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Milí Dobřejováci,
počty nakažených se již naštěstí snižují a díky tomu můžeme
po dlouhých měsících opět pomýšlet na organizaci akcí, u kterých se
budeme moci společně setkávat.
Ta nejdůležitější z nich se uskuteční v úterý 8. června ve stanu
na návsi. Tým architektů pod vedením Ondřeje Synka vám představí své první návrhy na úpravy
dobřejovické návsi a jejího okolí.
Obec chce dosáhnout zpomalení
a větší bezpečnosti automobilové
dopravy, vybudovat nové budovy
pro služby, kulturu a sport a zlepšit stav veřejných prostranství.
Chtěl bych vás všechny na tuto
akci srdečně pozvat. Přijďte se
seznámit s těmito návrhy, které
změní naši náves na dlouhá desetiletí dopředu, a pojďte je svými
podněty a připomínkami ovlivnit
tak, aby byly co nejlepší!
Další možností na setkávání bude
již tradiční promítání letního kina. Kromě osvědčených termínů
na začátku a na konci prázdnin
přidáváme i nový termín uprostřed léta. Setkat se budeme moci také na slavnostním odhalení
obnoveného křížku u cesty k Průhonickému parku či na mládežnickém fotbalovém poháru.
Na následujících stránkách se také dozvíte i o dalších plánech, které na obecním úřadu máme. Jedním z nich je například snaha
o převod budovy na fotbalovém
hřišti na obec a její následná důkladná rekonstrukce. Či výstavba
zbylé části protihlukového valu,
který by již do konce tohoto roku
mohl Dobřejovice ochránit od hluku z dálničního pražského okruhu
i od silnice mezi Jesenicí a Říčany.
Přeji vám zajímavé počtení a klidné a příjemné léto!

Architekti projednají
s občany své návrhy
na vylepšení návsi

Množství rychle projíždějících automobilů, chybějící
chodníky a přechody pro
chodce či nedostatek prostor pro služby, kulturu
a sport. To je jen část problémů sužujících Dobřejovice. Velkou část z nich by
mohly zlepšit změny, jejichž první návrhy projednají architekti s občany
v úterý 8. června.

V

ýše uvedené problémy uváděli před rokem dobřejovičtí občané při zpracování Strategického plánu obce jako
to, co je nejvíce trápí. Často padaly otázky jako: Kdy půjde na návsi
bezpečně přejít silnici? Šlo by nějak omezit projíždějící auta? Bylo
by možné mít velký kulturní sál?
Jak zajistit lepší zázemí pro sport?
A kromě hospody mít i restauraci?
Šlo by zajistit bezbariérový přístup
na poštu? Co obec plánuje v budově naproti úřadu? Těch otázek
a podnětů bylo opravdu hodně.
„Přemýšleli jsme, co bychom
mohli udělat pro vyřešení či alespoň výrazné zlepšení těchto problé-

mů a pro naplnění potřeb našich
občanů. A uvědomili jsme si, že bez
výrazných úprav na dobřejovické
návsi a v jejím okolí to nepůjde,“
řekl starosta Martin Sklenář. Klíčovým důvodem, proč je třeba začít
od centra obce, je to, že problémy,
jako je například dopravní zatížení, jsou zde nejsilnější. Zároveň
zde obec vlastní souvislé a rozsáhlé pozemky. Také je to strategické
místo z hlediska dobré dostupnosti ze všech částí Dobřejovic.
„Rozhodli jsme se tak složité
zadání obsahující návrhy změn
v dopravě, zlepšení veřejných
prostranství či úpravu stávajících obecních budov a výstavbu
budov nových svěřit odborníkům.
Na základě dobrých zkušeností
z jiných obcí jsme vybrali architektonický ateliér re:architekti,“
uvedl místostarosta Jan Chvátal.
Tým architektů, urbanistů, dopravních inženýrů a krajinných
architektů dokončil koncem loňského roku hodnocení současného stavu i historického vývoje návsi i jejího širšího okolí. K tomu
jim sloužily historické i aktuální mapy, staré fotografie, vlastní
průzkumy či rozhovory se zástup-

ci obce, spolků a občanů. V únoru pak již měli připravenu první
verzi návrhů. „Ty návrhy jdou podle mého dobrým směrem. Se zastupiteli jsme se ale shodli, že je
pro nás opravdu zásadní tyto plánované změny projednat s občany
a vyžádat si jejich podněty a připomínky,“ vysvětlil místostarosta
Jan Chvátal. S uskutečněním veřejného projednání bylo ale nutné
počkat na to, až to protiepidemická opatření dovolí. Díky zlepšující se situaci bude moci prezentace návrhů a následná diskuze
proběhnout v úterý 8. června od
18 hodin. Akce se bude konat ve
venkovním stanu na návsi, povinné budou resirátory a připravena
bude i dezinfekce. Akce bude svolána jako veřejné zastupitelstvo,
proto nemusíte mít doklad o negativním testu ani o očkování.
„Uskutečnění těchto plánů bude trvat řadu let. Aby se v průběhu příprav záměry zásadně neměnily, potřebujeme je společně
vylepšit tak, aby na nich panovala všeobecná shoda. Proto je vaše
účast na veřejném projednání potřebná a velmi vítaná,“ dodal starosta Sklenář. n Milan Hulínský

váš starosta
Martin Sklenář

foto: Jozef Papp
www.dobrejovice.cz
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Obec dále jedná s fotbalovým klubem o převodu budovy
Jednání představitelů obce
a fotbalového klubu o dalším osudu budovy na fotbalovém hřišti pokračovala
také v květnu.

O

bec v souladu s dohodou
z březnového jednání s vedením klubu nechala od soudního znalce vypracovat znalecký posudek na cenu nemovitosti. Právní
zástupce obce poté připravil návrhy čtyř smluv souvisejících s plánovaným převodem nemovitosti.
Kupní smlouva na prodej budovy do majetku obce byla navržena
v symbolické částce 1 Kč. Navržená cena zohledňuje stávající stav
budovy, která vyžaduje rozsáhlou
rekonstrukci v řádu milionů korun, závazky obce zajistit klubu
bezplatné užívání prostor a dlouhodobé financování, ale také skutečnost, že klub nabyl tuto budovu
v roce 1991 do svého vlastnictví od
obce bezúplatně. „Vzhledem k tomu, že fotbalový klub dluží obci za
nájem za pozemek pod budovou
od srpna 2019 do června 2021
více jak 400 tisíc korun, navrhli
jsme o tuto částku zvýšit kupní cenu, aby měl FK z čeho dluh zaplatit
a po případném převodu budovy
již neměl vůči obci žádné dluhy,“
vysvětlil starosta Martin Sklenář.

Smlouva o výpůjčce na šatny
a zázemí pro fotbalisty má zajistit bezplatné dlouhodobé užívání části budovy pro potřeby FK
Dobřejovice. Zároveň by obec měla povinnost zajistit v době rekonstrukce náhradní prostory pro
řádné odehrání soutěžních utkání i tréninkovou činnost.
Smlouva o výpůjčce klubovny
(dosavadní hospody) by fotbalovému klubu zajistila do doby rekonstrukce objektu užívání této části
budovy za symbolických 100 korun měsíčně pro potřeby spolkové činnosti FK Dobřejovice a jejich
příznivců. Po provedení kompletní rekonstrukce objektu by pak
byl v tomto prostoru obnoven provoz hospody. Nájemné z ní by obci
pomohlo financovat provoz rekonstruovaného a vylepšeného sportovního areálu.
Zásadním dokumentem plánovaného vyrovnání by měla být veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace. Tato dlouhodobá dotační
smlouva by měla zajistit financování činnosti FK Dobřejovice v oblasti provozování fotbalu v obci. „Náš
návrh počítal s tím, že v obci by
v budoucnu fungoval pouze jeden
fotbalový klub, který by zajišťovat
fotbalovou činnost od dětí, mládeže až po dospělý fotbal. A to by měl

být právě FK Dobřejovice,“ doplnil
starosta Martin Sklenář. Výši ročního příspěvku by si mělo specifikovat samo vedení klubu. Doba trvání smlouvy by pak měla vycházet
právě z této částky a z ceny nemovitosti stanovené soudním znalcem
na 4,4 milionu korun. Smlouvy
jsou koncipovány tak, aby finanční
prostředky, které budou dlouhodobě poskytovány z rozpočtu obce,
byly využity výhradně na podporu
fotbalové činnosti bez ohledu na
personální obsazení ve vedení fotbalového klubu i obce.
Návrhy smluv byly předloženy vedení FK Dobřejovice k připomínkám. To se rozhodlo nechat si
zpracovat svůj vlastní znalecký posudek a probrat vše se svým právním zástupcem i se členy spolku.

Další jednání by mělo proběhnout po uzávěrce tohoto čísla
v širším obsazení za účasti členů
i budoucího vedení fotbalového
klubu i zastupitelů obce. „Věřím,
že se dokážeme při hledání řešení této věci oprostit od osobní roviny a budeme mít na srdci jen to,
aby dobřejovický fotbal měl do budoucna zajištěny co nejlepší prostory a finanční podporu pro svou
činnost a její rozvoj,“ uzavřel starosta Sklenář. n Milan Hulínský
Poznámka redakce: Těsně po uzávěrce čísla obdržela Obec Dobřejovice informaci od FK Dobřejovice
o odmítnutí navržené společné
schůzky. Fotbalový klub zároveň
veškeré jednání o této věci předal
svému právnímu zástupci.

Obec v roce 2020 opět hospodařila s velkým přebytkem
Příjmy 2020
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P

říjmy dobřejovického rozpočtu činily v roce 2020 celkem 25 965 924,42 korun.
Dvě třetiny z této částky tvořily
sdílené daně ze státního rozpočtu, daň z nemovitých věcí a další daně a místní poplatky. Přes
3,6 milionu korun obec vybrala
na pronájmech svých nemovitos-
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tí a za služby občanům, jako je například svoz odpadů.
„Již dva roky také důsledně uzavíráme dohody o spolupráci se
všemi stavebníky nových domů.
Od nich jsme v loňském roce do
Fondu infrastruktury vybrali částku přesahující tři miliony korun,“
uvedl starosta Martin Sklenář.

Výdaje rozpočtu v daném roce činily 20 888 870,22 korun. Nejvíce
peněz šlo do oblasti dopravy. Jedná
se především o projekci a výstavbu nových chodníků, stezek, přechodů a opravy silnic. Součástí této
sumy je i příspěvek obce na hromadnou dopravu. Okolo pětiny výdajů jde do nakládání s odpady
a do správy a údržby zeleně. Provoz
obecního úřadu spotřebuje přibližně patnáct procent rozpočtu.
V roce 2020 tedy nakonec rozpočet skončil přebytkem ve výši
5 077 054,20. „Vzhledem k tomu,
že v oblasti dopravy, služeb pro
občany, kultury, sportu a školství
plánujeme uskutečnit projekty
za mnoho desítek milionů, budou
se nám uspořené peníze již zanedlouho více než hodit,“ uvedl místostarosta Jan Chvátal.
Hospodaření obce je pod bedlivým dohledem auditorské firmy
ATLAS AUDIT s.r.o. Ta jej zkoumala

v roce 2020 již třetím rokem. Ani
při velmi podrobné analýze auditoři nezjistili žádné chyby a nedostatky. Také finanční výbor došel
ke stejnému závěru. Obecní zastupitelstvo tak na svém květnovém
zasedání mohlo schválit předložený závěrečný účet obce a účetní
závěrku za rok 2020 bez výhrad.
n Milan Hulínský

NEJVĚTŠÍ INVESTICE
roku 2020:
• Cesta do Modletic
• Rozšíření chodníku Čestlická
- první fáze
• Měřiče rychlosti s kamerami
• Garáž pro obecní techniku
• Elektromobil pro údržbu
• Zvýšení kapacity ČOV
• Klimatizace v MŠ Korálek
• Sítě pro obecní pozemek
v lokalitě OPTREAL II
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Nový protihlukový val by Povodí Vltavy chce koupit
mohl chránit obec již letos pozemky na úpravy toku
Státní podnik Povodí Vltavy se chystá na základě
podnětu obce stabilizovat
podemleté břehy potoka
u fotbalového hřiště. K tomu ale potřebuje zakoupit
části obecních pozemků.

J

Hluk z okolních dálnic a silnic je jedním z palčivých
problémů Dobřejovic. Protože se dlouhodobě nedaří zajistit nápravu u státu,
pokouší se zlepšení zajistit
obec na svém katastru.

P

roti hluku z pražského dálničního okruhu bojují Dobřejovice spolu s Modleticemi, Herinkem a Jesenicí již od jeho
otevření. Tyto obce si nyní u krajské hygienické stanice vyžádaly
podle zákona o svobodném přístupu k informacím výsledky měření hluku za roky 2019 a 2020.
Každoroční měření hluku bylo totiž podmínkou kolaudace okruhu
D0. Z obdržených výsledků je zřejmé, že hladiny hluku na měřícím
bodě v Dobřejovicích jsou těsně
pod horní hranici limitů. „Po změně zákona se totiž naprosto nepochopitelně od naměřených hodnot
odečítá odchylka kvůli nepřesnosti měření. Z hlediska zajištění
ochrany zdraví obyvatelstva by se
ale logicky měla nepřesnost měření spíše přičítat,“ uvedl starosta
Martin Sklenář.
Ze strany Ředitelství silnic
a dálnic se v dohledné době bohužel nedá počítat s výstavbou slibovaných protihlukových stěn u dál-

ničního okruhu. Vedení obce proto
zahájilo jednání s majiteli pozemků dotčených výstavbou protihlukového valu podél silnice II/101.
Ten je jako veřejně prospěšná stavba zakotven v územním plánu a jeho vybudování je také součástí
strategického plánu obce.
„V této souvislosti jsem oslovil
také společnost KPV Beta, která
vlastní jeden z dotčených pozemků.
Na našem osobním jednání se ukázala možnost uzavřít oboustranně
výhodnou dohodu,“ popsal starosta Martin Sklenář. KPV Beta by měla zájem uložit jimi vlastněný vodovodní řad vedoucí do modletické
obchodní zóny do obecního pozemku, který je v katastru a územním plánu veden jako cesta podél
budoucího valu. Obec s uložením
vodovodu bude souhlasit za podmínky následného vybudování
zpevněné cesty na tomto pozemku
a hlavně za významný podíl společnosti na vybudování protihlukového valu. „V současné době probíhá zpracování protihlukové studie
valu a odkup pozemků. Chtěl bych
tímto všechny majitele dotčených
pozemků požádat, aby vyšli tomuto záměru vstříc a umožnili výstavbu této prospěšné stavby,“ apeloval starosta Sklenář.
n Milan Hulínský

iž v roce 2018 upozornilo vedení obce správce toku na nebezpečně podemleté břehy
Dobřejovického potoka v úseku
mezi návsí a mostkem u fotbalových hřišť. Při jednáních o opravách přišla řeč i na úzký prostor
pod betonovým mostkem u fotbalového hřiště, který při povodních tvoří překážku protékající vodě. „U pracovníků Povodí Vltavy
jsme našli porozumění a domluvili jsme se na spolupráci. Povodí
nechalo zpracovat projekt úpravy toku a stabilizace podemletých
svahů a tyto práce také zaplatí.
My jsme se zavázali zajistit přeložky vedení plynu a elektřiny vedoucí po betonovém mostku a zajistíme také výrobu a umístění širšího
a delšího dřevěného mostku,“ popsal místostarosta Jan Chvátal.

Při práci na projektu se ukázalo, že některé opěrné zídky je potřeba umístit na pozemky, které
nyní patří obci. Povodí Vltavy jako
státní podnik nemůže investovat
do staveb na cizích pozemcích.
Proto tyto nově oddělené pozemky nechalo zaměřit a požádalo
obec o převod do svého vlastnictví. „Původně jsme chtěli tyto pozemky směnit s Povodím za jejich
pozemek v Mlýnském rybníce, kde
se dlouhodobě snažíme pozemky
vykupovat a následně zajistit jeho
odbahnění. Bohužel se ale ukázalo, že na pozemku vázne žaloba a pozemek nyní směnit nelze,“
upřesnil místostarosta Jan Chvátal. Obecní zastupitelstvo proto
schválilo záměr požadované pozemky Povodí prodat za odhadní
cenu. Součástí připravované kupní smlouvy bude také závazek Povodí Vltavy přednostně prodat
obci za odhadní cenu část pozemku v Mlýnském rybníce v případě,
že žalobní návrh na určení vlastnictví nebude úspěšný a tento pozemek zůstane v majetku Povodí
Vltavy.
n Milan Hulínský

KRÁTC E
Při projednávání dokumentace pro stavební povolení na nový chodník a zastávky na Košumberku byl ze strany ČEZ Distribuce vznesen
požadavek na přeložku vedení vysokého napětí. Vzhledem k záměru
vybudovat autobusové zastávky zde totiž dojde k rozšíření vozovky.
Stávající vedení VN by se tak v úseku dlouhém cca 80 metrů dostalo
pod komunikaci, což neodpovídá požadavkům ČEZ Distribuce. Plánovaná cena schválené přeložky je 500 000 Kč bez DPH.
Dosavadní smlouva s auditorskou společností ATLAS AUDIT s.r.o., která již třetí rok provádí kontrolu hospodaření obce, vypršela. Proto byla
zastupitelstvem schválena nová smlouva o přezkoumání hospodaření
obce Dobřejovice na následující období, tedy na rok 2021. Spolupráce s danou společností je pro obec velkým přínosem v oblasti kontroly i v rámci poradenství. Cena prací zůstává stejná jako loni.

1239

30. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

Tolik je k 1. 1. 2021 dle Českého statistického úřadu obyvatel Dobřejovic. Ve srovnání s loňským rokem nás je o dvanáct více. Z tohoto počtu
je 619 mužů a 620 žen, takže tento poměr je opravdu vyrovnaný! Toto
číslo je velmi důležité pro částku, kterou obec dostává přerozdělenu ze
státního rozpočtu ze sdílených daní. Jeden člověk s trvalým pobytem
v obci přináší Dobřejovicím okolo 12 000 Kč ročně!

Zastupitelstvo proběhne ve čtvrtek 10. 6. 2021
od 18 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Vzhledem k epidemické situaci bude zasedání
opět vysíláno také na facebookovém profilu
Obec Dobřejovice.

ČÍ SLO MĚSÍ CE

www.dobrejovice.cz
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Služba Mobilní rozhlas je
tady pro vaše pohodlí!

Pneumatiky a autobaterie
můžete odevzdat zadarmo!

Překvapila vás dopravní
uzavírka vaší ulice? Nevěděli jste o odstávce vody
či elektřiny? Utekla vám
nějaká kulturní akce? Pak
s největší pravděpodobností ještě nevyužíváte
službu Mobilní rozhlas!

Za likvidaci starých pneumatik a autobaterií bylo
doposud nutné ve sběrném
dvoře platit. Možná proto se jich někteří zbavovali odhazováním do příkopů
u silnic. V dobřejovickém
autoservisu a vrakovišti
ale nyní můžete tyto odpady odevzdat zdarma!

S

ystém pro informování občanů nazvaný Mobilní rozhlas používáme v naší obci
více než dva roky. Přesto se nám
občas stává, že některý z občanů
o této možnosti neví. A většinou
to zjistíme ve chvílích, kdy si někdo stěžuje, že se k němu nedostaly pro něj důležité informace.
A co vlastně tento systém umí?
Registrovaným občanům či návštěvníkům Dobřejovic díky ní
především zasíláme informační
SMS zprávy. Nemusíte se bát, že
by vám chodily zprávy, o které nemáte zájem a soustavně vás rušily. Při registraci totiž zvolíte jen
ty z devíti kategorií zpráv, které
vás zajímají. Důležité je také vy-

plnit alespoň ulici vašeho bydliště, protože například informace
o odstávkách či uzavírkách zasíláme pouze uživatelům z ulic, kterých se omezení týká. Registraci do systému provedete na webu
dobrejovice.mobilnirozhlas.cz, či
můžete na obecním úřadu vyplnit
papírový formulář.
Fandové moderních technologií mohou také využít aplikaci
„Mobilní rozhlas“ pro chytré telefony. Přes ní se můžete do systému nejen registrovat, ale máte
v ní na jednom místě veškeré aktuality z webu, informace z úřední
desky či veškeré aplikací odeslané
zprávy. Výbornou funkcí jsou fotohlášky Zmapujto. Díky nim můžete vyfotit a na obecní úřad poslat
upozornění na nedostatky i náměty na zlepšení. Stačí přímo v aplikaci vyfotit černou skládku, výmol
na silnici, nesvítící lampu, zničenou lavičku nebo například sraženou zvěř, označit místo a odeslat.
A my se již postaráme o nápravu.
n Obecní úřad Dobřejovice

Tato služba funguje v rámci
takzvaného „zpětného odběru“.
Výrobci a prodejci musí ze zákona
zajistit místa, kde je možné tyto
druhy odpadu zdarma odevzdat
k následné ekologické likvidaci.

Takové místo je nově v dobřejovickém autoservisu v ulici
U Parku 191. Jedná se o budovu s autovrakovištěm u silnice
vedoucí k Mlýnskému rybníku.
Pneumatiky a autobaterie, které nejsou znečištěné, je zde možné odevzdat v provozní době, tedy od pondělí do pátku od 8:00
do 17:00. Lze odevzdat maximálně 4 až 8 kusů na občana a rok,
větší množství je třeba konzultovat na telefonu 602 390 400.
Na něm vám pracovníci sběrného místa odpoví na vaše případné dotazy.
n Obecní úřad Dobřejovice

Knihovna ve Spolkovém
domě je opět otevřena

Proběhl dopravní průzkum
tranzitní dopravy v obci

Intenzita automobilové dopravy se po poklesu v důsledku pandemie pomalu
vrací k normálu a tak dne
11. května mohl proběhnout dopravní průzkum.

P

odrobný dopravní průzkum
přinese hlavně údaje o tom,
odkud a kam míří automobily projíždějící naší obcí. Tyto podklady dosud nejsou k dispozici
a jsou naprosto nezbytné pro nalezení možností, jak část z automobi-
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Po mohaměsíčním přerušení se mohla obecní knihovna opět vrátit do svého
běžného provozu.

lů projíždějících přes Dobřejovice
odvést mimo obec. Výsledky průzkumu a návrhy možných dopravních opatření by měly být hotové
koncem léta. n OÚ Dobřejovice

D

obřejovická obecní knihovna je umístěna ve Spolkovém domě na adrese U Kapličky 44, Dobřejovice.
Od 21. května zde na vás opět každý pátek čeká od 15:00 do 17:00
knihovnice, paní Vlasta Marcinková. Ta vám je připravena nabídnout
něco ke čtení z široké nabídky.

Vstup do knihovny je vzhledem k pandemii zatím možný
pouze se zakrytím dýchacích
cest respirátorem či nanorouškou. K dispozici budete mít
u vstupu také dezinfekci. Pro
knihovny a podobné provozy je
vládními nařízeními mimo jiné
stanoven také maximální počet
návštěvníků a povinnost udržovat rozestupy. Ale to v naší
knihovně nebývá problém. Těšíme se na vás!
n Obecní úřad Dobřejovice
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Očkování psů proti
vzteklině proběhne 9. 6.

P

odle veterinárního zákona
má každý majitel psa staršího 3 měsíců zákonnou
povinnost zajistit očkování proti
vzteklině. Hromadné očkování bude provádět MVDr. J. Šimr na obvyklém místě na návsi u pošty ve
středu 9. června od 18 hodin. Podle nové legislativy není možné
očkovat nenačipovaného psa!
Pro psy, za které byl uhrazen
letošní místní poplatek ze psa,
je očkování zdarma. Ostatní psi
mohou být očkováni po uhrazení poplatku 100 Kč. Všichni chovatelé budou mít možnost rozšířit

očkování ještě o psinkový komplex, a to za příplatek 250 Kč. Psa
na vodítku předvádí k očkování
dospělá osoba.
n Obecní úřad Dobřejovice

PLATBA POPLATKU

Připomínáme, že posledního
května uplynula lhůta pro úhradu poplatků za psy na rok 2021.
Dále žádáme majitele psů, kteří tak ještě neučinili, o nahlášení čísla čipu na obecním úřadě. Bližší informace najdete na
www.1url.cz/@PoplatekPsi.

CO A JAK ?

Jak se má správně jezdit
v obytných zónách?
Obytné zóny jsou v Dobřejovicích vyznačeny v řadě lokalit rodinných domů.
Na základě podnětů od občanů víme, že mnohdy řidiči neví, co tato značka znamená a jak podle ní jezdit.

D

le legislativy je obytná zóna zastavěná oblast, jejíž
začátek je označen dopravní značkou „Obytná zóna“ a konec je označen dopravní značkou
„Konec obytné zóny“. Obytné zóny jsou místa izolovaná od běžných pravidel silničního provozu.
Pravidla silničního provozu
jsou v obytných zónách stanovena
tak, aby byla v ideálním případě
co nejvhodnější a nejbezpečnější
pro místní obyvatele a jejich klidný rodinný život. Chodci zde mohou užívat pozemní komunikaci
v celé její šířce, jsou zde povoleny

také hry dětí na vozovce. V obytné
zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům,
které nesmí ohrozit. V případě
nutnosti musí zastavit vozidlo. Na
druhou stranu musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro
děti hrající si v obytné zóně. Stání
je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
Na všechny řidiče apelujeme,
aby v zájmu bezpečnosti chodců
a obzvláště dětí jezdili v obytných
zónách v souladu s těmito pravidly.
n Obecní úřad Dobřejovice

PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLNÍ
ROK 2021/2022
SPUŠTĚNY NA www.flowzus.cz
Nabízené obory v OC Spektrum Čestlice:
Hudební obor – Hra na klavír, Hra na zobcovou flétnu, Hra na klavír, Sólový zpěv,
Hra na violoncello, Hra na trubku.
Výtvarný obor – Kresba a malba, Keramika.
Taneční obor – Taneční výchova.
Literárně dramatický obor – Dramatická výchova.

Nabízené obory v ZŠ Světice:
Hudební obor - Sólový zpěv, Hra na zobcovou flétnu, Hra na klavír, Hra na kytaru, Hra
na violoncello.

Nábor nových žáků pro přípravný ročník od 5 let a pro základní studium od 7 let.

Elektronické přihlášky lze zasílat do 11. června 2021
FLOW - Základní umělecká škola a Středisko volného času
OC Spektrum, Obchodní 329, 251 01, Čestlice

mob: 777 740 581

tel: 224 250 498 info@flowzus.cz

www.dobrejovice.cz
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Při procházkách v okolí obce můžete k odpočinku využít dvě nové
lavičky - u nové cesty od silnice k parku směrem na Osnici a u cyklostezky nad remízkem. Přejeme pěkné posezení a výhledy!

DŘÍVE

Obec zajistila u správce Dobřejovického potoka opravu podemletého břehu u zadního fotbalového hřiště. Fotbalisté budou moci
házet aut bez obav, že by u toho spadli do potoka.

NYNÍ

Odbočka ulice K Lesíku, kterou začíná pěší stezka k rybníku Skalníku, dostala nový povrch. Byly odtěženy navážky jílu a štěrku a na povrch
byl navezen a zaválcován asfaltový recyklát.

DŘÍVE

NYNÍ

Ve slepé části ulice u Kapličky vedoucí k pěšímu průchodu k fotbalovému hřišti byl donedávna na komunikaci starý poškozený povrch
a voda odtud stékala do dvora rodinného domu. Nový asfalt a odvodnění tyto problémy vyřešily.

KRÁTC E
Dobřejovický Zpravodaj je nově k dispozici také ve stojanu umístěném na kiosku Staročeské pekárny. Tedy přesněji vedle vejcomatu.
Z předchozího měsíce víme, že je zde o něj velký zájem, proto navyšujeme náklad Zpravodaje o dalších 50 kusů.
Arboristé prořezali proschlé větve na stromech naklánějících se nad
silnici v prostoru u fotbalového hřiště. Práce probíhaly s ohledem na
nutná omezení dopravy o víkendu, kdy jezdí méně automobilů, a asistovala u nich obecní policie.

Společnost OPTREAL splnila svůj závazek z doby výstavby lokality
kolem ulice Vačkářova a po několikaletém upomínání ze strany obce
na své náklady dodělala finální vrstvu horní části ulice U Křížku.

6
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Stále se na obecním úřadě hlásí další zájemci o adopci stromů.
V současné době probíhá vytipování lokalit pro nové výsadby. Novou
nabídku pro adoptivní rodiče zveřejníme v dalším čísle Zpravodaje.
Výsadba stromů proběhne na podzim 2021.
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SPO L EČENS K Ý A S P OLKOV Ý ŽIVOT

Květnové dění v Mateřské škole Korálek

Z

ačátkem měsíce května se
mohla Mateřská škola Korálek opět otevřít pro všechny děti. Vyráběli jsme přáníčka
maminkám k svátku, učili jsme
se říkanky a celý měsíc jsme se
věnovali tématu „rodina“. Velcí
předškoláci navázali dalším tématem „povolání“, ke kterému jsme
shlédli hudební pořad Abeceda.
V tomto měsíci nás čeká ještě
výlet do blízkého okolí. Malí kamarádi půjdou s batůžky na pě-

ší túru k rybníku Skalník. Předškolní děti se svezou autobusem
k Dendrologické zahradě, kde je
pro ně připravena prohlídka s naučným programem. Moc se všichni těšíme a pevně věříme, že nám
vyjde počasí.
V tomto měsíci proběhl také zápis do naší mateřské školy. Všechny místní děti z Dobřejovic byly
přijaty. Přejeme vám krásné jarní
dny a pozitivní náladu.
n děti a kolektiv MŠ Korálek

INZERCE

www.dobrejovice.cz
Krajanka paštiky100g A5.indd 1
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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

Jozef Papp
8
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Z PRÁV Y Z REDA KC E

Nahlédnutí do zákulisí vzniku Dobřejovického zpravodaje
Každý měsíc nacházíte ve
svých schránkách nové číslo Dobřejovického zpravodaje. Je mi ctí, že mohu být
již třetím rokem jeho šéfredaktorem. Rád bych vás
nyní pozval k takovému
malému nahlédnutí do zákulisí jeho přípravy.

N

ejdříve pár slov o mě. Jmenuji se Milan Hulínský,
jsem bývalý novinář. Do
roku 2002 jsem pracoval jako zástupce vedoucího pražské přílohy
MF DNES. Delší dobu se už ale živím takzvaně „na volné noze“.
Dobřejovický Zpravodaj vychází každý měsíc s výjimkou letních
prázdnin, pro které připravujeme
na jejich začátku dvojčíslo. Náklad
aktuálně navyšujeme kvůli velkému zájmu na 600 kusů. Snažíme
se Zpravodaj připravovat tak, aby
nabízel co nejpestřejší skladbu
informací z dění v Dobřejovicích.
Pokud zůstane volný prostor, doplňujeme také zajímavosti ze sousedních obcí. Při jeho přípravě
se řídíme „Pravidly pro vydávání
Dobřejovického zpravodaje“, které
stanovilo a schválilo obecní zastupitelstvo. K dispozici jsou na webových stránkách obce.
Na obsahu každého připravovaného vydání začínám pracovat
obvykle na konci prvního týdne
v měsíci na poradě, kterou mám
se starostou a místostarostou obce. Od nich si jako šéfredaktor
a autor většiny článků nabírám informace k tomu nejpodstatnějšímu, co se v obci stalo, děje anebo
se plánuje. Jako důležité podklady
mi slouží také zápisy ze zasedání
obecního zastupitelstva či obecní
web a facebook. Rozhodnutí o finální podobě obsahu, tedy o čem
se bude psát, ale zůstává na mě
a mé zodpovědnosti.
Do redakční uzávěrky každého
vydání Dobřejovického zpravodaje, která je uveřejněná na webových stránkách obce a v tiráži zpravodaje na jeho poslední straně,
shromažďuji informace a případně i příspěvky od obyvatel obce
či zastupitelů. Bohužel takovýchto
příspěvků přichází poměrně málo. Na druhou stranu je ale pravda, že se stejným problémem se
potýká velká většina obdobných
městských a obecních zpravoda-

jů. O to více bych chtěl poděkovat všem, kteří do Zpravodaje přispívají - ať už se jedná o reportáže
z kulturních akcí, informace z mateřské školy, články z fotbalového dění, tipy na cvičení jógy nebo
výlety do okolí, či články o historii obce. Jsem rád, že v poslední
době také posíláte vaše fotografie ze života v Dobřejovicích, které následně zveřejňujeme. Nejaktivnějším fotografem je bezesporu
Jozef Papp se svým dronem. Budu samozřejmě rád, pokud přispěvatelů bude přibývat. Zájemci
si mohou vymyslet i rubriky, kterým by se chtěli pravidelně věnovat. Klidně mě kontaktujte se svými nápady. Budu za ně rád, stejně
jako za připomínky k obsahu či
formě zpravodaje. Psát mi můžete na zpravodaj@dobrejovice.cz.
Po termínu uzávěrky každého čísla nastává čas pro samotné zpracování informací do podoby článků a podle stanovených
pravidel zařazuji i případnou inzerci, která přichází od zájemců
na obecní úřad. Na samotné zpracování Dobřejovického zpravodaje máme v redakci zhruba týden.
A zde bych chtěl „smeknout“ před
manželi Janem a Martinou Chvátalovými. Oba mají totiž velkou
zásluhu na tom, že zpravodaj vypadá tak, jak vypadá. A oba tuto
práci dělají bez nároku na jakoukoliv odměnu. Honza připravuje grafiku a předtiskovou podobu zpravodaje, Martina se stará
o finální jazykové a stylistické korektury. Spolupráce s nimi je nejen skvělá, ale i lidsky velmi příjemná.
Když jsou noviny graficky připravené a jak se říká „zalomené“,
nastává čas pro Dobřejováka Arne
Charváta a jeho tiskárnu Archtisk.
Také s ním je spolupráce výborná
a díky němu je Dobřejovický zpravodaj vždy kvalitně a včas na obecním úřadě připravený k distribuci. O tu se pak většinou v první dny
nového měsíce stará již ustálená
parta dobrovolníků, mezi něž patří především Verča Brabcová, Iveta Stehlíková, Markéta Zdeňková,
Pepík Lát či Vítek Chvátal. No a pár
dní poté, co Dobřejovický zpravodaj najdete ve svých schránkách,
se příprava dalšího vydání rozjíždí opět nanovo.
n Milan Hulínský

Texty od šéfredaktora i dalších autorů graficky upravuje Jan Chvátal.

První kolo korektur provádí všichni v kanceláři obecního úřadu.

Finální jazykovou korekturu má na starosti Martina Chvátalová.

Firma Arne Charváta zajišťuje tisk Zpravodaje včetně dodání na OÚ.

Zpravodaj do schránek roznáší dobrovolníci, někdy i ti nejmladší.
www.dobrejovice.cz
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ROZHOVOR

„Při pandemii prudce narostlo množství odpadu,“
říká Tomáš Žoha z říčanské svozové firmy FCC

J

iž patnáct let zajišťuje v Dobřejovicích svoz a likvidaci odpadu ze sběrných nádob společnost FCC Česká republika.
Poslední dva roky má naši obec
na starosti Tomáš Žoha, specialista pro nakládání s odpady.
Co všechno v Dobřejovicích tedy
zajišťujete?
TŽ: Především je to nádobový
sběr směsného odpadu i plastového odpadu od domů. Dále svoz
plastů, papíru, skla, kovů a jedlých olejů z veřejných separačních stanovišť. Doplňkově provádíme také čištění komunikací.
Vzhledem k nutnosti obsluhovat
nádoby na plast a papír dvakrát
týdně je nasazení techniky z naší strany enormní. Dobřejovice
obsluhuje devět svozových vozů
a příležitostně jeden vůz pro čištění komunikací.
Co se děje dál s odpadem svezeným z obce?
TŽ: Většinu směsného odpadu svážíme do ZEVO (Zařízení na
energetické využití odpadu) Malešice. V případě odstávky či překročení kapacity ZEVO dopravujeme odpad přes překládací stanici
na skládku Uhy u Velvar. Plast míří
na třídicí linku, kde se ručně třídí
na recyklovatelné a nerecyklovatelné složky. Vše, co nelze recyklovat, se předává na ZEVO Malešice
k energetickému využití. Papír také putuje na třídicí linku k ručnímu dotřídění. Po rozdělení na jednotlivé složky, jako je například
kancelářský papír či lepenka se ve
slisovaném stavu expeduje do papíren. Kovové odpady se mechanicky třídí na železné a neželezné
kovy a používají se k produkci ko-
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vových výrobků. Jedlé oleje se roztřídí a po filtraci se používají pro
výrobu ekologicky odbouratelných olejů pro ztrátové mazání.
Jak jsou na tom obyvatelé naší
obce s tříděním odpadů?
TŽ: Povědomí o třídění odpadu a samotné třídění odpadu je
u obyvatel Dobřejovic na velmi vysoké úrovni.
Kolik směsného odpadu v průměru každý Dobřejovák za rok
vyprodukuje?
TŽ: Co se týče odpadu svezeného firmou FCC, je to přibližně
152 kg ročně na každého občana
Dobřejovic. Nicméně přesný údaj
by se musel stanovit započítáním
odpadu, který lidé navíc odevzdali ve sběrném dvoře.
Které problémy zde v souvislosti se svozem odpadů řešíte?
TŽ: Drobným zádrhelem z nedávné doby byla zhoršená sjízdnost komunikací v zimních měsících. S tím se však letos potýkal
téměř každý.
Jak byste charakterizoval spolupráci s Dobřejovicemi?

TŽ: Skvělá! Z mého pohledu je
to dáno aktivním přístupen pana
starosty a především pana místostarosty, se kterým řeším vše
potřebné.
Co byste občanům směrem k likvidaci odpadů poradil?
TŽ: Jednoznačně aby minimalizovali objem odpadu vkládaného
do nádob na separovaný odpad.
Myslete prosím na ostatní, než
vhodíte do kontejneru na papír
nerozloženou krabici, která zabírá velké množství místa.
Na začátku letošního roku
vstoupil v platnost nový zákon
o odpadech. Jaké změny pro vaši práci přinesl?
TŽ: Ty změny jsou obrovské.
Nový zákon přinesl velký nárůst
administrativy, zvýšila se i náročnost na dopravu a technická řešení spojená se svozem a likvidací
odpadu.
Do jaké míry vaše služby poskytované v Dobřejovicích ovlivnila
pandemie COVID 19? Mám tím
na mysli například i skladbu
a množství vyprodukovaných
odpadů.
TŽ: Stejně jako COVID 19 ovlivnil
každého z nás, tak výrazně ovlivnil
i produkci odpadu. Došlo k opravdu velkému nárůstu množství
veškerého odpadu. V první vlně
pandemie především směsného
odpadu, kdy v případě podezření
na nákazu mělo vše končit v nádobě na směsný odpad. Druhá vlna
pandemie pak přeplnila kontejnery na separovaný odpad. Příčinou
byl zejména rozmach nakupování
po internetu.
n Milan Hulínský

Ing. Tomáš Žoha
• věk 35 let
• v roce 2011 ukončil magisterské studium na Technické fakultě ČZU - obor
Silniční a městská automobilová doprava
• u společnosti FCC (A.S.A)
pracuje od roku 2012,
na provozovně Říčany od
2018
• záliby: rodina a motorismus

FCC Česká republika, s.r.o.
Působnost firmy v České republice se datuje od roku
1991. Od roku 2006 je jejím
majitelem španělská společnost FCC. V relativně krátkém
období se FCC stala jednou
z nejvýznamnějších evropských firem, zabývajících se
nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb.
Firmy FCC v České republice
obsluhují téměř 1,2 milionu
obyvatel a nabízejí komplexní
paletu služeb pro obce, podniky a živnostníky. Hlavní náplní jsou komplexní služby v oblasti nakládání s odpady jako
svoz a separace odpadů, zpracování druhotných surovin, sanace starých ekologických zátěží, čištění a zimní údržba
komunikací či výroba alternativních paliv z odpadů.
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Pražská integrovaná
Venkovní výstava soch ve
doprava od srpna podraží Velkých Popovicích
Pražští radní schválili zdražení jednorázových jízdenek v Pražské integrované
dopravě, které navrhl Středočeský kraj. Změny začnou platit od 1. srpna.

H

lavním důvodem zdražení je velký výpadek příjmů
způsobený pandemií koronaviru. Jen za loňský rok totiž
musel Středočeský kraj za chybějící jízdné dopravcům doplatit
zhruba půl miliardy korun. Pokud by k úpravě tarifů nedošlo,
musel by kraj přistoupit k razantnímu omezení poskytovaných přepravních služeb.
Úpravy se v našem kraji dotknou jak jednorázových jízdenek,
tak i předplatných kuponů. Ceny jízdenek pro jednotlivou jízdu
na území Středočeského kraje budou (kromě nejlevnější varianty na
15 minut za 18 Kč a dvoupásmové
jízdenky za 22 Kč) odstupňovány
po deseti korunách. Třípásmová
jízdenka bude stát 30 Kč, čtyřpásmová 40 Kč a například třinácti-

pásmovou jízdenku lidé pořídí za
130 Kč. Časová platnost jednotlivých jízdenek zůstává zachována a je i nadále odstupňována po
půl hodině. Přibližně o čtvrtinu také zdraží měsíční, čtvrtletní a roční kupóny pro vnější pásma PID.
Kromě úpravy cen jednotlivých
i předplatních jízdenek na území Středočeského kraje dojde také vzhledem k provázanosti tarifů
k úpravě cen jízdenek pro jednotlivou jízdu na území Prahy. Současná jízdenka na 30 minut bude nově stát 30 Kč (dosud 24 Kč)
a devadesítiminutová jízdenka bude stát 40 Kč (dosud 32 Kč). Ceny
pražských předplatných kuponů
včetně nejvýhodnější roční jízdenky za 3 650 Kč zůstanou zachovány, stejně jako všechny dosavadní slevy pro různé věkové skupiny.
Zjednoduší se zároveň systém
prokazování nároků na tyto slevy.
Podrobnosti a další informace o Pražské integrované dopravě
najdete na adrese www.pid.cz nebo telefonním čísle 234 704 560.
n Milan Hulínský

S

polek Nové Habří s podporou nadace Kozel lidem otevřel na veřejných prostranstvích v centru Velkých Popovic
výstavu dvanácti děl českých výtvarníků a sochařů.
Výstava vyvolává nové pocity z notoricky známých míst. Návštěvníky přivádí do míst, kam

běžně nechodí, a směruje jejich
pozornost do zákoutí, která dosud přehlíželi.
Sochy budou v centru Popovic
nedaleko pivovaru až do 30. listopadu. Mapku s jejich umístěním
i další informace naleznete na
www.vpsochy.cz.
n Milan Hulínský

Průhonické Alzheimercentrum nabízí svým klientům
unikátní zážitky z virtuálního cestování

J

edním z nejmodernějších
způsobů aktivizačních metod
používaných v Alzheimercentru Průhonice jsou brýle pro virtuální realitu.
Virtuální realita je speciální
technologie umožňující uživateli prožít čas v simulovaném prostoru nejrůznějšího charakteru. Iluze reality je trojrozměrná
a působí velice věrohodně – člověk používající tyto speciální brýle nabývá dojmu, že se skutečně
nachází ve zcela jiném prostředí, než v jakém si brýle nasadil
a v jakém se nachází doopravdy. Klienti centra se tak za jeden
den mohou podívat například na
Karlštejn, k moři nebo dokonce přímo do vesmíru. Aktivizační
metoda využívající virtuální realitu je mezi klienty velmi oblíbená.
Pro klienty Alzheimercentra
Průhonice je velmi lákavé podívat
se například na české hrady, zámky nebo jiné památky, které na-

foto: www.alzheimercentrum.cz
vštěvovali v mládí a nyní už by pro
ně skutečný výlet byl příliš náročný. Jiní upřednostňují cestování
po Evropě nebo za oceán, kde například žijí jejich příbuzní, a oni
se jim touží takto pomyslně přiblížit. Někteří odvážlivci se pustili dokonce na horskou dráhu a do
plavání se žraloky.
Příznivé ohlasy sklízela také
zprostředkovaná realita moř-

ského pobřeží, která skvěle
funguje zejména v doplnění fyzického vjemu z písku na fototerapeutické pláži v průhonickém
centru či jemného poprašku kapek vody.
Po celou dobu, kdy mají klienti nasazené brýle pro virtuální
realitu, je v jejich těsné blízkosti přítomen aktivizační pracovník. Toto je velmi zásadní, neboť

virtuální zážitek zcela mění aktuální dojem reality a je nutné,
aby se klienti po celou dobu cítili v klidu a v bezpečí. Zatímco
pak sjíždějí divokou řeku v Amazonii, drží aktivizačního pracovníka pevně za ruku a přes veškeré vzrušení a napětí vyvolaného
virtuálním zážitkem neztrácejí
pocit stability.
Možnosti, které nabízí virtuální realita, jsou nepřeberné. Personál centra je schopen jednoduchým způsobem naplňovat
i specifická přání klientů a navštívit zvláštní nebo naopak dobře známá místa, která by jim jinak
zůstala nepřístupná.
Život klientů Alzheimercentra
Průhonice je díky těmto speciálním brýlím zase o něco barevnější, bohatší a rozmanitější, což je
při jejich terapiích primárním cílem.
n Milan Hulínský, s využitím
měsíčníku Jesenický kurýr
www.dobrejovice.cz 11
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Dobřejovice ve fotografiích včera a dnes
Díky fotografii z archivu paní Vlasty Marcinkové se můžeme podívat, jak
v Dobřejovicích probíhala těžba kamene, který je
nedílnou součástí starých
staveb a zídek v obci.

P

řiznám se, že jsem si automaticky myslel, že vpravo
zveřejněná historická fotografie pochází z lomu u rybníka
Skalník. Tedy z místa, které všichni velmi dobře známe z mnoha
kulturních akcí. Z omylu mě vyvedl až pamětník, pan Jaroslav
Adamec. Ten odhalil, že fotografie pochází z jiného lomu, ležícího o něco výše po proudu potoka,
v takzvané „zadní skále“.
Toto území, dnes od obce oddělené valem silnice II/101, se k těžbě kamene využívalo odnepaměti
(v lomu u Skalníka se začalo těžit až později). Ke třem navazujícím lomům v zadní skále na pravém břehu Dobřejovického potoka
vedla cesta od křížku u kaštanů.
Tedy od začátku dnešní ulice Na
Draškách, přes dnešní krajskou
silnici po začátku loni upravené
cesty vedoucí do Modletic. Přístup
k lomu u Skalníka vedl až do roku
1928 korytem Dobřejovického potoka. Až v uvedeném roce byl postaven cihlový mostek pod hrází
rybníka, který slouží dodnes.
Kámen zvaný prachovec se v obci používal na základy a zdi domů, zídky a také na štětování silnic a polních cest. Veškeré těžební
práce se nejdříve dělaly ručně za
pomoci sochorů, klínů, krumpáčů, motyk, palic, lopat, hrábí
a dřevěných koleček. Pan Adamec
si ale pamatuje, že později v lomu
u Skalníka těžili Havlíčkovi, bydlící u Mlýnského rybníka, kámen
za pomoci trhaviny. Zdá se, že většinou si kámen těžil vlastnoručně zdarma každý, kdo jej na svou
stavbu potřeboval. Dle historické kroniky bylo v dobřejovických
lomech možné odlomit desky až
o délce 190 cm a šířce 90 cm. Takto velké desky se v okolí používaly
mimo jiné i na stavby mostků. Při
lámání kamene byly dokonce vzácně nalezeny také zkameněliny.
Hlavním zdrojem stavebního
materiálu se později stala cihelna, která brala potřebnou hlínu

12 www.dobrejovice.cz

DŘÍVE: Na fotografii pořízené někdy mezi lety 1926 a 1930 by měli být Josef Vondrák (sedící) a Josef Bek
(stojící napravo od středu snímku).

NYNÍ: Lom v zadní skále si z lidských rukou již dávno vzala zpět příroda
z mohutné jílové vrstvy naplavené Dobřejovickým potokem. Zdroj
hlíny (takzvaný hliník) i cihelna se
nalézala pod hrází rybníka Skalník v místě, kde je slepá odbočka
ulice Skalická. Ještě dnes při různých stavebních úpravách se nalézají kvalitní cihly s označením –D–
znakem cihlářského mistra pana
Dudka a také začátečním písmenem názvu obce.

Lomy byly postupně opuštěny. Zadní skála byla na konci sedmdesátých let oddělena od obce
náspem silnice a zdejší lomy postupně zarostly. Ještě v roce 1986
se zde ale například konal táborák pro děti v rámci oslav dne
dětí. Lom u Skalníka se poté používal ke skladování větví a dalšího spalitelného odpadu. Tato
hromada donedávna tvořila zá-

klad tradičního pálení čarodějnic ve skále. Hromada ale také lákala k odkládání dalšího odpadu,
kterému nezabránila ani zavřená
závora. Situace se zlepšila po roce 2015, kdy proběhla stabilizace skalního svahu a prostor byl
upraven.
n Jan Chvátal
s pomocí pana Jaroslava Adamce
a paní Vlasty Marcinkové
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Neuskutečněné plány z obecního archivu
Zajímavosti o původu názvů dobřejovických ulic
jsme již vyčerpali. Proto
tímto zahajuji další rubriku. Čas od času se v ní ponoříme do obecního archivu a podíváme se na
záměry, které obec či další
investoři v minulosti měli,
ale které z různých důvodů
zůstaly neuskutečněné.

N

a „Studii obchodního centra Dobřejovice“ z listopadu 1993 jsem v obecním
archivu narazil náhodou, při vyhledávání jiného dokumentu. Studii vypracoval Ing. arch. M. Wolf
pro akciovou společnost Skalník. Ta měla v devadesátých letech v Dobřejovicích velké rozvojo-

vé plány, o kterých jednala s obcí.
Obchodní centrum mělo být základem budoucího náměstí, plánovaného jako obchodně administrativní centrum uprostřed
Dobřejovic. Obchodní centrum
(na obrázku umístěné v pravé
části u stromu) mělo být umístěno v parku mezi mostkem na návsi a parkovištěm před fotbalovým
hřištěm, v místě okolo památného
topolu. Součástí této stavby měla
být velká samoobsluha a tři další
menší obchody (cukrárna, bufet,
kavárna…).
Na stavbu obchodního centra
měly v dalších etapách navázat
další stavby, které schematicky vidíme naznačené i na vizualizaci.
Tyto stavby měly tvořit okraje náměstí od východu, kde měly pohltit i rodinný dům č.p. 38, a od zá-

padu, kde by navázaly na stávající
obecní úřad. Náměstí mělo vzniknout díky úplnému zatrubnění
Dobřejovického potoka v centru.
Z velkých plánů společnosti
Skalník v Dobřejovicích nakonec
postupně sešlo. Společnost se
dostala do finančních problémů,
které se projevily narůstajícími
dluhy u dodavatelů a také nedodělky a nesplněnými sliby. Skalník ukončil svou činnost ke konci
roku 1999 a zůstaly po něm soudní spory s jejími bývalými klienty i s obcí. Nápad na vybudování
nákupního střediska se pak ještě opakovaně ve spolupráci s obcí pokoušelo uskutečnit několik
místních podnikatelů i firem, ale
neúspěšně. A tak centrum Dobřejovic zůstalo beze změny. Bohužel ale nedošlo k tolik žádánému

zlepšení nabídky služeb pro dobřejovické občany.
Právě v této době obec opět
přemýšlí, kde by měly na návsi a v jejím okolí stát nové stavby pro služby občanům. Architekti své první návrhy projednají
s dobřejovickými občany v úterý
8. června navečer ve stanu na návsi. Přijďte se přesvědčit, že jejich
nynější návrhy jdou zcela jiným
směrem, než tento takřka třicet
let starý projekt! Cílem je nyní zachovat venkovský charakter obce
a zároveň citlivě určit místa pro
nové obecní budovy. V neposlední
řadě by mělo dojít také ke zpomalení automobilové dopravy a větší bezpečnosti chodců. Úpravami
by měl projít i Dobřejovický potok
a veřejná zeleň.
n Jan Chvátal

PLÁNY Z ROKU 1993: Potok v centru Dobřejovic měl být celý zatrubněný a nad ním mělo vzniknout nové náměstí s obchodním centrem (vpravo).

DNEŠNÍ STAV: Obchodní centrum mělo stát v dnešním parku mezi křižovatkou na návsi a parkovištěm u fotbalového hřiště.
www.dobrejovice.cz 13

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 6 / 2021

S PORT

Fotbalisté rozehráli turnaj nazvaný Covid Cup 2021
Amatérští fotbalisté mohou sice už hrát své zápasy, jejich soutěže se ale nedohrávají. FK Dobřejovice
se proto domluvil s několika dalšími týmy na sehrání
přátelských zápasů v rámci turnaje, který pojmenoval Covid Cup 2021.

J

ak zápasy v rámci tohoto netradičního turnaje vlastně probíhají? „Hrajeme systémem každý s každým, výsledky zapisujeme
do tabulky a pro vítěze je připravený pohár,“ uvedl Ondra Dvořák,
trenér A-týmu FK Dobřejovice.
Do turnaje se kromě našeho týmu přihlásili ještě SK Union Vršovice „B“, AFK Slavoj Podolí „B“,
AFK Nehvizdy, SK Slavia Jesenice a TJ Kunice „B“. Zápasy se hrají o víkendech. Více informací
o průběhu turnaje najdete v přiloženém rozpisu a na facebooku
FK Dobřejovice.
„Průběh turnaje, tedy i harmonogram naplánovaných zápasů
může samozřejmě ovlivnit vývoj
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pandemie koronaviru a s ní případně vládou vyhlášená omezující opatření. Pevně ale doufáme,
že se tak nestane,“ dodal Ondra
Dvořák, který zároveň pozval ke
shlédnutí zápasů všechny fanoušky, a to nejen dobřejovické.
Nutno dodat, že dobřejovický
tým skvěle zvládl nejen organizaci, ale i nástup do turnaje. V prvním přátelském utkání v rámci
turnaje porazil tým SK Union Vršovice „B“ poměrem 3:1. Hlavním
vítězstvím pro všechny ale bylo
setkání s přáteli, fanoušky a parťáky z týmu na skvěle připraveném hřišti.
n Milan Hulínský

JUNIOR DOBŘEJOVICE a OBEC DOBŘEJOVICE
pořádá

VI. ročník turnaje
dětí ročníku 2013 a mladších

O pohár obce
Dobřejovice
neděle 20. 6. 2021
od 09:00 na hřišti v Dobřejovicích
za účasti týmů:

za podpory partnerů:

Obec Dobřejovice nabízí plochy
na zábradlí předního fotbalového hřiště
pro umístění vašich reklam.
Minimální cena za umístění reklamy
je 1000 Kč/m2/rok (poplatek za užívání
veřejného prostranství).
Veškeré příjmy z reklam budou využity
přímo na podporu
dobřejovického fotbalu.

jsme hrdým partnerem projektu:

přijďte podpořit
nejmenší fotbalisty a užít si prima den...

14 www.dobrejovice.cz

Více informací u starosty Martina Sklenáře
Tel. 725 021 828, starosta@dobrejovice.cz
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Zveme vás do letního kina Cvičení ve Spolkovém domě

A

ni v letošním roce nám epidemická situace nedovolila
uspořádat dětský den pro
naše malé občánky a slibovaný
květnový výlet pro seniory. První
společenskou akci, kterou za dodržení vládních epidemiologických opatření můžeme uspořádat, je letní kino.
Prázdniny, které si bezpochyby
všichni zasloužíme, zahájíme letním kinem v sobotu 26. 6. 2021.
Promítání rodinného filmu pro zasmání a dobrou náladu „Špunti na
vodě“ začne ve 21:30.
Další promítání nás čeká uprostřed léta, tedy v pátek
30. 7. 2021, kdy od 21:00 uvedeme film pro dospělé diváky a mládež „Bourák“.

Na závěr prázdnin a pro veselé vykročení do školního roku plánujeme na sobotu 29. 8. 2021
od 20:00 celovečerní animovanou
pohádku „Obr Dobr“.
Promítat bude jako vždy pan
Ing. Petr Buňata ve skále u rybníka Skalník. Už loni jsme se přesvědčili, že zde bývá při promítání neopakovatelná atmosféra.
Věřím, že se Covid umoudří
a počasí se v jarních měsících vyřádí a budeme se moci po dlouhé odmlce sejít se svými přáteli a sousedy ve skále a prožijeme
společně tři krásné letní večery
u pohodového filmu.
Do letního kina Vás za kulturní
komisi srdečně zvu!
n Pavla Mikušková

Po dlouhé pauze způsobené
pandemií můžeme konečně zase začít cvičit. Prostory spolkového domu a přilehlého hřiště již čekají
na všechny, kteří si budou
chtít užít jógu či zumbu.

K

aždé pondělí a středu od
19:00 se můžete přijít na
hodinu JÓGY nejen příjemně protáhnout, ale rozproudit energii a posílit "štíhlé" svaly vašeho těla. Na konci hodiny
si dopřáváme pořádnou relaxaci,
takže z lekce odcházíte odpočatí
a s dobrou náladou.
Pro ty, kteří čekali na něco
svižnějšího a temperamentního

mám ve čtvrtek od 20:00 a neděli od 19:00 připravenou taneční hodinu ZUMBY. Garantuji,
že se na Zumbě zpotíte, pořádně
"hejbnete" bokama a vyčistíte si
hlavu. To všechno za doprovodu
krásné, rytmické hudby. Je to ten
nejlepší čas, kdy se Zumbou začít, protože vlastně všichni - staří Zumbáci i noví - začínáme po
dlouhé pauze, jakoby od znova :-).
Pondělí 19:00 - 20:00… Jóga
Středa 19:00 - 20:00… Jóga
Čtvrtek 20:00 - 21:00… Zumba
Neděle 19:00 - 20:00… Zumba
Pro více informací mě můžete kontaktovat na telefonu 776 633 974
či e-mailu lipota@email.cz.
n Táňa Lipowská

V polovině června slavnostně odhalíme obnovený křížek
Nedaleko silnice od dobřejovického špýcharu směrem k Průhonickému parku
stával podle starých map
křížek. Ten bude na stejném místě obnoven a společně jej odhalíme v sobotu 19. června.

N

a mapě takzvaného třetího
vojenského mapování, vytvořené okolo roku 1880,
je ještě křížek ležící na cestě z Osnice do Čestlic vyznačen. Na tomto místě vydržel až do šedesátých
let dvacátého století, kdy ho podle
Dobřejovické kroniky zničili neznámí chuligáni. Po křížku nezůstalo na tomto místě ani památky.
V sedmdesátých letech pak byla
v rámci scelování polí rozorána
i přilehlá cesta vedoucí k Osnici.
Tuto cestu začala obec obnovovat
v roce 2020. Byla zde vyseta tráva
a vysázeny nové stromy.
Nápad na znovuobnovení křížku přišel od dobřejovického občana, pana Martina Bartoně, který obci daroval také litinový kříž.

Ten sice nepochází z tohoto místa, ale poskytl základ pro obnovu našeho křížku. Bohužel se ani
mezi dobřejovickými občany, ani
na čestlické faře nepodařilo dohledat fotografie ani popis, jak
zdejší křížek vypadal. Výsledná podoba křížku tedy neodpovídá původnímu, neznámému,
vzhledu. Vlastní obnovy se ujal
místostarosta Jan Chvátal. Litinový křížek zbavil rzi a udělal
nové nátěry. V bazarech dohledal vhodné kameny a z nich vytvořil podstavec křížku. Ten doplnila mramorová deska s nápisem
připomínajícím obnovení křížku
i sousední cesty.
U příležitosti dokončení obnovy se bude v sobotu 19. června
od 15 hodin konat malá oslava,
na kterou jste srdečně zváni. Součástí bude krátké hudební vystoupení, drobné občerstvení a v jednání je také účast pana faráře
z Čestlic. Přijďte si setkání se sousedy v nově upraveném koutu naší vesnice!
n Obecní úřad Dobřejovice

www.dobrejovice.cz 15

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 6 / 2021

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY

CO, K DY, K DE V DO BŘEJOV IC ÍC H

JAKÉ BUDE CENTRUM

DOBŘEJOVIC?

úterý 8. června 2021 od 18:00 na návsi
• představení prvních návrhů architektů
• diskuze nad dotazy a podněty občanů
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Veřejné projednání konceptu návrhů „Architektonické koncepce centra obce Dobřejovice“
organizuje Obec Dobřejovice spolu se zhotovitelem - ateliérem re:architekti.
Protiepidemická opatření: Akce proběhne v souladu s nařízeními jako veřejné zasedání
zastupitelstva ve venkovním stanu s respirátory. S sebou: oblečení dle počasí, respirátor.

PŘIJĎTE OVLIVNIT BUDOUCNOST NÁVSI!

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 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

ŘÁDKOVÁ INZERCE:
Koupím zemědělské pozemky v okolí Prahy, nabízím minimálně 50 Kč/m2. Telefon: 603 442 474.
Do Průhonické botanické zahrady přijmeme zahradnici/zahradníka (zástup za RD): jedná se o běžné zahradnické práce při údržbě expozic botanické zahrady.
Požadujeme: Nejlépe vyučení v oboru či maturita na střední zahradnické či zemědělské škole.
Nástup ihned nebo dle dohody. Bližší informace: RNDr. Pavel Sekerka 606 637 565 / životopis zasílejte na
jaroslava.odvarkova@ibot.cas.cz / Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Průhonice
.

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