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Milí Dobřejováci,
nevím jak vám, ale mně se letošní
léto moc líbilo. Povětšinou krásné počasí lákalo jak k odpočinku
u svých domů, tak k výletům. Nenormální situace vyvolaná pandemií koronaviru většinu z nás
přiměla rozjet se po České republice. Mohli jsme se tak sami přesvědčit, v jak krásné zemi žijeme.
Na rozdíl od našich dětí jsme ale
měli čas pro odpočinek omezený jen na několik týdnů. Ty zbylé
jsme věnovali práci. V Dobřejovicích se nám tak povedlo vybudovat cestu pro pěší i cyklisty do
Modletic. Informace o ní najdete na této stránce a uvnitř vydání pak přidáváme tip, jak ji využít
na zajímavý pěší výlet.
Koupili jsme i nový elektromobil pro údržbářské práce v obci, dokončili jsme dvougaráž pro
uskladnění obecní techniky a vyměnili jsme tři nástěnky na plakáty. Ty původní už moc vábně nevypadaly. A zahájili jsme práce na
rozšíření altánu u Skalníku.
Pro dobrý výsledek je nutné někdy „zatnout zuby“ a vydržet
v průběhu mnohé nepříjemnosti.
Platí to také o opravě silnic. Probíhají na řadě míst v našem okolí
a většina z nich potrvá až do října.
Prázdniny byly ale i časem setkávání při kulturních akcích. Zvláště promítání letního kina ve skalním amfiteátru u rybníka Skalník
mělo úžasnou atmosféru.
Kulturní akce budou pokračovat
i v září. V sobotu 12. 9. to bude
již šestý Burgerfest. A následující sobotu 19. 9. se v devět hodin sejdeme před obecním úřadem při tradičním úklidu obce
a jejího okolí. Koná se v rámci celorepublikové akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko. Těším se na setkání s vámi.

váš starosta
Martin Sklenář

www.dobrejovice.cz

Do Modletic dojdete
nyní bezpečně pěšky

Zajistit bezpečné propojení
se všemi okolními obcemi
pro pěší a cyklisty - to je jeden z cílů obce Dobřejovice.
Do seznamu napojených
obcí se díky nové cestě zařadily také Modletice.

P

ráce na nově budovaném
úseku proběhly v průběhu července letošního roku. Začátek nově zbudované cesty leží v ohybu dobřejovické ulice
na Draškách. V délce přibližně
1,2 km odtud cesta pokračuje
přes silnici II/101 dolů k pražskému dálničnímu okruhu. Pod jeho dálničním mostem lze podejít
a stezka dále pokračuje po kraji
pole a loukami v údolí Dobřejovického potoka až k modletickému
fotbalovému hřišti a hasičárně.
„V průběhu stavby bylo třeba
v celé délce sejmout zeminu a zhotovit podklad z betonového recyklátu. Ten následně fréza promísila
s podkladním substrátem za použití pojiva a vznikl tak pevný základ
cesty. Nakonec byla na cestu položena finální vrstva z jemného štěrku,“ upřesnil starosta Martin Sklenář. „S výsledkem práce stavební
firmy jsem spokojen. Zároveň jsem
velmi rád, že se nám díky pravidelné osobní účasti na stavbě podařilo uspořit takřka 150 000 Kč oproti plánovanému rozpočtu,“ dodal.

Vzhledem k tomu, že trasa cesty nutně musela přetnout rušnou
silnici, věnovala obec velkou pozornost také zajištění bezpečného přecházení v tomto místě. Pracovníci obce k silnici instalovali
výrazné dopravní značky, upozorňující na přecházení chodců, společně se zábranami a závorami
zvýrazňujícími místo přecházení a zamezujícími vjezdu vozidel
na stezku. „Dopravní policii jsme
také žádali o souhlas se snížením
maximální dovolené rychlosti vozidel v tomto místě. Zároveň jsme
podélným dopravním značením
chtěli ještě výrazněji vyznačit místo pro přecházení. S oběma návrhy jsme ale bohužel z důvodu, že
se jedná o silnici II. třídy, neuspěli,“ vysvětlil starosta Sklenář.
Vlastním vybudováním cesty
ale všechny práce v místě neskončily. „Ještě letos na podzim bude-

me instalovat lavičky a informační nástěnku. Připravujeme také
výsadbu takřka padesáti nových
stromů. Ta nejspíše proběhne na
jaře příštího roku,“ doplnil místostarosta Jan Chvátal.
Nová cesta bude slavnostně
otevřena v sobotu 10. října v rámci tradičního podzimního Špacíru
- tedy při společné procházce občanů Dobřejovic, Modletic, Popoviček a Herinka. Letos se jedná už
o druhé nově dokončené pěší propojení s jednou z okolních obcí.
„Na jaře se nám vlastními silami
podařilo obnovit takzvanou Pražskou cestu a zajistit bezpečné pěší
spojení s Osnicí. Novou cestou na
Modletice ale naše snahy nekončí. Již nyní s okolními obcemi plánujeme nové propojení mezi Dobřejovicemi a Čestlicemi,“ uzavřel
starosta Martin Sklenář.
n Milan Hulínský
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CO SE DĚJE NA RA DNIC I?

Obec Dobřejovice obstála
u Ústavního soudu

L

etos v lednu vynesl Nejvyšší
správní soud po dvouapůlletém rozhodování rozsudek,
kterým zamítl kasační stížnost obce Čestlice a investorů obchodní
zóny Čestlice – jih ve sporu s obcí
Dobřejovice. Tento rozsudek zajistil, že při dálnici D1 u Exitu 8 nebude možné stavět obchodní domy a v územním plánu tato plocha
zůstává polem. Tuto radostnou
novinu, která znamená, že nedojde k masivnímu navýšení tranzitní automobilové dopravy u nás
v Dobřejovicích, jsme s vámi sdíleli v březnovém Zpravodaji.
Obec Čestlice a její zastupitelstvo ale následně podali ústavní stížnost, ve které namítali,
že „obecné soudy zrušením části územního plánu porušily jejich
právo na samosprávu a právo na
soudní ochranu“. Ústavní soud
ale při projednání ústavní stížnosti neshledal, že by ze strany
státu došlo k nezákonnému, na-

PODĚKOVÁNÍ
V červnu 2020 jsem se opět stal zastupitelem obce.
Děkuji za důvěru a jsem rád, že mohu i nadále svou
prací přispívat ke spokojenému životu dobřejováků.
Také upřímně děkuji všem, kteří mně k tomuto jmenování popřáli.
Stávám se zastupitelem již ve třetím volebním období, a to krátce po
anketě, v níž se občané obce vyjadřovali, co by se dále mělo v obci
zlepšit. Rozsah účasti v této anketě svědčí o zájmu na společné spolupráci o ještě lepší Dobřejovice. Společně se nám jistě podaří udělat
mnoho prospěšného, z čeho se budeme všichni těšit.
n Mgr. Martin Čmolík

20. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
tož k neústavnímu zásahu do některého z namítaných práv stěžovatelů a ústavní stížnost proto
posoudil jako návrh zjevně neopodstatněný a dne 23. června jí
zamítl bez možnosti odvolání.
Doufejme tedy, že se jedná
o opravdu poslední tečku za tímto vleklým sporem.
n Obecní úřad Dobřejovice

Zastupitelstvo proběhne ve čtvrtek 10. 9. 2020
od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Na základě kladných ohlasů bude toto zasedání opět
vysíláno na facebookovém profilu Obec Dobřejovice.
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A KTUÁ LNĚ

Po silnici parkem už bez
čipové karty neprojdete

Adopce stromů slaví mezi
občany velký úspěch
V červnu dala obec občanům možnost přispět na
výsadbu 25 nových stromů. Až na jeden jsou všechy již adoptovány.

N
D

le informací od Správy
Průhonického parku je od
3. 8. 2020 možný průjezd
cyklistů parkem po bývalé silnici
III/0032 (Průhonice - Dobřejovice) pouze pro držitele celoročních
čipových vstupenek. Ze strany od
Dobřejovic je vybudována nová
branka. Tu mohou použít také pěší, ale opět pouze s platnou čipovou kartou.
Připomínáme, že současné zastupitelstvo Dobřejovic s uzavřením silnice pro automobily a cyk-

listy nesouhlasilo. Bohužel ale
záměru, který byl v době po obecních volbách již v podstatě dohodnut, nedokázalo zabránit.
Trvale hlášeným občanům Dobřejovic může tyto špatné zprávy drobně vyvážit skutečnost, že
Obec Dobřejovice zpětně přispěje
na zakoupenou celoroční vstupenku do parku 30% z ceny. Stačí se
jen stavit na našem obecním úřadu s dokladem o zakoupení vstupenky a vyplnit krátkou žádost.
n Obecní úřad Dobřejovice

ová výsadba adoptovaných stromů proběhne na
začátku letošního listopadu v okolí Skalníka a u cyklostezky v blízkosti remízku. „Vybrali
jsme taková místa, která jsou lidmi hojně navštěvovaná a ke kterým mají vztah. Velký zájem nás
samotné překvapil. Díky peněžním darům adoptivních rodičů
jsme již ve školce objednali vzrostlé stromy. Moc se těším na jejich
společné listopadové sázení,“
uvedl místostarosta Jan Chvátal.
Princip adopce je prostý. Kdokoli z místních obyvatel či firem mohl finančním darem podpořit výsadbu nového stromu. Příspěvek
ve výši 2000 Kč vystačí na poříze-

ní stromu, kůlů, pletiva a cedulky
se jménem dárce umístěné přímo
na místě. „Vzhledem k tomu, že
nás na podzim čeká ještě výsadba
dalších padesáti stromů s firemními dobrovolníky, nemáme aktuálně kapacity na rozšíření nabídky
stromů k adopci. Určitě ale hodláme v tomto úspěšném projektu pokračovat a v době před Vánocemi
připravíme nabídku dalších stromů k adopci na jarní sázení,“ slíbil místostarosta Chvátal.
n Milan Hulínský

Staročeská pekárna otevřela nový kiosek
Začátkem srpna nahradil
na parkovišti před fotbalovým hřištěm dosavadní
pojízdnou prodejnu pečiva
zcela nový kiosek.

P

o počátečních nezdarech
s výběrem společnosti,
která by nám splnila naše představy o podobě kiosku,
jsme našli firmu Fagus ze Slušovic. A myslíme, že to byla správná
volba! Kiosek vypadá dle našich
představ a možná naše představy i překonal. Od první schůzky se
zaměstnancem firmy Fagus do dodání hotového kiosku uběhly čty-

ři měsíce, plné očekávání a plánování uspořádání prodejní plochy.
Naštěstí okolo sebe máme několik, troufám si říct, dobrých
přátel a známých. Nábytek nám
navrhl pan Cerha, u kterého jsme
strávili několik příjemných večerů a vše, co jsme si vymysleli,
nám zrealizovalo truhlářství Tichý. Osvětlení dodala společnost
Feschu, terasu s posezením vyrobil náš kamarád Pavel Košík.
Všem jmenovaným bychom chtěli moc poděkovat za spolupráci a nadšení, které s námi sdíleli. Z reakcí zákazníků víme, že se
prodejna moc líbí.

Kiosek jsme slavnostně otevřeli v pondělí 3.8. ráno v 6:30 a po
celý den jsme rozdávali malý dárek v podobě mini jablečného závinu. Večer po zavírací době jsme
uspořádali malé slavnostní otevření. Na něj byl pozván pan starosta i místostarosta společně
se všemi zastupiteli. Přestřižení
mašle se chopili starosta Martin
Sklenář společně s Milanem Šindelářem. Po jeho krátkém proslovu se slova ujal pan starosta
a popřál prodejně mnoho spokojených zákazníků, následoval přípitek a blahopřání od dalších pozvaných hostů.

Chtěli bychom také poděkovat
obci Dobřejovice, která nám důvěřovala a vyšla nám vstříc. Myslím,
že jsme nezklamali a prodejna se
stala hezkou a vkusnou součástí obce. V plánu máme rozšíření sortimentu o snídaňové menu.
A až přijdou chladné měsíce, budeme zapékat bagety nebo panini. Ještě musíme interiér vylepšit
o info tabule a poličky. Na prázdné zdi plánujeme napsat různé
citáty o chlebu, aby si zákazníci
mohli připomenout, jak vzácná
je to potravina a jak byla uctívána
našimi předky.
n Staročeská pekárna

www.dobrejovice.cz
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DOPRAVA

Modletický „kruhák“ bude
hotový až koncem října

Silnice z Čestlic přes
Nupaky do Kuří je uzavřená

V

K

ýstavba kruhového objezdu na silnici II/101 mezi modletickým tenisovým Wilson centrem a novou továrnou SOPO měla být ukončena 31. 8. 2020. Podle aktuálních informací od zhotovitele stavby
byl ale termín dokončení prodloužen až do konce října. Dopravu v naší obci tak bude začátkem školního roku komplikovat také tato stavba.
Cílem Krajské správy a údržby silnic je dosáhnout zde díky okružní
křižovatce snížení rychlosti projíždějících vozidel. Kromě toho bude z této křižovatky nově napojena továrna SOPO i nově budované parkoviště Kauflandu. To bude přesunuto mezi budovu Kaufland a okruh D0 na
místo, kde nyní vzniká protihluková stěna. Na místě dnešního parkoviště kamionů vznikne nový sklad ovoce a zeleniny. n OÚ Dobřejovice

vůli kompletní rekonstrukci silnice III/00312 od křižovatky
u Hornbachu v Čestlicích, přes Nupaky až na náves v Kuří je celý
tento úsek zcela neprůjezdný. Kromě dalších komplikací na cestě autem do Říčan tato uzavírka přináší další navýšení dopravy v Dobřejovicích. Oficiální značená objížďka nemohla být díky souběžným
opravám D1 vedena po dálnici, ale vede bohužel přes Dobřejovice. Obci se alespoň podařilo dosáhnout instalace dalších značek upozorňujících na zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 6 tun do Dobřejovic
a na snížený podjezd v tzv. "myší díře" pod dálnicí směrem do Nupak.
Opravy v režii Krajské správy a údržby silnic SK by měly skončit nejpozději 4. října.
n Obecní úřad Dobřejovice

ŘSD plánuje velkou dálniční
odpočívku u Osnice

RTOFOTOMAPY

Osnice

Obalovna

DO

PENAM

DO

Herink

Z

ahájením zjišťovacího řízení v rámci procesu EIA byl veřejnosti
a dotčeným orgánům poprvé představen záměr Ředitelství silnic a dálnic vybudovat velkou oboustrannou dálniční odpočívku
na dálnici D0 mezi obcemi Herink a Osnice. Parkoviště by celkem měla pojmout 110 osobních a 190 nákladních automobilů. Na obou stranách dálnice má být také vybudována čerpací stanice pohonných hmot.
Vzdálenost od nejbližší zástavby v Osnici a Herinku je cca 500 metrů,
nejbližší rodinné domy v Dobřejovicích leží 1,2 kilometru.
Záměr je součástí snahy ŘSD zajistit u dálnic dostatečný počet míst,
kde budou řidiči kamionové dopravy moci bezpečně parkovat a dodržovat podmínky pro povinný odpočinek. V tomto konkrétním místě navíc
při cestě z Plzně na Brno chybí parkoviště a čerpací stanice v úseku od
Rudné až za Mirošovice, dlouhém 50 kilometrů. Obec Dobřejovice nepřipravuje zatím, vzhledem ke vzdálenosti a skutečnosti, že záměr v obci
nezvýší dopravní ani hlukovou zátěž, žádné negativní stanovisko. Další
vývoj budeme ale bedlivě sledovat!
n Obecní úřad Dobřejovice
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V Říčanech mají ohledně toho, jak rychle bude probíhat oprava silnice
v Nupakách, poměrně dost jasno. A ještě vám poradí ohledně objížďky.
Tak hlavně v době uzavírek neztrácejme dobrou náladu!

Částečná uzavírka dálnice
D1 skončí nejpozději 2. října

P

ráce na novém povrchu dálnice D1 budou pokračovat také v září.
Uzavírka bude pokračovat ve stejném rozsahu, jako byla koncem
srpna. Ve směru na Brno bude tedy od Průhonic až za náš EXIT 8
uzavřen současně levý a střední jízdní pruh i část pravého jízdního pruhu. Plánované ukončení uzavírky je 2. října. Doufejme ale, že se práce podaří ukončit dříve a problémy při dopravě do práce a školy v Praze budou
co nejmenší.		
n Obecní úřad Dobřejovice
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DOP RAVA

Nové radary mají výrazný vliv na dodržování rychlosti
V dubnu byly na všechny hlavní vjezdy do obce
instalovány nové měřiče
rychlosti. A osvědčily se.

C

ílem zakoupení nových radarů bylo dosáhnout výrazného snížení počtu případů
překračování maximální povolené rychlosti. Ta je na hlavních silnicích v obci stanovena na čtyřicet kilometrů v hodině. Po čtyřech
měsících provozu obec zjišťovala,
zda se díky novým radarům situace opravdu zlepšila. „Porovnali
jsme statistická data z původního a z nového radaru na Čestlické ulici. Z výsledků je patrné, že
počet řidičů překračujících povolenou rychlost zde klesl o více jak
čtyřicet procent. Ještě výrazněji se
snížil počet vozidel, které zde projely o deset a více kilometrů v hodině rychleji,“ vysvětlil místostarosta Jan Chvátal.
Aby byla data porovnatelná, využil obecní úřad informace ze stejných dnů v týdnu - tedy z úterků.
Původní stav reprezentoval den
10. března, tedy ještě před vypuknutím pandemie koronaviru.
V tento den Čestlickou ulicí podle
měření původního radaru projelo
ve směru od dálnice celkem 4 018

Počet vozidel překračujících uvedenou rychlost - Čestlická ul.
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vozidel. Více jak padesát procent
z nich překročilo povolenou „čtyřicítku“. Ještě o deset kilometrů za
hodinu rychleji jelo 5 procent z celkového počtu vozidel. A extrémem
byl výtečník, který se místem přehnal rychlostí větší jak 90 km/h.
Současný stav zastupoval při
porovnání den 4. srpna, kdy nový
radar zaznamenal průjezd 4 667
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Po instalaci - 4.8.2020

vozidel. Přestože to je o takřka
650 vozidel více jak v březnu, ukázalo se, že došlo k výraznému snížení rychlosti jak v absolutních,
tak i v relativních číslech. Rychleji než povolenými 40 km/h projelo necelých 30 procent řidičů.
A standardní „padesátku“ nerespektovaly jen asi 2 procenta projíždějících. „Uvedená čísla mě vel-

mi příjemně překvapila. Některým
řidičům asi stačilo, že je radar výrazněji upozorní na jejich aktuální rychlost. Na jiné platí zobrazená SPZ a hrozba výrazné pokuty.
Každopádně jsem rád, že nové radary přispívají ke klidnější a bezpečnější dopravě v obci,“ zhodnotil starosta Martin Sklenář.
n Milan Hulínský

Pražský okruh z Modletic do Běchovic má územní rozhodnutí
Prodloužení Pražského
okruhu z Modletic do Běchovic by mělo výrazně ulevit dopravě v Dobřejovicích.
Kdy se ho ale dočkáme?

D

álnice D0, tedy tzv. „Pražský okruh“, nyní zatím
končí slepým vyústěním
do polí za Nupakami. Plánovaný úsek 511, propojující jej s již
dokončeným úsekem u Černého mostu, má být dlouhý 12,5 kilometru. Bude obsahovat devět
mostů a dva tunely. Celá stavba
by měla stát 9,4 miliardy korun.
Po jejím dokončení již automobily
a kamiony jedoucí z Brna či Plzně
na Hradec Králové nebo Mladou
Boleslav nebudou muset projíždět okolo pražského Spořilova,
ale projedou z nynějšího okruhu
u Modletic přímo kolem Říčan,
Uhříněvsi a Dubče do Běchovic
a na Černý most.

„Pro naši obec je nejdůležitější,
že se poté uvolní přetížené okružní křižovatky na křížení dálnic D0,
D1 a silnice II/101. Potom bude
méně vozidel z modletické obchodní zóny a jejího okolí využívat Dobřejovice jako zkratku pro objíždění
kolon a naší obci se výrazně uleví,“
uvedl starosta Martin Sklenář.
Povolovací procesy jsou ale
u této stavby hodně složité a termín započetí stavebních prací
byl již několikrát posunut. Předstupeň stavebního povolení, takzvané územní rozhodnutí, bylo již v minulosti v letech 2008
a 2010 vydáno, a to celkem dvakrát. Vzhledem k řadě námitek,
žalob a k nutnosti zpracovat nové hodnocení vlivu na životní prostředí byla ale obě územní rozhodnutí zrušena a až do konce
července letošního roku tento zásadní dokument pro úspěšné povolení stavby chyběl.

V polovině prázdnin se ale stavební úřad v Praze - Uhříněvsi vypořádal se všemi 1165 připomínkami a Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD), které je investorem pražského vnějšího okruhu, územní
rozhodnutí vydal.
„I v případě, že nikdo nepodá
námitky uplyne před dokončením
této části okruhu ještě hodně času. ŘSD uvádí další dva roky nut-

né na získání stavebního povolení, rok na započetí stavby a čtyři
na její dokončení. Potřebného
okruhu se tak nedočkáme dříve
než v roce 2027,“ nastínil časový
výhled místostarosta Jan Chvátal.
Pražský okruh by měl po dokončení měřit podle dosavadních
plánů asi 83 kilometrů. Nyní je
v provozu zhruba jen polovina.
n Milan Hulínský

Zdroj: vizualizace ŘSD
www.dobrejovice.cz
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17. června proběhlo na parkovišti před poštou očkování psů proti
vzteklině. Pejsci se zaplaceným poplatkem za psa jej mají zdarma.

Altán u Skalníka má nový vzhled. Přibyla nová místnost, ze které
bude na akcích možné vydávat občerstvení. Více v říjnovém čísle.

U nově vybudovaných cest pro pěší museli pracovníci obce po sérii
incidentů s neukázněnými řidiči aut instalovat zábrany a značky.

Zábrany, závory a značky byly instalovány také na nově vybudované
cestě do Modletic. Hlavně na místě přecházení frekventované silnice.

DŘÍVE

NYNÍ

Některé vývěskové tabule na návsi už byly v nevábném stavu. Byly nahrazeny novými, ve stejném designu jako vedle stojící stojan s mapou.

DŘÍVE

NYNÍ

Původní betonová garáž pro obecní techniku již prostorově nevyhovovala. Nejen pro nový elektomobil již slouží nová, takřka 3x větší.

6
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Netradiční konec školního roku v MŠ Korálek

V

zhledem k nastalé situaci
proběhl závěr školního roku velmi netradičně. Veškeré plánované akce musely být zrušeny. Naštěstí bylo alespoň možné
uspořádat zahradní oslavu pro
předškoláky. Mohli jsme popřát

budoucím školáčkům šťastné kroky do další etapy, zazpívat si písničky, které je provázely školkovými dny, a vypustit balónky
s přáním. Předškolákům předal
pamětní knížku a medajli osobně
místostarosta Ing. Jan Chvátal.

Prázdninový provoz mateřské
školy běžel do 17. července. Děti již mohly využívat opraveného pískoviště, které bylo během
zavření MŠ vylepšeno o pevnou
hrací zastřešenou plochu. V čase zavření MŠ a prázdnin proběh-

ly dezinfekční a úklidové práce
a nutné opravy. Obě třídy jsou připraveny na nový školní rok a celý tým MŠ se těší na všechny děti. Pevně věříme, že školka bude
již v plném provozu po celý školní rok.
n Martina Štětinová

Letní kino proběhlo letos o prázdninách třikrát

J

iž tradičně jsme prázdniny
zahájili letním kinem. Tentokrát se kulturní komise shodla na rodinném filmu scénáristky
a režisérky Věry Plívové - Šimkové
z roku 1973 "Přijela k nám pouť".
Film je o přátelství dvou děvčátek
a o soupeření klukovských fotbalových mužstev ze dvou sousedních vesnic. Krásně zapadl i do
slavnostního ukončení fotbalové sezóny naší mládeže Junior
Dobřejovice, které v odpoledních
hodinách probíhalo na zadním
hřišti. Přibližně 100 dětských
i dospělých diváků si našlo své

místečko na předním fotbalovém
hřišti nebo na tribuně. Maminky
a tatínkové s úsměvem zavzpomínali, do kterých představitelů se
tehdy platonicky zamilovali. A nechyběl ani popkorn! Prostě atmosféra letního kina tak jak má být.
Pro mě bylo moc příjemné zjištění, jak obec po dlouhých třech
měsících omezení pohybu na veřejnosti ožila. To mě ubezpečilo,
že letní kino byla správná volba.
Letošní rok je v různých ohledech jiný, mimořádný. A to byl také
důvod, proč jsme se rozhodli promítat v půlce prázdnin další film,
tentokrát pro dospělé. Výběr filmu
byl celkem snadný a jak se 31. 7.
ukázalo, správný. Česká komedie
z roku 2019 "Přes prsty" režiséra
a scénáristy Petra Kolečka přilákala 140 návštěvníků nejen z Dobřejovic, ale i z okolních obcí. Atmosféru podtrhlo i místo, kde film
pan Petr Buňata promítal. Úžasné
scenérie skály u rybníka Skalník
nabízí neopakovatelný zážitek! Bonusem pro návštěvníky byla sluncem vyhřátá skála, která nabídla
příjemné posezení. Vzhledem k tomu, že se jednalo o film pro dospělé, nesmělo chybět ani občerstvení
v podobě piva či koktejlu.

Tradicí můžeme nazvat také letní kino na rozloučení s prázdninami. To proběhlo opět ve skále
u rybníka Skalník v neděli 30. 8.
od 20 hodin, tedy po uzávěrce tohoto čísla. Na programu byla filmová pohádka „Zakleté pírko“.
Velké poděkování patří všem,
kdo se do příprav letního kina
zapojili, a především Vám všem,
kteří jste na letní kino do Dobřejovic přišli.
Za kulturní komisi vám přeji
šťastné vykročení do školního roku a především nám všem hodně
zdraví.
n Pavla Mikušková
www.dobrejovice.cz
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Přijďte na Špacír!
Ukliďme Dobřejovice!
19. září 2020
Sejdeme se v 9 hodin
před obecním úřadem.

N

a druhou říjnovou sobotu,
tedy 10. 10. 2020, plánujeme společně s Modleticemi, Herinkem a Popovičkami společnou procházku obcemi - Špacír
2020. Trasa je zatím v přípravné
fázi. Co vím ale jistě je, že budeme
mít příležitost projít si nově vybudovanou cyklotrasu, která propojila Dobřejovice s Modleticemi.

Pytle a rukavice zajištěny,
nezapomeňte na pevnou obuv!
Více informací se dovíte v příštím čísle Zpravodaje, případně na
stránkách a facebooku obce a na
plakátech.
Pevně věřím, že situace s pandemií Covid - 19 nám tuto úžasnou
akci s našimi sousedy nepřekazí.
Za kulturní komisi obce Dobřejovice se těším na setkání s Vámi.
n Pavla Mikušková

Obec Dobřejovice

607 055 158

www.dobrejovice.cz

Volby do zastupitelstev krajů v roce 2020
Letošní volby do zastupitelstva Středočeského kraje
proběhnou již v pátek
2. a v sobotu 3. října.

TERMÍN KONÁNÍ
VOLEB:
• pátek 2. října 2020
od 14:00 do 22:00
• sobota 3. října 2020
od 8:00 do 14:00

V

e stejném termínu se ve
třetině volebních obvodů
uskuteční také volby do Senátu. Ty se ale našeho volebního
obvodu letos netýkají. My jsme
našeho senátora JUDr. Ing. Zdeňka Hrabu zvolili před dvěma lety. Mandát senátorů je šestiletý
a proto k senátním volbám zamíříme až v roce 2024.
Zastupitelstvo kraje se volí od
roku 2000, kdy vzniklo současných 14 samosprávných krajů.
Nově zvolení zastupitelé získají
mandát na čtyři roky. Právo volit
do Zastupitelstva Středočeského
kraje má státní občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci,
která náleží do územního obvodu
Středočeského kraje. Ve volbách
do zastupitelstva kraje tedy nevolí cizí státní příslušníci.

8
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Volební místnost:
Obecní úřad Dobřejovice
Na Návsi 26, Dobřejovice
V České republice žijí statisíce
osob na jiném místě, než ve kterém mají trvalé bydliště. Aby se
takoví lidé mohli zúčastnit voleb, potřebují tzv. voličský průkaz. O ten lze požádat následujícími způsoby:
• osobně na obecním úřadu, není nutný žádný formulář,
• písemně - žádost musí obsahovat způsob, jakým bude prů-

kaz vyzvednut (osobně, poštou)
a úředně ověřený podpis,
• přes datovou schránku - žádost se vyřizuje elektronicky.
S voličským průkazem můžete
v krajských volbách přijít hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku
kraje, v němž jsou vyhlášeny volby a ve kterém jste přihlášeni k trvalému pobytu. Dobřejovičtí občané tedy mohou tentokrát svůj

voličský průkaz uplatnit pouze
v rámci Středočeského kraje!
Ministerstvo vnitra také pro tyto volby připravilo čtyři alternativy pro možnost hlasování z karantény. Jde o takzvané drive-in
hlasování z automobilu ve speciálním volebním prostoru, zvláštní okrsky zřízené například v uzavřených domovech důchodců,
možnost zmocnění zástupce pro
provedení volby a výjezdní volební komise s přenosnou volební
schránkou.
n Obecní úřad Dobřejovice
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FESTIVAL V DOBREJOVICICH

Dobřejovice park u pošty 12.9.2020
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pořádné burgery
popcorn pop & joy
tématické občerstvení a dobrá káva
rodeo bizon
soutěž o nejlepší koláč
kapela dobřety bojs - folk, bluegrass a country
program pro děti
sledujte naš facebook nebo web pro více informací
www.modernidobrejovice.cz
www.dobrejovice.cz
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Dobřejovický uličník
ká

alic
Sk

Ulice Skalická je jednou
z nejstarších částí naší obce. Její název je neodmyslitelně spjat s těžbou kamene v nedaleké „skále“.

L

om byl zdrojem kamene pro
stavbu domů a zídek odnepaměti. Těžba místního kamene, odborně nazývaného prachovec, postupně ustávala.
Takzvaná „skála“ se poté používala ke skladování větví a dalšího
spalitelného odpadu. Tato hromada donedávna tvořila základ tradičního pálení čarodějnic ve skále.
Hromada ale také lákala k odkládání dalšího odpadu, kterému nezabránila ani zavřená závora. Situace se zlepšila po roce 2015, kdy
zde proběhla stabilizace skalního
svahu a prostor byl upraven.
Po skalním svahu dostal název
i přilehlý rybník. O něm se v kronice z roku 1939 píše: „Rybník Skalník, jenž má výměry 93 aru 44 metru, býval obecní. Ale za tehdejšího
rychtáře Josefa Zemana při vyměřování pozemku si jej nechali páni přivtělit ku svému majetku, nic zaň nedavše, což později
ovšem těžce se neslo a až doposud chmurně se na to vzpomíná“.

V roce 1953 se hráz rybníka protrhla a ten zůstal vypuštěný až
do roku 1960, kdy byl odbahněn
a znovu napuštěn. Hráz rybníka
se opět protrhla hned v roce 1961.
Problémy se na hrázi objevily také
v roce 2008, kdy bylo nahlášeno
prosakování vody hrází. To po snížení vodní hladiny ustalo. Oprava
hráze a jeho odbahnění proběhlo
v roce 2013.
V roce 2017 obec vybudovala
kolem Skalníka rekreační okruhu. Vznikla cesta okolo celého
rybníka včetně dvou mostků, laviček, stolků a informačních tabulí.
Bylo vybudováno koupací molo,
schody k ulici Vačkářova i dřevěný
altán ve skále. Po řadě komplikací
se v roce 2019 podařilo tyto stavby také zkolaudovat.
Pod hrází rybníka vede k ulici
Skalická cesta přes mostek, která
dostala v loňském roce nový asfaltový povrch. Vpravo za mostkem je
umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. O ní se traduje, že prý původně stála na mostě na dobřejovické návsi. Na podstavci sochy je
umístěna mosazná plaketa připomínající výšku hladiny při povodni
v roce 2013. Právě zástavba v úzkém údolí kolem Skalické ulice bý-

Ulici, rybníku i celé oblasti dal jméno skalní svah, odhalený těžbou
kamene, používaného na stavbu domů.

10 www.dobrejovice.cz

vá nejvíce z naší obce postižena
povodněmi. Velké povodně se obcí
přehnaly například v červnu 1971.
Tehdy bylo zatopené celé údolí obce, potok protékal až nad mostkem
a domy v údolí potoka byly také zaplaveny až do výše jednoho metru.
Povodně zde řádily i v letech 2002,
2010 a naposledy v roce 2013.
O něco dále za prostranstvím
se sochou jsou vlevo dvě odbočky Skalické ulice. Z nichž ta druhá
vede do dřívějšího „hliníku“ – tedy místa, kde se dobývala cihlářská hlína. Nebojte se do tohoto
zajímavého koutu zavítat! Ve svahu jsou zde ukryté schody, kterými se dostanete k autobusové
zastávce na Jesenické ulici. V blízkosti hliníku bývala i obecní cihelna, o které se kronikář rozepisuje:
„Na levé straně potoka od skalníku jest cihelna obecní, kterou míval v nájmu velkostatek. Nájmu
platilo se 5 zl. z jedné vypálené
pece. Když si najmul cihelnu nájemce velkostatku p. Gustav Pisstl, tak platil paušálně 80 kč ročně. I také následující nájemce pán
Jos. Jiras tak platil.“ Po první světové válce si cihelnu od obce pronajal cihlář František Dudek, který ale nezvládal platit stanovený

roční nájem a dostal výpověď. Cihelnu, která v té době nebyla pojištěná, zachvátil v červenci 1930
velký požár. Ten zničil obrovskou
cihlářskou kůlnu o délce 57 metrů s veškerým zařízením na výrobu střešních tašek.
Za povšimnutí stojí i velká budova za potokem po pravé straně
o kus dále. V roce 1992 v ní a na
přilehlé louce otevřel pan Čestmír
Bezouška autocamp „U pantáty“.
Camp s restaurací byl v provozu až
do roku 2006. Následujícího roku
bývalý kemp vydražila společnost
INEMA, zrekonstruovala celou budovu a provozovala zde restauraci a penzion. Poslední změna majitele proběhla v roce 2013, kdy
zde byla otevřena belgická restaurace. Slavnostní otevření bohužel
proběhlo krátce předtím, než se
zrekonstruovaným areálem prohnala povodeň. Nyní je objekt využíván k bydlení.
Skalická ulice končí na místě s točnou autobusů. Jak víte
z předchozích čísel Zpravodaje,
byl zde v roce 1922 postaven pomník padlým v 1. světové válce.
Ten nyní najdete na přesunutém
místě vedle pošty.
n Jan Chvátal

Součástí ulice je i slepá odbočka směrem do svahu k Jesenické ulici.
Zde se dříve těžila jílovitá hlína a byla zde obecní cihelna.
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Dobřejovice ve fotografiích včera a dnes
Na historické pohlednici
Dobřejovic mě zaujala jedna z fotografií, zobrazující
dům se dvěma zdobenými
štíty. Pamětníci neomylně poznali někdejší koloniál na rohu ulic U Kapličky
a Košumberk

V

tomto domku, s číslem popisným 11, byla od 18. století původní dobřejovická
(panská) kovárna. Ta zde byla až
do roku 1870. Tehdy byla vystavěna nová kovárna na obecním pozemku na návsi u mostu, o které jsme již psali v lednovém čísle.
Roku 1876 koupil zobrazený dům
krejčí Josef Zeman. Po jeho smrti
se jeho žena provdala za podruha
Františka Kabeláče a následně roku 1907 prodali Kabeláčovi dům
Karlu a Kateřině Druksovým.
Druxovi si v domě zřídili koloniální obchod - tedy obchod se
zbožím všeho druhu. Pan Karel
Druxa se do obce přistěhoval již
v roce 1903 jako vdovec se svým
synem. Koloniální obchod provozoval již v té době, ale na jiném
místě. Byl v nájmu u paní Františky Gutové v domě č.p. 2, který
stával uprostřed nynější křižovatky na návsi. Za první světové války musel pan Druxa nastoupit na
vojenskou službu. Než se z ní vrátil, zemřela jeho druhá žena Kateřina i jeho syn z prvního manželství. Poté se oženil potřetí, vzal
si neteř své druhé ženy Antonii.
O jeho zálibách a povaze se píše i v dobřejovické kronice z roku 1939: „Druxa kromě obchodu
byl též tesařem a hudebníkem. Tyto dvě jmenované živnosti posledních roků neprovozoval, jsa chybný na dech. Zemřel ku konci roku
1936. Na nový rok 1937 měl pohřeb, jehož se zúčastnilo velké
množství nejen domácího obecenstva, ale i též přespolního. Byl to
dobrý člověk, čechoslovák, kteréhožto národního náboženství bylů dobrým podporovatelem. Kněz
církve československé když u kapličky na návsi mši husitskou sloužíval, on s ochotou rád zvoníval.“
Z třetího manželství se Karlu
Druxovi narodily tři děti - nejstarší
Karel, prostřední Olga a nejmladší Antonie. Po Druxově smrti obchod nadále dobře fungoval, vedla

DŘÍVE: Historické pohlednici dominuje koloniál Karla Druxy, vpravo hospoda „U Pospíšilů“.

NYNÍ: Aktuální pohled do ulice U Kapličky - vlevo soukromý dům, vpravo výrobna Staročeské pekárny.
ho jeho žena Antonie. Ta v něm stále prodávala, aby se uživila tak početná rodina. Dcery se postupně
odstěhovaly (Olga se vdala a postavili si domek v Průhonicích,
Tonča se odstěhovala do Prahy),
v domě zůstal jen syn Karel s rodinou. I ten si ale časem postavil
domek v Dobřejovicích blízko původní školky a odstěhoval se. Antonie Druxová zůstala v domě sama

a obchod poté převzala Jednota Říčany. I v té době zde ale paní Antonie s dcerou Olgou zůstaly jako
prodavačky. Paní Antonie také fungovala jako knihovnice - půjčovala
knihy naproti svému domu v tehdejším MNV. Také se starala o nedalekou kapličku. Prodejna Jednoty v domě byla až do roku 1964,
kdy byl vystavěn nový objekt na návsi. Z původního koloniálu se poté

stal rodinný dům. Nyní v něm bydlí rodina Hlouškových.
O objektu zobrazeném na fotografii vpravo jsme psali již v květnovém čísle. V tomto domě s číslem popisným 13 sídlila původní
dobřejovická hospoda. Následně
v něm byl Místní národní výbor
a od roku 1999 v něm sídlí výrobna lahůdek Staročeské pekárny.
n Jan Chvátal s pomocí pamětníků
www.dobrejovice.cz 11
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ROZHOVOR

„Solidarita a vzájemná pomoc má být součástí vzdělání,“
říká ředitel soukromé základní školy Jan Vepřek

K

řesťanská soukromá základní škola Navis vznikla
s vizí všestranného rozvoje
osobnosti svých žáků. Již desátým
rokem tak v Dobřejovicích s dětmi pedagogové organizují charitativní práce a využívají osobních
tutorů, tedy průvodců, kteří úzce spolupracují přímo s žáky i rodinou. Kam míří další kroky této unikátní instituce a jak Navis
vlastně vznikla, nám prozradil ředitel školy Jan Vepřek.
Co Vás vedlo k vybudování vlastní soukromé základní školy?
JV: Více než oblasti moderní
pedagogiky mě oslovují oblasti
rozvoje lidství a solidarity, sounáležitosti. Věřím, že lidé jsou šťastní právě, když dokážou sami sebe překonat, dát ostatním něco
ze sebe a zároveň se nesrovnávat mezi sebou. Souvisí to s tím,
že jako křesťanská škola vedeme děti k tomu, aby se nestávaly
„prominentními sobci“. S dětmi
často děláme charitativní práce,
přemýšlíme nad tím, jak můžeme
být prospěšní ostatním. Formující potenciál takovéto práce na dětech je podivuhodný.
Jak dlouho v Dobřejovicích působíte a proč jste se rozhodli
mít školu právě u nás?
JV: V Dobřejovicích jsme se
ocitli díky úžasnému místnímu
zámečku a možnosti v něm školu založit. Původně byla myšlenka
taková, že vznikne jen pětiletá základní škola, ale poptávka po pokračování byla obrovská. Takže
jsme se rozrostli tak, až nám začal být zámeček těsný.

12 www.dobrejovice.cz

I když se slovní spojení „pandemie koronaviru“ skloňuje již několik měsíců, jak jste se s nouzovým stavem ve škole vyrovnali?
JV: Naše škola má obrovskou výhodu, že máme povětšinou mladé
a zapálené pedagogy a že spolupráce nad třídami nebyla pro nás
novinka. Vložili jsme mnoho sil
právě do koordinace a vzájemné
komunikace mezi jednotlivými pedagogy. Nechtěli jsme, aby někdo
zůstal osamocený. Věřím, že tato snaha se odrazila ve výborných
výsledcích a příjemné atmosféře,
která po celou dobu panovala.

Mgr. Jan Vepřek
pedagog a ředitel ZŠ Navis
Jan se narodil v Praze a zde také
vystudoval PedF UK v oborech
Hudební výchova a Anglický jazyk. Na stáži v Dublinu studoval
muzikologii, a v Madridu se učil
španělsky. Od roku 2014 je ředitelem Základní školy Navis. Rád
skládá písničky hlavně pro děti
a hraje na klávesy, bicí a strunné nástroje jako housle a kytary. Má rád deskové hry, Járu Cimrmana, snaží se nebrat se moc
vážně, a rád si popovídá s lidmi
anglicky nebo španělsky. Je ženatý a má 4 děti. S rodinou rád
tráví čas na chatě a hraje s dětmi fotbal. V posledním roce spolupracuje s Českou školní inspekcí na tvoření metodických
doporučení v oblasti individuálního přístupu.

Na co se mohou žáci a jejich rodiče těšit od nového školního roku?
JV: Letos jsme hodně šlápli do
pedálů na poli jazyků. Od příštího roku budeme mít na škole dva
nové učitele španělštiny a dva učitele angličtiny. Chceme totiž dělit
skupiny na 8 až 10 dětí, aby mě-

ly opravdovou možnost se v těchto
jazycích zdokonalit. Taky plánujeme několik dní věnovaných IT programu, robotice a programování.
No a největší novinka bude nová
školní budova, na kterou se už velice těšíme!
n Milan Hulínský

Nová budova ZŠ NAVIS, vznikající ve Světicích.
Budete se tedy stěhovat jinam?
JV: Budeme se stěhovat do Světic u Říčan. Chtěli jsme zůstat
v dojezdové vzdálenosti, protože Dobřejovice jsou nyní naším
domovem a máme k nim blízký
vztah. Také jsme zde vždy se všemi dobře vycházeli. Sehnali jsme
pozemek bývalého ovocného sadu, takže tam jsou krásné stromy
a budova, kterou nyní dokončujeme. Plánujeme, že se budeme stěhovat na druhé školní pololetí, tedy od února 2021.
Jaká je filozofie ZŠ Navis? Nabízíte svým žáčkům něco, co
v běžných školách nenajdou?
JV: Máme za to, že je potřeba
pracovat nejen na stránce akademické, ale také na osobnostním rozvoji, na charakteru i na
postojích dítěte. K tomu využíváme i nástroj jakéhosi průvodcovství, kdy v rozhovoru mezi čtyřma
očima dochází k přemítání nad životními hodnotami, nad směřováním, nad plánováním do budoucna. Dětem neříkáme, co si
mají myslet, ale pomáháme jim

stanovovat si cíle a strategie k jejich dosahování. Tutor poté úzce
spolupracuje s rodinou, a právě
tato práce nám přijde velmi přínosná a pro děti motivující.
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VOLNÝ Č AS

Pěší výlety do okolí
Do Modletic po novém
Využijme nově vybudovanou cestu a vydejme se
společně k sousedům do
Modletic! Je to příjemná
a zajímavá vycházka.

D

nešní výlet začneme tradičně na dobřejovické návsi před obecním úřadem.
Vydáme se do protějšího kopce ulicí K Lesíku a navazující ulicí U Křížku. Na křižovatce u zmíněného křížku zahneme doprava
a po pár desítkách metrů dojdeme na začátek nově zbudované
cesty. Tu si společně projdeme celou od začátku do konce. Jen dávejte pozor při přecházení rušné
silnice mezi Jesenicí a Říčany!
Za ní nás cesta zavede okolo
plantáže topolů, pěstovaných na
biomasu, dolů do údolí až k dálničnímu mostu pražského okruhu. Ten lze bez problémů podejít.
Za ním se opět napojíme na zbudovanou stezku, která v tomto
místě vede vlevo, na hraně mezi
polem a loukou. Po necelém půlkilometru cesta zahýbá do malebných luk v okolí Dobřejovického
potoka a zavede nás až do Modletic. Kolem zdejšího hřiště a hasičárny projdeme panelovým sídlištěm až na náves. Otevře se nám
pohled na místní zámek, ve kterém je mimo jiné možnost občerstvení ve zdejší pivnici U zvonu. V zámku je také velký kulturní
sál, který dobře znají přinejmenším dobřejovičtí senioři z každoročních předvánočních setkání.

Zámek obejdeme zespoda
a mezi rybníkem a obecním úřadem pokračujeme dále. Za nově
zrekonstruovanou budovou mateřské školy zabočíme doprava
a po štěrkové cestě dojdeme parkem až na hráz místního rybníka.
Vydáme se po hrázi a celý rybník
obejdeme zleva. Navazující louky jsou plné vysazených stromů
a jsou dobře udržované, takže lákají k piknikům nebo procházkám. Můžete se proto rozhodnout
udělat si po nich malý okruh až
na hranici obce Popovičky a zpět.
Cesta dále každopádně pokračuje nedaleko za rybníkem. Překročíme mostek a vydáme se po
stezce utopené v zeleni, s areálem autobazaru po levé straně.
Po přejití silnice pokračujeme po
stezce dále. V dálce se rýsují plechové haly modletické obchodní
zóny a tenisové centrum. K němu
se (směrem vlevo) vydáme. Projdeme kolem kurtů až k silnici na
Říčany. V rámci stavby kruhového objezdu, která má být ukončena v říjnu, zde má být vybudováno
bezpečné místo pro přecházení.
Ale i nyní lze s opatrností stavbou
projít směrem k podchodu pod
dálnící DO. Za ním se nám už otevírá pohled na naši obec. Ulicí Na
Průhoně dojdeme ke spolkovému
domu. A odtud už cestu na náves
určitě znáte!
Doufám, že se mým dnešním tipem necháte nalákat a že se vám
i tato vycházka bude líbit!
n Jan Chvátal

Nově vybudovaná cesta nás dostane až těsně k Modleticím.

Dobřejovice

Modletice

Délka trasy: 5,6 km Mapa: www.1url.cz/@DoModletic
Terén: většinou stezky se štěrkovým povrchem
Varianta: + 1km s procházkou k Popovičkám
Tipy na další výlety najdete na www.1url.cz/@VyletyDobrejovice

Na modletický zámek shlíží opravená socha sv. Jana Nepomuckého.

Těšně za nimi na nás čeká zelená oáza s rybníkem a loukami.
www.dobrejovice.cz 13
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INZERC E

NOVINKA!

BUĎ S NÁMI NA PLECH!

PŘIJEĎ OCHUTNAT...

14 www.dobrejovice.cz

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 8 / 2020

S P ORT

Junior Dobřejovice – Jsme rádi že jsme zpět!

N

adpis je v našem případě možné brát ze dvou úhlů pohledu. Ten první patří určitě nelehké době, která jsme
v posledních měsících zažili. Ještě před začátkem jarní sezóny
2020 jsem se zde rozepisoval, co
vše bychom s naší mládeží chtěli stihnout. Bohužel se nepřízeň
osudu v podobě pandemie koronaviru velice podepsala jak na
našem osobním, tak sportovním
životě. Naštěstí se ale objevila
vzácná lidská vlastnost, že i v relativně nejistých podmínkách se
stále snažíme být nad věcí a alespoň částečně fungovat jako v době před krizí. I díky této situaci
jsme objevili nové možnosti, jak
zůstat v dobré náladě a kondici
i v domácích podmínkách. Pro naše hráče, ale i třeba jejich rodiče,
jsme například třikrát týdně natáčeli video-tréninky, které pomocí
aplikace v mobilním telefonu dostali přímo domů ať už v podobě
cviků na zahradě či doma v pokojíčku. Tušili jsme, že nejistá doba
návratu do zažitých kolejí se určitě projeví na mentální a sportovní připravenosti našich hráčů. Tak
se bohužel stalo, že někteří hráči
ukončili svou fotbalovou dráhu.

Přípravky 2020

Zde se dostáváme k druhému úhlu pohledu, a to, že od roku 2019 jsme přihlásili čistě mládežnický fotbalový klub Junior
Dobřejovice. Naším cílem od roku 2015 bylo budovat hráčskou
základnu pro místní fotbalový
klub. I proto jsme se na dva roky
spojili s FŠ Optimum Sport, které jsme dali k dispozici naše hráče v žákovském věku s cílem posílit počty hráčů a také trenérů.
Po sportovní stránce jsme dosáhli
v počtu cca 17 hráčů (na 2 soutěže) zajímavých výsledků a pomalu
si budovali pozici v PFS. Bohužel
souhra různých faktorů a spojení s letošním těžkým jarem vyústila v prozatímní konec žákovských
kategorií v našem klubu. Někteří hráči skončili úplně, většina
však zvolila působení v okolních
klubech ať už na okresní či krajské úrovni. Nejlepší hráči této kategorie ovšem již byli vábeni klubem Dukla Jižní Město, kde máme
na naše hráče výborné reference. Třeba Michal Dunčko by mohl mít před sebou velice slibnou
kariéru. Všichni tito hráči prožili
své fotbalové začátky u nás v klubu a my věříme, že jednou mohou
být těmi, kteří se opět po letech
objeví v našem dresu.
Junior Dobřejovice momentálně čítá týmy školičky, Mini, 2 týmy mladší přípravky a 1 tým starší přípravky. Velice se těšíme na
soustředění, na které opět vyrážíme, a samozřejmě na začátek
tréninků a soutěží. Třešničkou
na dortu a velkým vyznamenáním
pro náš klub a kategorii starší přípravky je účast na Minilize Středočeského kraje. Na ní jsme byli organizátory vybraní jako tým,

Momentka z turnaje „O Pohár starosty obce Dobřejovice“
který dostane šanci se této soutěže účastnit třeba i v jiných kategoriích. Mezi účastníky jsou i takové týmy jako SK Benešov,1.FK
Příbram, Bohemians 1905 a další. Jsme hrdí, že s nimi můžeme
poměřit své dovednosti.
Mezi poslední akce minulé sezony se opravdu zázračně dostal
turnaj „O pohár obce Dobřejovice“, na který se opět (již po páté)
sjely týmy z celého okresu. Vítězem se tentokrát stal sám fotbal

a také mužstvo TJ Slavia Radonice. Byl vůbec zázrak, že jsme
mohli tento turnaj v této složité době uskutečnit. Děkuji touto
cestou všem, kdo nám opakovaně pomohli. Bez vás by to letos
bylo hodně těžké.
Přeji všem rodičům a dětem
klidný návrat do standardního života a školních lavic a samozřejmě také do svých klubů
a kroužků! Uvidíme se na hřišti.
n Tomáš Kubíček

Školička 2019-2020

Žáci 2019-2020
www.dobrejovice.cz 15
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PRAVIDELNÉ
AKCE VE
SPOLKOVÉM DOMĚ:
Den
a hodina

Název akce,
organizátor

VOLNÝ Č AS

Kroužky jógy pro
děti a náctileté

Jóga
pondělí
Táňa Lipowská
19:00 - 20:00
776 633 974

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY
Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice
Tel.: 323 603 310,
607 058 184
E-mail: urad@dobrejovice.cz

Pilates
úterý
Z. Novosadová
18:30 - 19:30
776 296 002

Obecní knihovna
U Kapličky 44, Dobřejovice
Otevírací doba:
pátek 15:00–17:00

Jóga - děti 6-10
středa
Táňa Lipowská
16:45 - 17:30
776 633 974

Pošta Dobřejovice
Na Návsi 3
251 01 Dobřejovice
Tel.: 954 225 170

Jóga pro náctileté
středa
Táňa Lipowská
17:45 - 18:30
776 633 974

Obecní policie Vestec:
Tel.: 739 156 156,

Jóga
středa
Táňa Lipowská
19:00 - 20:00
776 633 974
Pilates
čtvrtek
Z. Novosadová
18:00 - 19:00
776 296 002
Zumba
čtvrtek
Táňa Lipowská
20:00 - 21:00
776 633 974
pátek
Knihovna
15:00 - 17:00
Tvoření, hry, četba
pátek
DUHA Dobřejovice
15:00 - 17:00
702 037 638
Angličtina pro předpátek
školáky a školkáče
16:00 - 17:00 DUHA Dobřejovice
702 037 638
Zumba
neděle
Táňa Lipowská
19:00 - 20:00
776 633 974
Pronájem prostor:
Spolkový dům je možné využít
pro soukromé či firemní akce.
Ceník:
n 150 Kč/h - jedna místnost
n 400 Kč/h - celý SD
n 1500 Kč/den - celý SD
Rezervace:
n www.1url.cz/@rezervaceSD
n mistostarosta@dobrejovice.cz
n tel.: 607 055 158

S novým školním rokem otevírám
ve Spolkovém domě Dobřejovice
dva jógové kroužky pro děti:
Kreativní jóga pro děti (6-10 let)
Středa od 16,45h do 17,30h
Cvičení, při kterém se děti naučí
pracovat s vlastním tělem, zlepší
si koordinaci a prostorovou orientaci. Naučí se správně držet tělo, protáhnou se, nacvičí si, jak se
zklidnit a relaxovat. Cvičební hodiny jsou pestré, kreativní a zajímavé. Učíme se základy jógy.
K některým pozicím máme k dispozici obrázek. Vyprávíme si různé příběhy, podle kterých cvičíme. Využíváme malé i velké míče,
pomocí kterých se děti učí posilovat a trénují rovnováhu.
Jóga pro náctileté (11-15let)
Středa od 17,45h do 18,30h
Cvičení, při kterém se děti naučí
správně držet tělo, protáhnou se,
ale zároveň zpevní svaly. Nacvičí
si nejen jak se zklidnit a relaxovat, ale zároveň jak se lépe soustředit. Cvičební hodiny jsou pes-

tré, zajímavé a kreativní (děti mají
např. možnost si samy vymyslet
a pojmenovat své oblíbené cviky
nebo si vymyslet vlastní jógovou
sestavu). Během hodiny využíváme i velké fitbally nebo cvičíme ve
dvojicích. Na závěr hodiny zařazujeme relaxaci, která vede k celkovému uvolnění a navodí psychickou rovnováhu dítěte. Cvičení je
vhodné také pro malé sportovce, kteří potřebují vyrovnat různé
svalové disbalance (hokejisty, tenisty/ky, golfisty/ky atd.)
Začínáme 23. 9. 2020, konec
prvního pololetí 27. 1. 2021. Jedná se o 16 lekcí, cena kroužku je
1790,– Kč.
V případě zájmu je potřeba dítě přihlásit na telefonním čísle
776 633 974, případně na e-mail
lipota@email.cz. Kapacita kroužku je omezena. První hodina je
zkušební.
Maminky pak mohou ve středu
po dětech s jógou pokračovat od
19,00h do 20,00h.
n Táňa Lipowská

Finanční úřad:
Tel.: 323 627 305,
323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Okresní správa sociálního
zabezpečení Praha-východ:
Tel.: 284 005 401
Fax: 284 005 404
E-mail podatelny:
posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh
Úřad práce, kontaktní pracoviště pro Prahu-východ:
Tel.: 950 151 111
Fax: 950 151 302
e-mail: posta@py.mpsv.cz
Koordinátor sociální práce
Tel.: 725 369 985 (Po a St)
Tel.: 774 780 543 (Út a Čt)
Volejte vždy od 9 – 15 hod.
Poruchy veřejného osvětlení
Telefon: 800 101 109
– je nutné uvést číslo lampy,
která nesvítí, a ulici.
Poruchy elektřiny
Telefon: 840 850 860
Poruchy plynu
Telefon: 272 767 300
Informační linka koronavir
Telefon: 1212
Při vážných zdrav. problémech
Telefon: linky 155 či 112
Informace o obci
www.dobrejovice.cz
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