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Milí Dobřejováci,
začínají nám prázdniny a čas dovolených. Doufám, že tím i definitivně odkládáme roušky, kterých
jsme si „užili“ až až…
Mám velkou radost, že se nám
podařilo společně s vámi dokončit a na červnovém zastupitelstvu schválit Strategický plán
Dobřejovic na následujících deset
let. Je to klíčový dokument, který
nám dává jasnou představu, jakou obec chceme mít a v jakých
podmínkách tu chceme žít. Pro
nás je pak srozumitelným vodítkem pro naši práci a mimo jiné
i výhodou, jež nám může pomoci při snaze o získání dotací na
konkrétní projekty. Stát i kraj totiž většinou přidělují peníze těm
městům a obcím, které mají jasně formulovanou představu, kam
směřují a čeho chtějí dosáhnout.
A to my nyní máme. Představení
Strategického plánu Dobřejovic
proto věnujeme v tomto vydání
zpravodaje i výraznější prostor.
Těší mě také, že s velkou pravděpodobností již v polovině července budeme mít hotovou cestu
do Modletic. V průběhu zbytku
léta ji tak využijete k procházkám a k projížďkám na kole. Pracujeme i na nezbytném zvýšení
kapacity čističky odpadních vod
tak, abychom na ni mohli připojit
všechny nemovitosti v obci.
Život se po několikaměsíčním nuceném útlumu kvůli pandemii koronaviru vrací do obvyklých kolejí. Bylo to náročné a všichni si teď
zasloužíme a máme právo si oddychnout, srovnat myšlenky, zregenerovat tělo. Tak ať vám léto vyjde podle vašich představ. Užijte
si ho v pohodě a ve zdraví. Dobřejovický zpravodaj vyjde po obvyklé prázdninové přestávce až
na začátku září. Takže příjemné
počtení a mějte se fajn.

váš starosta
Martin Sklenář

Dobřejovice mají plán
na příštích deset let

Obecní zastupitelstvo jednohlasně schválilo Strategický plán obce Dobřejovice na období 2020 - 2030.
Co přináší nového a jak
probíhala jeho tvorba?

P

lánování budoucích kroků
je nezbytné pro kvalitní řízení jakékoli organizace, obec
nevyjímaje. „Chceme si být jisti, že
budeme věnovat naši energii a finance z obecního rozpočtu na řešení těch nejpalčivějších problémů. Uvědomujeme si, že veškeré
kroky je třeba dělat promyšleně
tak, aby směřovaly k hlavnímu cíli. Tím jsou pro nás Dobřejovice jako příjemné a bezpečné místo pro
život,“ shrnul hlavní důvody pro
zpracování nového strategického
plánu starosta Martin Sklenář.
„Díky podnětům od občanů
z plánovacích setkání a z dotazní-

ků jsme byli schopni lépe popsat,
jak by ideální Dobřejovice měly vypadat. Věřím, že v takové obci by
chtěla žít většina z nás,“ doplnil
starosta informace ke zpracované
vizi, jejíž text naleznete v rámečku
níže. Popisuje Dobřejovice v roce
2030, pokud se podaří uskutečnit
všechny plány.
Tvorba nového strategického
plánu začala v září 2019 ustanovením pracovní skupiny složené
ze zastupitelů a občanů. Následně
pokračovala za pomoci externího
facilitátora Ing. Arch. Petra Klápště dvěma plánovacími setkáními
s obyvateli a distribucí a následným zpracováním dotazníku. Výsledkem byl popis hlavních hodnot a problémů, které obyvatelé
Dobřejovic vnímají.
Na ochranu hodnot a řešení
problémů se v textu strategie pokoušeli najít recept členové dvou

pracovních skupin. „S výsledným
návrhem jsem velmi spokojen.
Věřím, že přesně vystihuje potřeby většiny občanů. Teď nás v zastupitelstvu a na obecním úřadu
čeká již „jen“ práce k co nejrychlejšímu naplnění tohoto plánu,“
komentuje výsledek místostarosta Jan Chvátal. Schválený strategický plán bude mimo jiné sloužit
při hledání dotačních zdrojů. Bude také pravidelně vyhodnocován
a podle potřeby aktualizován.
„Moc děkuji všem, kteří se
v pracovních skupinách, na plánovacích setkáních, či prostřednictvím dotazníku zapojili do práce na tomto, pro Dobřejovice
zásadním, dokumentu. I díky vám
mohl vzniknout kvalitní návrh,
kterým se budeme při naší další
práci řídit,“ uzavřel poděkováním
starosta Martin Sklenář.
n Milan Hulínský

VIZE DOBŘEJOVIC V ROCE 2030:
V centru Dobřejovic je dotvořena plnohodnotná, funkční a krásná náves s nabídkou základních služeb, které se navzájem doplňují a podporují a vybízí k zastavení a pobytu místní i projíždějící. Na návsi a při průtahu obcí jsou chodci důležitější než auta a mohou se pohodlně pohybovat bezbariérově všemi směry, automobilová doprava je zklidněná. Podoba návsi má venkovský charakter, přitom má šmrnc, zaujme a je
promyšlená i do detailu mobiliáře či zeleně.
Pro procházky a vyjížďky na kole máme okruh okolo celé obce, dobré propojení obou rybníků a bezpečné
cesty do okolních obcí. Všechny cesty jsou doprovázeny zelení v pásech, alejích, remízkách. Promyšlenými
terénními úpravami a výsadbami se zvýšila krása i ekologická hodnota krajiny a zároveň se snížilo riziko
povodní a vliv hluku z okolních silnic a dálnic.

www.dobrejovice.cz
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Strategický plán obce Dobřejovice
pro období 2020 - 2030
Na této dvoustraně bychom vás rádi v krátkosti
seznámili s obsahem nově
schválené strategie.

N

ový strategický plán reaguje především na potřeby vás - dobřejovických
občanů. To, jak právě vy vnímáte současný stav obce, vyplynulo
z úvodních plánovacích setkání
a z vámi odevzdaných dotazníků.
Velmi pozitivně v nich byla hodnocena zelená veřejná prostranství, která jsou dobře přístupná
pěšky i na kole a tvoří propojenou síť. Řada účastníků setkání to uváděla jako hlavní důvod,
proč se do Dobřejovic přistěhovali. Pochvalu také dostaly místní aktivní spolky. Obyvatelům se
líbí, že řada z nich zajišťuje širokou škálu aktivit a akcí. Místní
jsou také rádi, že v Dobřejovicích
existují alespoň základní služby,

jako jsou pošta, obchod, pekárna, hospoda či obecní úřad.
Není vůbec překvapivé, že jako
nejhorší negativní jev bylo zmiňováno narušení pohybu po obci a života v ní tranzitní automobilovou dopravou. Účastníci setkání
poukázali na několik desítek konkrétních problematických míst.
Negativní vlivy spojené s tranzitní dopravou jsou vnímány jako
násobně horší než jiné problémy.
S touto oblastí souvisí i často zmiňované chybějící autobusové spoje pro dojíždění do okolních obcí
a také neexistující či problematické úseky rekreačních tras. V neposlední řadě občanům vadí, že
základní služby v obci mají řadu
nedostatků a další potřebné služby chybí (restaurace, kavárna, sál
pro kulturu i sport…).
Právě na tyto podněty reaguje
schválený strategický plán. Členové pracovních skupin, věnujících

se dvěma tematickým oblastem,
navrhli na období následujících
pěti let 8 cílů dále rozpracovaných
do 38 dílčích opatření. Ty by měly pomoci zachovat a vylepšit to,
co dnes Dobřejováci vnímají pozitivně, a zároveň vyřešit nejčastěji zmiňované problémy. Jejich přehled najdete v tabulce níže.
Práce na dokumentu ale jeho
schválením nekončí. Během letních prázdnin rozpracují členové

pracovní skupiny navržená opatření až do úrovně jednotlivých
projektů s uvedením zodpovědných osob, termínů, předpokládaných nákladů i možností získání dotací. Projekty soustředěné
v takzvaném akčním plánu dále
poslouží například při každoroční tvorbě rozpočtů.
S celým textem strategického plánu se můžete seznámit na
www.1url.cz/@DobrejoviceSP.

SCHÉMA NÁVRHU STRATEGICKÉHO PLÁNU
Oblast = na co se
zaměříme

Cíl = čeho chceme v dané oblasti dosáhnout za 5
let

OBLAST C:
Každodenní
život –
služby, život
a doprava
v centru

C.1 Obec má jasnou představu rozvoje a
úprav centra, kterou postupně naplňuje.
C.2 Obec aktivně prosazuje zklidnění
dopravy skrz zastavěné území obce.
C.3 Obec organizuje a podporuje aktivity
a akce, které rozšiřují a podporují
možnosti života v centru.

OBLAST K:
Krajina a
rekreace –
zelená
prostranství,
pěší a cyklo
prostupnost,
rekreace

K.1 Budujeme okruh okolo celé obce pro
pěší a cyklisty se zeleným pásem a
několik paprskovitých napojení z obce
včetně propojení obou rybníků a do všech
okolních obcí.
K.2 Vznikají zelené pásy, remízy a zelený
doprovod cest, kultivuje se zeleň v sídle.
K.3 Krajina se mění směrem k vyšší
ekologické hodnotě a udržitelnosti.
K.4 Rozšiřuje se zázemí pro rekreaci
K.5 Obec aktivně chrání životní prostředí

JAK NA TO
návrh strategie: strom
cílů
2

www.dobrejovice.cz

Naplňuje cíle:
C.1
C.1, C.3
C.1, C.3
C.1, C.2
C.2
C.2
C.2
C.2
C.2
C.2
C.2
C.2
C.3
C.3
C.3
K.1
K.1, K.2
C.1
K.2
K.2
K.2
K.2
K.3
K.3
C.1
K.3
C.1
K.3
K.3
K.3
K.3
K.4
K.4
K.5
K.5
K.5
K.5
K.5
K.5
K.5

Číslo a název opatření:
C.1.1 Vytvoření koncepce centra obce
C.1.2 Objekt pro služby v č.p. 36
C.1.3 Projekt a povolení stavby pro víceúčelový sál a pro restauraci
C.1.4 Dopravní opatření na návsi a v jejím širším okolí
C.2.1 Studie proveditelnosti opatření vedoucích ke snížení tranzitní automobilové dopravy…
C.2.2 Opatření pro omezení tranzitu nákladních vozidel přes Dobřejovice.
C.2.3 Okružní křižovatka směr Herink
C.2.4 Realizace projektů ke zklidnění dopravy a větší bezpečnosti chodců
C.2.5 Revize dopravního značení v celé obci
C.2.6 Měřiče rychlosti s kamerovým systémem
C.2.7 Vodorovné dopravní značení na průtahu obcí
C.2.8 Znovuotevření silnice mezi Průhonickým parkem a oborou
C.3.1 Technické zázemí pro pořádání venkovních kulturních a společenských akcí
C.3.2 Pravidla pro parkování v centru obce
C.3.3 Tlak na dodržování pravidel ze strany provozovatelů ubytoven
K.1.1 Přehled pěších tras a cyklistických tras se záměry všech spojení
K.1.2 Projekce a realizace stezek
K.2.1 Dlouhodobá spolupráce s odborníkem - krajinářským architektem
K.2.2 Doprovodná zeleň pěších a cyklostezek
K.2.3 Program adopce zeleně
K.2.4 Prostorové a materiální zázemí pro údržbu obce
K.3.1 Příprava protihlukového valu při silnici II/101 až ke křížení s ulicí Košumberk
K.3.2 Studie proveditelnosti suché retenční nádrže Dobřejovice
K.3.3 Stabilizace toku Dobřejovického potoka
K.3.4 Revitalizace Dobřejovického potoka
K.3.5 Příprava odbahnění Mlýnského rybníka
K.3.6 Pravidelná kontrola stavu koryta Dobřejovického potoka
K.3.7 Územní plán ochraňuje horizonty
K.4.1 Zvelebení území v okolí Mlýnského rybníka
K.4.2 Lavičky a odpočívky u cest
K.5.1 Řešení nevyhovujících lokálních topenišť a způsobů topení
K.5.2 Optimalizace technologie čistírny odpadních vod (ČOV)
K.5.3 Studie - přehled staveb a parcel dosud nenapojených na obecní kanalizaci
K.5.4 Oslovení majitelů staveb, dosud nepřipojených na obecní kanalizaci
K.5.5 Nové kanalizační a vodovodní řady v místech, kde chybí
K.5.6 Kontrola likvidace odpadních vod v souladu se zákonem …
K.5.7 Optimalizace veřejného osvětlení
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Každodenní život – služby, život a doprava v centru

Nejvíce změn v oblasti dostupnosti služeb, bezpečnosti dopravy a kvality veřejných prostranství by se mělo odehrát na návsi a v jejím okolí

P

ři zpracování podnětů od občanů vyšlo najevo, že nejvíce
vnímaných pozitiv i problémů se projevuje na návsi a v jejím
okolí. Proto se řada návrhů soustředí právě na tento prostor, mimo jiné také proto, že většina pozemků zde patří právě obci.
Prvním krokem bude zpracování architektonické koncepce
centra obce. Ta určí místa, kde
by bylo vhodné vybudovat nové
prostory pro tolik potřebné nové služby - často zmiňované jsou
například víceúčelový sál či restaurace. Součástí koncepce bude také návrh na budoucí využití
budovy a pozemku naproti obecnímu úřadu, které obec vloni zakoupila. Architekti se také budou
zabývat úpravou potoka, zeleně
a veřejných prostranství. Vytipují
prostor v centru obce vhodný pro

pořádání velkých venkovních společenských a kulturních akcí a navrhnou zázemí pro ně. Úpravy na
návsi a v jejím okolí se dotknou
také oblasti dopravy. Cílem je mít
zde bezpečnou silnici a přehledné křižovatky, ale hlavně dostatek vhodně umístěných chodníků a přechodů pro chodce. Bude
třeba také vyřešit zneužívání parkovišť v centru obce pro dlouhodobé stání vozidel, díky kterému
pak není možné zaparkovat při
návštěvě obchodu, obecního úřadu či pošty. Budou proto osazeny nové dopravní značky s omezením doby parkování.
Výsledkem by měla být funkční a krásná náves s nabídkou vzájemně se doplňujících služeb,
která si zachová venkovský charakter, ale přitom naplní aktuální
potřeby obyvatel.

Nezastupitelnou úlohu v návrhu hrají projekty, které by měly
vést ke zlepšení v oblasti dopravy
v Dobřejovicích. Část z nich míří
mimo katastr obce a jejich cílem
je omezit tranzitní dopravu přes
obec. Naplnění tohoto cíle nebude jednoduché, protože vznik
nových zdrojů dopravy ovlivňují hlavně okolní obce a o silnice
v okolí se stará Krajská správa
a údržba silnic s Ředitelstvím silnic a dálnic. Přesto se obec chystá
ve spolupráci s dopravními inženýry vytipovat všechna myslitelná opatření, která by mohla vést
k omezení tranzitu přes Dobřejovice. Pokud se některé z nich ukáže funkční a reálné, bude o jeho
uskutečnění obec následně usilovat. Jedním takovým opatřením,
na kterém již nyní bez pomoci odborníků panuje shoda, je snaha

o znovuotevření silnice mezi Průhonickým parkem a oborou. Proto je toto opatření jmenovitě ve
strategickém plánu uvedeno.
V rámci dobřejovického katastu se plánuje více jak deset
projektů vedoucích ke zklidnění dopravy a větší bezpečnosti
chodců. Budou vytipována místa problematické z hlediska
technického stavu komunikací,
rychlosti projíždějících vozidel,
nevyhovujících rozhledových poměrů, chybějících či nevhodně
dimenzovaných či umístěných
chodníků a přechodů pro chodce. Na projektování a povolování
části z nich se již pilně pracuje.
Jako příklady uveďme opravu ulice K Lesíku, rozšíření chodníku
na Čestlické ulici či nové chodníky, přechody a autobusové zastávky na ulici Košumberk.

Krajina a rekreace – zeleň, prostupnost, rekreace

O

d občanů zaznělo také silné volání po zlepšování
stavu krajiny v okolí Dobřejovic a rozšiřování možností jejího rekreačního využití.
Jedním z prostředků, jak toho
dosáhnout, by mělo být plánování, obnova či výstavba pěších
a cyklistických tras. Ty umožní bezpečné procházky jak okolo
obce, tak i do všech okolních vesnic. Prioritou je propojení do obcí Čestlice, Modletice a Osnice.
U cest vzniknou nové aleje a lavičky či odpočinkové oázy na zajímavých bodech, nebo místech

s výhledem. V plánu je také značení cest a informační tabule na významných místech.
Velkým úkolem bude i výsadba nové zeleně. Ta proběhne pod
dohledem odborníka - krajinářského architekta. Cílem obce je
do výsadby zapojit místní obyvatele - například pomocí dobře se
rozvíjejícího programu adopce
nových stromů. Pokračovat bude
také spolupráce se spolkem Sázíme stromy na výsadbě některých nových alejí. O nově vysazené
stromy se budou muset pracovníci obce několik prvních let starat.

Aby pro to měli vhodné prostorové zázemí, byla naplánována stavba nové dvougaráže a pořízení
nových strojů a vybavení.
Dalším velkým tématem je voda. Vedení obce dostalo za úkol
prověřit možnosti ochrany Dobřejovic proti povodním. Dobřejovický potok se také na návsi a v jejím okolí dočká přírodně blízkých
úprav. A dále budou pokračovat snahy o odbahnění Mlýnského rybníka, které zatím narážejí
na nedořešené vlastnické vztahy.
V oblasti ochrany proti hluku
si obec vytkla za cíl dobudovat

protihlukový val u silnice II/101
až ke křížení s ulicí Košumberk.
I zde jsou hlavní překážkou současné vlastnické poměry, protože obec zde vlastní jen malou část
potřebných pozemků.
Další projekty budou směřovat
k řešení problémů v zastavěném
území - ať už se jedná o nevyhovující lokální topeniště a způsob
topení v nich, objekty dosud nenapojené na obecní kanalizaci, či
místa se zastaralým nebo chybějícím veřejným osvětlením.
n dvoustranu připravil
Milan Hulínský
www.dobrejovice.cz
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Zastupitele Jana Krejčího Nová cesta do Modletic
střídá Mgr. Martin Čmolík bude hotova už v červenci

B

ývalý starosta Jan Krejčí
rezignoval 3. června 2020
na funkci člena zastupitelstva obce Dobřejovice.
Nahradil ho Martin Čmolík,
s nímž Krejčí kandidoval v minulých komunálních volbách
na společné kandidátce. Jan
Krejčí uvedl, že rezignoval z pracovních a soukromých důvodů.
Předcházela tomu i jeho delší dobu trvající nízká účast na jednáních zastupitelstva. Z posledních
dvanácti absolvoval pouze čtyři. Martin Čmolík byl členem zastupitelstva již v minulém volebním období. Nyní se jím opět stal
po složení zákonem předepsaného slibu do rukou starosty Martina Sklenáře. Stalo se tak na

Koncem června začaly práce na cestě, díky které se
budeme moci bezpečně pěšky dostat až do Modletic.

P
Mgr. Martin Čmolík
člen zastupitelstva obce
e-mail: cmolik@dobrejovice.cz
červnovém veřejném jednání dobřejovického zastupitelstva.
n Milan Hulínský

Kroky vlády ovlivní obecní
rozpočet více než pandemie

F

inanční výbor se na svém
posledním jednání zabýval
také možným vlivem pandemie na obecní rozpočet a doporučil vedení obce situaci průběžně
sledovat a v případě potřeby přistoupit k úsporným opatřením.
Významná část rozpočtových
příjmů obce totiž pochází z daní, přerozdělených ze státního
rozpočtu. Kvůli poklesu výkonnosti celé ekonomiky v důsledku pandemie se sníží výběr daní do státního rozpočtu a s ním
také částka přerozdělovaná dále obcím. „Naší výhodou je, že
obec má z minulosti úspory. A také to, že jsme si při odhadu příjmů letošního rozpočtu počínali velmi umírněně. Proto bychom
v případě, že by se naplnily nejpesimističtější předpovědi, přišli
oproti plánu „jen“ o zhruba 440
tisíc korun,“ uvedl starosta Martin Sklenář. Pokud by obec při sestavování rozpočtu přejala oficiální odhady výběru daní, činil by
propad příjmů v důsledku pandemie až 3,5 milionu korun. Takovéto konzervativní plánování příjmů
rozpočtu finanční výbor podpořil a doporučil stejně postupovat
i v budoucnosti.
Výrazně větší změnu rozpočtu
ale následně způsobil návrh vlády, aby se „koronavirová“ podpo-
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ra, vyplácená drobným podnikatelům, účtovala jako vratka daně
z příjmu fyzických osob. Tento návrh byl nakonec 26. května 2020
přijat poslaneckou sněmovnou.
„Kvůli tomuto „fíglu“ vlády by
došlo k umělému snížení výběru
daní do státního rozpočtu a tím
i podílu, který z této částky dostávají obce a kraje. Dobřejovice by
tak přišly o dalších 770 tisíc korun. To je skoro dvakrát více než
by způsobilo samotné zpomalení
ekonomiky,“ upozornil místostarosta Jan Chvátal.
V důsledku velkého tlaku obcí
a jejich profesních svazů schválila
16. června 2020 poslanecká sněmovna pozměňovací návrh senátu, který obcím a městům rychle nahradil tento výpadek příjmů.
Díky jednorázovému příspěvku
1200 Kč na obyvatele získají Dobřejovice takřka 1,5 milionu korun. Celkový souhrnný vliv všech
změn na rozpočet obce bude tedy nakonec paradoxně pozitivní. Nárůst příjmu oproti schválenému rozpočtu by měl být okolo
300 000 korun. „Další vývoj budeme bedlivě sledovat. Chystáme
se letos hodně investovat. Přesto si myslím, že rozpočet zůstane
vyrovnaný, nebo dokonce skončí
s mírným přebytkem,“ dodal starosta Sklenář. n Milan Hulínský

ráce budou probíhat na
úseku více jak 1,2 kilometru
dlouhém. Ten začíná nedaleko křížku a kaštanů v dobřejovické ulici Na Draškách. Pokračuje přes silnici II/101 a dále po
stávající polní cestě až k dálničnímu mostu, po kterém vede pražský okruh. Za ním pokračuje po
kraji pole a potom dále loukami
až k modletické hasičárně. Zde na
něj naváže cesta zbudovaná tamní obcí.
Obec Dobřejovice vyhlásila na
zhotovitele stavby veřejnou soutěž. Práce provede společnost
PSS Bohemia s.r.o. Ta nabídla cenu za uskutečnění zakázky ve výši
1 902 500 Kč bez DPH. Hotová bude do 18 dnů od předání staveniště. „Nabídnutá cena je cenou maximální. Fakturace proběhne na

Modletice
Cesta povede od ulice Na Draškách až k modletickému hřišti.
základě skutečně odvedené práce.
Již nyní například víme, že odvodnění bude třeba v menším rozsahu. Předpokládám proto, že díky
tomu bude i skutečná cena nakonec nižší,“ podotkl starosta Martin Sklenář.
Stavební práce by tak měly
skončit v průběhu července. Na
podzim bude u cesty v části za
dálničním mostem vysazena nová
stromová alej.
n Milan Hulínský

Všechny budovy se mohou
nyní připojit na kanalizaci

D

íky chystaným úpravám
technologie obecní čistírny odpadních vod bude už
možné připojit k ní všechny stávající budovy v Dobřejovicích. Výjimku tvoří pouze některá místa mimo dosah obecní kanalizace
(například ulice U Parku). Zastupitelé v červnu schválili smlouvu o dílo s firmou, která na čistírně provede posílení vzduchových
dmychadel, které zajistí potřebné
navýšení kapacity.
Zároveň také schválili studii,
která ověřila, že nově navýšená
kapacita vystačí pro všechny stávající objekty v těch místech, kde
je obecní kanalizace vybudována. „Jsem velmi rád, že nyní mů-

žeme všem nabídnout způsob, jak
správně likvidovat splašky. A jak
se díky tomu vyhnout možným pokutám za znečišťování vody či půdy,“ řekl místostarosta Jan Chvátal. Dopisy s nabídkou připojení
na obecní kanalizaci již míří ke
všem majitelům dotčených budov.
Úpravy na čistírně poskytnou
navýšení kapacity o 450 EO (ekvivalentních obyvatel). To je takřka
třikrát více, než obec získala rozšířením čističky v roce 2016. Vystačí to také pro všechny parcely určené územním plánem na
výstavbu jednotlivých rodinných
domů. Zbude i na nové plány obce v oblasti posílení služeb.
n Milan Hulínský

TERMÍNY ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo se ve druhém pololetí roku 2020 sejde
ve dnech 10. září, 8. října, 12. listopadu a 10. prosince vždy od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu. Na základě kladných ohlasů bude průběh opět vysílán živě na facebookovém profilu Obec Dobřejovice.
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A KTUÁ LNĚ

Lenost při třídění znamená Nově vysazované stromy
nepořádek a vícenáklady můžete adoptovat

Také nemáte rádi nepořádek? Často myslíme pouze na úklid svého domu či
bytu, ale zapomínáme na
prostředí kolem nás. To je
také třeba udržovat v čistotě! Pomoci můžete i vy!

A

V

oblasti nakládání s tříděným odpadem se toho za
poslední roky v Dobřejovicích mnoho změnilo k lepšímu.
Kontejnery jsou vyváženy dvakrát
častěji, přibyla nová třídící místa a nádoby na nové druhy odpadů. Hodně energie je věnováno také osvětě - ať už prostřednictvím
Zpravodaje nebo na informačních
cedulích a nálepkách u kontejnerů. Přesto zvláště v poslední době
vypadá jejich okolí často nevábně.
Pro to, aby kontejnery nebyly
obloženy odpadem, který vítr roznáší do okolí, může něco udělat
každý z nás! Přeplněným popelnicím se vyhneme především správným ukládáním odpadu. Ukázalo se, že prosba „papírové obaly
před vhozením rozložte“ opravdu není na modrých popelnicích
napsána bezdůvodně. Jak ukazují fotky v rámečku, zabírá nerozebraná krabice několikanásobně
více místa než ta rozložená. Proto
prosíme a radíme: krabice, karton
a lepenku sešlapat, natrhat, nařezat a to zvláště u těch objemných.
PET láhve zmenšíme sešlapáním
a opětovně uzavřeme víčkem.
Pokud dorazíte k přeplněnému kontejneru, můžete se pokusit jeho obsah stlačit. Pokud to již
není možné, využijte jiné kontejnerové stání, kterých je po obci
dostatek. Jejich přehled najdete

obyvatel či firem mohl finančním
darem podpořit výsadbu nového stromu. Před několika týdny
byla vytipována a označena místa výsadby okolo rybníka Skalník a při cestě okolo remízku. Tasi jste si všimli, že v důsled- to místa najdete také na mapě
ku sucha a kůrovcové kala- na www.1url.cz/@AdopceStromu.
mity odumírají v naší ob- Stačí si jen vybrat dosud neobsaci desítky převážně jehličnatých zený strom, napsat na mistostastromů. Na podzim tohoto roku rosta@dobrejovice.cz a případně
se chystá výsadba desítek nových si váš strom na podzim také vystromů. Část z nich vysadí firem- sadit. Odměnou za váš příspěvek
ní dobrovolníci díky spolupráci ve výši 2000 Kč vám kromě dobse spolkem Sázíme stromy. Dal- rého pocitu bude cedulka se jméších dvacet stromů může být vysa- nem dárce přímo na místě, certifiČástečnákát
uzavírka
dálnice D1
a darovací smlouva. A dlouho
zeno díky vaší podpoře.
Oprava dálnice D1 od km 2,350 do km 11,200 P a odpočívek Újezd u Průhonic L+P
neotálejte - zájem je veliký!
Koncem loňského ETAPA
roku
3A vzikl
2020 – 14. 6. 2020
n OÚ Dobřejovice
nápad, že by kdokoli12.z6.místních

Výsadbě nových stromů se
v Dobřejovicích budeme věnovat více a více pozornosti. Díky programu adopce
stromů můžete být u toho!

Chodov

Praha

333

2 Chodov trvá
Rozložit papírovou krabici
jen několik sekund. Díky tomu
se ale do kontejneru vejde
mnohonásobně více odpadu.
Šeberov

1

na www.1url.cz/@Odpad. Pokud
chcete mít jistotu, že kontejnery
budou volné, využijte je nedlouho po svozu. Papír se vyváží každé
pondělí a čtvrtek, plast v pondělí
a pátek. Odpadky prostě nelze nechat pohozené vedle kontejneru!
Často se stává, že do popelnice hází odpad nepovolaní lidé.
Jde například o odpad od živnostníků, kteří by měli mít zajištěnou svoji vlastní popelnici na jednotlivé druhy odpadu. Bohužel
dobřejovické kontejnery zaplňují také obyvatelé okolních obcí.
Uvědomme si, že odvoz kontejnerů není zadarmo a platíme jej
všichni z našich poplatků za popelnice. Jeden kontejner na papír či na plast stojí ročně přes
21 000 Kč. Obec sice může další
kontejnery objednat, ale zaplatili
bychom to všichni. A to asi nikdo
nechceme.
n OÚ Dobřejovice
100

Hrnčíře

Vestec

Zdiměřice

603

Kocanda

Jesenice

Křeslice

Pitkovice

stavba DIO a montáž dočasného svodidla km 5,000 – 9,700

15. 6. 2020 – 3. 7. 2020

Částečná uzavírka dálnice
D1 potrvá až do října
Uzavřena odpočívka Újezd u Průhonic vlevo
Uzavřen EXIT 8 Čestlice vpravo

Újezd

Po dokončení etapy 3A budou následovat další etapy s termínem dokončení
v říjnu 2020.
Benice

Uzavřená odpočívka

Kolovraty

6 Průhonice

Průhonice

Čestlice

Hole
Lipany

8 Čestlice

Částečná uzavírka pravého
jízdního pásu dálnice

Nupaky

1

Kuří
Dobřejovice

P

10 Modletice

o zimní pauze pokračuje
oprava pásu dálnice D1 ve
směru od Prahy. Až do letošního října se musíme připravit na
omezení provozu mezi EXITem 2 Chodov a EXITem 12 - Modletice.
Díky menšímu počtu pruhů zde
bude větší pravděpodobnost tvorby kolon. Práce budou probíhat
v několika etapách, přičemž v několika z nich dojde dokonce k uza101

0

Osnice

Herink

12 Modletice
vření sjezdu na Dobřejovice
na EXITu 8. V té době musíte být při cestě
z Prahy velmi ostražití! Již před zúžením u Průhonic se je třebaBrno
zařadit do pravého jízdního pruhu, sjet
z dálnice na EXITu 6 a projet Čestlickou obchodní zónou.
Dobrou zprávou je, že po ukončení prací již bude celý úsek D1
mezi Prahou a EXITem 12 zcela
opraven.
n OÚ Dobřejovice
101

101

Modletice

www.dobrejovice.cz
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Takto vypadá nová dvougaráž pro obecní techniku. V následujících
týdnech jí zaplní dosavadní vybavení, ale také nový elektromobil.

Při procházení přes „cvičák“ pro psy docházelo v době tréninku
k nebezpečným situacím. Obec proto nedaleko zřídila novou cestu.

Po tříměsíční přestávce způsobené nouzovým stavem a opravou
podlahy je opět v provozu Spolkový dům. Nová podlaha je prý skvělá…

Dvojici vyvrácených smrků, spadlých do rybníka Skalník, musel ve
vodě rozřezat odborník a přes polovinu rybníka vytahnout traktor.

DŘÍVE

NYNÍ
Po opravě provedené v květnu se již bez obav můžete posadit na
lavičky umístěné mezi předním a zadním fotbalovým hřištěm.

6
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Koryto potoka na návsi je opět čisté! Zaměstnanci obce s pomocí
bagru a nakladače z potoka odstanili 4 nákladní auta plná nánosů.
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Zveme vás do letního kina
Na červnové promítání naváže v srpnu již tradiční filmové ukončení prázdnin.
Letošní novinkou je třetí
termín dobřejovického letního kina na konci července.

T

yto prázdniny budou vlivem jarní epidemie koronaviru výjimečné. Dá se
předpokládat, že budeme méně
cestovat, také kulturních akcí je
pořádáno méně.
Proto jsme se rozhodli, že
prázdniny v Dobřejovicích zpestříme letním kinem pro dospělé.
Ze široké filmové nabídky jsme
vybrali českou komedii režiséra
Petra Kolečka „Přes prsty“. Film
v hereckém obsazení Petry Hřebíčkové, Jiřího Langmajera, Denisi Nesvačilové, Vojtěcha Dyka a Jakuba Prachaře zaručuje dobrou
zábavu. Věříme, že Vám volbou

tohoto filmu zpříjemníme letní
prázdniny. Promítat budeme v pátek 31. července od 21 hodin. Musím poznamenat, že tento film není vhodný pro děti mladší 12 tet.
Jak jsem slíbila v minulém čísle Zpravodaje, nebude v závěru
prázdnin chybět již tradiční celovečerní pohádka. V neděli 30. 8.
od 20 hodin můžeme společně
shlédnout pohádkový příběh režiséra Zdeňka Trošky „Zakleté pírko“. Pohádka vypráví příběh dívky
Aninky, která se vydá do světa vysvobodit zakletého prince.
Promítat bude pan Petr Buňata na fotbalovém hřišti v Dobřejovicích. Vstup je jako vždy dobrovolný a pokud nám to situace dovolí,
bude pro vás připraven i osvědčený popcorn. Srdečně Vás jménem
kulturní komisi obce Dobřejovice
na obě promítání zvu.
n Pavla Mikušková

31. 7. 2020 od 21:00 / Přes prsty

30. 8. 2020 od 2O:00 / Zakleté pírko

ROZHOVOR

„Jsme tu pro všechny, kteří potřebují pomoc,“
říká o své práci Veronika Vítkovská z MAS Říčansko

M

ístní akční skupina
(MAS) Říčansko vznikla
pro propojování a spolupráci široké veřejnosti v obcích.
Do území její působnosti spadá
38 obcí. Součástí území, na kterém skupina působí, jsou také
Dobřejovice. Jednou z mnoha aktivit MAS Říčansko je i sociální
pomoc potřebným, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a neví,
na koho se mají obrátit. Co pro
nás znamená být součástí MASky nám přiblížila manažerka projektu „Realizace sociální práce na
obcích“ Veronika Vítkovská.
Jak dlouho již fungujete?
VV: MASka v našem regionu působí již od roku 2006. Primárně se zaměřuje na spolupráci s obcemi a na získávání peněz
z evropských zdrojů. Ty pak rozděluje na projekty škol, obcí, hasičů, zemědělců, drobných podnikatelů a dalších. Naši sociální
pomoc zaštiťuje evropský projekt, který začal v únoru tohoto
roku a my jsme v něm navázali na

naši práci v sociální oblasti z minulých let. Díky tomuto projektu
zde může být obec blíže svým obyvatelům i v sociálních otázkách.
Na co přesně se sociální pomoc
zaměřuje? Co vše patří mezi vaše aktivity?
VV: MASka má široké spektrum
aktivit a zájmů především ve spolupráci s obcemi. Avšak v rámci projektu sociální pomoci jsme
s mými kolegyněmi především
schopny každého člověka vyslechnout, klidně u něj doma, a krok za
krokem pracovat na zlepšení jeho
situace. Někdy mohou být žádosti klientů jednoduše řešitelné díky několika telefonátům. Některé situace vyžadují dlouhodobější
práci na řešení.
V jaké situaci se na vás občané Dobřejovic mohou obrátit
a s čím jim dokážete pomoci?
VV: Obecně se jedná o pomoc
s řešením složitých životních situací. To může být pro někoho stáří,
osamění, zhoršený zdravotní stav

spojený se sníženou samoobslužností, rodinné problémy, finanční
problémy, ztráta zaměstnání, bydlení… Je to opravdu široká paleta problémů. V některých případech můžeme klienta třeba
doprovodit na úřad, k lékaři. Každá pomoc je jiná a vyžaduje jiný
přístup a postup.
Jak a kde mohou zájemci Vaši
pomoc vyhledat?
VV: V časech pandemie jsme se
orientovali spíše na online a telefonickou pomoc, kterou ale nyní
již pravidelně prokládáme osobními návštěvami u klientů. Je totiž
prokazatelnou pravdou, že osobní setkání nemůžete nikdy ničím
nahradit. Veškerou naši pomoc
nabízíme pro potřebné zdarma.
Pokud se tedy rozhodnete nás
kontaktovat, neváhejte. Společně se pokusíme najít řešení buď
na našich telefonních číslech
725 369 985 nebo 774 780 543,
popř. na emailu socialni.planovani@ricansko.eu.
n Milan Hulínský

Mgr. Veronika Vítkovská, DiS.
Vystudovala sociální politiku a sociální práci na Teologické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci a na Masarykově
univerzitě v Brně. Celý svůj dosavadní profesní život se pohybuje v sociálních službách (domov pro seniory, poradenství
pro osoby se zdravotním postižením, občanská poradna).
V MAS Říčansko pracuje od roku 2018, kde vedla i projekt
Plán rozvoje sociálních služeb
v regionu.
www.dobrejovice.cz
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Dobřejovice ve fotografiích včera a dnes
Při prohlížení starých fotografií Dobřejovic jsem
narazil na historickou fotografii s nápisem „Gruss
aus Manderscheid (Dobřejovice)“. Hledání místa
pořízení snímku bylo tentokrát opravdu náročné.

D

o pátrání po místě pořízení
snímku se zapojili také uživatelé obecní facebookové
stránky. Padaly různé tipy: louka
u sadu u špýcharu, Vačkářova ulice, Jesenická ulice, bývalá váha
u křižovatky na Herink, Košumberk při příjezdu od Modletic,
louka u zámku směrem na nový
rybník a další. Správnou odpověď
nakonec nalezla paní Renata Němečková.
Historická fotografie byla pořízena na kraji pole nad skálou
u rybníka Skalník směrem do
dnešní horní hrany lesíka mezi
Skalníkem a ulicí K Lesíku. Vzhledem k tomu, že lesík tehdy ještě nebyl, bylo tehdy krásně vidět na obec včetně údolí potoka.
Cesta dole je tedy Skalická ulice.
Na fotografii vidíte i odbočku do
„hliníku“, kde se těžila cihlářská
hlína a byla tam také cihelna. Bílý dům je již neexistující dům čp.
14, který stál mezi nynějšími domy Skalická 21 a Skalická 94. Velká budova v levé části snímku
není špýchar, jak někteří tipovali, ale je to dosud stojící součást
statku v Jesenické ulici (Řehkovi).
Budova uprostřed s věžičkou není
zámek, ale bývalý pivovar. O tom
jsme psali v minulém čísle Zpravodaje. Připomeňme si, že pivovar byl na místě dnešních bytovek

DŘÍVE: Na historické pohlednici vidíme Skalickou ulici, pivovar i dobřejovický zámek.

NYNÍ: Aktuální pohled z dronu odhaluje překvapivou pravdu: zeleně je v Dobřejovicích dnes mnohem více!
v Kaštanové ulici. Dobřejovický
zámek je kousek napravo od něj
schovaný ve stromech.
Aktuální fotografii nebylo možné pořídit ze zcela stejného místa.
Viděli byste na ní totiž jen část pole a vzrostlé stromy na horní hra-

Hrad Manderscheid, po kterém se díky výše zmíněnému hraběti
v historii jmenovaly Dobřejovice, se nachází v Německu, nedaleko
Lucemburských hranic. Zdroj: Marcus Budde / CC BY 3.0

ně lesíka. O pár metrů výše jsme
se vznesli díky dronu souseda Jozefa Pappa. Na jím pořízené fotografii vidíte některé výše zmiňované budovy: oranžový dům
v Jesenické ulici a zámek schovaný za stromy v pravé části snímku.
Pojďme se ještě společně zaměřit na důvod, proč je v textu pohlednice zmiňován tajemný
„Mandršajd“. Toto druhé historické jméno souvisí s jedním z majitelů dobřejovického panství
- pražským arcibiskupem Mořicem Gustavem hrabětem z Blankenheimu a Manderscheidu. Ten
v roce 1763 koupil dobřejovický zámek s panstvím (včetně Kamenice, Psár, Sulic a Těptína) od
Jana Kašpara Güntera ze Šternberku za 217 000 zlatých. Dobřejovice byly po něm přejmenovány na Manderscheid. Obyvatelům
se to ale nelíbilo, a tak v polovi-

ně 19. století byl znovu obnoven
původní český název. Pro další vývoj je důležité, že arcibiskup odkázal své soukromé dobřejovické
panství do majetku arcibiskupské stolice. To je také důvod, proč
je Arcibiskupství pražské dodnes
nejvýznamějším majitelem pozemků v naší obci a stále do jeho
vlastnictví patří i zámek na návsi.
n Jan Chvátal

STÁLE SHÁNÍME
STARÉ FOTOGRAFIE!
Máte staré fotografie Dobřejovic a života v nich? Pokud jste
ochotni je poskytnout, stavte se prosím na obecním úřadu
u místostarosty. Fotografie si
oskenujeme, zapíšeme si k nim
informace od vás a ihned vám
je vrátíme.
www.dobrejovice.cz
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Dobřejovické cyklotoulky
Trasa číslo 3:
Za obdivuhodnými příměstskými ekosystémy
Ve třetích cyklotoulkách
vyrazíme opět z ruchu naší
milované vesničky načerpat klid a pohodu do nedalekých, leč překrásných
přírodních skvostů plných
života, které z velké části
vytvořil sám člověk.

Z

aznamenali jste již někdy pojem „biotopové
jezírko“? Ne? Ve zkratce se jedná o uměle vytvořenou okrasnou vodní plochu,
která může sloužit ke koupání avšak na rozdíl od klasických bazénů využívá přirozených vlastností živých rostlin
a dalších organismů k filtraci vody. Biotopové jezírko tak
vytváří ucelený ekosystém plný života, který nevyžaduje náročnou údržbu a chemii (např.
chlór) k udržení kvality vody.
Jedno takové „nenápadné” jezírko se nachází v malé vesničce Lipany. A výlet sem rozhodně musíme absolvovat. Tak vzhůru k čisté
vodní hladině!
Do Lipan vede z Dobřejovic ideální cesta přes Nupaky (detailnější popis níže) kolem „psího cvičáku” u Nového rybníka a skrz
„myší díru” poblíž střelnice.
Z Nupak pak pokračuje offroadová část přes pole podél Pitkovického potoka, jenž nás dovede de
facto přímo k prvnímu cíli. A jsme
tady! Biotopové jezírko v Lipa-

nech vzniklo revitalizací staré
vodní nádrže a i když velká informační cedule u něj hlásá, že jezírko není oficiálně určeno ke koupání a vstup do vody je pouze na
vlastní nebezpečí, tak díky zcela průzračné hladině, bohaté vegetaci a krásnému zázemí (dřevěné schody, molo, lavičky) se vždy
těší hojnému počtu návštěvníků.
A pokud má člověk s sebou plavky, tak je opravdu těžké odolat
případnému smočení.
Po krátkém osvěžení a svačině je na čase vyrazit dále. U pozoruhodné fauny a flóry však zůstaneme. Občas mi totiž osobně
trochu přijde, že Dendrologická zahrada v Průhonicích se nachází lehce ve stínu tak známého
Průhonického parku. Přitom relax v ní je minimálně stejně příjemný a flóra podstatně rozmanitější. Takže druhý cíl trasy je
tedy jasný! K Dendrologické zahradě se z Lipan dostaneme přes
Benice, Pitkovice a Křeslice nádherným údolím Pitkovického potoka (viz. mapa). Právě zde stojí
určitě za zmínku přírodní památka Pitkovická stráň, kde roste
nejpočetnější populace křivatce českého a koniklece lučního
českého v Praze. Nicméně pozor!
Hlavně po deštích může být trasa v některých z těchto pasáží dosti náročná a doporučuji ji proto absolvovat jen na trekovém či
horském kole.

Odkaz na mapu:
www.1url.cz/@ZaEkosystemy
Celková délka: 19,7 km
Povrch: 55% asfalt, 45% terén
Časová náročnost: 1 - 3 hod
Náročnost: lehká
Převýšení: 210 m
Vhodné pro děti: ano
Orientační body: Dobřejovice, Nový rybník, cyklostezka 8100, Nupaky,
nezpevněná cesta u Pitkovického potoka, Lipany, Přírodní park Botič
- Milíčov, Lipanský okruh, Kolem Vinného potoka, K Lipanům, Benický
okruh, Benice, nezpevněná cesta kolem Pitkovického potoka, K Dálnici, zelená turistická trasa, Křeslice, červená turistická trasa, Dendrologická zahrada, 11. Greenway P - W, Dobřejovická, U Parku, U Zámku

V Křeslicích se napojíme na červenou turistickou trasu, která vede pro velkou změnu úžasným
údolím potoka Botiče. Tato trasa nás dovede až k hranicím Dendrologické zahrady, podél kterých
vlastně dojedeme až do Průhonic.
Pro vstup do Zahrady musíme využít hlavní vstup, který se bohužel
nachází v ulici K Česlicům za Aquapalace Praha. V případě zájmu nezbývá, než z Průhonic ke vstupu
do Dendrologické zahrady na biku
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dojet po značně frekventované silnici ulicí Uhříněvská. V měsících
duben až srpen má Dendrologická zahrada otevřeno 9:00 - 19:00.
Po případné návštěvě výlet dokončíme po cílové rovince z Průhonic do Dobřejovic po cyklostezce 11. Greenway P-W. Profičíme
ulicí U Zámku a sláva nazdar výletu, jsme doma! Věřím, že i dnešní
cyklotoulka vás obohatila/obohatí a zas někdy! Sportu zdar!
n Aleš Kotrbatý
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Klidné a příjemné léto
s mnoha zajímavými zážitky
Vám přeje
Obecní zastupitelstvo Dobřejovice

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY
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

Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje

SPOLU
TO ZVLÁDNEME
NAŠE PRÁCE MÁ SMYSL V KAŽDÉ DOBĚ
Nabízíme:
- profesní a kariérní růst
- pracovní doba 37,5 hod./týden
- 6 týdnů dovolené
- možnost doplnění VŠ vzdělání
- náborový příspěvek 150 000 Kč
- bezúročné půjčky, benefity
- stabilita a jistota zaměstnání
- volba pracovního zařazení

HLEDÁME NOVÉ ČLENY NAŠEHO TÝMU

725 523 406
poj.nabor@pcr.cz
policie.cz/nabor

Úřad práce, kontaktní pracoviště 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 – 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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