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Milí Dobřejováci,
Měsíc duben je za námi a letos
byl opravdu, jaký má být. Tedy
s aprílovým počasím, kdy venkovní teploty byly jak na houpačce
a sluníčko v rychlém sledu střídala mračna, déšť, sněžení a někde
dokonce i kroupy a bouřky. Věřím, že měsíc květen bude teplotně stabilnější a stane se příjemnou předzvěstí blížícího se léta.
Jaro je obdobím, kdy je mimo jiné vhodné sázet stromy. Také
v okolí naší obce jsme vysadili
dalších devadesát nových stromů s přispěním jednotlivců, spolků i organizací. Za to jim patří
velké poděkování.
Letošní dubnový úklid obce proběhl kvůli vládním omezením vyhlášených v důsledku pandemie
koronaviru poněkud netradičně.
Nemohli jsme se do něj tentokrát
pustit dohromady ve větší partě.
I tak se ale zapojilo mnoho z vás.
Je vidět, že vám záleží na tom,
v jakém prostředí žijete a že se to
nevztahuje pouze na vaše obydlí
a jeho nejbližší okolí. To je velmi
příjemné zjištění. Moc děkujeme
Velmi důležitá je informace, že
jsme zahájili jednání s fotbalovým klubem o možnostech převodu budovy u hřiště na obec.
Máme v plánu ji důkladně zrekonstruovat a společně s okolím zde
vytvořit kvalitní prostředí i zázemí nejen pro fotbalisty, ale pro
všechny Dobřejováky, kteří by tu
mohli příjemně trávit volný čas.
Koronaviru se od nás zjevně moc
nechce. Proto jsme se bohužel ani
v letošním roce nemohli setkat
u tradičního pálení čarodějnic.
Snad si vše vynahradíme v létě při
některé z plánovaných akcí. Přeji
vám příjemný a slunečný květen.

váš starosta
Martin Sklenář

www.dobrejovice.cz

Dobřejovice mají
devadesát nově
vysazených stromů

Obec Dobřejovice letos
na jaře díky spolupráci
s dalšími organizacemi
a podpoře občanů úspěšně pokračovala ve výsadbách nových stromů.

K

valitní životní prostředí
v Dobřejovicích je jednou
z priorit současného vedení obce. A k tomu neodmyslitelně
patří péče o stromy na veřejných
prostranstvích. „Na nedobrém
stavu starších stromů se neblaze
projevily extrémní výkyvy počasí a také v minulosti dlouhodobě
zanedbaná péče,“ vysvětlil místostarosta Jan Chvátal důvody,
proč se obec na tuto oblast zaměřila. „Chceme se hlavně postarat
o to, aby stávající stromy na obecních pozemcích dobře prospívaly.
Proto již druhým rokem spolupracujeme s certifikovaným arboristou Ondřejem Mourkem, který
stromy kontroluje a prořezává,“
doplnil místostarosta Jan Chvátal.

Stromy, které ani péče odborníka nezachrání, se musí pokácet
a na jejich místě poté plánuje obec
novou výsadbu. To je také případ
stromů u krajské silnice z Dobřejovic do Čestlic. Původní ovocné
stromy zde již postupně usychaly
a musely být z důvodu bezpečnosti
pokáceny. Krajská správa a údržba silnic odstranila staré stromy
a zakoupila a dodala dvacítku nových javorů. Pracovníci obce je vysadili a budou se o ně následně
starat. „Jsem rád, že se nám podařilo krajské cestáře přesvědčit
o potřebě obnovy stromů u silnic
III. tříd v Dobřejovicích. Společně
už plánujeme postupnou obnovu
stromů u silnic směrem na Herink
i k Průhonickému parku,“ uvedl
místostarosta Jan Chvátal.
Další výsadbou pokračovala již
dva roky trvající úspěšná spolupráce s organizací Sázíme stromy.
Ta letos na jaře zajistila peníze na
nákup čtyřiceti dubů a deseti kusů střemchy od společností GLS,

George and Stephen a také od několika jednotlivých dárců. Za pomoci makléřů RE/MAX Harmony
organizace tyto stromy vysadila
u nové cesty k Modleticím.
Do obnovy zeleně se ale zapojili
také občané Dobřejovic. Ti v předcházejícím půlroce „adoptovali“
takřka padesát nových stromů.
Finanční příspěvek od nich obec
využila na nákup stromů a materiálu. Část adoptivních rodičů také stromy vlastnoručně zasadila.
„Na jaře jsme stihli vysadit polovinu těchto adoptovaných stromů, na podzim vysadíme u plánované cesty po protihlukovém
valu ty zbylé,“ řekl místostarosta. „Jsem nadšený, že se hlásí další zájemci o adopci stromů z řad
našich občanů. Aktuálně jsou sice
všechny adoptované, ale už promýšlíme, kde budeme další stromy vysazovat. Novou nabídku
k adopci zveřejníme v červenci,“
doplnil starosta Martin Sklenář.
n Milan Hulínský
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VÝS A DBA STROMŮ

DŘÍVE

NYNÍ

U silnice z Dobřejovic na Čestlice museli být pokáceny staré proschlé jabloně. Díky spolupráci se silničáři je hned nahradily dvě desítky javorů.

DŘÍVE

NYNÍ

Nové stromy také již zdobí vloni vybudovanou cestu pro pěší a cyklisty do Modletic. Vysazeny byly díky spolupráci s organizací Sázíme stromy.

DŘÍVE

NYNÍ

Výsadbou posledních devíti jabloní a hrušní byla po roce dokončena obnova tzv. „Pražské cesty“. Jak je vidět, tak změna je opravdu výrazná!

Program adopce stromů se těší velké oblibě. Přibližně polovina z „adoptivních rodičů“ má zájem si svůj strom také vlastnoručně vysadit.
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CO SE DĚJE NA RA DNIC I?

Obec jedná s fotbalovým klubem o odkupu budovy
Fotbalový klub Dobřejovice zareagoval kladně
na nabídku obce, která
chce získat do svého vlastnictví budovu fotbalových
šaten s hospodou a ubytovnou. Po rekonstrukci
bude budova tvořit kvalitní zázemí pro dobřejovický fotbal i pro ostatní volnočasové aktivity.

Pokud se podaří vzájemně se
domluvit na obsahu smlouvy,
bude předložena ke schválení
nejdříve členské schůzi spolku
a následně také obecnímu zastupitelstvu. Ve chvíli, kdy bude
budova převedena do obecního
majetku, nechá obec zpracovat
projektovou dokumentaci a zajistí stavební povolení na zásadní rekonstrukci pětatřicet let
starého objektu. V něm by kromě fotbalových šaten a hospody mohl být nově také sál pro
vnitřní přípravu fotbalistů i cvi46
čení
pro veřejnost. V plánu je
také úprava venkovních sporto1211
višť a ploch
pro volnočasové ak45
tivity. „Dobřejovický fotbal bude
mít v 1207
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vit slavnostním
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strany
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mum,“ dodal starosta Sklenář.
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Dobřejovice již dříve naPARCELY PRO
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spolku,
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Proběhly inventury obce i příspěvkové organizace MŠ Korálek za rok
2020.
AC Zastupitelé na základě doporučení inventurní komise rozhodli o vyřazení již nefunkčních a nepoužívaných položek z majetku. Protože minulé vedení včas nezkolaudovalo projekt rekreační zóny kolem rybníka Skalník a k majetku nebyl sepsán předávací protokol,
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OPTREAL spol. s.r.o. Ten také ponese veškeré náklady na zpracoVe dnech 7. 10. 2020 a 12. 4. 2021 provedli auditoři společnosvání této35změny.
AC
ti ATLAS AUDIT s.r.o. přezkoumání hospodaření obce Dobřejovice
PS
PS
Obsahem navržené změny je
za rok 2020. Tento audit je prováděn každý rok a je pro obce povinnávrh na vyznačení pěti parcel
ný ze zákona. Při podrobné kontrole plnění rozpočtu, vedení účetpro rodinné domy. Z nich tři by
nictví, vyúčtování dotací, hospodaření s obecním majetkem či agenměly vzniknout na ploše původREGULAČNÍ PLÁN
dy veřejných zakázek auditoři za rok 2020 nezjistili v naší obci
ně plánované pro občanskou vyžádné chyby ani nedostatky.
bavenost. Tu totiž na tomto místě vybudovat nelze kvůli rozporu
 NAD PRAŽSKOU CESTOU
s územním plánem, který zde ur08/ 2011
čuje plochy pouze pro bydlení.
OPTREAL, spol. s r. o
Dalšími dílčími změnami je náAURS, spol. s r. o.
vrh na změnu umístění vjezdu
ATELIER DŮM A MĚSTO
sdružení architektů proběhne ve čtvrtek 13. 5. 2021
Zastupitelstvo
na jeden z pozemků a sjednood 18 hodin v zasedací místnosti
cení a zpřesnění podmínek pro
obecního úřadu.
výstavbu plotů. Po zpracování
Vzhledem k epidemické situaci bude zasedání
a projednání změny se k ní ještě
opět vysíláno na facebookovém profilu
bude finálně vyjadřovat zastupiČÁST REGULAČNÍHO PLÁNU
ObecB. GRAFICKÁ
Dobřejovice.
telstvo obce.
HLAVNÍ VÝKRES
n Obecní úřad Dobřejovice
TŘÍDĚNÝ ODPAD –
SBĚRNÉ MÍSTO

DOBŘEJOVICE

28. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

TERMÍN ZPRAC.:

POŘIZOVATEL:

Na Pankráci 1062/58 140 00 Praha 4

ZPRACOVATEL:

VE SPOLUPRÁCI S:

URBANIST. ŘEŠENÍ:

ING. ARCH. BLANKA ALMÁSYOVÁ
ING. ARCH. MARTIN FEISTNER

ODB. PROFESE:

ING. PAVEL KRAUS
DOPRAVA:
VODOVOD, KANALIZACE: ING. MARIE MATĚJKOVÁ
ENERGETIKA, SPOJE, VO: VÁCLAV PERNÝ
DÍL:

VÝKRES:

REGULACE

MĚŘÍTKO:

1: 1000

Č. VÝKRESU:

B1

www.dobrejovice.cz

3

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 5 / 2021

AKTUÁ LNĚ Z OBC E

Tradiční jarní úklid odpadu
proběhl letos netradičně

KRÁTC E
V polovině dubna mělo proběhnout čištění dobřejovických silnic. Majitelé automobilů povětšinou ukázkově v daný den odstavili z ulic
většinu svých parkujících miláčků. Bohužel ale v průběhu úklidu došlo k poškození čistícího vozu. Neuklizené ulice se podařilo uklidit
v náhradním termínu 23. dubna.
Po šesti týdnech skončila oprava silnice II/101 u Dobřejovic. Práce
byly prováděné ve třech etapách a skončily v termínu 18. dubna.
Ukončení prací a zrušení objížděk přes Dobřejovice bohužel neznamenalo pokles dopravy v obci. Ta se spolu s rozvolňováním protiepidemických opatření pomalu vrací na původní úroveň.

Kvůli opatřením souvisejícím s epidemií COVID-19
neproběhl letos jarní úklid
jako velká jednorázová akce. Po dobu deseti dní mohl k úklidu obce přesto přispět každý z nás.

P

racovníci obce připravili na
osmi místech tzv. „pytlomaty“. Na těchto stojanech
byla možnost vzít si igelitové pytle na odpad, zjistit na mapě, kde
jsou další stanoviště či použít
dezinfekci na ruce. Umístění stanovišť na okraji obce při začátku

cest a cyklostezek se osvědčilo.
Do úklidu se tak mohly zapojit
desítky lidí, kteří při procházkách po Dobřejovicích a jejich
okolí sebrali většinu povalujících se odpadků. Moc děkujeme!
Z jednotlivých stanovišť nakonec obecní pracovníci odvezli do
sběrného dvora na 400 kilogramů odpadů.
Doufáme, že na podzim už bude moci proběhnout úklid tak, jak
jsme zvyklí. Tedy v příjemné společnosti sousedů a se závěrečným
táborákem.
n Obecní úřad Dobřejovice

Na konci dubna proběhlo položení finální vrstvy komunikace U Křížku v úseku od ulice Košumberk až až k ulici Na Draškách. Jednalo
se o dosud nesplněný závazek firmy OPTREAL z doby výstavby lokality kolem ulice Vačkářova. Veškeré náklady nesla výše uvedená firma.
V týdnu od 10. do 16. května proběhne v okolí obce podrobný dopravní průzkum objednaný obcí Dobřejovice. Průzkum proběhne v jeden den od 6:00 do 18:00 celkem na 14 místech a je zaměřen na
identifikaci směrů a tras tranzitní automobilové dopravy přes naši
obec. Z jeho výsledků budou vycházet návrhy na omezení tranzitu.
Proběhlo jarní kolo péče o dřeviny. Takřka 30 suchých a kůrovcem napadených stromů v lesíku u Skalníka muselo být poraženo. Arborista odborně prořezal suché větve ze tří obrovských
jasanů naklánějících se nad silnici u fotbalového hřiště a také
javory babyky u cyklostezky nad Horní ulicí.

INZERCE

4

www.dobrejovice.cz
Krajanka-pastiky-kveten-A5.indd 1

12.04.21 11:35

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 5 / 2021

FOTO GRA FIE OD Č TENÁ ŘŮ
Na obecním facebooku jsme opět vyzvali občany k zaslání fotografií z jarních Dobřejovic a z aktivit a událostí, které se zde konají.
Vaše fotografie moc rádi uveřejníme v této nové rubrice také v následujících číslech Zpravodaje.

Jozef Papp

Ivana Harantová

Vojtěch Křapáček
www.dobrejovice.cz
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SPO L EČENS K Ý A S P OLKOV Ý ŽIVOT

Dubnové dění v Mateřské škole Korálek

V

měsíci dubnu se mohli naši
předškoláci a také děti rodičů vymezených profesí za
dodržení přísných hygienických
podmínek navrátit zpět do mateřské školy.
Děti plynule navázaly na téma
z distanční výuky – Broučci v trávě. Vyráběli se mravenci, včelky,
ale také se malovalo na kamínky.
Namalované „berušky“ jsme pak
společně roznesli po obci Dobřejovice. A tím jsme se zapojili do

hobby trendu - „Kamínkování po
celém Česku“. Všichni jsme zvědaví, komu naše namalované berušky udělají radost a samozřejmě,
do kterého kouta Česka až doletí.
Předškoláci se dozvěděli spoustu
nových informací ze života hmyzu,
Všem rodičům děkujeme za
bezvadnou spolupráci při distanční výuce a pevně doufáme, že
se dveře školky brzy otevřou i pro
ostatní kamarády.
n Jana Horká, MŠ Korálek

INZERCE

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

150Kč/m2

STŘECHA

od 80Kč/m2

FASÁDA

od 75Kč/m2

Profesionální čištění dlažby,
mytí střech a fasád
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ROZHOVOR

„Je skvělé, že se tu v normální době pořádá tolik
akcí,“ říká bývalý reprezentant v hokeji Karel Pilař.

U

ž jsme se o tom v Dobřejovickém zpravodaji zmiňovali. Jednou z charakteristik
naší obce je i fakt, že tu žije řada
známých osobností. Patří k nim
i mistr světa v ledním hokeji z roku 2001 Karel Pilař. Trochu jsme
jej vyzpovídali.
Proč jste si vybral Dobřejovice
jako místo pro svůj život? Čím
jsou pro Vás zajímavé?
KP: Před deseti lety jsme koupili dům v Osnici. Po čtyřech letech
jsme se ale přestěhovali do Dobřejovic. Jsme tu moc spokojeni. Líbila se nám tato lokalita hlavně
kvůli blízkosti Průhonického parku. Výhodou pro nás je, že se do něj
dá odtud dojít pěšky a bezpečně.
Měl jste tu již před přestěhováním přátele, nebo jste přišel do
zcela neznámého prostředí?
KP: Přátele jsem tu postupně poznal. Bydlíme v ulici Nad Mlýnským rybníkem. Víceméně všichni
se známe a navzájem se i navštěvujeme. Momentálně stavíme nový dům o ulici dál. Mám tak možnost poznat i řemeslníky z obce
a blízkého okolí. Všechno jsou to
vesměs velmi přátelští lidé.
Co na Dobřejovicích oceňujete
a co Vám tu naopak chybí?
KP: Je fajn, že se tu v normální
době pořádá řada akcí, a to pro
děti i pro dospělé. Moc rád mám
například Burgerfest, kde se potkávají všichni místní. Je tu skvělá
Mateřská škola Korálek. Momentálně se ale naše dcera chystá do
první třídy do školy, takže nám tu
samozřejmě chybí škola. Je škoda, že Základní škola NAVIS odtud odešla. Myslím si, že to je
problém i pro ostatní zdejší rodiny, kterým postupně dorůstají děti do školního věku.
Jste známý jako bývalý velmi
kvalitní hokejista. Proč právě
tento sport? Jak jste se k němu
dostal?
KP: Vyrůstal jsem v Litvínově, což
je jedno z nejvýznamnějších českých hokejových měst. Od mládí jsem docházel na místní zimní
stadion dívat se na hokejisty. Navíc jsme od něj bydleli necelých
pět set metrů. Hokej jsem si tak

zamiloval odmalička. Již ve čtyřech letech jsem stál na bruslích.
K tomu jsem hrál závodně i fotbal
a tenis. Postupem času jsem ale
zůstal jenom u hokeje. Nezvládal
jsem už všechny sporty najednou.
Odkdy Vás hokej živil?
KP: V osmnácti letech jsem začal
hrát profesionálně, ale má první měsíční odměna v Jindřichově Hradci bylo jen zhruba šest tisíc korun. První moji profesionální
smlouvu v extralize jsem podepsal až o dva roky později v Litvínově. Tam jsem pochopil, že sport,
který miluji, by mohl být moje obživa. Nicméně sport a hokej jsem
vždy miloval tak, že jsem je nikdy
nebral pouze jako práci za peníze.
Na jaké období ze své hokejové
kariéry nejraději vzpomínáte?
KP: Tak samozřejmě na vyhrané tituly, ať se Spartou Praha nebo na
mistrovství světa s nároďákem. Byli jsme i ve finále konference v NHL
s Torontem. To byly krásné hokejové okamžiky. Rád ale vzpomínám
na celou svoji kariéru, na všechny mé spoluhráče a různé týmy,
v nichž jsem hrál. A byla jich pěkná řádka. Měl jsem i možnost projít různé země. Jsem rád, že jsem
podstatnou část svého produktivního života spojil právě s hokejem.
Čím se živíte nyní?
KP: Se ženou jsme všechny peníze našetřené peníze investovali
do realit a živíme se tak podnikáním v této oblasti. Buď je pronajímáme nebo předěláváme.
Chodíváte si někdy zahrát hokej?
KP: Ano, chodím. V létě, když přijedou kluci z NHL, tak nás veterány někdy vezmou mezi sebe. Přes

zimu, když je sezona, a všichni aktivní hráči jsou zapojeni v týmech,
máme takovou partu, se kterou
chodíme hrát. Měl jsem párkrát
možnost si zahrát hokej i s Dobřejovickými draky. Letos v zimě
i na místním Skalickém rybníku.
To byl nádherný zážitek.
Jak moc podle Vás poznamenala
pandemie český i světový hokej?
KP: Světový hokej poznamenala
pandemie určitě méně než český.
Omezující opatření měli v zahraničí také, ale většinou dovolili trénovat dříve než u nás. Vždycky našli nějaké řešení, jak alespoň děti
nechat trénovat. Myslím, že i tady
jsme zaspali oproti světu. Jak moc
se to negativně dotklo českého hokeje, tak to uvidíme až za pár let. Je
už několik let zjevné, že se bohužel prohlubuje rozdíl mezi světovými hokejovými velmocemi a námi.
A nebývalo tomu tak. Obávám se,
že odstup se nyní ještě zvětší.
Na co se v letošním roce těšíte?
KP: Doufáme, že se nám podaří
dostavět rodinný dům a těšíme se,
až se do něj přestěhujeme. Těším
se samozřejmě i na léto, až budou moci naše holky běhat venku.
Doufáme, že svět bude zase normální, že díky očkování budeme
moci žít obvyklým způsobem.
Co byste vzkázal čtenářům Dobřejovického zpravodaje?
KP: Věřím a moc si přeji, abychom se už brzy potkali na nějaké
akci v Dobřejovicích, a to pokud
možno bez jakýchkoli omezujících opatření. Bude fajn, až se budeme moci zase normálně vídat
na ulici, bavit se a někam společně zajít.
n Milan Hulínský

foto: www.hcverva.cz

Karel Pilař
nar. 1977, ženatý, otec dvou dcer
Svoji hokejovou kariéru začal
v Litvínově, odkud zamířil domládeže Sparty Praha. V roce 1997 přešel do SHC Vajgar
Jindřichův Hradec a následně odešel do Kaučuku Kralupy nad Vltavou. O dva roky
později se vrátil do Litvínova. V roce 2001 jej draftovalo
Toronto Maple Leafs. Na ročník 2004/05 nastoupil za tým
Sparty Praha, kde setrval dvě
sezóny. Během nich získal s týmem dva mistrovské tituly.
Následně přestoupil do Toronto Marlies, hrající v AHL a poté do konkurenčního Chicago Wolves. V sezoně 2008/09
nastupoval za tým Metallurg
Magnitogorsk v ruské KHL
a rovněž za Spartu. Poté hrál
rok za Litvínov. V roce 2011
podepsal kontrakt s HC CSKA
Moskva. V ročníku 2011/12
hrál nejprve za HC Lev Poprad
a poté za Växjö Lakers HC.
Další ročník zahájil v Donbassu Doněck, odkud se potřetí
vrátil do Sparty Praha. V lednu
2015 zamířil na měsíční hostování do Mountfieldu Hradec
Králové. Před play-off 2015 se
vrátil do Sparty. Před sezonou
2015/16 se pak vrátil na přestup do Mountfieldu Hradec
Králové. V září 2016 se dohodl
na kontraktu s jihokorejským
klubem Anyang Halla. V tomto
roce ještě zamířil do HC Verva Litvínov, kde původně začínal. V Litvínovském dresu nakonec setrval do konce sezony
2017/18 a tím završil svou hokejovou kariéru.
www.dobrejovice.cz
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Chystá se krátký film
o zvonu z Popoviček

Zapojte se do květnové
výzvy Do práce na kole

ážení a milí sousedé, doufáme, stejně jako vy, že
zvláštní doba způsobená
ještě zvláštnějším virem snad pomalu končí a umožní nám alespoň trochu běžný život, na jaký
jsme byli dosud zvyklí. Naši předkové zažili také velké množství
těžkých situací, bohužel i válek,
převratů a hladovění. O tom všem
si můžete přečíst více v obecních
kronikách, které jsou digitalizované a k dispozici na internetu
(www.1url.cz/@KronikaDobrejovice).
Svědkem mnoha těžkých chvil,
ale i radostí, byl a je za dobu 524
let své existence i zvon v kostele
sv. Bartoloměje v Popovičkách.
Velmi vám děkujeme za zájem
o sbírkovou akci pro jeho rekonstrukci - sbírka stále pokračuje
a i nadále budeme vděčni každému, kdo zvon jakoukoliv částkou
podpoří. K tomu, aby se ho mohl
mistr zvonař ujmout, je zapotřebí nashromáždit ještě 298 709 Kč.
O naší akci se dozvěděla i rodina Vojtkových v Dobřejovicích
a díky nim se aktuálně natáčí
krátký film nejen o zvonu, ale také o místní historii. Věříme, že se
díky němu i vy dozvíte mnoho nového a zajímavého o místě, kde
žijeme a také o památce, kterou
často bez povšimnutí míjíme.
Vedle laskavého přispění vás
prosíme ještě o 2,5 minut vašeho času kdykoliv do konce měsíce května: prosíme, můžete nám
odpovědět na pár otázek v našem
dotazníku, který je k dispozici na
www.naszvon.cz nebo po nascannování QR kódu. Děkujeme!

Do práce na kole je celostátní výzva, která motivuje k cestování na kole,
koloběžce, pěšky či poklusem. Zúčastnit se mohou
kamarádi, sousedé, či zaměstnanci firem.

V

V

Z vašich reakcí i slyšitelného
vyzvánění víme, že vás možnost
stáhnout si do mobilu hlas zvonu
zaujala. Zatím jsme se dozvěděli,
že se nejvíce používá jako funkce
připomínky: dříve to býval uzel
na kapesníku, dnes je to připomínka v mobilu - jejíž zvonění
skutečně nejde neslyšet. A někteří se jím prý dokonce nechávají
i budit. V každém případě, pokud ho chcete a ještě nemáte,
můžete jej zdarma stáhnout na
www.1url.cz/@HlasZvonu.
n Iveta a Martin Patákových,
Popovičky,
iveta.patakova@seznam.cz

ytvořte tým s dvěma až pěti
účastníky, přihlaste se na
webu www.dopracenakole.
cz, zaplaťte poplatek a v květnu
můžete vyrazit!
Od spolku Automat, který celou akci organizuje prostřednictvím svého registračního portálu
na webu a helpdesku pro účastníky, obdržíte tričko s logem
kampaně nebo nákrčník. S nimi
můžete třeba uplatnit slevu při
květnové "akci na triko" v různých městech, například v nedaleké Jesenici.
Do projektu se mohou zapojit
i ti, kteří denně do práce necestují, například z důvodu mateřské

dovolené nebo práce z domova.
Zapíšete si své procházky, nebo cyklo vyjížďky. Povoleny jsou
i elektrokola nebo koloběžky.
Díky této aktivitě si zlepšíte fyzičku, užijete si v práci zábavu,
můžete vyhrát skvělé ceny a setkat s podobně smýšlejícími lidmi na společných akcích. A také
aktivně přispějete ke snížení produkce CO2. Dle zkušeností z minulých ročníků omezuje i po skončení většina účastníků jízdu autem.
Úbytek aut znamená nejen úlevu
pro ulice, ale také zlepšení ovzduší, menší kolony a zlepšení problémů s parkováním.
Maximální počet tras, které lze
započítat za jeden den, jsou dvě.
Minimální délka trasy v jednom
směru musí činit alespoň 1,5 km.
Nejedná se ale o výkonnostní akci, na prvním místě je pravidelnost! Více informací naleznete
na www.dopracenakole.cz.
n Milan Hulínský

Sčítání lidu můžete online
vyplnit až do 11. května

S

čítání lidu 2021 je povinné pro všechny osoby, které
mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Pokud jste ještě nestačili vyplnit
sčítací formulář na webu, či vás
ještě nenavštívil sčítací komisař,
máte poslední možnost! Termín
ukončení letošního sčítání je již
11. května.

Nejjednodušší cestou, jak údaje vyplnit, zůstává online dotazník na www.scitani.cz či vyplnění
údajů v aplikaci pro mobilní telefony s názvem Sčítání21.
Výsledná data ze sčítání budou
zajímavá i pro obec Dobřejovice.
Budeme moci například porovnat počet osob s trvalám pobytem
a těch, kteří tady opravdu žijí.
n Obecní úřad Dobřejovice

Běžecká akce Velká jesenická proběhne 22. května

T

V květnu se nedaleko od
nás uskuteční sportovní
událost pro každého bez
rozdílu věku a zdatnosti!
8

www.dobrejovice.cz

rasa závodu povede Průhonickým parkem. Každý účastník, který absolvuje trasu po svých (uběhne/ujde),
obdrží atraktivní cenu od partnera akce. Součástí je hlavní závod
Jesenická desítka a Jesenická pětka o hodnotné ceny. Cílem projektu je nejen změřit své fyzické síly, ale zároveň poznat prostředí
města Jesenice spolu s okolní krajinou. Všechny informace najdete
na www.velkajesenicka.cz.
n Milan Hulínský, s využitím
měsíčníku Jesenický kurýr
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Dobřejovický uličník

U PARKU

10 www.dobrejovice.cz

píte u vstupu v Průhonicích, svým
občanům následně přispěje obec
Dobřejovice 30 procent z ceny.
Vlastní dobřejovická ulice
U Parku k procházkám vzhledem
ke svému průmyslovému charakteru bohužel zatím moc neláká.
V ulici jsou na dvou místech autovrakoviště patřící společnosti AUTO-DÍL. Jedno je v objektu
bývalé paletárny, druhé sloužící i jako autoservis sídlí v budovách bývalých drůbežáren. Objekt na fotografii nahoře je
bývalý velkokapacitní kravín. Ten
byl na místě bývalé zelinářské zahrady dostavěn v roce 1988. Krávy se v něm chovaly ale jen přibližně dva roky, následně byl
chov skotu přesunut do Hodkovic. Od roku 2001 je tu výrobna
paštik firmy Alimpex - maso. Její
výrobky si mimo jiné můžete zakoupit v kiosku Staročeské pekárny u fotbalového hřiště.
n Jan Chvátal

Mlýnský r.

AUTO-DÍL

u

P

ark založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca. S mimořádným estetickým citem zde vytvořil park,
který představuje vrcholné dílo českého přírodně-krajinářského slohu. Za předlohu mu sloužil
park v Čechách pod Kosířem, především však proslulý park knížete
Pückler-Muskau na Nise v Horní
Lužici. Hraběti se postupně podařilo přikupovat k původnímu zámeckému parku další pozemky
a jeho rozlohu zvětšil až na stávajících 220 hektarů.
Park a bývalou oboru až do roku 2019 rozdělovala krajská silnice III/0032 na dvě samostatné
části. Od uzavření silnice a vybudování nových bran je park bez
vstupenky či čipové karty neprůchodný. Automobilová doprava se
odtud bohužel přesunula do centra Dobřejovic.
Osou parku je říčka Botič se
třemi většími rybníky (Bořín, Labeška, Podzámecký). Do Botiče se
v zámecké části parku zprava vlévá Dobřejovický potok, v Oboře
se do něj zleva nad rybníkem Labeška vlévá Jesenický potok. Okolí
potoka je tvořeno skalnatými partiemi, alpinem a loukami v nivě
potoka. Na svazích jsou místy přirozené lesy, místy kultury mnoha
druhů i vypěstovaných kultivarů
dřevin. Úpravou toků vznikly příznivé klimatické podmínky pro růst
původní i nové flory a společenstev dřevin. Park je v současnosti i významným refugiem planých
druhů rostlin, hub i živočichů, díky své velké diverzitě rostlin a stromů je například významným hnízdištěm ptactva.

Základním stavebním kamenem parkové kompozice jsou
mistrně volené průhledy. Bývají ukončeny dominantou, kterou
v prvé části parku tvoří nejčastěji
zámek, ve druhé pak skupiny porostů. Nejatraktivnější rostlinou
v zámeckém parku jsou pěnišníky
(rhododendrony) a azalky. V celém parku se nalézá okolo 100 jejich taxonů a kultivarů, z toho 40
kultivarů vyšlechtěných v místě.
Od roku 2010 je park, který je
ve vlastnictví Botanického ústavu
Akademie věd ČR,národní kulturní památkou. Ve stejném roce byl
zapsán také na Seznam světového
dědictví UNESCO.
Z Dobřejovic se do parku dostanete nejlépe branou u cyklostezky vedoucí od Mlýnského rybníka
do Průhonic. Druhou možností je
využít bránu umístěnou na bývalé
silnici vedoucí parkem. Na otevření obou budete potřebovat roční
čipovou vstupní kartu. Tu zakou-

U Park

Dobřejovickou ulici U Parku tvoří především průmyslové objekty. Jméno ulice
souvisí s nedalekým Průhonickým parkem, který je odtud jen pár stovek metrů.

ALIMPEX

foto: Jozef Papp
Pohled z dronu na část Průhonického parku se zámkem, kongresovým centrem i částí obce Průhonice.
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Tip na cvičení od Táni Lipowské
Tímto článkem navazuji na slíbené pokračování „rišikéšské sestavy“ pro zdravou a flexibilní páteř. Minule jsme skončili v pozici dítěte, obrázek
číslo (11). Pokud jste se rozhodli pokračovat dál, vynechte pozici dítěte a rovnou po pozici kobra, přejděte zpátky do lehu na břiše.

11

12

13

14

∫ Kobylka – dejte si natažené ruce podél těla, dlaně otočte k podlaze. Ramena zůstávají na zemi, brada se opírá o podložku. Nohy si spojte k sobě. Opřete se pevně o dlaně a zvedněte natažené a zpevněné nohy (pokuste se odlepit i stehna od podložky, nekrčíme kolena!) (12).
Zkuste na chvíli vydžet s nohama vzhůru. Vytahujte je stále do výšky a zároveň za špičkama do dálky. Dýchejte volně a přirozeně. Položte nohy zpátky na zem. Uvolněte se, otočte hlavu na jakoukoliv stranu a odpočiňte si.
∫ Luk – záklonová pozice- ležíme stále na břiše. Přetočte hlavu tak, abyste se bradou opírali o podložku. Nohy jsou na šířku vašich boků. Pokrčte kolena a chytněte se za kotníky. S nádechem zvedněte hlavu a hrudník a s výdechem kolena (13). Vydržte v této pozici opět několik nádechů a výdechů. Povolte ramena, krční páteř, záda a hýždě. Paže, natažené jako tětiva luku, vám propojují rameno a kotník. Spojte si palce
u nohou (udržíme tak ideální osu páteře). Vraťte se do lehu na břiše.
∫ Torze- zkrutová pozice – pomalu přejděte do sedu s nataženýma nohama. Záda jsou rovná. Pokrčte si pravou nohu, překřižte ji přes nataženou levou nohu. Pravé chodidlo umístěte vedle levého kolena. Pokrčte levou nohu a levé chodidlo umístěte vedle pravé půlky hýždě. Sedací kosti jsou přilepené k podložce. Levou ruku si položte z vnější strany pravé nohy a pravou ruku natáhněte doprava, za sebe. Přetočte celý
trup za pravým ramenem, které tlačíte do prava, dozadu. Nepadejte za pravou paží, ta je jen zlehka odložená na zemi. Vtáhněte pupek dovnitř proti páteři. Stáhněte kostrč do podložky a od kostrče postupně prodlužujte páteř vzhůru ke stropu. Aby byl dovršen dokonalý zkrut
páteře, nasměřujte bradu k pravému rameni (14). Vraťte se do sedu s nataženýma nohama a zopakujte torzi na druhou stranu.

15

17

16

∫ Stoj na hlavě – převrácená pozice. Nelekejte se, pokud se necítíte na tuto pozici, můžete ji nahradit svíčkou (to je pozice, kterou
jsme začínali). Přejděte si na všechny čtyři. Položte hlavu na zem,
temenem se opíráte o podložku. Z hlavy a dlaní vytvořte rovnostranný trojúhelník. Paže jsou pokrčené tak, že máte pravý úhel
v lokti (zápěstí pod lokty) (15). Opřete se o špičky a pomalu zvedejte zadek vzhůru. Špičkama ťapete drobnými krůčky směrem
k hlavě až je váš zadek hodně vysoko a páteř je kolmo ke stropu (16). Pokrčte pravou nohu a položte si koleno na triceps pravé
paže (přímo shora). Totéž levá noha (17). Máte téměř hotovo. Pokud se cítíte dobře již v této pozici, klidně si zůstaňte na pár dechů. Na druhou stranu vám už ale chybí opravdu jen „krůček“ ke
stoji na hlavě – stačí jen vytáhnout obě nohy vzhůru, a je to! (18).

18

19

∫ Celou sestavu máte na obrázku (19). Až si tuto sestavu osvojíte,
můžete u jednotlivých pozic zkusit dodržet předepsané časy, které
v tabulce naleznete.
Věřím, že vám tato sestava prospěje a odměnou vám bude vaše zdravá
a pružná páteř. Užijte si to!
V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese lipota@email.cz.
Za normálních okolností cvičíme pravidelně každé pondělí a středu
od 19,00h ve spolkovém domě a za příznivého počasí venku na hřišti.
n Táňa Lipowská
www.dobrejovice.cz 11
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DŮLEŽITÉ
KONTAKTY

SPO RT

Junior Dobřejovice - plány a cíle

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

V návaznosti na článek
z minulého vydání Dobřejovického zpravodaje bychom se s vámi rádi
podělili o naše plány a cíle na zbylou část sezóny
2020 – 2021.

V

prvé řadě je naším hlavním cílem zahájit ihned jak
to bude možné pravidelné
tréninky, tak abychom vrátili dětem radost z pohybu na čerstvém
vzduchu. Tento návrat bude těžkou zkouškou nejen pro nás a
pro děti, ale především rodiče,
kteří musí nemalou měrou přispět k aktivnímu zapojení dětí
zpět do sportu.
Dlouhá doba, kdy nebylo možné sportovat a děti se převážně
věnovaly pasivní zábavě, se zcela jistě projeví i na samotných vý-

konech hráčů. Včasné zahájení
pravidelných tréninků nám pomůže i při náboru nových nadějí do našich týmů. Pokud to situace dovolí, rádi bychom dohráli
rozehrané soutěže, zajistili přátelská utkání a účasti na otevřených turnajích.
Samozřejmě již nyní připravujeme vše potřebné pro zajištění letního soustředění, na které
se hráči i trenéři vždy těší a které je prostředkem k vybudování
týmového ducha a zvýšení fyzické kondice hráčů. I letos jsme se
rozhodli letní soustředění uspořádat v Rokytnici nad Jizerou.
Příprava plánů na následující
sezónu 2021 – 2022 je také v plném proudu. Naším cílem je obsadit tým mladších žáků, aby si
děti z kategorie starší přípravky
již zvykly na herní systém 7+1.

Výhodou je nárůst dětí ročníků
2009 – 2010, který by nám splnění tohoto cíle měl umožnit. Tým
starší přípravky bude nadále získávat zkušenosti a věříme i v jeho
úspěchy ve středočeské lize.
Abychom dosahovali požadovaných cílů a výsledků, bude pro
nás důležité zapojit do realizačního týmu další trenéry či aktivní rodiče se zkušenostmi jak
v oblasti fotbalu tak i z oblasti
atletiky. Případní zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím
kontaktů uvedených na našem
webu www.juniordobrejovice.cz.
Jako velmi důležitý krok směřující k pospolitosti a budování
vztahu mladých hráčů ke klubu
a dobřejovickému fotbalu vnímáme i naši snahu zahájit spolupráci i s hráči A-týmu Dobřejovic.
n Tým Junior Dobřejovice

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
Úřad práce, kontaktní pracovi‑
ště 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: 840 850 860
Poruchy plynu
Telefon: 272 767 300
Informační linka koronavir
Telefon: 1212

ŘÁDKOVÁ INZERCE:
Koupím zemědělské pozemky v okolí Prahy, nabízím minimálně 50 Kč/m2. Telefon: 603 442 474.

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