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Milí Dobřejováci,
život v Dobřejovicích byl v průběhu května ovlivněn především dopravními stavbami realizovanými
na ulici Čestlická a v okolí obce.
Nicméně v době, kdy čtete toto
číslo, by měl být most přes dálnici D1 už opět v provozu. Také
oprava dešťové kanalizace, stavba
chodníků a přechodů pro chodce
na Čestlické bude nejpozději do
konce června ukončena.
Nadále pracujeme na desítkách
rozpracovaných projektů. Projektanti dokončují projektovou dokumentaci na rekonstrukci a dostavbu budovy u fotbalového hřiště.
Zároveň dokončujeme Změnu č.3
územního plánu, která nám umožní vytvořit zadání projektové přípravy dalších částí loni schválené
koncepce návsi. V této souvislosti
prověřujeme možné zdroje dotací na financování samotné realizace. Po budově u fotbalového hřiště přijde na řadu rozpadlá budova
naproti obecnímu úřadu, kam se
mimo jiné v budoucnu přesune
pobočka České pošty. Právě odkup stávající budovy pošty budeme na následujícím jednání zastupitelstva po více než dvou letech
vyjednávání definitivně schvalovat.
V červnu budeme mít mnoho
možností potkat se na některé
z akcí konaných v Dobřejovicích.
Ať už to bude Dětský den, nebo
následný večer s kapelou Bumerang. Sportovní nadšence jistě přiláká mládežnický fotbalový turnaj.
A začátek léta přivítáme jako každý rok letním kinem či domácím
koncertem vážné hudby.
Přeji vám krásný počátek léta!
váš starosta
Martin Sklenář

www.dobrejovice.cz

Památník padlým získá
stejnou podobu, jakou
měl před sto lety

Památník padlým v první
světové válce byl slavnostně
odhalen 14. května 1922.
Takřka na den přesně po
sto letech rozhodlo dobřejovické zastupitelstvo
o jeho restaurování do původní podoby.

J

ak už jsme podrobně popisovali v březnovém Dobřejovickém zpravodaji, vypadá dnes
památník výrazně jinak, než v době
svého dokončení. V průběhu druhé
světové války byla totiž ztracena či
zničena pískovcová socha legionáře, která původně tvořila vrchní část pomníku. „V kronikách ani
u pamětníků se nám bohužel nepodařilo zjistit, kdy a kam socha zmizela. Při pátrání jsme ale narazili
na vnuka původního autora sochy,
pana Bohumila Pánka, který dosud pokračuje v rodinné kamenické tradici,“ popsal starosta Martin Sklenář. Ten Bohumila Pánka
oslovil, zda by jeho kamenosochařská dílna byla schopna zrestaurovat památník do původního stavu.
Obnova by měla stát okolo 600 tisíc
korun, z nichž nejvíce tvoří materiál na sochu a práce na modelaci
postavy legionáře z hlíny a její následné vysekání do pískovce. „Jsem
rád, že většina zastupitelů souhlasila se zadáním obnovy historického vzhledu pomníku. Práce na něm
budou probíhat šest až sedm měsíců. Tuto dobu chceme využít pro
projednání a rozhodnutí, kde bude
pomník v budoucnu umístěn,“ dodal starosta Sklenář.
Pomník totiž nyní nestojí na svém
původním místě - uprostřed nynější točny autobusů na začátku ulice Skalická. Na své nynější místo
u pošty byl přesunut v roce 1976.

A právě na tomto místě obec
do budoucna podle schválené
architektonické koncepce návsi plánuje místo stávající budovy pošty vybudovat novou budou
s restaurací a kulturním sálem.
„Aby bylo možné tuto budovu postavit, budeme hledat důstojné
místo pro budoucí umístění pomníku. Architekti navrhli jej vrátit na původní místo, nebo přesunout do upraveného parčíku
před spolkový dům. Podle ohlasů mnohých z vás si myslím, že
právě zde by pomník mohl mít
důstojné umístění,“ řekl starosta Martin Sklenář.
V parku před spolkovým domem v současnosti probíhají
stavební práce na opravě deš-

ťové kanalizace a výstavba nového chodníku. „Po dokončení zde
bude terén srovnán a oset travou. Zároveň ale budeme plánovat budoucí vzhled parku tak,
aby zde vzniklo kvalitní veřejné prostranství. A rozhodování, zda do něj umístit či neumístit pomník padlým, tomu musí
předcházet,“ uvedl místostarosta Jan Chvátal.
„Uvědomuji si, že je to pro
mnoho lidí velmi osobní a citlivá
záležitost. Proto se k tomu v průběhu restaurátorských prací budeme vracet při jednání zastupitelstva a bude nás samozřejmě
zajímat také názor Dobřejováků,“
dodal starosta Sklenář.
n Milan Hulínský
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CO SE DĚJE NA OBEC NÍM ÚŘA DU?

Obec získá od státu
zdarma další pozemky

ulice U
Parku

AUTO
-DÍL

Dobřejovice
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edná se již o několikátou vlnu, kdy obec v této lokalitě získala zdarma pozemky
od státu. Po získání části komunikace vedoucí k obecní čistírně odpadních vod a následném převodu většiny asfaltové plochy mezi
budovami Alimpexu a autovrakoviště se jedná o další plochy, které
na výše uvedené pozemky navazují a propojují je. „Pro zdárný převod těchto pozemků pod komu-

Dne 12. května 2022 proběhlo od 15:00 v zasedací místnosti OÚ Dobřejovice veřejné projednání Návrhu změny č.3 územního plánu Dobřejovic, které se týká centra obce. Akce se zúčastnili tři občané Dobřejovic. Pořizování změny nutné pro umožnění výstavby nových obecních
budov bude pokračovat vypořádáním zaslaných námitek a připomínek.
Obecní úřad obdržel od navrhovatele spol. VERDE ENTRANCE, s.r.o. návrh obsahu Změny č.4 Územního plánu Dobřejovic týkající se části rozvojové lokality u Průhonického parku. Zastupitelstvo obce vzhledem
k tomu, že se jedná o návrat této lokality ke stavu před Změnou č.2,
tedy k původnímu územnímu plánu z roku 2010, souhlasilo s pořízením změny. Veškeré náklady na její zpracování ponese navrhovatel.

ALIMP

Obec Dobřejovice ukončila
dvouletá jednání se Státním pozemkovým úřadem.
Získá od něj zdarma 833 m2
pozemků nedaleko Mlýnského rybníka.

KRÁTC E ZE ZASTUPITELSTVA

Na svém jednání se sešel kontrolní výbor. Ten při kontrole zápisů
a usnesení č. 34 – 37 neshledal žádnou závadu. Při kontrole řešení
a evidenci žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 nebyly dle výboru u některých žádostí začerněny všechny osobní údaje. Vzhledem
k tomu, že na zasedání zastupitelstva místostarosta zpochybnil, že
se jedná o osobní údaje, vrátí se výbor k této věci na dalším jednání v září. Při kontrole výročních zpráv o poskytování informací za rok
2020 a 2021 nebyla shledána žádná závada.
nikací v ulici U Parku bylo mimo
jiné nutné domluvit se s provozovatelem přilehlého autoservisu
a autovrakoviště na hranicích nově dělených pozemků,“ řekl starosta Martin Sklenář.
Obec nově získá pozemky,
na kterých jsou odstavovány vraky automobilů či skladovací kontejnery a kterými je mnohdy problematické projít či projet. „Po
dokončení tohoto převodu bude mým cílem dosáhnout toho,
aby toto místo bylo uklizené a nikdo se nemusel bát jím procházet. Z pozice majitele to půjde výrazně snadněji,“ uzavřel starosta
Sklenář.
n Milan Hulínský

41. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo proběhne ve čtvrtek 10. 6. 2022
od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zasedání bude opět vysíláno také na facebookovém
profilu Obec Dobřejovice.

Členové finančního výboru se na svém zasedání seznámili se závěrečným účtem obce a auditem za rok 2021, účetní závěrkou a zprávou
o hospodaření za daný rok. Následně závěrečný účet doporučili ke
schválení. V rámci kontroly účetních dokladů za 1. čtvrtletí 2022 nebyly až na drobnosti nalezeny žádné chyby. Finanční výbor dále projednal představený návrh na uložení volných finančních prostředků
a doporučil jej ke schválení.
Na základě doporučení auditorské společnosti Atlas Audit bylo zastupitelstvem schváleno, že Finanční výbor bude provádět v rámci svých
kontrol samostatnou oddělenou kontrolu čerpání prostředků z transparentního účtu zřízeného obcí Dobřejovice na pomoc uprchlíkům.
Bude tak zajištěna kontrola, že vybrané finanční prostředky jsou vynakládány pouze na daný účel - tedy na nákup potravin a dalšího nezbytného vybavení a také zajištění výuky v adaptační skupině.
Závěrečný účet obce a účetní závěrku včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 projednalo a schválilo také zastupitelstvo. Rozpočet skončil v minulém roce přebytkem ve výši 3 282 976,64 Kč. O tuto částku se zvýší rezerva obce na investiční
akce v budoucím období.
Objem obecního finančního majetku se za poslední čtyři roky zvýšil
o 25 milionů na celkových cca 45 milionů Kč. Tyto peníze poslouží na
uskutečnění plánovaných projektů. Než se na ně podaří sehnat všechna potřebná povolení, hromadí se tyto finance na běžných účtech obce
s minimálním úrokem. Zastupitelé schválili uložení celkem 30 milionů
korun na 12 a 6 měsíců na termínované vklady u 3 renomovaných komerčních bank. Úroky budou činit okolo 1,4 mil. Kč ročně.
Zastupitelstvo obce stanovilo, že počet členů zastupitelstva v následujícím volebním období 2022 – 2026 bude stejný jako doposud - tedy devět. Komunální volby letos proběhnou v pátek 23. září a v sobotu 24. září.
Obec obdržela výpověď stávajícího zaměstnance, který v Dobřejovicích dlouhodobě zajišťoval péči o zeleň a další technické práce.
V této souvislosti vedení obce zveřejnilo pracovní nabídku pro nové
uchazeče. Cílem výběru bude v souladu s plánem a rozpočtem přijetí dvou zaměstnanců. Více informací získají zájemci v inzerátu na následující dvoustraně či na obecním úřadu.
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DŘÍVE

NYNÍ

Před altánem u Skalníka vznikla kamená terasa určená pro posezení v době akcí i mimo ně. Ještě zbývá doplnit lavice a osvětlení.

V květnu byly na Čestlické ulici dokončeny práce na opravě dešťové kanalizace. Výstavba nových chodníků již bude probíhat výrazně rychleji.

DŘÍVE

NYNÍ

Pracovníci firmy Metal Management vyměnili starou zkorodovanou dosazovací hliníkovou nádrž obecní čistírny za novou nádrž z nerezu.

KRÁTC E
Letní dovolená Senior taxi: V termínu od 18. 7. 2022 – 29. 7. 2022
čerpají zaměstnanci přepravní společnosti POHODA Transport řádnou
dovolenou. V těchto dnech nelze využít služby Senior Taxi.

Opravená část ulice U Parku provedená z asfaltového recyklátu
dostala svůj finální štěrkový povrch.
www.dobrejovice.cz
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Obec Dobřejovice má nové internetové stránky
Dosavadní obecní webové
stránky již svou grafikou,
uspořádáním a obsahem
pomalu přestávaly plnit
požadavky na moderní
prezentaci obce. Od konce
května je nahradily stránky nové.

1

3

I

nternetové stránky umístěné
na www.dobrejovice.cz jsou
spolu s Dobřejovickým zpravodajem, facebookem a systémem Mobilní rozhlas jedním
ze základů informování občanů o dění v obci. „Výraznou proměnu obecního webu jsme chtěli udělat již dávno, pro ostatní
práci na to ale dosud nezbýval
čas. Hodně energie jsme alespoň
věnovali tomu, abychom v něm
měli stále aktuální a zajímavé
informace,“ řekl místostarosta
Jan Chvátal.
Obec letos se zakázkou
na omlazení webu oslovila stávajícího dodavatele systému, na
kterém obecní stránky fungovaly.
„S dosavadním redakčním systémem s jehož pomocí na stránky vkládáme obsah, i s dalšími
službami jsme totiž spokojeni.
Nechtěli jsme utrácet zbytečně
peníze za výrazně nákladnější
a náročnější tvorbu zcela nového webu s jinou firmou,“ vysvětlil místostarosta Chvátal.
V průběhu dubna a května grafik připravil nový vzhled a ten byl
ke konci května „nasazen“ do ostrého provozu. Po několikatýdenním ladění drobností se s ním už
můžete seznámit i vy.
Co tedy můžete na nových
webových stránkách najít?
1) Vyhledávání: Slouží pro rychlé vyhlednání požadovaného
výrazu na celém webu.
2) Hlavní menu: Obsah stránek
je rozčleněn do pěti kategorií:
• Naše obec vás seznámí nejen s obecnými informacemi
o Dobřejovicích a jejich historii. Najdete zde také informace o územním plánu a dalších
strategických dokumentech,
plánovaných i dokončených
projektech či o dobřejovických
spolcích. Ti, kteří se chystají v Dobřejovicích stavět, zde
naleznou veškeré informace
včetně mapového portálu.
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• Obecní úřad obsahuje oficiální informace z úřadu i zastupitelstva: úřední desku,
zápisy ze zastupitelstev, informace o rozpočtu, veřejných zakázkách, či o obecních
vyhláškách.
• Život v obci slouží právě vám
- občanům. Zde naleznete aktuality i kalendář akcí, stránky Dobřejovického zpravodaje a také přehled služeb pro
občany včetně spolkového do-

mu a knihovny. A v neposlední řadě třeba náměty na pěší a cyklistické výlety do okolí.
• Praktické info obsahuje návody na řešení různých životních situací a informace
o poplatcích v obci, nakládání s odpady či přehled služeb
a firem v Dobřejovicích
• Kontakty pak mimo jiné obsahují telefonní čísla na poruchové linky či hlídku obecní policie.

3) Rychlé odkazy: Barevně
zvýrazněné odkazy vedou
k nejpoužívanějším zdrojům informací. Ať už se jedná
o aktuální číslo Dobřejovického zpravodaje včetně archivu starých čísel, nově
upravený kalendář akcí konaných v Dobřejovicích či na
možnost registrovat vaše telefonní číslo do SMS a mobilního informačního systému Mobilní rozhlas.
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AKTUÁ LNĚ Z OBC E
4) Rychlé kontakty: Zde jsoukontakty na obecní úřad
včetně úředních hodin stále
na očích.
5) Záložky hlavní strany: Nejzajímavější obsah z celého webu je zobrazen hned
na hlavní stránce prostřednictvím záložek, tak aby nebylo nutné se někam dál složitě „proklikávat“. Naleznete
zde samozřejmě aktuality ze
života obce, elektronickou
úřední desku a také přehled
dokončených obecních projektů. Poslední záložka slouží pro aktuální potřeby, nyní
je například využita na infor-

mace k pomoci ukrajinským
uprchlíkům.
6) Patička: Veškeré kontakty
na obecní úřad ještě jednou
přehledně na jednom místě.
Nové internetové stránky mají
také svou mobilní verzi, ve které
se k veškerému obsahu dostanete
v prostředí uzpůsobeném displejům mobilních telefonů.
„Myslím, že se nový vzhled stránek opravdu povedl a že je přehledný a reprezentativní. Doufám, že je budete rádi využívat.
Budu také rád za vaše případné
postřehy a podněty,“ uzavřel místostarosta Jan Chvátal.
n Milan Hulínský

TIP PRO VÁS

Akce z kalendáře na webu si přidáte do svého vlastního Google kalendáře v počítači či na mobilu pouze na jedno kliknutí!

Očkování psů proti vzteklině proběhne 14. 6.

P

odle veterinárního zákona
má každý majitel psa staršího 3 měsíců zákonnou
povinnost zajistit očkování proti vzteklině. Hromadné očkování bude provádět MVDr. J. Šimr
na obvyklém místě na návsi u pošty v úterý 14. června od 18 hodin.
Podle nové legislativy není možné
očkovat nenačipovaného psa!

Pro psy, za které byl uhrazen letošní místní poplatek ze psa, je očkování zdarma. Ostatní psi mohou
být očkováni po uhrazení poplatku 100 Kč. Všichni chovatelé budou mít možnost rozšířit očkování
ještě o psinkový komplex, a to za
příplatek 250 Kč. Psa na vodítku
předvádí k očkování dospělá osoba.
n OÚ Dobřejovice

Obec Dobřejovice
nabízí volné pracovní místo na pozici

Pracovník údržby v obci
Pracovní náplň:







péče o veřejnou zeleň
údržba fotbalových hřišť
údržba chodníků a veřejných ploch
práce s mechanizací, včetně údržby strojů
péče o mobiliář (instalace, opravy, nátěry)
drobné opravy a údržba budov v majetku obce

Požadujeme:
bezúhonnost
fyzickou zdatnost
samostatnost, manuální zručnost a chuť pracovat
spolehlivost a odpovědnost
 řidičský průkaz skupiny B





Nabízíme:








hlavní pracovní poměr
odpovídající platové ohodnocení
rozmanitou pracovní činnost s viditelným výsledkem
možnost práce s moderní komunální technikou
flexibilní pracovní dobu
25 dní dovolené
odborná školení, kurzy

Nástup: dle dohody, možný ihned
V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail: urad@dobrejovice.cz, nebo
doručte osobně či poštou na Obecní úřad, či vhoďte do poštovní schránky.
Pro další informace kontaktujte starostu Martina Sklenáře na tel. 725 021 828.

PLATBA POPLATKU
Připomínáme, že posledního května uplynula lhůta pro
úhradu poplatků za psy na rok 2022. Dále žádáme majitele psů, kteří tak ještě neučinili, o nahlášení čísla čipu na obecním úřadě. Bližší info najdete na odkazu
www.1url.cz/@PoplatekPsi.

Obecní úřad Modletice
Modletice čp. 6
251 01

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Základní škola a mateřská škola Modletice
V právě vznikající Základní a mateřské škole Modletice hledáme kolegy, kteří mají chuť společně vytvářet školu pro
21. století.
Do našeho týmu přijímáme pro školní rok 2022/2023 s nástupem v srpnu 2022 na následující pozice:
• Učitel nebo Učitelka pro 1. ročník
• Vychovatelka nebo vychovatel školní družiny
• Kuchař nebo Kuchařka do kuchyně ZŠ
Máte-li zájem pracovat v malém kolektivu rodinné školy,
prosím, zašlete vaše CV do konce května 2022 na e-mail
zsmodletice@modletice.cz. Podrobnější informace získáte též telefonicky na čísle 775 957 775.
www.dobrejovice.cz
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DOP IS Y A NÁ ZORY

Poděkování obci

D

íky. Konečně se blíží doba,
kdy díky schválení Změny
č.3 ÚP máme šanci
• zbavit se zeleně vedle pošty a místo ní v centru obce na
ploše až 4600 m2 postavit velký společenský sál s restaurací
o výšce až 13 m a parkovištěm
• zbavit se alespoň části zeleně
(dnes parčík proti úřadu) a místo ní upravit silnici tak, aby zde
vytvořila elegantní silniční oblouk plný pomalu jedoucích aut

• na ploše až 710 m2 na návsi
v místě bývalého zchátralého
domu se dočkat polyfunkčního objektu vysokého až 13 m
s poštou, knihovnou, službami, školskými a předškolskými zařízeními a obecními byty. A samozřejmě parkoviště.
Také tím ukážeme Arcibiskupství, že když s námi nechtějí mluvit, tak se bez Zámečku obejdeme. Ať tam provozuje kdokoli
cokoliv!

Sice dosud nevíme, zda jsou
stavby potřeba, jejich velikost, cenu, z čeho se zaplatí apod. Důležité
je, že zatím za pouhých 1.259.569
korun (včetně dopravní studie)
máme šanci překlopit vizi do reality a z návsi udělat moderní betonový a asfaltový venkovský prostor
jako místo pro setkávání lidí.
Neúčast občanů na veřejném
projednávání Změny nám ukázala, že na ní není co měnit, že je
to i jejich vize budoucnosti obce.

Uvědomili jsme si, jak naivní byl
náš postoj. Chtít alternativní řešení prostoru. Chtít, aby napřed byl
schválen konkrétní záměr a jeho
parametry, včetně nákladů. Chtít
zachovat zeleň a zapojit Zámeček
do života obce. Teprve poté měnit
Územní plán. Nebo o tom uspořádat referendum. To bylo skutečně
přízemní a malé ve srovnání s vizionářstvím dnešního vedení obce.
Nebo ne?
n Za naše Dobřejovice

Budoucnost Dobřejovic plánujeme spolu s vámi

P

lánované změny na návsi
reagují na hlavní stížnosti
občanů uváděné při tvorbě
strategického plánu - zatížení tranzitní dopravou a chybějící služby.
Proto architekti zpracovali studii úprav návsi, které tyto problémy pomohou zlepšit. Opakovaně se tomu věnovalo zasedání
zastupitelstva i články ve zpravodaji. Veřejných projednání se aktivně účastnila řada lidí, jednou
dokonce i 80 účastníků. Pan Ka-

ppel, který si výše jménem spolku
stěžuje na nedostatečnou komunikaci, mezi nimi bohužel ani jednou nebyl. Rád bych proto uvedl
na pravou míru některé jím uváděné informace:
Právě projednávaná změna
územního plánu je na samém počátku dlouhé a náročné cesty vedoucí k výstavbě obecních budov.
Územní plán stanovuje pouze
„mantinely“ pro takovou výstavbu. Protože se jedná o obecní po-

zemky, nastavujeme ta omezení
co nejvolněji. Konkrétní vzhled
a funkce budov se bude projednávat až v následujících fázích, které budou trvat řadu let.
Zámek a louka vedle něj jsou
v majetku arcibiskupství. Jednání o případné koupi podmiňovalo
jeho vedení umožněním rozsáhlé
výstavby na jimi vlastněných polích za obcí. S tím jsme nesouhlasili, a proto s dohodou s církví nemůžeme počítat.

Navržené úpravy návsi kvalitní zeleň nezničí. Někde sice bude muset ustoupit část stromů,
bohatě to ale vynahradí přírodně upravené koryto potoka a nově
upravené zelené plochy na návsi.
Nejvhodnější chvíle, kdy každý z vás mohl ovlivnit budoucnost
Dobřejovic byla při veřejných projednáváních. I nyní ale můžete za
námi dojít se svými dotazy či konstruktivními připomínkami.
n Jan Chvátal, místostarosta

INZERCE
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Z O KO L NÍ CH OBC Í A JINÝC H ZDROJŮ

Pražská integrovaná
doprava mění svůj tarif
Od 12. června 2022 dochází na základě rozhodnutí Středočeského kraje
k několika úpravám jízdného na linkách v systému PID ve Středočeském
kraji. Nejvýznamnější změnou je zrušení bezplatné
přepravy pro seniory nad
70 let v autobusech.

S

enioři nad 70 let budou nově platit poloviční jízdné, tedy stejně jako nyní senioři
od 65 let. Další novinkou je zavedení výhodných krátkodobých
i jednodenních jízdních dokladů
pro přepravu jízdních kol a speciální zlevněné jízdné bude zavedeno pro účastníky odboje a odporu proti komunismu a válečné
veterány.
Přeprava seniorů nad 70 let
Senioři nad 70 let již nebudou
moci cestovat na území Středočeského kraje v autobusech zdarma, ale nově budou platit jak
v autobusech, tak i ve vlacích PID
poloviční jízdné, stejně jako nyní senioři nad 65 let. K dispozici budou jednorázové i dlouhodobé předplatní jízdní doklady.
V Praze se výše ani rozsah slev nijak nemění.
Přeprava jízdních kol
Od 12. června 2022 bude možné pro přepravu jízdních kol ve
vlacích PID využít výhodné časové přepravné pro cesty na území Středočeského kraje, resp.
vnějších tarifních pásmech. Na

výběr bude mezi dvouhodinovým přepravným za 30 Kč a celodenním přepravným za 80 Kč (to
bude platit vždy do 4:00 následujícího dne). Tyto jízdní doklady budou platit s jakoukoli platnou jízdenkou PID cestujícího ve
všech vlacích PID ve vnějších tarifních pásmech (1 až 12) a bude
možné je zakoupit jak v elektronické podobě v aplikaci PID Lítačka, tak v papírové podobě na
pokladnách vlakových dopravců.
Přeprava kol na území Prahy zůstane s jakoukoli platnou jízdenkou PID i nadále zdarma.
Zvýhodněné předplatné pro
účastníky odboje a veterány
Pro účastníky odboje a odporu
proti komunismu a válečné veterány, kteří se prokážou předepsaným osvědčením nebo průkazem vydaným Ministerstvem
obrany ČR, bude nově k dispozici speciální zlevněný roční kupon za 365 Kč platný pro vnější
tarifní pásma PID pouze na území Středočeského kraje. Tento
kupon bude možné nahrát pouze elektronicky v rámci PID Lítačky a vyřídit si potřebnou žádost
o slevovou kategorii bude možné
pouze v budově centrálního dispečinku Dopravního podniku hl.
m. Prahy v Praze 2, Na Bojišti. Toto jízdné neplatí na území hl. m.
Prahy (pásma P, 0 a B) a ve vnějších tarifních pásmech na území
krajů sousedících se Středočeským krajem.
n zpracováno podle
tiskové zprávy ROPID

A KC E V OKOLÍ
3. 6. / Diskotéka v hospodě Na hřišti v Průhonicích
Hity od 80. let až po současnost zahraje DJ Svátek. Koná se od
20:00 v hospodě U Rudy na fotbalovém hřišti Spartak v Průhonicích.
Více na www.pruhonice-obec.cz.
4. 6. / Provázení po sbírkách – bylinné pivoňky
Sraz 4. června 2022 ve 14:00 u vstupu do botanické zahrady z Průhonického parku. Více na www.pruhonickypark.cz.
10. 6. / Noc kostelů v Průhonicích
V pátek 10. června 2022 se kostel Narození Panny Marie v Průhonicích zapojuje do celostátní akce Noc kostelů. Hudebně pěvecké vystoupení spojené s výkladem historie kostela tu začne v 19:30.
Více na www.pruhonice-obec.cz.
12. 6. / Víkend otevřených zahrad - Průhonický park a zámek
V neděli 12. června proběhnou komentované prohlídky běžně nepřístupných částí zámku a parku. Zámek (12:00 - 13:00, 14:00 - 15:00), podzámecké alpinum (13:00 - 14:00, 15:00 - 16:00) a alpinum (14:00 - 15:00,
16:00 - 17:00). Více na www.pruhonickypark.cz.
17. 6. / Divadlo v Průhonicích - Dokonalá svatba
Malé nádvoří průhonického zámku ožije v červnu divadlem. V pátek 17.
6. 2022 od 20:30 zahrají herci Indigo company anglickou situační komedii britského dramatika Robina Hawdona Dokonalá svatba. Vstupenky 430 Kč. Více na www.pruhonickypark.cz.
18. 6. / Běžecký závod Velká jesenická
Desetikilometrovou i poloviční trasu Průhonickým parkem připravili
pořadatelé běžeckého závodu Velká Jesenická. Uskuteční se 18. června
2022. Každý účastník, který uběhne nebo ujde trasu, obdrží atraktivní
cenu. Start a cíl je v Jesenici ve Funparku Zdiměřice.
Více na www.velkajesenicka.cz.
18. 6. / Hasiči z Modletic slaví 130 let
V sobotu 18. června 2022 se od 13:00 hodin na louce u hasičárny
v Modleticích můžete těšit na ukázky integrovaného záchranného
systému, historickou techniku, či upomínkové předměty.
Čekat na Vás bude také dobré jídlo a pití, a večer bude posezení s živou hudbou. Více na www.modletice.cz.
18. 6. / Divadlo v Průhonicích - Tři veteráni
V sobotu 18. 6. 2022 od 15:00 zahrají herci Indigo company na průhonickém zámeckém nádvoří pohádku Jana Wericha podle knihy Fimfárum. Tři vysloužilí vojáci v ní pomocí kouzelných darů napraví hamižnou princeznu a sami zjistí, v čem je vlastně to pravé lidské štěstí.
Vstupenky 190 Kč. Více na www.pruhonickypark.cz.
18. 6. / Divadlo v Průhonicích - Jak je důležité býti (s) Filipem
V sobotu 18. 6. 2022 od 20:30 zahrají herci Indigo company „komedii
mnoha párů, které nepodceňují styl a nepřeceňují pravdu“. Vstupenky
430 Kč. Více na www.pruhonickypark.cz.
19. 6. / Dobrobazar Čestlice
V neděli 19. června proběhne od 9:30 do 15:30 na čestlické farní zahradě dobročinný bazar. Výtěžek je určen organizacím poskytujícím mobilní hospicovou péči. Více informací na facebooku Dobrobazar z.s.
25. 6. / Letní kino v Modleticích
První promítání letního kina v Modleticích proběhne 25. června po
setmění na louce za Hasičskou zbrojnicí. Informace o promítaném filmu bude ještě upřesněna. Můžete se těšit na občerstvení a pití. Další
promítání budou 29. 7. a 19. 8. 2022. Více na www.modletice.cz.
www.dobrejovice.cz
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FOTBA L

Jak se daří dobřejovickému fotbalovému Áčku?
Forma A týmu našeho klubu se hodnotí velmi dobře,
stále se držíme v kontaktu se samotným čelem tabulky.

V ÝS LEDK Y ZÁ PAS Ů

O

d doby, kdy jsem vás naposledny na stránkách Zpravodaje informoval o fotbalovém dění jsme odehráli 5
zápasů. Z nich jsme bohužel dva
prohráli, nicméně se dá hodnotit,
že zaslouženě.
Velmi pozitivní je, že si držíme jarní domácí neporazitelnost a boj o druhé místo máme
ve svých rukou. Se všemi soupeři,
kteří o druhé místo bojují, se napřímo teprve utkáme.
Daří se nám udržet velmi dobrou tréninkovou účast a pozitivní
atmosféru kolem týmu. A to včetně divácké kulisy, za kterou vám
děkujeme!
Novinkou jsou také video záznamy zápasů a jejich sestřihy,
pravidelně zveřejňované na našich facebook stránkách, nebo
na Youtube kanálu.
Další pozitivní zprávou jsou
přírůstky do naší fotbalové rodiny, a to malé princezny Beatka
a Johanka, které se narodily pouhé dva dny od sebe, Pacourkovým
a Pousteckým gratulujeme!

Poslední zajímavostí jsou statistiky našich hráčů, které máme
díky GPS k dispozici, pro představu, náš střední Záložník Lukáš
Bártek naběhal v zápase v Popovicích 8,23 km, pokryl celé hřiště a podstoupil 23 sprintů, dobrá práce!
Celkově se tedy prozatímní průběh sezóny dá hodnotit jako velmi úspěšný a my budeme tvrdě
pracovat na tom, aby umístění
na konci sezóny bylo co nejlepší.
Za Dobřejky!
n Ondřej Dvořák
předseda FK Dobřejovice

TA B U L K A - O K R ESNÍ PŘ EB O R
Stav ke dni 23. 5. 2022
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FOTBA L

Konec jarní sezóny v Junioru Dobřejovice
Jarní sezona se pomalu ale
jistě blíží ke konci i našim
mladým hráčům.

P

řesně 5. 6. 2022 všechny
naše týmy odehrají svá poslední mistrovská utkání.
Poté ještě chceme využít "volného
okna" před oficiálním klubovým
koncem sezóny 22. 6. k sehrání
zajímavých přátelských utkání.
Do letošní sezény se celkově
ve všech soutěžích zapojilo přibližně 40 - 50 malých fotbalistů a fotbalistek naší mládeže. Za to jsme
neskutečně rádi. Sedm našich hráčů reprezentovalo okresní výběr
Prahy-východ na vrcholných akcích sezony. Aktuálně se hraje ještě o postup na krajská finále!
Vrcholem konce jara bude opět
pořádání turnaje "O pohár obce
Dobřejovice" tentokrát pro hráče narozené v roce 2014 a mladší.
Startovní listina se opět obměnila
o nové zajímavé týmy. Navíc jsme
letos turnaj rozšířili na celkem 10
týmů. Věřím, že nám to opět zkvalitní samotný turnaj, zajistí více zážitků pro všechny sportovce
a jejich doprovod. A všichni dohromady tím pomůžeme "Pomáhat silným příběhům", jak zní slo-

gan naší spolupráce s dárcovskou
platformou Donio, jejíž jsme partnerem. Jsme hrdí na to, že v minulém ročníku se nám ve spolupráci s fanoušky a obcí Dobřejovice
podařilo poslat částku přesahující 20 tisíc korun na pomoc postižené dívce na podporu jejího statečného boje s mozkovou obrnou.
Stěžejní pro budoucnost fotbalu v obci a s ní spojenou velkou
základnou kmenových hráčů pro
dobřejovický fotbal, bude přechod všech hráčů a trenérů Junioru pod FK Dobřejovice. Nesmírně se na to těšíme, mimo jiné také
kvůli možnosti být součástí intenzivní spolupráce mezi klubem FK

Mládež přechází zpět
pod FK Dobřejovice!

Dobřejovice a FC Tempo Praha.
Vidíme veliký potenciál především v možnosti rozvíjet metodiku tréninků, stáží pro naše trenéry a především hráče, být součástí
projektu postupného růstu hráčů
na trase partnerských klubů FK
Dobřejovice - FC Tempo Praha - AC
Sparta Praha.
To vše již máme vyzkoušené
v případě našich talentovaných
hráčů, o kterých jsem se zmiňoval v předešlém příspěvku v Dobřejovickém zpravodaji. Chlapci byli perfektně přijati jak v klubu, tak
v kolektivu, a nyní se postupně
stávají oporami ve své kategorii.
Předešli jsme tak možnému šoku

Dobřejovice spolupracují
nově s FC Tempo Praha
Další ze zásadních kroků,
které učiníme se začátkem
nové sezóny, je partnerství
s klubem FC Tempo Praha.

D
Jak jsme již avizovali, tak
od nové sezóny již nebudou
v Dobřejovicích 2 kluby, ale
pouze jeden a to FK!

V

současné chvíli probíhají poslední administrativní přípravy a vše je připravené k tomu, aby se přechod
před začátkem sezóny 2022/2023
opravdu uskutečnil.
Zároveň také plánujeme schůzku s rodiči, kde bychom chtěli

představit náš klub a ujistit rodiče o tom, že jejich děti budou nadále ve správných rukou.
Jak jsme avizovali, tak mládež
je a bude prioritou našeho klubu. S Tomášem Kubíčkem, který
bude zastávat funkci šéftrenéra
mládeže vše konzultujeme a jsme
přesvědčení, že kroky, které děláme, budou pro naše nejmladší těmi správnými.
n Ondřej Dvořák
předseda FK Dobřejovice

z velkého přestupu do některých
z „top“ klubů, kterému jsme již byli v minulosti svědky. Kluci mohou
pomalu bez tlaku ukazovat, co
v nich je. Věříme, že touto cestou
se staneme vyhledávaným klubem
pro rozvoj mládeže nejen v okolí,
ale i na okrese Praha-východ.
Neustále jsme otevření jak
v náboru nových hráčů, trenérů
fotbalu, tak specialistů na gymnastiku a atletiku! Pokud máte zájem koukněte na webové stránky
www.juniordobrejovice.cz a napište nám, či se kdykoliv po 17:00
zastavte na hřišti v Dobřejovicích.
n Tomáš Kubíček
předseda Junior Dobřejovice

íky skvělé práci Tomáše
Kubíčka a celého jeho týmu jsme se dostali do povědomí klubu FC Tempo Praha.
Ten je v současné době považován za vzor toho, jak se má s mládeží pracovat, a to ne pouze
na hřišti.
Tempo má v současné době ve
svých týmech cca. 400 dětí a uzavřené partnerství s týmem AC
Sparta Praha. Již po pár schůzkách vedení obou klubů bylo jasně vidět, že vize o tom, jak a proč
se má fotbal dělat, jsou téměř
identické, netrvalo dlouho a dohoda byla na stole.
O plánované spolupráci přibude ještě samostatný článek, nic-

méně v krátkosti bude spolupráce klubů obsahovat:
• společné metodické tréninky,
• vzájemné přátelské zápasy,
• semináře pro trenéry/rodiče,
• přestupy hráčů.
Naším cílem je, aby byl náš
klub domovem jak pro hráče,
kteří chtějí hrát pro srandu a radost z fotbalu, tak i pro ty, kteří svou kvalitou náš klub již přerostou a budou mířit výše. Cesta
přes FC Tempo je skutečně jedním z nejlepších možných řešení.
O dalších našich krocích Vás
samozřejmě budeme informovat.
Nakonec mi opět dovolte poděkovat všem, kteří s chodem klubu
pomáhají, stejně tak jako všem
našim příznivcům.
FK ať žije!
n Ondřej Dvořák
předseda FK Dobřejovice
www.dobrejovice.cz
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SPO L KOVÝ A S P OLEČ ENS K Ý ŽIVOT

Čarodějnice v Dobřejovicích opět po dvou letech
Dva roky jsme čarodějnice
trávili každý sám bez možnosti sdílet společnou radost ze začínajícího jara
a ze setkání s přáteli u ohně a opékání buřtíků.
Proto jsme se letos v našem
spolku těšili, až budeme
mít možnost připravit tuto
oblíbenou akci.

P

ráce je to sice spousta, ale
i ty přípravy a úklid nás
vlastně baví. Samotná akce proběhla za krásného slunného počasí a návštěvníků přišlo
opravdu mnoho.
Součástí akce samozřejmě byla tradiční májka s věncem, který nám mnoho svobodných slečen pomohlo ozdobit. Májku jsme
vztyčili v prostoru nad skálou,
kde k našemu překvapení zůstala až do rána.
Pro děti jsme připravili dílničku, kde vyráběly korálkové náramky a náhrdelníky a animační
program plný soutěží a tance. Nemohla chybět ani dětská diskotéka na přírodním jevišti ve skále.
Čarodějnice z Dobřejovic si
připravily krátký tanec a přivítání své vůdkyně, která přiletěla na koštěti přímo nad slavností
oheň. Oheň v sobě skrýval také tajemství! Velký žár, který oheň vytvořil, připravil dětem z keramického kroužku velkou radost. Do
základu hranice byla uložena keramika, kterou si druhý den děti
vyzvedly vypálenou.
Po setmění se prostor skály
za světel ohňů proměnil v diskotéku pro dospělé.

10 www.dobrejovice.cz

Závěrečné poděkování patří
všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci celé akce. Potřebujeme vás a moc si vaší pomoci vážíme!
Vám, našim hostům, děkujeme za skvělou atmosféru a budeme se na vás těšit v sobotu
4. června. To nás od 13:00 potkáte na Dětském dni a večer od
18:00 pro vás pořádáme koncert
kapely Bumerang. Obě akce proběhnou na zadním fotbalovém
hřišti v Dobřejovicích. Zapište si
to do kalendářů, zase se máte na
co těšit!
n Vaše Moderní Dobřejovice
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Květnové dění v Mateřské škole Korálek
Začátkem měsíce května
proběhlo v naší školce tak
dlouho očekávané nocování. Pro všechny děti byl připraven celodenní program
na téma „Na hradě je obr“.

M

enší i větší kamarádi se
přestrojili za prince, rytíře a princezny a vyrazili na audienci ke královně. Nechyběla ani Droběna ze Špagetového
království, Komtesa z Větrné hůrky či Vévodkyně z Jorkšíru. Jako
první chod se na královském plese podávala polévka babky kořenářky, následovalo bajajovo kuře
na paprice. Nesměly chybět ani
perníčky princezny Karolínky.
Všechny děti se aktivně zapojovaly i do interaktivního pořadu,
kdy se jim úspěšně podařilo vyhnat obra z hradu za pomocí pěkné písničky.
Na konci dne jsme se rozloučili s mladšími kamarády a pro
odvážné předškoláky byla při-

chystaná tradiční večerní bojovka. Statečné děti si musely poradit z bezhlavým rytířem či vylovit
v hlubinách zlatý prsten. Všichni
splnili úkoly na velkou jedničku.
Nakonec do druhého dne zůstalo
přes noc do rána 12 statečných,
kteří byli odměněni diplomem
a výbornou snídaní v podobě perníku, který si sami v předešlém
dni upekli.
V druhé polovině měsíce jsme
s předškolní třídou vyrazili linkovým autobusem na celodenní výlet do Průhonického parku.
Děti poznávaly krásy kvetoucích
zahrad, plnily úkoly, krmily zlaté ryby a v neposlední řadě pozorovaly žabky v jezírkách, které asi vyhrály na plné čáře. Velký
úspěch měl měl samozřejmě piknik v podobě řízku. Mladší děti
si zahrály šipkovanou v blízkosti
školky, hledaly diamanty a nechyběla ani sladká odměna.
Přejeme krásné slunečné dny.
n děti a kolektiv MŠ Korálek
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domácí
neděle 26.6.2022 od 18:00
Čestlická 17, Dobřejovice
Rodina Látových vás zve na venkovní travnaté atrium

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY
Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice
Tel.: 323 603 310,
607 058 184
E‑mail: urad@dobrejovice.cz
Obecní knihovna
U Kapličky 44, Dobřejovice
Otevírací doba:
pátek 15:00–17:00
Pošta Dobřejovice
Na Návsi 3
251 01 Dobřejovice
Tel.: 954 225 170
Obecní policie Vestec
Tel.: 739 156 156
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

Koncert mladého klavírního tria naváže na po takřka tříleté pauze na úspěch
předchozích vystoupení v Dobřejovicích. Uskuteční se díky projektu VÁŽNÝ
ZÁJEM (www.vaznyzajem.cz), který přináší klasickou hudbu k nám domů.
Na programu skladby známých i méně známých mistrů (L.van Beethoven,
N. Rota, M. Bruch). Přijďte zažít na vlastní kůži, že klasická hudba není vážná!
Quasi Trio bylo založeno v roce 2014 v Praze. David Šimeček (klarinet), Judita
Škodová (violoncello), Kateřina Ochmanová (klavír) - absolventi Hudebních
akademií múzických umění v Praze a Brně.
Vstupné: zdarma, možno drobně přispět hudebníkům.
Potěší nějaká maličkost na zub pro sousedskou sešlost.

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 – 16 hod.
Poruchy veřejného osvětlení
Telefon: 800 101 109
– je nutné uvést číslo lampy,
která nesvítí, a ulici.
Poruchy elektřiny
Telefon: 800 850 860
Poruchy plynu
Telefon: 272 767 300

Ř ÁDKOVÁ I NZ ERC E:

Provádím zednické a malířské práce, obklady, dlažby a další práce
dle domluvy.
Více na telefonu 721757399

Informační linka koronavir
Telefon: 1212
Při vážných zdrav. problémech
Telefon: linky 155 či 112
Informace o obci
www.dobrejovice.cz
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