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Milí Dobřejováci,
začíná nám nový rok. Dovolte
mi proto, abych vám do něj popřál hodně zdraví a pohody. To
ostatní pozitivní pak prý přichází do života samo. A přeji i celé
České republice, aby ji opustily
sváry a celkově nedobrá atmosféra, které v ní bohužel aktivně přiživují i někteří naši politici.
Jsem přesvědčený, že v naší obci nám začínající rok nabídne
mnoho zajímavých zážitků a příležitostí k rozvíjení našich vztahů i možností k dalšímu zvelebování Dobřejovic. Důležitým
počinem k tomu je i rozběhnutá tvorba strategického plánu obce, do jehož přípravy vás
všechny zveme. V tomto vydání
jsme pro vás připravili i ucelený
přehled všech poplatků pro rok
2020, k jejichž uhrazení jsme životem v Dobřejovicích vázáni.
Především fotografiemi se vrátíme i k adventu, který již tradičně
doprovázela sváteční atmosféra
vzájemného porozumění a chuti strávit spolu příjemnou chvíli.
V novém roce nás čeká i celá řada zajímavých kulturních, sportovních a společenských akcí.
Naším bohatým spolkovým životem se opravdu můžeme pyšnit a jen těžko najdete v okolí
srovnání. Ve spolupráci s místními spolky vám přinášíme přehled těchto akcí tak, abyste
s nimi mohli počítat ve svých
kalendářích.
V plném proudu máme také
topnou sezónu. Možná tedy pro
vás budou zajímavé informace,
které jsme pro vás v této souvislosti připravili. A nejen je. To nakonec posuďte sami. Přeji vám
příjemné čtení.
váš starosta
Martin Sklenář

Pojďme společně plánovat
ještě lepší Dobřejovice!
Pro přípravu nového strategického plánu obce je nyní
potřeba získat to nejdůležitější. Tedy podněty od vás,
které hned na počátku práce pomohou nastavit směr,
kterým se bude strategie
ubírat! Plánovací setkání
pro dobřejovické občany,
vedené odborníky, začnou
již v lednu.

Z

pracování nového strategického plánu na období dalších deseti let schválilo zastupitelstvo obce v září loňského
roku. „Jsem přesvědčen, že se bez
domluvy na tom, jakou obec chceme za pár let mít, vůbec neobejdeme,“ vysvětluje důvody pro zpracování strategie obce starosta
Martin Sklenář. „Bez takové vize
by se nám totiž mohlo jednoduše
stát, že bychom investovali finance, energii a čas do projektů, které
by byly pro občany buď zbytečné,
nebo dokonce škodlivé,“ doplňuje Sklenář.
Přípravu tohoto dokumentu má
na starosti devítičlenná pracovní
skupina zastupitelů a občanů. Ta
v předchozích měsících zpracovala vyhodnocení plnění dosavadního strategického plánu, ale
hlavně připravovala podmínky

pro zapojení široké veřejnosti do
tvorby plánu nového.
„Dobře připravit setkání s občany či dotazník není jen tak. Proto
jsme oslovili odborníka s bohatými
zkušenostmi se zapojováním veřejnosti do plánovacích procesů,“ vysvětluje místostarosta Jan Chvátal.
Externí odborníci mají na starosti
především přípravu a vedení plánovacích setkání s občany. Zastupitelé i členové pracovní skupiny
budou na nich díky tomu jako řadoví účastnici. Tím je zajištěna nestrannost a také pracovní ráz setkání.
První, nejdůležitější, setkání
je naplánovano na úterý 14. ledna 2020 od 18:00. Sejdeme se ve
Spolkovém domě a po krátkém
úvodu a seznámení s programem
přípravy strategického plánu se
vrhneme do práce. V menších
skupinkách budeme pod odborným vedením nejdříve diskutovat nad pozitivy a hodnotami našeho okolí a nad problémy v něm.
Každý bude moci svůj podnět zapsat na lepící štítek a umístit jej
do mapy. V druhé části se pak již
bez mapy zaměříme na pozitiva
a negativa v tematických oblastech jako je život v obci, životní
prostředí, či vedení a správa obce. Budeme také hodnotit priori-

TERMÍNY SETKÁNÍ:
n úterý 14. ledna od 18:00
1. plánovací setkání
Co se vám líbí a co nelíbí na
životě v Dobřejovicích?
Jaké vnímáme hodnoty
a problémy území?
n úterý 4. února od 18:00
2. plánovací setkání
Jaké máme příležitosti do budoucna, jaké číhají hrozby?

ilustrační foto: Krumlov sobě
www.dobrejovice.cz

tu jednotlivých podnětů.
Na první setkání si proto můžete již předem promyslet odpovědi
na následující otázky: Co je dobré, funkční, příjemné, hezké, typické v dobrém slova smyslu a co
se zlepšilo? Co je problematické, nefunguje, vadí, hyzdí a co se
zhoršilo? Strategický plán se poté pokusí pozitiva a hodnoty rozvíjet nebo alespoň chránit a problémy řešit.
Druhé navazující setkání se bude konat na stejném místě v úterý
4. února 2020 od 18:00. Bude zaměřeno více do budoucnosti. Zamyslíme se nad trendy a vnějšími vlivy, které mohou zasáhnout
život v Dobřejovicích. Budeme
v nich hledat příležitosti, které
můžeme uchopit, a také hrozby,
které nám hrozí, ale lze něco udělat pro zmenšení jejich dopadu.
Na základě výstupů z obou plánovacích setkání budou pojmenovány klíčové oblasti a pro ně
v pracovních skupinách vymyšleny jednotlivé cíle, opatření a úkoly. „Než strategický plán dokončíme, tak nás čeká ještě dlouhá
cesta. Pojďme na ní na společných setkáních udělat nezbytný
první krok. Teším se na podněty
od vás,“ uzavírá starosta Sklenář.

n Milan Hulínský

Spolkový dům, U Kapličky 44.
Diskusi v menších skupinkách
povedou nestranní odborníci.
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Zapojovat občany do plánování má smysl
Občané jsou odborníci
na to, jak chtějí žít. Architekti a plánovači na to,
co a kde je k tomu potřeba mít. Proces participace veřejnosti znamená cíleně připravovat komunikaci
a získat tak od správných
lidí správné informace ve
správné fázi plánování.

P

articipace v plánování znamená aktivní účast uživatelů území v procesu vzniku

plánu nebo projektu. Může pomoci optimalizovat plán s ohledem na potřeby obyvatel, najít
pro veřejný sektor nové zdroje,
zlepšit komunikaci ve společenství obyvatel a posílit povědomí
obyvatel.
Dosud užívané metody plánování občany seznamují až s hotovými návrhy a očekávají od
nich souhlas s nimi. Namísto toho se ale často setkávají s odporem proti navrhovaným změnám.
Obvykle se příčina tohoto chování nepřesně pojmenovává jako

strach ze změny. Přitom problém
bývá spíš v tom, že se navrhované změny nestrefily do toho, co
obyvatelé potřebují nebo dokonce ohrožují něco pozitivního.
Zapojení veřejnosti v počátku
plánování se v tomto světle jeví jako nezbytné přizpůsobení, pokud
chceme, aby plánování skutečně
vedlo k užitečným a realizovatelným změnám. Participace pomáhá získat informace o problémech
a hodnotách území tak, jak je vidí uživatelé území a o jejich požadavcích, plánech a námětech, kte-

ré by jinak nebyly veřejné správě
a odborníkům dostupné. Je třeba se naučit komunikovat a spolupracovat s občany, podnikateli, neziskovými organizacemi,
či opozicí tak, aby jejich energie
mohla být hybnou silou změn, nikoli jejich brzdou.
Když se zapojení do plánování
podaří, může přispět i ke zlepšení vztahů a soudržnosti a zlepšení komunikace mezi obyvateli.
n zpracováno podle článku
Petra Klápště
Ing. Arch. Petr Klápště
Architekt, urbanista, facilitátor
a konzultant participace.

ilustrační foto: Petr Bíma

foto: Petr Bíma

Vyhodnocení dosavadního strategického plánu
Také předchozí vedení obce
v minulém funkčním období
zpracovalo strategický plán.
Jak se tento plán podařilo
naplnit? Ve kterých opatřeních se pokračuje a s čím se
naopak ani nezačalo?

V

e strategickém plánu na roky 2014-2020 bylo navrženo celkem 23 opatření ve
čtyřech oblastech (Doprava; Životní prostředí; Volný čas a sport
a také Občanská vybavenost, společenský život a školství).
Splněno bylo k 31. 9. 2019
celkem 6 opatření. Podařilo
se například rozšířit čistírnu odpadních vod, opravit
a vyčistit rybník Skalník,
obnovit dětská hřiště u FK a MŠ
a ve změnách územního plánu ne-

2

www.dobrejovice.cz

připustit další rozšiřování zastavitelných ploch. V letošním roce
se také povedlo opravit povrch
části ulice Příčné.
Rozpracováno bylo devět
navržených opatření, které
se ale zatím z různých důvodů nepodařilo zcela dokončit. V oblasti dopravní to byl
například záměr vybudovat čtyři
nové autobusové zastávky, kdy
zbývá ještě dodělat dvě z nich na
Košumberku. A samozřejmě také
snaha realizovat opatření k dopravnímu zklidnění obce. Ta se
mezi lety 2014 a 2018 soustředila
na rozsáhlý projekt výstavby kruhového objezdu na návsi a dalších opatření. Nové zastupitelstvo
rozhodlo loni o změně přístupu,
„kruháku“ řeklo ne a z tohoto
projektu bude realizovat jen vy-

brané části s prokazatelným pozitivním vlivem na bezpečnost dopravy. Mezi další rozpracovaná
opatření patří také pokračující
snaha o zmírnění hlukové zátěže
z Pražského okruhu. V předchozím období se také podařilo vytvořit rekreační zónu kolem vyčištěného rybníka Skalník.
Vybudování zóny u Mlýnského rybníka je však vázáno na jeho budoucí odbahnění. Na realizaci také stále čeká obnova cest
pro pěší a cyklisty do okolních
obcí. Místo komplexního řešení nových vhodných prostor pro
obecní úřad, technické zázemí,
společenskou a kulturní činnost
a služby pro občany se podařilo
pouze upravit a otevřít Spolkový
dům v provizorních pronajatých
prostorech.

Zastavena musela být realizace dvou opatření. U nich
obec započala s přípravou,
ale kvůli nesouhlasu majitelů dotčených pozemků byly projekty ukončeny či odloženy.
Jednalo se o projekt odvodnění
pozemků nad Horní ulicí a také
o odbahnění Mlýnského rybníka.
Beze změn zůstalo šest
opatření, u nichž za čtyři
roky nedošlo k žádnému
pokroku. To se týká například vybudování protihlukového valu u silnice II/101,
úprav objektu České pošty, zajištění fungování ZŠ v naší obci, či
úprav Dobřejovického potoka.
Celé vyhodnocení naleznete na
www.1url.cz/@vyhodnoceniSP.
n Obecní úřad Dobřejovice
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A KTUÁ LNĚ

Sazby místních poplatků v roce 2020

Z

ačátek roku se vždy nese ve znamení platby místních poplatků.
Proto jsme pro vás připravili ucelený přehled poplatků za odpad,
psy a poskytování úplatného pobytu včetně informací, v jaké výši
a dokdy je nutné je uhradit.

Směsný komunální odpad
Platba tohoto poplatku je povinná pro majitele každé nemovitosti, ve
které vzniká komunální odpad.
Termín úhrady: do 31. 1. 2020
poplatek

Svoz plastu
Termín úhrady: do 31. 1. 2020

Služba jen pro zájemce.
nádoba

frekvence

den svozu

poplatek

120 litrů

1x za 14 dní

sudé pondělí

150 Kč

Poplatek za psa

nádoba

frekvence

den svozu

120 litrů

1x měsíčně

poslední pátek v měsíci

120 litrů

1x za 14 dní

sudý pátek

1 600 Kč

Standardní výše:

120 litrů

1x týdně

každý pátek

2 500 Kč

První pes

200 Kč

První pes

100 Kč

240 litrů

1x měsíčně

poslední pátek v měsíci

1 200 Kč

Každý další pes

250 Kč

Každý další pes

150 Kč

240 litrů

1x za 14 dní

sudý pátek

2 200 Kč

240 litrů

1x týdně

každý pátek

3 800 Kč

1100 litrů

1x za 14 dní

sudý pátek

9 200 Kč

1100 litrů

1x týdně

každý pátek

15 000 Kč

850 Kč

Svoz bioodpadu
Termín úhrady: do 31. 3. 2020

Služba jen pro zájemce.
nádoba

frekvence

den svozu

poplatek

120 litrů

1x týdně

každou středu
od 1. 4. do 25. 11. 2020

625 Kč

240 litrů

1x týdně

každou středu
od 1. 4. do 25. 11. 2020

810 Kč

S sebou přineste číslo čipu psa!

Termín úhrady: do 31. 5. 2020
Pro osoby nad 65 let:

Poplatek z pobytu
Sazba poplatku je 9 Kč za každý započatý den pobytu kratšího 60 dnů.
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu osobě, která nemá
v obci trvalý pobyt. Každý kdo takovou činnost provozuje, má povinnost
se do 15. 1. 2020 nahlásit na Obecním úřadu. Více informací na stránkách obce www.1url.cz/@poplatek. Termín úhrady: vždy pololetně

JAK V LEDNU ZAPLATIT POPLATKY?
Platit lze hotově či kartou na
obecním úřadu, v termínu od
6. 1. do 30. 1. 2020 v rozšířených hodinách.

o
o
o
o

pondělí
úterý
středa
čtvrtek

8:00 – 18:00
8:00 – 15:00
8:00 – 18:00
8:00 – 15:00

! ůsp “ínávopič„ énnivoP

Od ledna tohoto roku musí být
všichni psi označeni čipem

asp ínávokčo énnivop edub 0202 .1 .1 dO
,ědapířp v ezuop éntalp ěnilketzv itorp
mepičorkim ýnečanzo sep ej ež
onánemanzaz týb ísum upičorkim olsíČ
ícavokčo ,sap( asp ínávokčo o udalkod v
)zakůrp

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona povinnost
označovat psy na území
ČR mikročipem. Bez něj nebude možné provést očkování ani zaplatit místní poplatky.

M

ajitelům psů připomínáme, že od ledna je očkování psa proti vzteklině
platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes.
Za psa bez označení bude od Stát-

ní veterinární správy roku 2020
hrozit pokuta ve výši až 20 000 Kč.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem naopak nemusí být
označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před
3. 7. 2011.
Tato povinnost se zavádí především pro snadnější zjištění identity psa v případě, kdy se zaběhne. Zatoulané řádně označené
a evidované zvíře má podstatně
větší naději, že se vrátí ke svému
původnímu majiteli, jeho návrat
je operativnější. Dalším cílem je

i účinnější
kontrola chovů a obchodníků se psy.
mepičorkim anečanzo týb ísum ataňětŠ
Pořizovací
itorp ínávocena
kčo omikročipu
hínvrp ěbodsvaplikací
ijědz opjean zaregisěnimezi
lketzv300 až
trováním do evidence se pohybuje
500isKč,
konkrétní
podmínky
vám
sdělí
váš vep inečanzo týb ísumen mepičorkiM
terinární
mýnedlékař.
evorp mínávotet mýnletič ěnsaj s
110dle
2 .7informací
.3 deřp
	  n Zpracováno
Státní veterinární správy

ZVEME VÁS NA 15. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Místo konání: Obecní úřad – zasedací místnost,
Na Návsi 26, Dobřejovice
Datum konání: čtvrtek 9. ledna 2020 od 18:00
www.dobrejovice.cz
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CO SE DĚJE NA RA DNIC I

Změna č.2 územního plánu Podařilo se získat další
byla schválena a vydána
pozemek na širší chodník

V

edení obce úspěšně dokončilo jednání s již druhým majitelem pozemků, které jsou nezbytné pro rozšíření úzkého chodníku při ulici Čestlická, a předložilo zastupitelstvu návrh směnné smlouvy.
Za pozemky o výměře 70m2 nabídla obec kromě výstavby nového plotu
také 160m2 pozemků mimo zastavitelné území obce. Začátkem příštího roku by měl proběhnout převod posledních dvou pozemků, nutných
pro realizaci tohoto projektu. V současné době je již hotová projektová
dokumentace, ke které se začínají vyjadřovat dotčené orgány.

Na této změně územního
plánu se začalo pracovat
již v roce 2015. Po čtyřletých peripetiích nakonec
k žádným zásadním změnám územního plánu nedochází.

P

řipomeňme si, jaké okolnosti celý proces pořizování
této změny územního plánu
zkomplikovaly.
Předně to bylo zařazení návrhu
ke změně funkčního využití pozemku SV – výroba a skladování,
které by umožnilo výstavbu betonárny. Na základě výsledků místního referenda byl tento návrh
z pořizovaného územního plánu
následně vyřazen.
Další komplikací bylo i projednávání záměru obce na zanesení
„suchého poldru“ do územního
plánu. Mělo se jednat o plochu za
silnicí 101, která by po vybudování suché retenční nádrže mohla přispět k povodňové ochraně
obce. Nepochopitelné zamítavé
stanovisko odboru životního prostředí v Říčanech mělo za důsledek nutnost vyřazení také tohoto
návrhu.
Poslední z větších komplikací byla jednání o budoucnosti
ploch pod hrází Mlýnského ryb-

níka. V dosavadním územním plánu byly od roku 2010 v této odlehlé části vymezeny dvě plochy
pro „občanské vybavení, komerční zařízení malá a střední“. Předchozí vedení obce se obávalo stavby ubytovny na tomto místě a tak
vyjednávalo o možnosti změny
ploch na obytnou výstavbu. Za to
investor požadoval rozšíření plochy, s čímž ale vzhledem k odlehlosti lokality nesouhlasil odbor
územního plánování Středočeského kraje. Nakonec v této lokalitě došlo jen k zarovnání hranic
ploch funkčního využití tak, aby
odpovídaly hranicím pozemků.
„Nově schválenou Změnou
č.2 územního plánu tak nedošlo
k žádné zásadní změně, obsahuje jen drobné změny a úpravy hranic a zpřesnění textového vymezení ploch funkčního využití,“ uvedl
starosta obce Martin Sklenář.
Zastupitelstvo v blízké době
neplánuje začátek prací na další
změně územního plánu. Nicméně
každý majitel pozemků může podat na obecním úřadu návrh na
pořízení změny územního plánu
prostřednictvím formuláře, umístěného na internetových stránkách obce. Na stejném místě se
můžete také seznámit s aktualizovaným zněním územního plánu.

Obec podpoří
mládežnický fotbal

Z

astupitelstvo na svém prosincovém jednání navázalo na již
schválenou podporu dobřejovickým spolkům na sport a kulturní akce. Tentokrát schválilo žádost zapsaného spolku Junior Dobřejovice o poskytnutí dotace na činnost mládežnické kopané
na rok 2020 ve výši 100 000 Kč. Poskytnuté finance budou použity
na pronájem tréninkových hal v zimní přípravě a náklady spojené se
sportovními soustředěními a turnaji.
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Obec žádá o pozemky státu

Ž

ádost obce z roku 2014 o bezúplatný převod pozemku pod komunikací v lokalitě U Parku byla schválena Státním pozemkovým
úřadem. Na základě tohoto úspěchu schválilo zastupitelstvo žádost o bezúplatný převod dalších 13 pozemků, či jejich částí. Na nich se
nacházejí místní komunikace či veřejná zeleň. Dle zákona má obec proto právo na bezúplatný převod do svého vlastnictví.

Byl schválen nový pasport
místních komunikací

P

asport místních komunikací v Dobřejovicích byl v předchozích
měsících zpracovaný odbornou firmou HPN projekt. Jedná se
o rozsáhlé dílo, které má na 300 stran map, textů a tabulek. Pomůže především vedení obce při správě a údržbě komunikací, nezbytný
bude také při žádostech o dotace na opravy, úpravy či vybudování nových chodníků, stezek či dalších komunikací. Stejná firma aktuálně připravuje pasport veškerého dopravního značení v obci.
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Zastupitelstvo řeší, jak
hospodárně uložit peníze

Vláda navýšila
odměny zastupitelům

astupitelstvo se věnovalo správě volných finančních prostředků
obce. V roce 2016 obec Dobřejovice investovala na základě rozhodnutí tehdejšího zastupitelstva částku 4 miliony Kč do investičních fondů. Po mnoha letech ztráty se tyto investice dostaly do zisku.
Zastupitelstvo schválilo úpravu rozložení investic ve fondech s cílem
tento trend udržet. Zároveň z jednání vzešel úkol pro Finanční výbor
připravit návrh různých variant nakládání s volnými finančními prostředky obce. Byly také objasněny i podrobnosti plánované směny pozemků se společností OPTREAL, jejichž výsledkem by měla být jedna zasíťovaná stavební parcela o současné tržní hodnotě přes 8 milionů Kč
v majetku obce.

ačátkem prosince vláda schválila navýšení odměn členů zastupitelstva od 1. 1. 2020 ve výši 10 %. Odměna uvolněným zastupitelům (v našem případě starosta a místostarosta) se mění automaticky ze zákona. Odměna ostatním zastupitelům se mění na základě
usnesení zastupitelstva č. 2019/13/13. Hrubé měsíční odměny budou
nově činit: starosta 60 187 Kč, místostarosta 52 964 Kč, předseda výboru či komise 3 611 Kč, člen výboru či komise 3 010 Kč a řadový člen zastupitelstva 1 805 Kč. Přes uvedené navýšení jsou celkové rozpočtové
náklady na zastupitelstvo takřka přesně shodné s náklady v roce 2018
- tedy v posledním roce minulého volebního období.		
n Obecní úřad Dobřejovice

Z

Z

POV EDLO S E

Obecní facebook slaví úspěch

Lepší nájezd pro kočárky na návsi

Počet lidí, kterým se po roce od spuštění líbí obecní facebook,
překročil již po roce provozu hranici tří set uživatelů.

Místní firma snížila na úroveň vozovky dva nájezdy na chodníky
v prostoru návsi. Zjednoduší se tím i zimní údržba těchto míst.

Alej nad ulicí Horní je už vysazena celá

Na ulici Jesenická byl rozšířen chodník

Rozšířen byl také chodník na křižovatce ulic Jesenická a Kaštanová.
Mechanizace zde nyní při čištení chodníků již projede bez problémů.

Nový kontejner na kovové obaly

Dobrovolníci ze spolku Sázíme stromy a firmy ExonMobil vysadili
dalších 29 javorů babyka. Alej u „cyklostezky“ je tak hotova.

Svozová firma v polovině prosince přistavila nový kontejner na
kovové obaly na sběrné místo u křižovatky ulic Sportovní a Horní.
www.dobrejovice.cz
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INZERC E
Nabídka práce:

Nabídka práce:

TECHNIK NA KUCHYŇSKÉ DÁVKOVACÍ SYSTÉMY

TELEFONICKÁ PODPORA OBCHODU

Co Vás čeká:
Jsme dceřiná společnost rakouské firmy s inovativní hygienou, která
má přímé zastoupení v 12 zemích. V souvislosti s naší expanzí hledáme do našeho zaběhlého týmu pro oblast střední a jižní Čechy nového kolegu / kolegyni na pozici aplikační technik.

Co Vás čeká:
Jsme dceřiná společnost rakouské firmy s inovativní hygienou. Hledáme novou kolegyni / nového kolegu do zaběhlého týmu na telefonickou podporu našich obchodních zástupců.

Pracovní náplň:
• zprovozňování, odstraňování poruch a údržba našich dávkovacích
zařízeních pro myčky a pračky
• samostatné analýzy chyb
• rady a školení budoucího obsluhujícího personálu
• pomoc při prodeji našich technických zařízení
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:
• ukončené profesní vzdělání v oboru elektrika/elektronika, vyhláška 50, § 6
• řemeslná zručnost
• řidičský průkaz B a ochota cestovat
• obchodnický duch
• výhodou zkušenosti v technice průmyslových kuchyní a prádelen
Co Vám můžeme nabídnout:
• standardní pracovní poměr v úspěšné mezinárodní společnosti
• zajímavou a různorodou pracovní náplň
• firemní automobil
• další vzdělávání
• motivující finanční ohodnocení
• provize z prodeje			
Nástup: ihned
Zaměstnavatel:
Hagleitner Hygiene Česko, Komerční 465, Nupaky u Říčan
Kontakt:
Hana Mastná, mob.: 724 169 923, e-mail: hana.mastna@hagleitner.cz

Pracovní náplň:
• podpora obchodního týmu
• telefonické vyhledávání nových obchodních příležitostí
• rozvoj dosavadních vztahů se zákazníky
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:
• dobré komunikativní schopnosti
• svědomitost, zodpovědnost
• běžná znalost práce na PC
Výhodou bude:
• znalost oboru hygieny a programu Navision
Co Vám můžeme nabídnout:
• standardní pracovní poměr v úspěšné mezinárodní společnosti
• příjemné prostředí
Plat: při plném úvazku 26 000 Kč. Možnost i na částečný úvazek.
Nástup: ihned

Zaměstnavatel:
Hagleitner Hygiene Česko, Komerční 465, Nupaky u Říčan
Kontakt:
Hana Mastná, mob.: 724 169 923, e-mail: hana.mastna@hagleitner.cz

Trendy nabídka
hummusů a vege
salátů z Dobřejovic

www.alimpex.cz
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ŽI VOTNÍ P ROSTŘEDÍ

Lhůta pro výměnu
starých kotlů se blíží

Poslední šance získat
peníze na výměnu kotle

Jak jsme již na stránkách Zpravodaje informovali, do poloviny roku 2022 bude nutné vyměnit staré nevyhovující
kotle na pevná paliva. S probíhající topnou sezónou je toto téma zase o něco aktuálnější.

Podle původních předpokladů měla být připravená částka v posledním kole tzv „Kotlíkových dotací“ již dávno
vyčerpána. Díky navýšení fondu o více jak 200 milionů
korun však můžete o dotaci stále ještě zažádat!

P

odle aktuálních informací pokračuje Středočeský kraj stále v přijímání žádostí o dotaci. Vzhledem k tomu, že je možné získat až
127 500 Kč, zveřejňujeme opět informace kde a jak o peníze zažádat. Podpora z tzv. Kotlíkových dotací je určena na výměnu neekologického kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel. Na rozdíl od
minulých výzev již dotace nebude určena na kombinované kotle na uhlí a biomasu.
Žadatel může získat následující finanční příspěvek:
n tepelné čerpadlo – 80 % způsobilých výdajů, max. 120 000 Kč
n kotel pouze na biomasu (automatické přikládání) – 80 %, max.
120 000 Kč
n kotel pouze na biomasu (ruční přikládání) – 80 %, max. 100 000 Kč
n plynový kondenzační kotel – 75 %, max. 95 000 Kč
Vzhledem k tomu, že Dobřejovice patří do takzvaných prioritních oblastí, dostanete u jakéhokoli z výše uvedených zdrojů navíc k dotaci ještě 7500 korun.

P

odle zákona o ochraně
ovzduší již nebude možné od září 2022 provozovat
staré kotle na pevná paliva 1. a 2.
emisní třídy.
Cílem tohoto opatření je zlepšit čistotu ovzduší v obcích. Vždyť
právě konstrukce kotle je spolu
s kvalitou použitého paliva, údržby kotle a způsobem topení hlavním faktorem ovlivňujícím množství vypouštěných škodlivin.

A jak lze poznat nevyhovující
kotel, který bude nutné vyměnit?
Emisní třídu najdete na výrobním
štítku vašeho kotle. Pokud tam
však žádný štítek není, nejspíše
se jedná o nejhorší kotel 1. třídy.
Co je však podstatné: při provozování kotle, který nebude splňovat emisní požadavky, hrozí od
září 2022 jeho provozovateli pokuta až 50 000 korun.
n Obecní úřad Dobřejovice

Jak můžete podat žádost?
Žádost o dotaci můžete podávat průběžně do vyčerpání financí.
Na webu Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz jsou vyvěšeny veškeré potřebné dokumenty, stejně tak i vlastní žádost o dotaci.

n Obecní úřad Dobřejovice
Informační linka
Bezplatná linka Středočeského kraje pro žadatele
kotlíkových dotací:
tel.: 800 440 430 / e-mail: kotliky@kr-s.cz
Potřebujete další radu či pomoc?
Konzultaci a pomoc s přípravou žádosti vám rád poskytne také
místostarosta Jan Chvátal, mistostarosta@dobrejovice.cz,
tel. 607 055 158

Za vypouštění splašků hrozí citelné sankce
Už nyní hrozí za vypouštění splašků trativody, popraskanými žumpami či
za připojení na obecní kanalizaci načerno vysoké
pokuty. Díky novele vodníko zákona se přesně za rok
podmínky ještě zpřísní!

N

ejjednodušší způsob, jak
likvidovat odpadní vody
v souladu se zákonem, je
napojení na obecní kanalizaci.
V Dobřejovicích je ale stále ještě
na pět desítek objektů, které na ní
napojeny nejsou!
Vypouštění splašků do poto-

ka, půdy, dešťové kanalizace, či
„černé“ napojení na obecní kanalizaci bez platné smlouvy řeší dosud úřady poměrně obtížně.
Od ledna 2021 se ale situace výrazně změní. Majitelé domů nepřipojených na kanalizaci budou
nově muset doložit potvrzení, že
v souladu se zákonem zlikvidovali takové množství odpadní vody, které odpovídá spotřebě vody
v jejich domácnosti. U budov nepřipojených na kanalizaci se tak
zvětší tlak na správné vyvážení
septiků. Těm, kteří si zatím s likvidací splašků hlavy moc hlavy nelámou, výrazně narostou náklady.

„Chceme mít v potoce čistou
vodu. Na druhou stranu chceme
nabídnout bezproblémové napojení na obecní kanalizaci těm,
kteří na ní zatím připojení nejsou,“ říká starosta Martin Sklenář. Obec již ve spolupráci s provozovatelem pracuje na zajištění
dostatečné kapacity čistírny odpadních vod. Zároveň obec vyhlásila amnestii pro ty, kteří jsou připojeni na obecní kanalizaci, ale
neplatí za stočné. „Bez jakékoli
sankce či pokuty se nám k tomuto nešvaru můžete do konce března dobrovolně přiznat. Uvolníte tím kapacitu čističky pro další

obyvatele Dobřejovic,“ vysvětluje
místostarosta Jan Chvátal.
n Milan Hulínský

www.dobrejovice.cz
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Rozsvěcení vánočního stromku na návsi

Již po jedenácté se o první adventní neděli zaplnila
dobřejovická náves všemi,
kteří si společně chtěli připomenout nadcházející advent a Vánoce.

T

entokrát se poprvé konání
celé akce přesunulo o pár
metrů, do prostoru parkoviště u obecního úřadu. A byla
to určitě změna k lepšímu: pro
stánky i pro návštěvníky bylo více místa, navíc ze stánků
mohlo vzniknout malebné náměstíčko.
Trhy začaly již v 15:00. K mání
byly adventní věnce, vánoční ozdoby a různorodé dárky. K zakoupení byly i výrobky z keramiky od
dobřejovických dětí z kroužků Niky Justové. Nechyběl ani kovář,
u kterého si děti mohly vlastnoručně ukovat hřebík. O výtečné
občerstvení se postarala Staročeská pekárna Dobřejovice.
Řadu aktivit již tradičně připravily naše spolky. Moderní

8
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Dobřejovice přišly s novinkou:
zajistily fotokoutek, ve kterém si každý mohl udělat své
PF 2020. Spolek Dobřejovický
Čtyřlístek připravil oblíbenou
Ježíškovu poštu. Děti mohly napsat pohled Ježíškovi, podat ho
v andělské poště a vhodit ho
do schránky. Podle ověřených
údajů od andělů každému z dětí přišla následně z nebe odpověď! Spolek DUHA Dobřejovice
přinesl do naší obce charitativní projekt na podporu dětí
v dětských domovech „Krabice
od bot“.
Těsně před pátou hodinou se
celý prostor zaplnil. Děti z MŠ
Korálek zarecitovaly básničky a zazpívaly koledy. Starosta
popřál všem klidný advent. Následně se už na návsi rozsvítil
slavnostně nazdobený stromek.
Nezapomenutelnou tečkou za
celou akcí byly vánoční koledy,
zahrané na trubku z oken obecního úřadu panem Hodačem.
 n Obecní úřad Dobřejovice
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Prosinec v MŠ Korálek byl ve znamení Vánoc

J

ak už je zvykem, první adventní neděli děti z naší školky vystoupily s vánočním pásmem
u rozsvěcení stromu v Dobřejovicích, kde společně zazpívaly vánoční koledy. V dalším týdnu potěšily svým vystoupením seniory
na zámku v Modleticích.

Také jsme slavili svátek sv. Mikuláše. Ve školce se to hemžilo
malými čertíky a andílky. Tancovalo se, zpívalo se a samozřejmě
nechyběla ani návštěva sv. Mikuláše, který dětem nadělil taštičky se sladkostmi. Tímto chceme poděkovat rodičům, kteří

také něčím přispěli.
V měsíci prosinci nás čeká
ještě divadélko s pohádkou „Čas
zázraků“ a především vánoční
besídka – společné vystoupení
dětí I. a II. oddělení, na které děti poctivě nacvičují dlouhou dobu dopředu. Držte našim malým

školáčkům palečky, aby se dětem vystoupení vydařilo.
S přáním hezkého prožití vánočních svátků a šťastný Nový
rok Vám přejí
 n děti a kolektiv z MŠ Korálek

Setkání dobřejovických seniorů se vydařilo
V sobotu 7. prosince zaplnili dobřejovičtí senioři
modletický zámek. Kromě
popovídání s přáteli a sousedy, dobrého jídla i pití byl připraven zajímavý
program.

N

a sedm desítek dobřejovických seniorů v modletickém zámku přivítal starosta Martin Sklenář. Na každého
z účastníků čekaly drobné dárečky od spolků DUHA Dobřejovice
a Moderní Dobřejovice. Program
se letos vydařil: děti z MŠ Korá-

lek mohly seniorům za vydatné
pomoci paní učitelek i některých
maminek předvést připravené
pásmo vánočních básniček a písniček. S velkým ohlasem se setkalo vystoupení herečky a zpěvačky Pavlíny Filipovské. Ta více než
hodinu vzpomínala, laskavě promlouvala a nádherně zazpívala.
Po ní podium opanovala místní
modletická kapela Pod Altánem.
Jejich hudba zlákala nemálo párů
k tanci. Podle některých z účastníků to bylo zatím nejlepší setkání
seniorů!
n Obecní úřad Dobřejovice

www.dobrejovice.cz
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Přehled akcí 2020
Všem spolkům i jednotlivcům, kteří se v Dobřejovicích podíleli na pestré nabídce kulturních a společenských akcí
v roce 2019 patří velký dík. Dovolte, abychom vás seznámili s akcemi, které jsou již nyní plánované na rok 2020.
Termín

Název akce

Pořadatel

7. 2. 2020

Večer s muzikou

Moderní Dobřejovice

8. 2. 2020

Turnaj šipky

Moderní Dobřejovice

15. 2. 2020

Masopust

manželé Dvořáčkovi

Březen

Divadelní představení
a bazárek

Dobřejovický Čtyřlístek

Březen

Dětský karneval

Obec Modletice, Dobřejovice a další

15. 3. 2020

Vítání občánků

Obec Dobřejovice

4. 4. 2020

Úklidová brigáda

Myslivecké sdružení
Dobřejovice, Obec

25. 4. 2020

Run and Help

DUHA Dobřejovice

30. 4. 2020

Pálení čarodějnic, Májka

Moderní Dobřejovice

23. 5. 2020

Den dětí

Obec a dobřejovické
spolky

26. 6. 2020

Letní kino

Obec Dobřejovice

Ve Spolkovém domě pokračují kroužky kreativní jogy pro děti i ve
druhém pololetí, které začíná 5. 2. 2020.

18. 7. 2020

Hawaii Regatta

Moderní Dobřejovice

n

30. 8. 2020

Letní kino

Obec Dobřejovice

Zápis nových dětí do kroužků probíhá již nyní na telefonním čísle
776 633 974 či na e-mailu lipota@email.cz

5. 9. 2020

Loučení s létem, Z pohádky do pohádky

Dobřejovický Čtyřlístek,
DUHA, Vodník

12. 9. 2020

Burgerfest

Moderní Dobřejovice

19. 9. 2020

Divadelní představení
a bazárek

Dobřejovický Čtyřlístek

3. 10. 2020

Drakiáda

Dobřejovický Čtyřlístek

Říjen

Dlabání dýní a Halali

Moderní Dobřejovice

24. 10. 2020

Fotbalový turnaj 4+1

Moderní Dobřejovice

6. 11. 2020

Lampionový průvod

Dobřejovický Čtyřlístek

14. 11. 2020

Sv. Martin

Moderní Dobřejovice

29. 11. 2020

Rozsvěcení vánočního
stromku

Obec a dobřejovické
spolky

4. 12. 2020

Čerti ve skále

manželé Krejčí

12. 12. 2020

Setkání seniorů

Obec Dobřejovice
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Tradiční reprezentační ples
akciové společnosti BENEŠ a LÁT.
18. ledna 2020 od 19.00
v Kongresovém centru Floret v Průhonicích
Ples zahájí fanfáry Jana Matáska a předstančení Swing Busters.
K tanci a poslechu bude hrát skupina Handabanda.
Rezervace vstupenek prostřednictvím e-mailu ples@benesalat.cz.
Cena vstupenek:
Rezervované vstupenky 100 Kč za osobu hrazené při vstupu do sálu.
Nákup na místě bez rezervace je možný za 150 Kč za osobu.

KROUŽKY KREATIVNÍ JÓGY PRO DĚTI

n

Středa 16:45 - 17:30 (menší děti 5-8let)
Středa 17:45 - 18:30 (větší děti 9-12let)
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H ISTORIE OBC E

Historická kronika Dobřejovic
V jednom z počítačů na
obecním úřadu byl nalezen poklad! Je jím historická kronika Dobřejovic. Každý si nyní tento úžasný
doklad historie obce může
prohlédnout na Internetu!
Na zpřístupněných 559 stranách textu najdeme obecnou historii obce od dávnověku až do roku 1939. Velmi zajímavý je oddíl
s podrobnými informacemi o každém z tehdejších 72 domů. Pokud
bydlíte v původním centru ob-

ce, dost možná tam najdete i historii vašeho domu. V Kronice nechybí ani opisy historických listin,
historie dobřejovického panství
i sousedních vesnic: Modletic, Herinka, Osnice, Průhonic a dalších.
Originál kroniky je nejspíše uložen v Národním archivu. Kronika
byla s největší pravděpodobností
ofocena u příležitosti oslav 700 let
obce, konaných v roce 2009.
Bohužel zatím nemáme k dispozici úvodní stránky, takže není
jasné, kdo z dobřejovických občanů tuto kroniku ve třicátých le-

tech 20. století napsal. Zároveň
se zdá, že kronika pokračuje i na
dalších stranách. Kroniku najdete zveřejněnou na stránkách
www.1url.cz/@kronika.
Další informace nejen o této
knize, ale i o dalších dokladech
historie naší obce budeme zjišťovat a následně na stránkách
Zpravodaje zveřejňovat.
Pokud máte k historii obce co
říci, či nám chcete s informováním o ní pomoci, budeme rádi,
když se u nás stavíte.
n Obecní úřad Dobřejovice

ZAPŮJČÍTE NÁM
Z VAŠEHO ARCHIVU
STARÉ FOTOGRAFIE?
Pro zpřístupňování informací o historii obce na stránkách
Dobřejovického zpravodaje hledáme staré fotografie Dobřejovic a života v nich. Pokud takové fotografie máte a jste
ochotni je poskytnout, stavte se prosím na obecním úřadu
u místostarosty. Fotografie si
oskenujeme, zapíšeme si k nim
informace od vás a ihned vám
je vrátíme.

Dobřejovice ve fotografiích včera a dnes

Tímto článkem začínáme
novou pravidelnou rubriku.
V ní vám pomocí starých
fotografií budeme ukazovat pohledy na dávno zaniklá či výrazně změněná
místa v obci. Pomocí úryvků z kroniky se o nich dozvíte ledacos zajímavého.

P

rvní zveřejněná fotografie
nás přenesla do roku 1939
do prostoru návsi. Při pohledu od vjezdu do nynější prodejny kol Bikestrike bychom
uprostřed nynější křižovatky viděli statek č.p. 2 rodiny Gutových.
Cesta od Čestlic neprotínala náves rovně jako dnes, ale vyhýbala se stodole zleva, místem dnešního parku. Na místě dnešního
parkoviště před obecním úřadem
stála další budova, která zabíhala až do nynějšího břehu potoka. Snímku pak v místě dnešního
parčíku těsně u křižovatky vévodí
dvoupatrová budova č.p. 44 – kovárna. Co o kovárně říká kronika?
„V 1870letech byla vystavěna
tato kovárna na obecním pozemku. Kovář pracoval jak pro dvůr,
tak pro vesnické občany jak bývalo ve staré kovárně čís. 11. zvykem
která byla tež panská. Prvním kovářem byl v ní Vojtěch Červený
syn Jana Červeného ze Setína. ...
V kovárním domku jsou ubytovaní oba dva kováři otec Oldřich
(Zíta) s rodinou, syn Karel též
s rodinou. v Domku má též kancelář obecní úřad.“

n Jan Chvátal

DŘÍVE: Pohřební průvod prochází 24. 10. 1939 před budovou kovárny od návsi směrem na Čestlice. V levé
části snímku je vidět statek Gutových, který byl v místě dnešní křižovatky. Za foto děkujeme paní E. Hejzlarové.

č.p. 2
Gutovi

č.p. 44
kovárna

č.p. 1
zámek

NYNÍ: Kovárna bývala v místě dnešního parku u křižovatky na návsi. Dnes už je zde jen travnatá plocha.
www.dobrejovice.cz 11
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DŮLEŽITÉ
KONTAKTY
Obecní úřad
Dobřejovice
Obec 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

Pohádkový nový rok 2020 Vám
přeje Spolek Dobřejovický
Čtyřlístek

Obecní policie Vestec:
Tel.: 739 156 156,
702 277 227
Kontakt na finanční úřad:
Tel.: 323 627 305,
323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Kontakt na Okresní správu
sociálního zabezpečení
Praha-východ:
Tel.: 284 005 401
Fax: 284 005 404
E-mail podatelny:
posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh
Kontakt na Úřad práce,
kontaktní pracoviště
pro Prahu-východ:
Tel.: 950 151 111
Fax: 950 151 302
e-mail: posta@py.mpsv.cz
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

TÉMA DALŠÍHO ZPRAVODAJE: ZIMNÍ ÚDRŽBA OBCE
V únorovém vydání Zpravodaje naleznete informace o tom, co všechno obnáší zimní údržba obce, kdo jí zajišťuje a kolik stojí. Zjistíte také,
u jakých prostranství zajišťuje zimní údržbu obec a o jaké prostory by se měli naopak postarat jednotliví majitelé nemovitostí.
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