanech

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

Porucha vody
a kanalizace
840 111 322

Porucha plynu
272 767 300

Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

Pošta – Dobřejovice
Úřední hodiny:
PO, ÚT, ČT a PÁ
8–11 a 13–16 hodin
ST 8–11 a 13–17 hodin

SOS 112

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

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

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

Porucha elektřiny
840 850 860
Porucha veřejného
osvětlení – Eltodo
800 101 109

■ OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Praha - východ

Hasiči 150

■ ÚŘAD PRÁCE kontaktní pracoviště pro Prahu-východ

Záchranná služba 155

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)

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

Kalendárium - aneb na co se můžete těšit

sobota 9.00–14.00 h

Dětský den

neděle a státní svátky
zavřeno

Kdy?

v sobotu 6.června 2015

Kdy?

v sobotu 20. 6. 2015

Kde?

Na hřišti FK v Dobřejovicích

Kde?

zámek v Nebřenicích

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.

Měsíčník
Dobřejovický zpravodaj,
květen 2015
Vychází 27. 5. 2015
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.
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Důležité státní úřady

Důležitá číslavvvv

Redakční uzávěrka příštího čísla,
které vyjde v červnu 2015 je 10. 6.

www.dobrejovice.eu

Dětský den

plný her, zábavy a soutěží
V kolik?

Od 13 hodin (večer volné pokračování)

a den myslivosti
V kolik?

Od 13 hodin

