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ZPRAVODAJ
Úvodník
Vážení sousedé,
máte v ruce dvojčíslo Dobřejovického zpravodaje, které je tak
trochu provizorní. Všichni dobře
víte, že se na povolebním ustavujícím jednání zastupitelstva, které se konalo 1. listopadu, zcela
změnilo vedení naší obce. Díky
vaší podpoře, za kterou vám děkuji, jsem byl zvolen starostou
Dobřejovic. Podrobnou informaci o povolebním uspořádání přinášíme v článcích na této i druhé straně. Zároveň s dosavadním
vedením skončila i redakční rada
zpravodaje a nová se teprve tvoří. A spolu s ní se také rodí nová
podoba měsíčníku. Toto dvojčíslo Dobřejovického zpravodaje je
proto jakýmsi mezičlánkem pro
zachování kontinuity vaší informovanosti. Zároveň bude letos
také poslední. Od ledna připravujeme novou podobu měsíčníku.
Doufáme, že se vám bude líbit.
Pokud byste měli zájem se na jeho tvorbě podílet, neváhejte mne
kontaktovat.
Do konce roku nás čekají ještě
společenské akce, na kterých, jak
pevně doufám, se společně uvidíme. Patří mezi ně rozsvěcení
vánočního stromu a vánoční trhy v neděli 2. 12. od 15.00 hod.
a v neposlední řadě tradiční setkání seniorů naší obce v sobotu 8. 12. od 13.00 h. Těším se
na vás! 
Dovolte mi vám všem popřát
klidný advent i vánoční svátky
a pevné zdraví, štěstí, rodinnou
pohodu, pracovní úspěchy, osobní spokojenost a mnoho důvodů
k úsměvu v novém roce.
Martin Sklenář
starosta obce

www.dobrejovice.cz

Dobřejovice
mají nové vedení
Po posledních
komunálních volbách
se v Dobřejovicích podle
vůle obyvatel zcela
změnilo vedení obce. Nově
zvolení zastupitelé si na
ustavujícím jednání zvolili
do svého čela Martina
Sklenáře na post starosty
a Jana Chvátala na post
místostarosty.

P

rvotním záměrem Martina Sklenáře je uklidnit volbami rozjitřenou atmosféru v obci. Veškerou svou energii,
kreativitu a zkušenosti chce nasměrovat do zlepšování Dobřejovic a života v nich.
„Urgentně musíme řešit rozjetý projekt zklidnění dopravy,
a to s ohledem na aktuální data
z dopravního průzkumu a směry tranzitní dopravy. Chceme najít dlouhodobě efektivní koncepci pro vyšší bezpečnost chodců

i dopravy v obci,“ zdůraznil Martin Sklenář. Dalším úkolem, který
takzvaně hoří, je odvrácení plánovaného uzavření silnice III/0032
mezi Průhonickým parkem a oborou. „Musíme zajistit zachování
průjezdnosti této komunikace pro
osobní a cyklistickou dopravu,“
uvedl nový starosta. „Chceme také co nejdříve nastavit otevřenou
a vstřícnou komunikaci nejen mezi zvolenými zastupiteli, ale i občany a zapojit aktivní Dobřejováky do fungování obce, například
účastí ve výborech a komisích,“
dodal. Nové vedení obce také začalo okamžitě pracovat na efektivním fungování obecního úřadu
a připravuje aktualizaci strategického plánu obce s dlouhodobým
výhledem rozvoje Dobřejovic.“
Martin Sklenář i Jan Chvátal
budou své funkce vykonávat jako dlouhodobě uvolnění. „To, že
jsem dostal možnost se na plný
úvazek věnovat práci pro obec,
vnímám jako velký závazek i příležitost pozitivně ovlivnit obec, ve
které žiji,“ řekl nový místostaros-

ta a pokračoval: „Za pár let bych
se rád ohlédl a viděl Dobřejovice jako útulnou a opečovávanou
obec s krásnou návsí plnou služeb a spokojených lidí, kteří tu
najdou vše, co potřebují. Takovou
obec, kde chodníky a přechody
umožňují bezpečný průchod obcí a kde se snižuje počet projíždějících aut. A hlavně bych rád viděl
občany, kteří se chtějí setkávat,
umějí spolu komunikovat a spolupracovat,“ dodal.
Za hlavní priority považuje
Jan Chvátal dlouhodobé strategické plánování rozvoje obce, zlepšení dopravní situace, optimalizaci
chodu úřadu i zapojení občanů
do plánování a rozhodování o budoucnosti Dobřejovic. „Zároveň
bych byl moc rád, kdyby se dařilo na zlepšeních v obci pracovat
společně a neutápět se v osobních sporech. Podle průběhu jednání ustavujícího zastupitelstva
a prvních dní v úřadu mám pocit,
že by se to mohlo povést,“ je přesvědčený místostarosta. n
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INFORMACE

PROJEKT
ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY

NE UZAVŘENÍ
PRŮHONICKÉ SILNICE

Starosta obce prověří na základě výsledků dopravního průzkumu, který se uskutečnil v naší obci v květnu letošního roku, aktuální stav projektu Zklidnění dopravy v Dobřejovicích. Cílem
je zjistit možnosti případné úpravy projektu, aby tak skutečně
přispěl ke zvýšení bezpečnosti v souvislosti s dopravou. Rozhodli o tom zastupitelé na návrh starosty Sklenáře. „Nechceme
vyjímat jednotlivá řešení uvedená v projektu, která podle mého názoru nejsou v souladu s rozsahem tranzitní dopravy obcí. Jde o rychlé zjištění stávajícího stavu u projektanta, dopravních expertů, krajské správy a údržby silnic i regionální dotační
kanceláře, aby nebyly zbytečně a neúčelně utracené peníze na
případně nefunkční projekt.“
Úkol zjistit současný stav s ohledem na dopravní průzkum je
správný. Pokud by se záměr podle současného projektu realizoval, nepovede v mnoha místech ke zvýšení bezpečnosti. Na
řešených komunikacích bychom navíc nemohli po dlouhou dobu uskutečnit žádná další opatření.
Následně zastupitelé schválili usnesení: „Zastupitelstvo obce
Dobřejovice ukládá starostovi obce, aby neprodleně kontaktoval Krajskou správu a údržbu silnic, Regionální dotační kancelář a projektanty ze společnosti AF-CITYPLAN a zjistil aktuální
stav projektu Zklidnění dopravy v Dobřejovicích s cílem zajistit případnou změnu projektu.“

Zastupitelé na ustavujícím jednání přehodnotili rozhodnutí bývalého vedení obce vydat souhlasné stanovisko pro uzavření
silnice III/0032 v úseku mezi I. a II. částí Průhonického parku.
Důvodem byl i podnět dobřejovických občanů, kteří se vyjádřili proti tomuto záměru peticí v roce 2015. Bývalé vedení obce však na ni tehdy nereagovalo. „Aktuálně obec Dobřejovice obdržela do datové schránky informaci o uzavření silnice,
ke které se má do 30 dnů vyjádřit, proto bylo nutné věc ihned
projednat. O stavu dané věci jsem již jednal s novým vedením
obce Průhonice. Dosavadní starostka Průhonic, paní Borovičková, podepsala těsně před vypršením svého mandátu smlouvu o předání správy komunikace Botanickému ústavu. Zároveň
byla Středočeským krajem komunikace vyňata ze sítě veřejných komunikací a stala se místní komunikací ve správě obce,“
informoval Martin Sklenář a dodal: „Nadále budeme usilovat
o společné jednání zastupitelstev obcí Dobřejovice, Průhonice a vedení Botanického ústavu.“ Následně zastupitelé schválili nové usnesení: „Zastupitelstvo obce Dobřejovice nesouhlasí s vyřazením silnice III/0032 Průhonice–Dobřejovice v úseku
mezi první a druhou částí Průhonického parku z veřejné silniční sítě a se začleněním jejího pozemku do plochy Průhonického parku.“

www.dobrejovice.cz
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Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
NOVÉHO ZASTUPITELSTVA
1. LISTOPADU 2018
ZAPOJTE SE
DO DĚNÍ V OBCI
Zastupitelé zvolili předsedy
dvou výborů, jejichž zřízení ukládá zákon. Předsedou
finančního výboru se stal
Martin Joza (joza@dobrejovice.cz), předsedou kontrolního výboru pak Ing. Pavel
Brotánek (brotanek@dobrejovice.cz). „Členy obou výborů zvolíme na následujícím jednání zastupitelstva
obce z řad aktivních občanů, kteří budou mít zájem
se zapojit do jejich činnosti. Přihlaste se, pracovat pro
obec a podílet se na jejím
chodu má možnost každý.
Pokud se nepřihlásí dostatečný počet zájemců, dovolíme členy výborů z řad
zastupitelů,“ upozornil místostarosta obce Jan Chvátal.

ZASTUPITEL
PRO ÚZEMNÍ
PLÁN
Zastupitelem určeným ke
zprostředkování informací
mezi zastupitelstvem, pořizovatelem a zhotovitelem právě pobíhající změny
Územního plánu obce Dobřejovice zvolili zastupitelé
Ing. Libora Stárka. Ten tuto funkci vykonával i v předchozím období. Další návrhy
nebyly podány.
www.dobrejovice.cz
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ZASTUPITELSTVO OBCE
pro volební období 2018–2022
MARTIN SKLENÁŘ (40)

ING. JAN CHVÁTAL (39)

PAVLA MIKUŠKOVÁ (55)

sklenar@dobrejovice.cz
tel: 725 021 828

chvatal@dobrejovice.cz
tel.: 607 055 158

mikuskova@dobrejovice.cz

starosta

místostarosta

předsedkyně kulturní komise

MARTIN JOZA(42)

ING. PAVEL BROTÁNEK (43)

ING. LIBOR STÁREK (40)

joza@dobrejovice.cz

brotanek@dobrejovice.cz

starek@dobrejovice.cz

předseda finančního výboru

LADISLAV BEZOUŠKA (42)
zastupitel

bezouska@dobrejovice.cz

www.dobrejovice.cz

předseda kontrolního výboru

určený zastupitel pro územní plán

JAN KREJČÍ (44)

Bc. ZBYNĚK KUDLÁČEK (38)

krejci@dobrejovice.cz

kudlacek@dobrejovice.cz

zastupitel

zastupitel
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Senior taxi je již provozu:

VYZKOUŠEJTE HO!

D O K ALE NDÁŘ E

PŘIJĎTE S NÁMI ŘEŠIT
BUDOUCNOST NAŠÍ OBCE
Termíny zasedání zastupitelstva
Rok 2018
29. 11. 2018 / 2. jednání zastupitelstva obce / od 18.00 h
Mimořádné jednání zastupitelstva zaměřené mimo jiné na volbu členů
výborů a komisí a na přípravu rozpočtu na rok 2019.
13. 12. 2018 / 3. jednání zastupitelstva obce / 18.00 h
Jednání zastupitelstva bude zaměřené mimo jiné na schvalování
rozpo-čtu na rok 2019.

Senioři s trvalým
bydlištěm v Dobřejovicích
již mohou využívat
novou službu, jíž je Senior
taxi. Obec podepsala
smlouvu se společností
Pohoda Transport, která
ji bude pro naše občany
zajišťovat. Připomeňme
tedy to nejzásadnější.

S

enior taxi mohou využívat
občané obce starší 65 let,
dále držitelé průkazu ZTP,
TP a dlouhodobě nemocní, a to
pro cestu k lékaři do zdravotnic-

kých zařízení, do nemocnic a na
úřady v katastru Prahy a Středočeského kraje. Valnou část nákladů na dopravu hradí obec, senior
zaplatí při přistavení vozu pouze
50 korun.
„Společnost má ve svém vozovém parku kromě osobních vozů
i vozy pro přepravu vozíčkářů a vozy s transportním lůžkem. Společnost může zajistit k přepravované
osobě asistenta,“ připomíná zastupitelka a předsedkyně kulturní
komise Pavla Mikušková
Každý senior může službu využít maximálně šestkrát v kalendářním měsíci. Případné výjimky
ve věku, cíli cesty a četnosti jízd
schvaluje starosta obce. Dopravu
je potřeba si objednat minimálně
24 hodin předem na obecním úřadu na telefonu 607 058 184. „Tam
sdělíte místo, datum a čas, kdy
chcete senior taxi přistavit, dále cíl
cesty, počet cestujících a případně
další požadavky. Také při objednání uveďte předpokládanou dobu čekání. Pokud se doba změní,
operativně se s řidičem lze domluvit,“ uvedla Pavla Mikušková. Starosta Dobřejovic Martin Sklenář
dodal: „Neostýchejte se služby využít. V sousední Jesenici si ji senioři pochvalují. Doufám, že i v Dobřejovicích bude k užitku všem,
kteří ji potřebují.“n

1. pololetí 2019

DOBRÁ ZPRÁVA: Příspěvek seniorům

10. 1. 2019 / řádné jednání zastupitelstva obce / od 18.00 h
14. 2. 2019 / řádné jednání zastupitelstva obce / od 18.00 h
14. 3. 2019 / řádné jednání zastupitelstva obce / od 18.00 h
11. 4. 2019 / řádné jednání zastupitelstva obce / od 18.00 h
9. 5. 2019 / řádné jednání zastupitelstva obce / od 18.00 h
13. 6. 2019 / řádné jednání zastupitelstva obce / od 18.00 h

Stejně jako každý rok mají všichni senioři nad 70 let s trvalým pobytem v obci nárok na finanční příspěvek ve výši 1000 Kč. Příspěvek
bude vyplácen v hotovosti na obecním úřadu do konce roku 2018.
Pokud se nebudete moci ze zdravotních důvodů osobně dostavit, zavolejte nám na obecní úřad a my vám příspěvek po domluvě zaneseme domů.
www.dobrejovice.cz
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Kulturní a společenské akce
v adventním období
POTKEJME SE
28. 11. / Den otevřených dveří ZŠ Navis
/ od 16.30 h
Zveme vás na prohlídku naší školy sídlící v dobřejovickém zámku.
Představíme vám naši filozofii a zázemí, které žákům poskytujeme.
Pořádá ZŠ Navis

30. 11. 2018 / Čerti ve skále / od 16.00 h
Čerti vás opět po roce zvou do pekla. Pekelný program pro děti. Lucifer bude rozdávat špekáčky a další pamlsky. Ohňová show. Občerstvení i pro dospělé
Pořádá: Kateřina Krejčí a spolek DUHA
Místo konání: skála u rybníka Skalník

6.12. / Mikulášský koncert / od 18.00 h
Koncert klavírní hudby v kapli dobřejovického zámku.
Pořádá: ZŠ Navis

8. 12. 2018 / Setkání seniorů
Tradiční akce pro pozvané dobřejovické seniory se uskuteční i letos
v modletickém zámku. Máme připraven kulturní program a vystoupení
kapely Pod Altánem. Doprava z Dobřejovic a zpět bude zajištěna.
Místo konání: sál zámku v Modleticích

1. 12. 2018 / Mikulášské odpoledne / 14.30 h
Opět přivítáme Mikuláše, čerta a anděla, kteří přijdou za těmi nejmenšími. Nebudou chybět písničky, básničky,
sliby a především nadílka.
Pořádá: spolek Dobřejovický Čtyřlístek
Místo konání: Spolkový dům

2. 12. 2018
/ Rozsvěcení vánočního stromu / od 15.00 h
Tradiční, již desáté rozsvěcení vánočního stromečku na návsi. Připraveny opět budou stánky s občerstvením, dílničky pro děti i prodej vánočních výrobků (adventní věnce, ozdoby, dekorace, dárky). Přijďte
načerpat vánoční atmosféru! Začínáme po 15. hodině, stromek společně rozsvítíme v 17.00 h.
Pořádá: Obec Dobřejovice ve spolupráci se spolky
Místo konání: náves před obecním úřadem

www.dobrejovice.cz

21.–23. 12. 2018 / Prodej kaprů / od 8.00 h
Tradiční prodej kaprů z Blatné
Pořádá: spolek Vodník
Místo konání: parkoviště před hřištěm
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Jak správně topit bez zdraví škodlivých zplodin
Pomalu začíná topná
sezona. Všichni se chceme
doma zahřát, ale zároveň
také dýchat venku čistý
vzduch. Možná proto
přijde vhod pár informací
a tipů, jak a čím topit
v kamnech.

Z

ákladem bezproblémového
spalování, které nezamořuje vzduch, je kvalitní palivo:
proschlé dřevo či kvalitní černé
uhlí. Do kamen či krbu rozhodně nepatří nedostatečně vyschlé
dřevo, nekvalitní uhlí, tráva, listí a zbytky potravin. A rozhodně nelze spalovat odpad! Plastové odpady, nápojové kartony,
dřevotřískové či OSB desky, natřené či chemicky ošetřené dřevo
– to všechno jsou materiály, které při hoření do vzduchu uvolňují
jedovaté látky. Možná překvapivé
je, že do kamen nepatří ani celo-

barevné letáky a časopisy kvůli
množství barvy v nich obsažené.
Na všechny druhy odpadu máme v obci systém sběru, řadu jich
můžete odevzdat zcela zdarma ve
sběrném dvoru.
Neméně důležité je i zajištění
podmínek, za jakých ke spalování
dochází. Základem je mít kvalitní
kotel s vysokou účinností a nízkými emisemi. Naprostou nutností je pravidelné čištění (a revize)
kotle i komína, a to alespoň jednou ročně. V nevyčištěném kotli
či krbu zaneseném sazemi se velmi rychle snižuje účinnost spalování (14 dní po vyčištění o více
než 30 %), a zvyšuje se tím spotřeba paliva. Budeme-li se tedy starat o údržbu, pozitivně se to odrazí i na naší peněžence.
Závisí také na způsobu rozdělávání ohně a přikládání. Nejlepší metodou, jak rozdělat oheň bez
všudypřítomného dýmu, je takzvaně shora. Při přikládání dodržujeme dvě základní pravidla. Ni-

kdy nepřikládáme, pokud je vidět
oheň. Do kamen dáváme dřevo
tehdy, až předchozí dávka shoří
a na dně topeniště je řeřavé podloží. Druhým pravidlem je, že nikdy neotevíráme dvířka zprudka,
ale otevřeme pouze na centimetrovou mezeru, napočítáme do

deseti a pak pomalu otevíráme.
Jedině tak se vyrovná tlak ve spalovací komoře a v místnosti. Důležité je také topeniště nepřeplňovat a dobře regulovat množství přívodního vzduchu. n
Jan Chvátal
mistostarosta@dobrejovice.cz

TIP

Rozdělávání ohně „shora“
Na dno ohniště položíme větší kusy dřeva a až na ně dáme třísky.
Ty následně zapálíme vložením podpalovače. Proč? Jestliže zapálíme oheň až na dřevě, pak je plamen co nejblíže komínu. Jak známo,
komín je při zapalování studený, díky čemuž nepracuje komínový
efekt. Při zapalování shora se právě nejrychleji ohřeje vzduch v komíně a kouř tak může začít rychle stoupat. Oheň z vrchní části vcelku
rychle prohoří až ke spodním polenům.

Co dělat, když mě obtěžuje kouř
ze sousedova komína
Na prvním místě by měla být samozřejmě snaha o domluvu. Dost
možná soused ani netuší, že nad jeho hlavou dýmá jeho komín a na
vaše upozornění v klidu zareaguje a zjedná nápravu. Až v případě,
kdy na vaše upozornění není dlouhodobě reagováno, je na místě pořádat o pomoc s řešením obecní úřad.
www.dobrejovice.cz
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Přejeme vám všem
pohodové a láskyplné adventní
období i vánoční svátky.
Do nového roku pak především
zdraví, rodinné štěstí, pocit
uspokojení z práce, veselé chvíle
s přáteli i vůli dostát svým
novoročním předsevzetím.
Ať se vám splní vše, co si do roku
2019 přejete.

Na Návsi 26,
251 01 Dobřejovice
Telefon: 323 603 310
Mobil: 607 058 184
Úřední hodiny:
pondělí a středa 9.00–11.00
a 14.00–18.00
E-mail: urad@dobrejovice.cz

Obecní knihovna
Otevírací doba:
pátek 15.00–17.00 h

Pošta
Dobřejovice
Na Návsi 3
251 01 Dobřejovice
Úřední hodiny:
PO, ÚT, ČT a PÁ
8.00–11.00 a 13.00–16.00
ST 8.00–11.00 a 13.00–17.00
Tel.: 954 225 170

Sběrný dvůr
Dobřejovice
Otevírací doba:
Zimní období 1. 11. – 31. 3.
pondělí–pátek 9.00–16.00
sobota 9.00–14.00
NE, státní svátky - zavřeno
Příjem odpadů do zařízení
Sběrného dvora Dobřejovice
lze jednorázově
sjednat individuálně, po
vzájemné dohodě stran,
odlišně od platné provozní
doby, telefonicky na
telefonu 603 168 974
(provoz sběrného dvora)

Policie Kamenice
služebna 974 881 740
hlídka v autě 725 961 501

Obecní policie
Vestec
Tel.: 739 156 156
(24 hodin denně)

Policista
pro Dobřejovice:
str. Tomáš Grusz
Tel.: 702 277 227,
720 030 840
PO–PÁ 9.00–17.00 h
E-mail:
tomas.grusz@opvestec.cz

Obec Dobřejovice

SLEDUJTE AKTUALITY
Z OBCE NA FACEBOOKU!
Dobřejovice mají konečně
vlastní obecní facebookovou stránku!
www.facebook.com/dobrejovice
Co na ní naleznete?









Aktuální informace obecního úřadu
Pozvánky na kulturní akce obce i spolků
Sportovní dění
Fotogalerie z akcí
Oznámení o odstávkách vody a elektřiny, uzavírkách silnic aj.
Informace ze zasedání zastupitelstva
Užitečné rady, jak si co vyřídit
… a mnohé další

PROHLÍŽEJTE, SLEDUJTE, SDÍLEJTE A LAJKUJTE
FACEBOOK DOBŘEJOVIC! 

www.facebook.com/dobrejovice
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