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Milí Dobřejováci,
měsíc září je tradičně spojený
s nástupem dětí do škol. U nás
v Dobřejovicích byl tentokrát jeho součástí i úklid obce, který
jsme museli z důvodu pandemie
koronaviru přeložit z obvyklých
jarních měsíců. Děkuji všem, kteří se zúčastnili a přispěli k našemu čistšímu okolí.
Minulý měsíc nám přinesl i několik dobrých zpráv. Po mnoha letech se nám podařilo dohodnout
se společností Canaba na vyřešení vlastnických vztahů ohledně ulice Sportovní, což nám nyní umožní její opravu a výstavbu
chybějícího veřejného osvětlení.
Dobrou zprávou je také Krajským
soudem v Praze zamítnutá žaloba na obec ze strany místního
spolku Za naše Dobřejovice, v jehož čele stojí bývalý starosta Jiří
Kappel. Týkala se schválené změny územního plánu, která, mimo
jiné, znemožňuje výstavbu betonárny v obci.
Místní zastupitelstvo schválilo
dva klíčové dokumenty pro rozvoj Dobřejovic. Jsou jimi „Akční plán“ a zadání „Architektonické studie“ centra obce. K oběma
připravujeme na listopad veřejné
setkání, kde bude prostor pro vaše připomínky, návrhy a dotazy.
Přestože z médií i z úst mnohých politiků k nám nyní nemíří zrovna optimistické zprávy,
a to zejména ve vztahu k pokračující pandemii koronaviru,
jsem přesvědčený, že máme stále dostatek možností si udělat život příjemným. Třeba v kontaktu s našimi nejbližšími a v místě,
kde trávíme podstatnou část svého času. I proto bych vás rád pozval na tradiční Špacír, který se
uskuteční v sobotu 10. října. Mějte se krásně a užívejte podzimu.

váš starosta
Martin Sklenář

www.dobrejovice.cz

Problémy ve Sportovní ulici
budou konečně vyřešeny
Výstavba čtyř bytových
domů ve Sportovní ulici
skončila již před osmnácti
lety. Přesto zde dosud chybí veřejné osvětlení. Navíc
místní komunikace nebyly
dosud převedeny na obec
a jsou ve špatném stavu.

V

ztahy obce a developera
v této lokalitě se začaly zamotávat již při projednávání územního rozhodnutí v roce
2000. Obec od společnosti Canaba tehdy požadovala zpracování
projektové dokumentace na mateřskou školu a její výstavbu se
slevou. K tomu ale nakonec nedošlo. „Podařilo se ale prodat
části obecního pozemku za částku 1800 korun za metr čtverečný developerovi, který na něm vybudoval novou komunikaci - ulici
Sportovní,“ uvedl starosta Martin
Sklenář.
Bohužel se ale obě strany již nedohodly, kdo bude po vybudování lokality vlastníkem komunikací a pozemků pod nimi. V dnešní
době obec u nových lokalit uzavírá standardně s investory takzvanou plánovací smlouvu, která
stanovuje, že developer vybuduje
veškeré inženýrské sítě a komunikace a ty spolu s dotčenými pozemky následně za symbolickou

cenu prodá obci. „Taková smlouva ale bohužel se společností Canaba uzavřena nebyla. Obec také
na začátku zapomněla požadovat vybudování veřejného osvětlení. Dlouhé roky je proto Sportovní provizorně osvětlena světly
z okolních bytových domů,“ vysvětlil starosta Martin Sklenář.
Zástupci Dobřejovic se v minulosti několikrát pokusili situaci
narovnat, ale nabídku na odkup
komunikací a pozemků za takřka
tři miliony korun tehdejší zastupitelstvo neakceptovalo. „Vadilo
nám, že zdejší obyvatelé musí platit ze svého provizorní osvětlení
a trpí zhoršujícím se stavem silnice. Proto jsme letos na jaře vyvolali nové jednání s ředitelkou
developerského oddělení firmy
Canaba,“ popsal impuls k novému kolu jednání místostarosta
Jan Chvátal.
Květnová schůzka ukázala, že
obě strany mají zájem na narovnání této dvacet let nedořešené situace. Na základě výsledků
schůzky nechala obec provést kamerový průzkum kanalizace, který ověřil, že potrubí je zde těsné a k sedání vozovky nedochází
v důsledku průsaků. Dále obě
strany nechaly zpracovat cenové
nabídky na opravu poškozených
částí komunikace.

„Dohodli jsme, že obec zakoupí komunikace a související pozemky za symbolickou cenu 20 000 Kč. Zároveň jsme ale
vyjednali od společnosti Canaba dar ve výši 140 000 Kč,“ popsal parametry výsledné dohody starosta Sklenář. Obec
plánuje opravu větší části zámkové dlažby, která je propadlá
(přes 500 m2) a výstavbu opěrné zídky, která by měla zamezit
sjíždění komunikace na zahrady
okolních domů. Zároveň správce veřejného osvětlení v obci dobuduje čtyři chybějící stožáry veřejného osvětlení. „Rádi bychom
vše stihli ještě letos na podzim.
Záleží ale na tom, jak rychle se
podaří převést pozemky na obec.
Nejpozději na jaře by ale mělo být
hotovo,“ dodal starosta Sklenář.
n Milan Hulínský
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CO SE DĚJE NA RA DNIC I?

Architekti naplánují budoucí vzhled centra obce
Chybějící služby jako je restaurace či multifunkční
sál a také narušení života
tranzitní dopravou - to byly hlavní problémy zmiňované při tvorbě strategického plánu. Jejich řešení
by měla pomoci nalézt nedávno zadaná architektonická koncepce centra obce.

P

rávě na návsi a v jejím širším okolí se uvedené problémy koncentrují. A zde
je třeba také hledat jejich řešení. „Při přípravě projektů se čím
dál více dostáváme do centra Dobřejovic. Již projektujeme úpravy Dobřejovického potoka či vodovod a kanalizaci u fotbalového
hřiště. Co nejrychleji chceme začít
projektovat nový objekt pro služby
naproti úřadu a dopravní úpravy
pro větší bezpečnost a lepší průchodnost návsi,“ vyjmenoval plánované projekty starosta Martin
Sklenář. „Uvědomili jsme si, že
v centru se prolíná řada oblastí doprava, služby, veřejné prostory,
zeleň, voda a také společenský ži-

re:architekti studio s.r.o.
www.rearchitekti.cz

Zdroj: re: architekti
vot. A že kdybychom ty věci řešili
odděleně bez celkového pohledu,
mohlo by se nám stát, že si jedním
uskutečněným projektem zkomplikujeme následující,“ doplnil
místostarosta Jan Chvátal.
Ze strategického plánu proto vyplynul úkol zadat architektům tvorbu studie centra obce. Po
řadě konzultací s odborníky byl
na základě dosavadních realizací
a referencí vybrán ateliér re: architekti. Jeho zástupci prezentovali zastupitelům obce nabídku
na zhotovení koncepce společně
s představením již zhotovených
studií podobného charakteru.

Architekti nejdříve prostudují dostupné dokumenty a osobně
území v několika dnech prozkoumají. Na listopadovém veřejném
projednání budou také zjišťovat podněty od občanů. „Věřím,
že v polovině příštího roku budeme mít v ruce takový návrh úpravy prostoru návsi a rekonstrukce
či výstavby budov, který se nám
všem bude líbit. A hned v zápětí
začneme pracovat na navazující
projektové přípravě tak, aby dobřejovické centrum bylo co nejdříve
krásným a funkčním místem k životu,“ dodal starosta Sklenář.
n Milan Hulínský

Architektonický ateliér vznikl
v roce 2011 s vizí práce na urbanistických úlohách. Poměrně
rychle si získal reputaci častými
oceněními v architektonických
soutěžích. Díky tomu se těžiště
práce přesunulo na veřejné stavby. Podstata práce atelieru tkví
v zájmu o kontext, v citlivosti
a empatii. Studio si pečlivě hlídá realističnost svojí práce. Tedy
i ekonomické mantinely a sociální kontext.
Ateliér se v minulosti opakovaně úspěšně věnoval podobným
zadáním jako v Dobřejovicích například v projektech „Úpravy
veřejných prostor centra obce
Statenice“, „Centra obce Středokluky“ či „Architektonická koncepce obce Voselno“.

Zastupitelé schválili akční V Čestlické ulici začala
plán do roku 2021
výstavba posunutých plotů
Nově schválený akční plán
obsahuje pro letošní a příští rok takřka sedmdesát
úkolů a projektů.

A

kční plán obce Dobřejovice
na období 2020 – 2021 navazuje na v červnu schválený
desetiletý strategický plán. Každý
z šedesáti devíti v něm obsažených
projektů a úkolů má stanovenu
osobu zodpovědnou za uskutečnění, termíny, odhadované finanční
nároky a možnosti získání dotací.
„Nejvíce projektů je logicky
směřováno do oblasti dopravy.
Ať už se jedná o vybudování nových chodníků a přechodů, rekonstrukce komunikací či snahy o zpomalení dopravy,“ řekl
starosta Martin Sklenář. „Budeme ale také například pracovat
na tom, aby v centru obce mohly
vzniknout nové služby, po nichž
občané dlouhodobě volají,“ doplnil starosta Martin Sklenář.
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Jen část z plánovaných sedmdesáti projektů se podaří dokončit v období tohoto akčního plánu. „U větších projektů jako jsou
dopravní stavby či výstavba budov je prvním krokem vypracování projektu a zajištění všech nutných povolení. Většinu stavebních
záměrů se proto podaří uskutečnit až v dalších obdobích,“ uvedl
místostarosta Jan Chvátal.
Odhadované náklady všech plánovaných opatření překračují sto
milionů korun. „Je jasné, že vše
nepůjde zaplatit pouze z obecního
rozpočtu. K realizaci přistoupíme
jen tehdy, když budeme mít zajištěné udržitelné financování, například formou dotací. Na přípravě dotačních žádostí již aktivně
pracujeme,“ dodal místostarosta
Chvátal. Akční plán bude sloužit
při přípravě rozpočtů a bude pravidelně vyhodnocováno. Jeho text
je zveřejněn na obecním webu.
n Milan Hulínský

Bouráním starých a výstavbou nových plotů v posunutém místě pokračují práce na rozšíření úzkého
chodníku na Čestlické ulici.

Z

astupitelé na svém zářijovém zasedání schválili
smlouvu o dílo se společností SKS odpady. Práce na prvním z plotů začaly hned druhý
den po schválení. Oba nové ploty
by měly být postaveny nejpozději
do 16. listopadu.

„Hned jak budou stát, položíme vedle stávajícího chodníku provizorně zámkovou dlažbu.
Ještě letos zde projdete po dvojnásobně širokém chodníku,“ popsal starosta Martin Sklenář.
„Zároveň pracujeme na přípravě žádosti o dotaci na stavbu zcela nového chodníku od zastávky
na Čestlické až k fotbalovému hřišti. Rádi bychom jej stihli postavit do konce příštího roku,“ doplnil místostarosta Jan Chvátal.
n Milan Hulínský
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Spolek bývalého starosty Výstavba suchého poldru
prohrál soud s Dobřejovicemi v zadní skále se odkládá
Krajský soud v Praze zamítl
žalobu spolku „Za naše
Dobřejovice“ bývalého starosty Jiřího Kappela. Zároveň mu uložil povinnost
uhradit obci náklady řízení ve výši 14 061 korun.
Spolek může proti rozsudku podat kasační stížnost
k Nejvyššímu správnímu
soudu, a to do dvou týdnů
od jeho doručení.

B

ývalý starosta Jiří Kappel
podal jménem spolku „Za
naše Dobřejovice“ u Krajského soudu v Praze návrh na
zrušení částí Změny č. 2 územního plánu obce Dobřejovice.
Napadená změna byla zpracovávána od roku 2015 a obec její příprava stála více než 700 tisíc
korun. Pořizování změny jako starosta a tzv. „určený zastupitel“ po
většinu doby vedl právě Jiří Kappel. Za minulého zastupitelstva
také došlo k hlavním komplikaci v procesu: zařazení změny pro
betonárnu, její přesun na jiný pozemek, a nakonec její vyřazení
v návaznosti na výsledek místní-

ho referenda. Výsledkem dlouhého a drahého procesu tak nebyly
takřka žádné změny funkčního využití pozemků. Došlo jen k drobným upřesněním či změnám textů
specifikujících omezení v jednotlivých typech ploch.
Spolek „Za naše Dobřejovice“
nejprve napadl mimo jiné upřesnění textu v plochách VD (drobná řemeslná výroba a skladování), který ale následně ze svého
návrhu stáhl. Do těchto ploch patří i pozemek, na němž měla stát
betonárna.
„Od počátku jsme byli přesvědčeni, že i přes veškeré komplikace v procesu pořizování změny
územního plánu jsme postupovali v souladu se zákonem a argumentace spolku je natolik slabá,
že jeho návrh žaloby soud odmítne. To se nyní i stalo,“ reagoval
starosta Martin Sklenář.
V den uzávěrky tohoto vydání
Dobřejovického zpravodaje nebylo ještě jasné, jestli se spolek proti rozsudku odvolá. „Ještě jsme ho
neobdrželi. Až se tak stane, prostudujeme ho a pak se rozhodneme,“ reagoval Jiří Kappel.
n Milan Hulínský

Adoptované stromy
vysadíme v listopadu
Výsadby v rámci programu
adopce stromů proběhnou
začátkem listopadu.

A

doptivní rodiče našlo letos
třiadvacet stromů. Jejich
výsadba proběhne okolo
Skalníka a při stezce nad Horní
ulicí v neděli 8. listopadu a následující sobotu 14. listopadu. „Stromy a veškerý materiál jsou již
objednány. Adoptivní rodiče si budou moci stromek sami zasadit, či
nechat výsadbu na nás,“ vysvětlil

místostarosta Jan Chvátal. „Byli
jsme příjemně překvapeni velkým
zájmem, proto se ještě před Vánocemi chystáme nabídnout k adopci další stromy,“ doplnil místostarosta Chvátal.
Nové stromy pak na podzim
přibydou díky spolupráci se spolkem Sázíme stromy. Dvacet se jich
objeví v úvozu Pražské cesty a třicet stromů při navazující travnaté
cestě k bývalé silnici mezi Průhonickým parkem a oborou.
n Milan Hulínský

PALIVOVÉ DŘEVO ZA ODVOZ

Obec Dobřejovice nabízí za odvoz palivové
dřevo z prořezávek listnatých stromů, které
probíhaly po celé obci.
Zájemci o dřevo nechť kontaktují místostarostu na telefonním čísle 607 055 158, nebo
na e-mailu mistostarosta@dobrejovice.cz.

P

rotipovodňová ochrana obce je jedním z cílů stanovených strategickým plánem.
Jediným opatřením, které by bylo
schopné výrazně snížit povodňové průtoky Dobřejovicemi, by byla
případná stavba suché vodní nádrže (takzvaného poldru) nad silnicí II/101. Starosta s místostarostou ověřovali na jednáních
se zástupci Povodí Vltavy, Městského úřadu v Říčanech a projektanty proveditelnost takového záměru. Výsledkem schůzek
je bohužel zjištění, že se jedná
o tak problematický a technic-

ky, organizačně i finančně složitý
záměr, že jeho uskutečnění není
v silách obce. Hlavními problémy zůstává zamítavé stanovisko
Odboru životního prostředí v Říčanech i majitelů dotčených pozemků. K nim se přidaly i vysoké
odhadované náklady na stavbu
v rozsahu až 100 milionů korun
s nutnou spoluúčastí ze strany
obce. Dobřejovice proto výstavbu poldru podpoří pouze tehdy,
vyskytne-li se jiný subjekt (například hlavní město Praha), který
by se toho chtěl ujmout.
n Obecní úřad Dobřejovice

Úpravy dmychadel zvýšily
kapacitu čistírny o třetinu

Z

a aktivní spolupráce provozovatele, společnosti 1.SčV,
proběhla v průběhu srpna výměna a úprava dmychadel
vzduchu na čistírně odpadních
vod Dobřejovice. Tím se její kapacita zvýšila z původních 1650 na
2200 ekvivalentních obyvatel. Díky tomu je možné na obecní kanalizaci připojit takřka všechny stávající i plánované obytné budovy.

„V průběhu prázdnin jsme dopisem oslovili s nabídkou připojení majitele objektů dosud nepřipojených na obecní kanalizaci.
Mám velkou radost, že se postupně chodí informovat a další přípojky přibývají. Výsledkem
by měl být čistý Dobřejovický potok bez splašků,“ uvedl starosta
Martin Sklenář.
n Milan Hulínský

Obec vybírá dodavatele
opravy ulice K Lesíku

N

a dvou místech ulice K Lesíku je nyní havarijní stav
vozovky. V důsledku působení dešťové vody i kvůli velkým
výškovým rozdílům se zde rozpadá asfalt a tvoří se výmoly. Štěrk
z krajnic je navíc splachován až
na do prostoru návsi.
Obec již nechala zpracovat projektovou dokumentaci a obdržela stavební povolení na opravu
povrchu, odvodnění a zpevnění
ploch pro parkování v místě před
autoservisem a také na výstavbu

opěrné zdi i opravu rozlámaného
povrchu ve spodní části ulice naproti kontejnerům na návsi.
V září Dobřejovice vyhlásily veřejnou zakázku na dodavatele této stavby. Napřímo oslovily osm
společností podle referencí. Zároveň byla zakázka zveřejněna na
profilu zadavatele. Smlouva s vybraným dodavatelem by měla být
schválena na říjnovém zastupitelstvu. Práce mají být hotové nejpozději koncem dubna.
n Obecní úřad Dobřejovice

21. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo proběhne ve čtvrtek 8. 10. 2020
od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Na základě kladných ohlasů bude toto zasedání opět
vysíláno na facebookovém profilu Obec Dobřejovice.
www.dobrejovice.cz
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A KTUÁ LNĚ

V říjnu proběhne oprava
části ulice Košumberk

Dobřejovické silnice sloužící
jako objízdná trasa při rekonstrukci silnice v Nupakách a Kuří utrpěly zvýšeným provozem. Obci se podařilo zajistit opravu povrchu poškozených míst.

P

odle dohody se zhotovitelem oprav v Nupakách, společností STRABAG a.s., dojde na Košumberku v části nad
ulicí U Křížku až k zastávce u lokality Nad Robotou k opravě povrchu v celé šíři vozovky. Zároveň

dojde k úpravě přilehlého příkopu a vybudování odvodnění.
V době od 12. do 25. října dojde k celkovému uzavření dotčené části komunikace Košumberk.
Objízdné trasy budou vyznačeny.
Průjezd ulicí U Křížku v křížení
s ulicí Košumberk bude možný
pouze jednosměrně, projedete
jen ze směru od centra obce přes
ulici K Lesíku.
Současně proběhnou také
opravy na nejpoškozenějších místech silnice na Čestlice.
n Obecní úřad Dobřejovice

INZERCE

Paštikové bonboniéry
z Dobřejovic
2x s brusinkami,
2x se šampanským,
2x s mandlemi

Halloween

2x se švestkami,
2x s meruňkami,
2x kachní s třešněmi

2x kuřecí s madeirou,
2x kachní se šampaňským,
2x kachní s portským vínem
2x s brusinkami, 2x s pečeným
masem, 2x s dýňovými semínky
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Nové šedivé popelnice na drobný kovový odpad přibyly u kontejnerových stání u bytovek v ulici U Zámku a na konci ulice Skalická.

U cest v okolí obce byla instalována první várka nových laviček. Jejich umístení naleznete na www.1url.cz/@LavickyDobrejovice.

V úvozu „Pražské cesty“ byly vyřezány uschlé stromy a keře a dřevní hmota byla rozštěpkována. Místo je připraveno k výsadbě nových stromů.

DŘÍVE

NYNÍ

Při velkých přívalových deštích nestačí ve spodní části ulice Horní kapacita dosavadních dešťových vpusti a dochází k zaplavení okolních
zahrad a domů. Situaci by měla výrazně zlepšit nově vybudovaná vysokokapacitní vpust.
www.dobrejovice.cz
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Začátek školního roku v MŠ Korálek

M

ateřská škola Korálek zahájila prvního září nový školní rok 2020/2021.
Jak už bývá tradicí, čekal na děti v šatnách malý dáreček, aby
usnadnil vstup zejména těm nejmenším a také novým kamarádům.
Měsíc září byl krásným podzimním „babím létem“. Předškoláci
vzpomínali na zážitky z léta. Skládali lodičky, malovali slunečnice,
ale především se zapojili do projektu „Malujeme seniorům k svátku“.
Vyráběly se přáníčka a záložky, které byly zaslány koordinátorce této
akce. Bohužel v této nelehké covidové době nemohlo dojít na osob-

ní předání seniorům. I tak pevně
věříme, že pozdravy malých předškoláků udělaly radost nejednomu
dědečkovi a babičce.
V tomto měsíci se uskutečnilo první divadélko, které se konalo netradičně venku na zahradě
MŠ. Děti se nestyděly a napovídaly pejskovi a kočičce při pečení
dortu, hledání poztrácených hraček či mytí podlahy.
Chtěli bychom poděkovat všem
rodičům, že vstupují do prostor
MŠ v rouškách a dbají na všechny
preventivní opatření. Krásné podzimní dny!
n Martina Štětinová

Loučení s létem letos společně s Run & Help

I

letos nás 5. 9. 2020 čekala tradiční akce, která ovšem proběhla trochu netradičním způsobem. Rozloučení s létem doplnila
další dlouholetá akce Run & Help.
Proč byly tyto akce spojeny, co
jsme si všechno mohli užít, to nám
objasnili iniciátoři obou akcí: Jan
Krejčí a Libuše Charvátová.
Letos byla součástí Rozloučeni
s létem i akce Run & Help? Jak
a proč jste akce spojili?
„Run & Help se díky mimořádným opatřením nepovedlo realizovat v běžném termínu (dubnu),
a tak jsme se s Líbou domluvili, že
akce spojíme a poběží se na podzim. Akce jsme sloučili a bylo to
skvělé. Každý mohl trávit den tak,
jak chtěl,“ řekl Honza Krejčí.
Co bylo pro návštěvníky akce
připraveno?
„Jako každý rok jsme akci zahájili rybářskými závody,“ uvedl
Honza. „Moc gratulujeme Martinovi Doležalovi k výhře s 2,47m. Ve
Skále bylo připravené občerstve-
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ní, které bylo z části zajištěno „restaurací vlastními silami“ a výtěžek opět přispěl na Konto Bariéry,
stejně jako Run & Help. Tímto moc
děkujeme všem, kteří upekli či dodali jakékoliv občerstvení. K večeru pak nechyběla muzika v podání předkapely Druhá kolej a hlavní
kapely Míchačky betonu. Celý den
se tak skvěle zakončil,“ dodal.
Kdy se tedy běhalo? Byl zajištěn
i program pro děti?
„Běhalo se pro Konto Bariéry od 14:00 na dvou trasách.
Na děti jsme nezapomněli, a díky spolku Čtyřlístek, jsme pro ně
na malé trase nachystali několik
stanovišť – házení míčků, střelba
z luku, z praku, ze zbraní airsoft,“
doplnila Libuše Charvátová. Také
dodává, že je moc ráda, že se zúčastnili i letošní patroni, kteří akci taktéž podpořili.
„Jsem rád, že jsem se stal patronem akce a ukázal, co umím,“ řekl Pavel Mareš, hráč sportovního
paintballu v týmu Mlkings paintball team, který se jako jediný tým

ve střední Evropě aktivně zúčastňuje zámořské ligy NXL USA. „Dětem se to líbilo,“ dodal.
"Je skvělé, že Run & Help nakonec proběhl. Změna místa i času přidala akci zase něco nového.
I já jsem si trasy oběhl a zjistil, jaká místa Dobřejovice skrývají,“
dodal Petr Chára, patron akce.

Chtěli byste dodat něco na závěr?
"Jsme rádi, že i přes všechna
nařízení se nám společnými silami podařilo akci realizovat! Poděkování patří všem, kteří pomáhali při organizaci, ale hlavně Vám,
kteří jste se přišli pobavit a opět
jste s námi pomáhali. Děkujeme!"
n Anežka Charvátová
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Dobřejovický Burgerfest 2020
Slunečné a teplé počasí letošnímu Dobřejovickému
Burgerfestu, pořádanému
spolkem Moderní Dobřejovice, opravdu přálo. Díky tomu, ale asi také proto, že letos moc společenských akcí
v Dobřejovicích nebylo, byla
účast hojná a sousedské setkání na návsi se povedlo.

O

krocení bizona byl letos
velký zájem a nafukování
aktrakce děti sledovaly doslova ostřížím zrakem. Pro statečné děti byla připravená odměna
a dospělí sklidili potlesk. Letošním vítězem rodea se stal Jiří Brabec a bral pytel plný dolarů.
Děti si mohly vyrobit v dílničce
papírové kovbojské masky, nebo

se svézt starou Pragovkou. V průběhu akce bylo možné ochutnat
výborný popcorn. Dorazila i posila, tedy auto s dobrou kávou
a skvělými koktejly. Milovníky aut
potěšila možnost prohlídky závodních speciálů bratří Bezoušků. Odpoledne provázela kapela
Dobře ty boys, kluci si doslova vyzpívali hlasivky. Doufáme, že jste
si pochutnali a vzhledem k tomu,
že jsme posílili vybavení pro grilování, tak jste ani moc nečekali
na výdej našich burgerů.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli při přípravě a průběhu akce. V tuto chvíli zvažujeme konání
další akce. Vše přizpůsobíme aktuální situaci Covid…a budeme
vás samozřejmě informovat!
n Moderní Dobřejovice

Úklid obce se vydařil

T

radiční jarní úklidovou
brigádu jsme letos museli kvůli nouzovému stavu
přesunout na náhradní podzimní termín. V sobotu 19. září se
sešlo před obecním úřadem okolo tří desítek dobrovolníků. Nejvíce překvapivým zjištěním bylo,
že odpadků v obci a jejím okolí

ve srovnání s okolními lety výrazně ubylo! Přesto jsme vyklidili tři
černé skládky a několik desítek
plných pytlů odpadu. Závěrečné
posezení u ohně a popovídání se
sousedy bylo příjemnou tečkou
za smysluplně stráveným sobotním dopolednem.
n Jan Chvátal

Posun vítání občánků

V

zhledem k nepříznivé epidemické situaci nebudeme
moci bohužel uspořádat
vítání občánků ani v náhradním
podzimním termínu, a to minimálně do konce roku 2020. Tímto opatřením chceme předejít
zvýšenému riziku šíření nemoci Covid-19, které plyne ze shro-

mažďování dětí, rodičů a zaměstnanců úřadu. Rádi se k pořádání
této oblíbené společenské události vrátíme, jakmile vyhodnotíme situaci za bezpečnou.
Odevzdané přihlášky na úřadě zůstávají v platnosti, děti bychom přivítali v příštím roce.
n Obecní úřad Dobřejovice
www.dobrejovice.cz
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Obce Dobřejovice, Herink, a Modletice Vás zvou na
V

9:30 – start v Modleticích na zámeckém nádvoří
(zámecká kavárna otevřena od 9:00)

6. ročník turistického pochodu přes tři obce
Trasa bude upřesněna na stránce naspacir.jdem.cz
Délka trasy je cca 10 km – místy bude pro kočárky složitější
Přijďte se pobavit a užít si pohodový den a nezapomeňte
na své známé a kamarády – vítáni jsou opravdu všichni
POZOR! Z DŮVODU NEPŘEDVÍDATELNÝCH UDÁLOSTÍ KOLEM
COVID-19 PROSÍM SLEDUJTE STRÁNKY ŠPACÍRU naspacir.jdem.cz
8
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Dobřejovice ve fotografiích včera a dnes
Další historická fotografie
přibližuje, jak v minulosti
vypadal dům s číslem popisným 36. Tedy dům na
návsi, který loni zakoupila
obec a chce zde postavitnovou budovu pro služby.

P

rvní zprávy o tomto domě
nalezneme v kronice již z roku 1825, kdy je jako tehdejší
majitel zapsán domkář Ján Honzík, syn Jána Honzíka vyměnkáře v Písnici. Od dalšího vlastníka,
domkaře Chotouze, dům zakoupili Josef a Rosálie Zemanovi. Zajímavostí je, že Josefův otec byl mezi lety 1816 a 1848 dobřejovickým
rychtářem. Ovdovělá Rosálie Zemanová poté postoupila domek
v osmdesátých letech devatenáctého století svému synovi Antonínovi a jeho ženě Antonii.
A právě Antonii Zemanovouzahlédnete sedící na stupátku
nákladního vozu na zobrazené
historické fotografii. Dle dobřejovické kroniky stála právě ona se
svým mužem za založením úspěšného mlékařství v tomto domě:
„Začátkem let 1900 začali mlékařit. Obchod díky jejich přičinlivosti a příznivým okolnostem přivedli do znamenitých kolejí. Domek
ku kterému přikoupili pole od čísla 17 a pak příděl od velkostatku
Nupackého postoupili synu svému Antonínovi a jeho ženě Amálii, rozené Součkové narozené
3. 3. 1899 v Savole, Terst, Itálie.“
Právě Amalie a Antonín stojí na fotografii v popředí automobilu.
Po nich domek zdědila jedna
z jejich dcer - Anna. Ta se provdala za Josefa Havlíčka. Po jeho smrti v roce 1969 v domě Anna dál
přebývala se svým synem Josefem. Ten zde, v postupně více a více chátrajícím domě, žil až do roku 2019. Po jeho skonu se obec
domluvila s jeho sestrou Hanou
a pomohla zajistit demolici samostatně stojící stodoly, která již
byla v havarijním stavu a hrozila zřícením na ulici K Lesíku. Po
dokončení dědického řízení obec
následně celý dům i s přilehlým
pozemkem na strategickém místě v centru Dobřejovic zakoupila.
Záměrem obce je na tomto pozemku postavit novou budovu
pro potřeby občanů. První ná-

DŘÍVE: Na snímku ze třicátých let 20. století je rodina mlékaře Antonína Zemana.

NYNÍ: Po desítkách let chátrání byla stodola vlevo zbourána. Objekt napravo bude nahrazen novou budovou.
vrhy, jaké ze služeb, které v obci
nutně potřebujeme, se do těchto
prostor hodí a vejdou, navrhnou
v následujících měsících architekti v rámci zpracování architektonické studie centra obce. Následně bude zpracována projektová
dokumentace stavby, zajištěno
stavební povolení a zpracována
žádost o dotaci. Za několik let by
zde měla stát nová budova, která
pomůže zlepšit vzhled návsi a nabídne nové služby dobřejovickým
občanům.
n Jan Chvátal s pomocí pamětníků

Fotografie z roku 2007 zachycuje ještě všechny části budovy stojící.
www.dobrejovice.cz
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ROZHOVOR

„Karanténa byla díky místním jedno velké rozmazlování,“
říká vedoucí dobřejovické pošty Ilona Paszanyiová

V

edoucí dobřejovické pošty Ilona Paszanyiová dojíždí do práce denně z Říčan
u Prahy. I přesto se ale cítí tato rodačka z Chebu jako součást
Dobřejovic. Pozitivní vztah má nejen k naší obci, ale i ke svému zaměstnání. V oblasti poštovních
služeb totiž pracuje již od roku
1983. Co vše se za posledních několik dekád změnilo a jak zasáhla epidemie chod pošty nám řekla
v následujícím rozhovoru.
Jak dlouho jste spjata s poštou
v Dobřejovicích a je tato pobočka něčím odlišná od těch, ve
kterých jste působila?
IP: Působím na místní poště
bezmála dvacet let. I když si na
žádné předchozí místa nemohu
stěžovat, tak tady se mi opravdu
moc líbí. Panuje tu mezi lidmi pohoda a jsou na nás opravdu hodní. Dokonce si i dovolím říct, že se
o nás starají a rozmazlují nás.
Čím si vás místní rozmazlují?
IP: V první vlně koronavirové pandemie jsme byli v povinné
karanténě. Staral se o nás nejen
obecní úřad, ale i například majitel pekárny pan Šindelář, který
nás zásoboval po celou dobu dobrůtkami. Starousedlíci nám nosili hry, abychom se nenudili a sem
tam také něco k jídlu. Opravdu
zde všichni dbali na naši figuru
(smích). Celá karanténa pro nás
byla, díky všem těmto úžasným lidem, snesitelná.

Když jste museli být v povinné
karanténě, kdo zajišťoval chod
místní pošty?
IP: Vše probíhalo tak, že nám
odpoledne oznámili, že musíme
do karantény kvůli styku s pozitivním člověkem. Druhý den ráno
byla celá pošta již vydesinfikována a provoz zajišťoval záskok.
Na různých pobočkách České
pošty pracujete od 80. let. Pozorujete nějaké změny oproti dřívějším dekádám?
IP: Práce na poště se mi vždy
líbila a bavila mě. Dříve to bylo
o bližším kontaktu a nebyly tak
vysoké přepážky. Bylo například
naprosto běžné, že jsme odesílali
balíčky, které byly plné ovoce. To
se dnes již neděje. A samozřejmě
nelze opomenout, že jak se mění
svět kolem nás, tak se musí měnit i naše služby. Dnes je to tedy
spíše o elektronické poště a službách Czech POINT.

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
POŠTY DOBŘEJOVICE
OD 1. ŘÍJNA 2020:
Nové otevírací hodiny jsou:
Pondělí:
11:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
Úterý:		 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
Středa:		11:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
Čtvrtek:		 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
Pátek:		 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
Sobota:
zavřeno
Neděle:
zavřeno
10 www.dobrejovice.cz

Na poště pracujete přímo
u přepážky jen vy a vaše kolegyně. Dá se v tomto počtu vše
zvládat?
IP: Mámě štěstí, že poboček
máme v okruhu pár desítek kilometrů hned několik. Větší pobočka je například přímo v Říčanech. U nás v Dobřejovicích
většinou jedna z nás vyřizuje
Czech POINT a druhá má na starosti zbytek. Vždy se domluvíme
tak, abychom vyšli vstříc především našim klientům.
Jsou nějaké novinky, které na
vaší poště plánujete?
Česká pošta celorepublikově
upravuje od začátku října otevírací dobu. Dotkne se to přesně
1253 poboček. K tomuto rozhodnutí vedly zkušenosti z koronavirové krize, kdy bylo potřeba
upravovat otevírací hodiny pro
veřejnost v návaznosti na přijatá hygienická opatření. Samo-

Ilona Vyvialová Paszanyiová
vedoucí pošty Dobřejovice
Rodačka z Chebu žila dlouhá
léta v Příbrami, než se zabydlela v Říčanech u Prahy. Po studiu na gymnáziu s ekonomickým zaměřením si ale našla
jednoznačné zalíbení v práci
na poště a na všem, co k tomu
patří. Jejím pracovním domovem se nakonec staly Dobřejovice. Dokáže střílet z historických kuší, má dospělého syna
a v dobré kondici ji udržují její pejsek.
zřejmostí je již nutné dodržování dvoumetrových rozestupů,
bezpečnostní přepážky, nutnost
nošení roušek ve vnitřních prostorech a máme pro naše klienty
k dispozici i dezinfekci. V tomto
ohledu jsou ale Dobřejovičtí velice ohleduplní a poctiví.
n Milan Hulínský

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
V současné době čelíme všichni řadě obtížných situací - a není divu.
Nebojte se, nejste v tom sami.
Co nabízíme:
• praktickou pomoc zkušeného sociálního pracovníka při řešení obtížné životní situace krok za krokem,
• poradenství v různých oblastech - osamění, zdravotní problémy, bydlení, zaměstnání, sociální dávky, dluhové poradenství a mnohé další,
• doprovod na úřad, k lékaři či jinam,
• navázání kontaktu s dalšími odborníky, kteří mohou pomoci apod.
• Možnost ubytování
ANONYMNĚ A ZDARMA
Přijedeme k Vám domů nebo můžete dorazit
k nám do kanceláře ve Svojeticích
Volejte 725 369 985, 774 780 543
Každý den od pondělí do čtvrtka 8:00 – 16:00
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INZERC E

NEJSME JENOM VÍNO!
A

NOVINK

Máme největší výběr
řemeslných piv z malých pivovarů.

T
A
N
T
U
H
C
O
E
PŘIJĎT
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I NZ ER CE

Když chcete víc než

FITNESS
KLUB
SPO
RTU
JEM
E

BEZ
PEČ
NĚ

Proč jsme členy klubu
„Klub Park Holiday jsme objevili v roce 2015
a brzy se stal pevnou součástí našeho života.
Oslovily nás zdejší široké možností sportovního
vyžití, ale především klidná klubová atmosféra,
která je protipólem všech masových zařízení.
To oceňujeme zvláště v současné době
koronavirové infekce.

AKC

E

Vyzkoušejte si

Jako členové klubu si užíváme wellness s bazénem,
rádi si zahrajeme badminton a zacvičíme si ve
fitness, jehož vybavení a špičkové technologie
po nedávné rekonstrukci předčí vše,
s čím jsme se dosud setkali. V Parku Holiday
se cítíme opravdu skvěle“

MĚSÍC
ZA PŮLKU!
PL
AT

ÍD

31

. 10

. 2020

Benice
ŘÁDKOVÁ
INZERCE:
PH inz A5 - Dobrejovice - RIJEN_2020.indd
Koupím pole, louky nebo zahradu případně malou chatu, domek i ve špatném stavu v Praze a okolí.
Telefon: 603 442 474.
Řádkovou inzerci ve Zpravodaji si můžete objednat za 36 Kč/řádek i vy!
Příjem inzerce:
Telefon: 607 055 158
E-mail: mistostarosta@dobrejovice.cz

1

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
Úřad práce, kontaktní pracoviště pro Prahu-východ
Tel.: 950 151 111
Fax: 950 151 302
e-mail: posta@py.mpsv.cz

Zaregistrujte se na
klubparkholiday.cz
O

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY

klubparkholiday.cz

ÚKLID KOMUNIKACÍ BUDE 21. ŘÍJNA 2020
26.08.20 15:46
Aby mohl úklid proběhnout
opravdu na všech komunikacích, neparkujte prosím tento
den vaše vozidla na ulicích. Tam
by mohla blokovat průjezd čistícího vozu. K parkování využijte váš pozemek, případně parkoviště u fotbalového hřiště,
obecního úřadu, nebo u spolkového domu. Předem děkujeme za respektování této prosby.

Koordinátor sociální práce
Tel.: 725 369 985 (Po a St)
Tel.: 774 780 543 (Út a Čt)
Volejte vždy od 9 – 15 hod.
Poruchy veřejného osvětlení
Telefon: 800 101 109
– je nutné uvést číslo lampy,
která nesvítí, a ulici.
Poruchy elektřiny
Telefon: 840 850 860
Poruchy plynu
Telefon: 272 767 300
Informační linka koronavir
Telefon: 1212
Při vážných zdrav. problémech
Telefon: linky 155 či 112
Informace o obci
www.dobrejovice.cz
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