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ZPRAVODAJ
léto je pryč, skončila doba
prázdnin i dovolených. Je načase vrátit se k normálnímu běhu života. Pro nás ve vedení
obce přineslo i léto okamžiky,
kdy jsme museli řešit neodkladné věci, protože příroda se neptá, jestli máte dovolenou nebo ne. Stejně tak pokračovaly
další investiční akce, i když právě o prázdninách mají všechny
stavební firmy hodně napilno.
A tak se v tomto čísle zpravodaje dozvíte, jak to dopadlo s podemletou silnicí na Košumberku, opravenou cestu ke
Skalníku jste už mnozí viděli na
vlastní oči při společenských
akcích, další rekonstrukce jsou
v běhu. O tom všem píšeme
v tomto čísle Dobřejovického
zpravodaje.
Ale nejen prací je člověk živ. Zavzpomínali jsme i na vydařené
prázdninové akce, které se setkaly s velkým ohlasem všech,
kteří zrovna nebyli na dovolené
a mohli se jich zúčastnit. Namátkou jmenujme Hawajskou
regattu, letní promítání pod širým nebem nebo Den s jógou.
Ale přinášíme i upoutávky na
akce, které máme teprve před
sebou, a já věřím, že se na nich
budeme znovu potkávat při
družné zábavě.
Přeji vám tedy hodně sil do dalších školních a pracovních dní.

Křižovatkou v centru obce
projíždí denně okolo
11 000 automobilů. Nové
vedení obce již na podzim
loňského roku rozhodlo, že
se v tomto místě nebude
budovat kruhový objezd.
Než se podaří zpracovat
a uskutečnit nový projekt
stavebních úprav komunikací v centru obce, připravila obec ve spolupráci se středočeskou správou
silnic rychle proveditelné
opatření – instalaci podélného dopravního značení.
To prozatím vyřeší současný nevyhovující stav.

ně,“ uvedl starosta Dobřejovic
Martin Sklenář.
Zúžení profilu komunikace
zajistí i bezpečný pohyb chodců
v centru obce k zastávkám autobusů. Součástí je i dopravní značení znemožňující dlouhodobé
parkování automobilů před poštou a u fotbalového hřiště.
Na základě jednání s Krajskou správou a údržbou silnic se
vedení obce podařilo zajistit financování prostřednictvím fondu BESIP. Celková investice činí
zhruba 200 000 Kč. Uskutečnění
projektu tak nebude vůbec nutné
platit z rozpočtu obce.
V průběhu prázdnin proběhla
jednání s Dopravním inspektorá-

„C

ílem projektu je zajistit zvýšení bezpečnosti chodců a dopravy
včetně jejího zpomalení. Rozsah
úpravy je od točny autobusů u ulice Skalická po zúžené místo před
hřištěm. Opatření je nutné i kvůli uzavření silnice mezi Průhonickým parkem a oborou, která do
centra naší obce přivedla další
stovky až tisíce automobilů den-

tem a MěÚ v Říčanech, odborem
dopravy, k finálnímu povolování
úpravy. Povolovací procedury byly
úspěšně ukončeny koncem prázdnin. Vzhledem k tomu, že je ještě
nutné vysoutěžit dodavatele, proběhne vlastní realizace nejspíše
v průběhu měsíce října.
„Následně budeme chování
dopravy po úpravách monitorovat a dopravní opatření budeme
podle potřeby upravovat a doplňovat. Na základě těchto zkušeností pak připravíme projekt stavebních úprav komunikací v této
lokalitě, kdy počítáme například
se zúžením silnice, doplněním
chodníků a přechodů pro chodce,“ doplnil starosta Sklenář.

n Karel Pleiner
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CO SE DĚJE NA RA DNIC I

Objekt na návsi patří již celý obci
Budova Na Návsi s číslem popisným 36 naproti obecnímu úřadu je již celá v majetku obce. Co se na místě aktuálně děje a jaká bude budoucnost tohoto prostoru?

„V
Stávající stav opravované komunikace

Část ulice Příčné
čeká dokončení povrchu
Část této ulice mezi ulicemi Polní a V Porostlým je zejména v důsledku výstavby inženýrských sítí v nevyhovujícím stavu a v současné době je zpevněna pouze
štěrkovou drtí. Tento problém vyřeší dlouhodobě připravovaná rekonstrukce, jejíž uskutečnění schválilo zastupitelstvo obce na svém červnovém zasedání.

V

ozovka bude nově z betonové zámkové dlažby, přibydou obrubníky a dopravní značky. V červenci již obec vybrala v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitele a podepsala s ním smlouvu o dílo. Vlastní rekonstrukce začala začátkem září a měla by být ukončena do
jednoho měsíce. Celkové náklady dosáhnou maximálně 1 014 646 Kč,
přičemž 80 procent z nich s největší pravděpodobností pokryje dotace ze
středočeského Fondu obnovy venkova. 
n Karel Pleiner

Ke Skalníku
po nově opravené silnici

„H

lavním impulsem pro opravu byl hlavně stav asfaltu na mostku. Několika velkými dírami do něj zatékala voda a zkracovala tak jeho životnost,“ uvedl místostarosta Jan Chvátal. Na
začátku července nechalo vedení obce odstranit část starého povrchu,
přibyly nové obrubníky a firma položila nový asfalt. Provedla rovněž izolaci mostku a odvod dešťové vody tak, aby do něj již nezatékalo.
„Při kraji komunikace jsme nechali položit vodovodní trubku, která
usnadňuje připojení na vodu při velkých akcích ve skále. Výsledek mohli
vidět již návštěvníci Hawajské Regatty,“ upozornil Jan Chvátal.

n Karel Pleiner

ZVEME VÁS NA 11. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Místo konání: Obecní úřad – zasedací místnost,
Na Návsi 26, Dobřejovice
Datum konání: čtvrtek 12. září 2019 od 18.00 hod.
www.dobrejovice.cz

červnu ukončené dědické řízení umožnilo podepsat zastupitelstvem schválenou kupní smlouvu na druhou polovinu budovy i pozemku. Po zapsání do katastru nemovitostí se dne
3. července 2019 obec Dobřejovice stala výhradním majitelem této nemovitosti,“ uvedl starosta Dobřejovic Martin Sklenář. Před zahájením jakýchkoli prací na druhé části objektu musí obec ještě přistoupit k přeložce elektrického vedení. Příslušnou žádost vedení obce již zaslalo
distribuční společnosti.
O budoucím využití tohoto strategického prostoru v centru obce
rozhodnou zastupitelé na základě podnětů občanů. Ty by měly vzejít
z veřejné diskuse při zpracování nového strategického plánu, které započne v říjnu tohoto roku.
„Původně jsme měli v plánu na stávajícím objektu ihned po nákupu provést demolici, ale z hlediska dalšího postupu v rámci stavebního
řízení je pro nás výhodnější počkat a provést demolici až v okamžiku,
kdy budeme mít zpracovaný projekt k novému využití prostoru,“ doplnil starosta Martin Sklenář. 
n Karel Pleiner

Každý dům musí být označený
tabulkou s číslem popisným
Víte, že každý majitel domu má povinnost označit svou
nemovitost tabulkou s přiděleným číslem popisným?
Přesto je v Dobřejovicích řada objektů bez jakéhokoli
označení (a smutnou pravdou je, že donedávna nebyla
označena ani budova obecního úřadu). Mnoho dalších
domů má označení velmi různorodé. Obecní úřad chce
navázat na původní praxi označení nově kolaudovaných domů červenobílými smaltovanými tabulkami. Ty
si mohou za velmi výhodných podmínek objednat i majitelé stávajících nemovitostí.

P

ovinnost označit budovu na viditelném místě čísly určenými
obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu vyplývá ze zákona o obcích a její nesplnění je přestupkem se sankcí až do výše
10 000 Kč. „Jednoznačné a výrazné označení domu by ale mělo být hlavně zájmem samotných majitelů. Například budete-li potřebovat pomoc
záchranných složek, můžete výrazně urychlit jejich příjezd na místo.
O přehlednosti pro kurýry spedičních firem či doručovatele pošty nemluvě,“ upozornil místostarosta Jan Chvátal.
Dobřejovice se navracejí k historické praxi, kdy byla čísla popisná na
budovách na červených smaltovaných
tabulkách o velikosti 200 × 150 mm
s bílými číslicemi a okrajem. Všechny nově kolaudované budovy od nynějška budou mít toto označení. „Zároveň se nám podařilo s výrobcem
Takto má označení
dojednat výraznou množstevní slesprávně vypadat:
vu, a tak si také majitelé stávajících
červená smaltovaná
budov mohou do konce září objednat
tabulka velikosti
výrobu smaltované tabulky za cenu
200 × 150 mm s bílým
250 korun, přičemž standardní cena je
písmem a okrajem.
500 korun,“ uvedl místostarosta
Chvátal.
Objednávku je možné provést osobně, ale také pomocí webového formuláře umístěného na adrese https://1url.cz/@cp. Platba se bude provádět v hotovosti při převzetí vyrobené tabulky.
n Karel Pleiner
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A KTUÁ LNĚ

Co je nového v komerční zóně u D1?

„Č

ást plochy směrem
k Průhonicím, na které probíhají stavební práce, byla v územním plánu Čestlic dlouhodobě určena ke
komerční zástavbě. Obec Dobřejovice nebyla u těchto staveb
účastníkem územního ani stavebního řízení. Podle našich informací by měly na ploše stávající stavby vzniknout dva autosalony, za
nimi pak jedna velká prodejna
nábytku, pravděpodobně Möbelix,“ uvedl starosta Martin Sklenář a doplnil: „Proti těmto stavbám nadále bojuje průhonický
spolek Krajina pro život, který nesouhlasí ani s vybudováním výjezdu z této zóny směrem na Říčanskou ulici v Průhonicích.“

Situace na zbylé části plochy
směrem k dobřejovickému sjezdu z dálnice je zcela jiná. Minulé
vedení Dobřejovic napadlo změnu územního plánu Čestlic s odůvodněním na nesprávné vynětí
kvalitní půdy I. a II. třídy ochrany ze zemědělského půdního fondu. Dosáhlo tak u soudu zrušení
části této změny, která by umožnila další rozšíření komerční zóny.
Následoval kolotoč odvolání, který dospěl až k Nejvyššímu správnímu soudu. Jeho rozšířený senát
řešil otázku tzv. aktivní legitimace. Tedy jestli je Obec Dobřejovice oprávněna namítat nezákonný
postup vynětí půdy, když ji ale negativně nepoškodí přímo toto vynětí půdy, ale jiné negativní vlivy

související se stavbou zóny (imise a zatížení dopravou). Rozšířený senát rozhodl, že obec je v této
věci oprávněna, a postoupil tuto věc podřízenému senátu. Ten
se tedy ve věci kasační stížnosti
Čestlic již bude zabývat jen zákonností či nezákonností vynětí půdy
ze zemědělského půdního fondu.

„Na finální verdikt si tedy musíme ještě počkat. Naším cílem
každopádně je ochránit Dobřejovice před jakýmkoli navýšením tranzitní dopravy vedoucí z této části zóny přes Dobřejovice. O dalším
vývoji vás budeme samozřejmě informovat,“ dodal starosta Sklenář.
n Milan Hulínský

Rekreační zóna u Skalníka
je konečně zkolaudována
Omezení na D1
výrazně zkomplikují dopravu
V průběhu prázdnin začala oprava dálnice D1 v úseku
od Chodova k Modleticím ve směru z Prahy. Práce budou
probíhat v letošním roce do konce října a budou pokračovat ještě v průběhu příštího roku. Doprava na dálnici
bude převážně omezena na dva pruhy v jednom směru.
Čekají nás dopravní komplikace na dálnici a zvýšený průjezd vozidel přes Dobřejovice.

V

roce 2019 bude provedena oprava vozovky a svodidel ve dvou
úsecích (km 2,320–5,283 a km 9,485–11,200), tedy přibližně
v rozsahu nynějších uzavírek. Oprava dálnice v úseku mezi sjezdy na Průhonice a Modletice, tedy v těsné blízkosti naší obce, nás podle dostupných informací čeká v příštím roce. Opravy mají trvat celkem
210 dní.
n Milan Hulínský

Jak jsme již v Dobřejovickém zpravodaji informovali, nebyl projekt Revitalizace rybníka Skalník v obci Dobřejovice dosud řádně zkolaudován, přestože je užíván již od roku 2017. Současnému vedení obce se podařilo tento rest
konečně napravit a 9. července 2019 byl vydán kolaudační souhlas.

„P

řed kolaudací bylo nutné dopracovat dokumentaci ke změnám oproti původnímu projektu. Konkrétně se jednalo
o změnu umístění mola a jeho konstrukce včetně získání
souhlasu od Povodí Vltavy a statického posudku,“ uvedl starosta Dobřejovic Martin Sklenář a doplnil: „Dále jsme museli vypracovat projektovou dokumentaci ke schodům umístěným v lesíku vedoucím do ulice
Vačkářova, které byly oproti původnímu projektu zcela změněny. V neposlední řadě jsme museli zajistit aktualizaci projektu podle skutečného provedení.“
Vzhledem k tomu, že bylo nutné nejprve zdárně dokončit kolaudaci celého projektu, rozhodlo se vedení obce, že plánovanou úpravu altánu, kdy dojde ke změně vnitřních dispozic a k výstavbě terasy, provede zvlášť.
„Lokalita měla být klidným místem k odpočinku. Budeme proto
muset řešit i častý nepořádek v prostoru skály, který tam nechávají neukáznění návštěvníci,“ dodal starosta Sklenář.
n Milan Hulínský

www.dobrejovice.cz
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SLUŽBY V OBC I

Přehled služeb v Dobřejovicích

Na základě výzvy uveřejněné ve zpravodaji a na facebooku obce se nám nahlásila řada provozovatelů služeb.
Rádi o nich pro vás zveřejňujeme podrobné informace. Přehled bude k dispozici i na webových stránkách obce.

ŠKOLSTVÍ
1

MŠ Korálek Dobřejovice

Mateřská škola zřizovaná Obcí
Dobřejovice s kapacitou 52 dětí.
Zajišťujeme program pro předškolní děti i děti s odloženou školní docházkou. Nabízíme kroužky
plavání, jógy, cvičení na míčích
nebo keramiky. Klademe důraz
na estetické prožitky dětí a mezilidské vztahy.
Kontakty: Lenka Macháčková,
tel.: 602 435 685,
e-mail: skolkakoralek@volny.cz,
www.skolkakoralek.cz
Adresa: Polní 230
Otevírací doba:
Po–Pá: 6.30–16.30
2

Základní škola Navis

Jsme soukromá škola vystavěná na křesťanských principech,
škola pro rodiny, které mají vážný zájem o budoucnost svých dětí
a jsou ochotny pracovat i na sobě.
Společnými silami totiž mohou
učitelé a rodiče udělat nepoměrně více než každý zvlášť.
Kontakty: Jan Vepřek,
tel.: 775 029 593,
e-mail: veprek@skoly-navis.cz,
www.zsnavis.cz
Adresa: U Zámku 1

POTRAVINY
3

Smíšené zboží Na Návsi

Prodej pečiva, zeleniny, čerstvých
uzenin a sýrů, mléčných a mražených výrobků, zákusků, potravin,
nápojů, drogerie a mnoha dalšího.
Adresa provozovny: Na Návsi 26
Otevírací doba:
Po–Pá: 6.45–18.00,
So: 6.45–10.30

SPORT
4

BIKESTRIKE s.r.o.

Prodej a servis jízdních kol a elektrokol.
Kontakty: Jakub Pytlík,
tel.: 776 093 488,
e-mail: pytlik@bikestrike.com,
www.bikestrike.com
www.dobrejovice.cz

Adresa provozovny:
Košumberk 24
Otevírací doba:
Po-Pá: 8:00 - 18:00
5

Arne Charvát – BIKE servis

Jízdní kola – servis, prodej.
Kontakty: Arne Charvát,
tel.: 602 663 726,
e-mail: arnecharvat@gmail.com,
www.bikeservis.cz
Adresa provozovny: Skalická 65
Otevírací doba:
Po–Pá: 17.00–19.00 – nejlépe po
telefonické dohodě.
6

Elektrokola Zeus
Bike s.r.o.

Široká nabídka elektrokol od horských až po skládací. Na námi
prodávané značky poskytujeme
veškerý servis. Splátkový prodej.
Kontakty: David Javornický,
tel.: 720 321 234,
e-mail: info@zeusbike.cz,
www.zeusbike.cz
Adresa provozovny:
Jesenická 410
Otevírací doba:
Po–Pá: 10.00–19.00,
So: 9.00–14.00

ZDRAVÍ A VOLNÝ ČAS
7

Kosmetický salon ZN

Kosmetický salon nabízí veškerou
péči o pleť, jako je např. čištění
pleti, masáže obličeje, chemický
peeling, omlazení obličeje, mezoterapii dermapen, dále nabízí péči o řasy a obočí, depilace celého
těla, parafínové zábaly rukou atd.
Kontakty: Zuzana Novosadová,
tel.: 776 296 002,
e-mail: zuzana@novosadova.cz,
www.kosmetickysalonzn.cz
Adresa provozovny:
Nad Mlýnským rybníkem 367
Otevírací doba: dle objednání
8

Táňa Lipowská

Pohybové aktivity. Power jóga –
zdravé posílení a protažení těla, relaxace, uvolnění a zklidnění
mysli. Zumba – kondiční, intervalový a taneční trénink.

Kontakty: Táňa Lipowská,
tel.: 776 633 974,
e-mail: lipota@email.cz,
www.malyjogi.cz
Adresa provozovny: Spolkový
dům Dobřejovice
Otevírací doba: středa od 18.45,
čtvrtek od 20.00, neděle 19.00
9

MARMELA

Jóga pro školáky, dospělé, těhotné, jak jemné protahovací lekce,
tak i dynamičtější lekce, jak pro
úplné začátečníky, tak i pro pokročilé. V létě taktéž jóga na prknech na Skalníku. Tanečky pro
školkové děti. Tvořivé workshopy,
malování na obličej.
Kontakty: Martina Melíšková,
tel.: 602 358 686,
e-mail: info@marmela.net,
www.marmela.net
Adresa provozovny: Spolkový
dům Dobřejovice
Otevírací doba: dle rozpisu lekcí
10 Keramický a výtvarný
ateliér DUHOVÝ LABYRINT
Ateliér DUHOVÝ LABYRINT nabízí keramické a výtvarné kurzy
a workshopy pro všechny věkové kategorie. Informace o aktuální nabídce najdete na FB Duhový
labyrint.
Kontakty: Niki Justová,
tel.: 736 489 162,
e-mail: niki.justova@seznam.cz
Adresa provozovny: K Lesíku 71

PRO STAVBU
A DOMÁCNOST
11 Geodetická kancelář
Jan Bendík

tí proti hmyzu.
Kontakty: Luboš Sejk,
tel.: 608 934 447,
e-mail: foukana.izolace@email.
cz, www.izolacesejk.cz
Adresa provozovny: Polní 242
13 KlimaRex
Dodávka, instalace, servis a opravy klimatizačních a chladicích
zařízení.
Kontakty: Tomáš Bohoněk,
tel.: 607 825 012,
e-mail: tbohonek@klimarex.cz,
www.klimarex.cz
Adresa provozovny: Polní 75
Otevírací doba:
Po–Pá: 8.00–18.00
14 SEDLÁK INTERIER s.r.o.
Od roku 1995 se specializujeme
na projektování, design a realizaci kuchyní a bytových interiérů.
Od počátku bylo naším hlavním
cílem vytvářet „kuchyně trvalé
hodnoty“ a pomáhat našim zákazníkům realizovat originální
a nadčasové interiéry. Naše produkty charakterizuje vysoká kvalita použitých materiálů, perfektní design a dokonalost v každém
detailu.
Kontakty: BcA. Roman Mašín,
tel.: 222 212 122,
e-mail: masin@sedlakinterier.cz,
www.sedlakinterier.cz/
showroomy/showroom-dobrejovice
Adresa provozovny:
K Herinku 370
Otevírací doba:
Po–Pá: 9.00–12.00
a 13.00–18.00
15 Šedivý s.r.o.

Veškeré geodetické práce

Zakázkové truhlářství.

Kontakty: Jan Bendík,
tel.: 603 810 810,
e-mail: honza.bendik@seznam.cz
Adresa provozovny:
Vačkářova 264

Kontakty: Světlana Smužanica,
tel.: 602 951 835,
e-mail: svetlana.sm@seznam.cz,
instagram.com/truhlarstvi_
sedivypraha
Adresa provozovny:
Košumberk 102
Otevírací doba:
Po–Pá: 7.00–16.00

12 Luboš Sejk
Kompletní servis oken, balkonových a vstupních dveří. Dodávka
a aplikace foukané tepelné izolace. Dodávka a montáž žaluzií a sí-

5
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SLUŽBY V OBC I
Pavel Jandus – Tapetářské
a malířské práce
Specializuji se na tapetování, které provádím s dlouholetou praxí.
Dále provádím malířské práce, tónování barev podle vzorníků.

Kontakty: Marie Kudláčková,
tel.: 323 637 156
Adresa provozovny: U Potoka 8
Otevírací doba: po dohodě

Kontakty: Pavel Jandus,
tel.: 602 210 846,
e-mail: pavel.jandus@seznam.cz,
www.tapetari-praha.cz

17 HOTchilli s.r.o

Zemní a výkopové práce
Nabízíme bagrování základů pro
RD, plotů, úpravy terénu, dešťové jímky, přípojky atd. Kontejnerová doprava a půjčovna stavebních strojů a bagrů.
Kontakty: Robert Sooky,
tel.: 603 849 454,
e-mail: info@bagr-sooky.cz,
www.bagr-sooky.cz
Pavel Richtr
– zámečnické práce
Výroba, oprava a montáž mříží,
plotů, bran a branek (včetně dodávek elektrických pohonů), ocelových konstrukcí.
Kontakty: Pavel Richtr,
tel.: 420 739 024 366,
e-mail:
zamecnictvirichtr@seznam.cz
16 Krejčovství
Opravy i zhotovení oděvů, záclony, závěsy.

INZERCE

OSTATNÍ
Prodej pěstební techniky pro indoor pěstování. Vzduchotechnika,
osvětlení, hnojiva, substráty, měřicí technika i pro bazény. V horizontu 6 měsíců spustíme prodej
prémiového vína prosecco a čerstvých bylinek pěstovaných indoor.
Kontakty: Adam Kšíkal,
tel.: 602 648 448,
e-mail: info@hotchilli.cz,
www.hotchilli.cz
Adresa provozovny:
Jesenická 410
Otevírací doba:
Po-Pá: 10:00 - 16:00
18 Antikvariát Červený knír
Prodej a nákup knih, časopisů,
grafiky a mnoha dalšího.

VYZKOUŠEJTE NAŠE
BOŽSKÁ ELEKTROKOLA

Kontakty: Jan Nix,
tel.: 774 087 795,
e-mail:
antikvariat@cervenyknir.cz,
www.cervenyknir.cz
Adresa provozovny: Na Návsi 45
Otevírací doba:
Po–Pá: 8.00–15.00

v nové specializované prodejně na adrese
Jesenická 410, 25101 Dobřejovice
SKLADEM PŘES 150 KOL

www.zeusbike.cz

www.dobrejovice.cz
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PR OVOZ VE S P OLEČ ENS KÉM DOMĚ

Seznam pravidelných kroužků a akcí
ve SPOLKOVÉM DOMĚ: září 2019 – leden 2020
den
a hodina

název akce

organizátor

čtvrtek
18.00–19.00

Pilates

Zuzana Novosadová
776 296 002

pondělí
17.00–18.00

Jóga školáci

Marmela
602 358 686

čtvrtek
20.00–21.00

Zumba

Táňa Lipowská
776 633 974

pondělí
18.15–19.30

Jóga začátečníci

Marmela
602 358 686

pátek
15.00–17.00

Knihovna

Obecní knihovna
Dobřejovice

pondělí
20.00–21.30

Vinyasa flow yoga

Marmela
602 358 686

úterý
9.00–10.15

Hatha yoga

Marmela
602 358 686

pátek
15.00–17.00

úterý
18.30–19.30

Pilates

Zuzana Novosadová
776 296 002

Čtenářství,
společenské hry,
tvoření
Duha Dobřejovice
(pro děti i dospělé), s Obecní knihovou
doučování
(pro děti)

neděle
19.00–20.00

Zumba

Táňa Lipowská
776 633 974

neděle
20.00–22.00

Pingpong
(listopad–duben)

Moderní Dobřejovice

středa
16.45–17.30
středa
18.45–19.45

Kreativní jóga
pro děti (6-10 let)

Táňa Lipowská
776 633 974

Jóga

Táňa Lipowská
776 633 974

Upozornění:
Keramika je od 1. 9. přesunuta přímo do keramického ateliéru v ulici K Lesíku. Více informací podá Niki Justová na telefonu 736 489 162.

MARMELA – rozvrh lekcí
2019/2020

9.00–10.15

11.00–12.00

PO

soukromá lekce

soukromá lekce

ÚT

HATHA YOGA
SD

GRAVID YOGA
SC

16.00–16.50

TANEČKY
SC

17.00–18.00

18.15–19.45

20.00–21.30

JÓGA ŠKOLÁCI
SD

JÓGA
ZAČÁTEČNÍCI
SD

VINYASA FLOW
YOGA
SD

JÓGA ŠKOLÁCI
SC

HATHA YOGA
SC

JÓGA
ZAČÁTEČNÍCI
SC

SUP YOGA
18.00–19.30,
Skalník

ST

ČT

soukromá lekce

soukromá lekce

PÁ

VINYASA FLOW
YOGA
OM

JÓGA MAMINKY
s dětmi
SC

JÓGA ŠKOLÁCI
OM

SD

Spolkový dům

U kapličky 44

Dobřejovice

SC

Společenské centrum

Průběžná 568

Nupaky

OM

Omyoga studio

Na záhonech 24

Praha 4

Skalník

rybník

Ke skalníku

Dobřejovice

www.dobrejovice.cz

VINYASA FLOW
YOGA
18.00–19.15, OM

www.marmela.net
info@marmela.net
602 358 686
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K R ÁTC E Z DOBŘEJOV IC

Rozpadající se krajnice na
Košumberku je opravena
Možná jste si všimli, že se na ulici Košumberk, těsně pod
křižovatkou s ulicí U Křížku, nebezpečně zbortila vozovka
do odvodňovacího příkopu v důsledku podemílání okrajů
dešťovou vodou. V průběhu srpna zajistila obec opravu.

Jak podpořit Dobřejovice?
Staňte se občanem!
Chcete, aby bylo v Dobřejovicích pro občany dostupných
více služeb? Aby bylo více míst pro trávení volného času
a pro sport? Nebo aby obec vyřešila nebezpečná místa
v dopravě a postavila nové chodníky či přechody? Pokud
v Dobřejovicích bydlíte, ale nemáte zde nahlášený pobyt,
máte jednoduchou možnost, jak obec v těchto snahách
podpořit: přihlásit se k trvalému pobytu do Dobřejovic.

„D
Před

aňové příjmy z takzvaného rozpočtového určení daní tvoří
největší zdroj příjmů obce. Hlavním kritériem pro přerozdělování těchto peněz je počet trvale hlášených občanů,“
upozornil místostarosta Jan Chvátal.
Například v roce 2018 z celkového rozpočtu obce ve výši 19,9 milionu Kč činily takto přerozdělené daně ze státního rozpočtu takřka
13,1 milionu korun. Obyvatel Dobřejovic bylo k 1. 1. 2018 celkem 1133.
Dá se tedy říci, že každý v obci trvale hlášený občan (včetně dětí) do rozpočtu své obce přináší okolo 11 500 Kč ročně.
„V Dobřejovicích však žijí stovky obyvatel, které mají trvalé bydliště mimo Dobřejovice. Obec tak přichází o miliony korun ročně, které by
mohla investovat do rozvoje služeb, lepší údržby či větší podpory sportu a kultury. Stačí pro to udělat jen málo – změnit si trvalé bydliště do
Dobřejovic,“ uvedl místostarosta Chvátal.

Výhody trvalého pobytu v Dobřejovicích:
n
n
n
n
n

Podpora své obce v jejím rozvoji.
Sleva 30 % na permanentku na vstup do Průhonického parku.
Děti: přednost v umístění do MŠ Korálek.
Senioři: zvýhodněné služby Senior taxi a dovoz obědů.
Uložení bio, objemného a nebezpečného odpadu zdarma
do Sběrného dvora Dobřejovice.

Jak si nahlásit trvalý pobyt do Dobřejovic?

Po

„P

ři jednání se správcem komunikace vyšlo najevo, že Krajská
správa a údržba silnic nemá finanční prostředky na řešení
příčin zborcení vozovky a je schopna zajistit jen provizorní
opravu povrchu. To by však do budoucna situaci nevyřešilo a celý havarijní stav by se mohl brzy zopakovat. Navrhl jsem proto, že obec zajistí ze svých zdrojů potrubí na bezpečné odvedení dešťové vody a stavební práce s tím související,“ uvedl starosta Dobřejovic Martin Sklenář.
V rámci opravy tak vznikly tři kapacitní vpusti s odkalovacím prostorem a v délce 99 m dojde k zatrubnění a zavezení celého příkopu. Potrubí navázalo na stávající dešťovou kanalizaci směrem do centra obce a zároveň umožní v budoucnu napojit další plánované části dešťové
kanalizace u chystaného chodníku ve směru k autobusové zastávce Košumberk. Aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů, bude komunikace v daném úseku bez obrubníku a povrch nad zatrubněnou částí bude zatravněn.
„Vzhledem k tomu, že dotčený pozemek je v majetku Středočeského kraje a ve správě Krajské správy a údržby silnic, bude nutné uzavřít
smlouvu o věcném břemeni, kdy obec zajistí následnou péči o dešťovou
kanalizaci v tomto místě. Silničáři po celé délce úseku odfrézují kraj silnice, dají novou živici a vyznačí podélné dopravní značení v podobě vodicích čar,“ doplnil starosta Sklenář.
n Milan Hulínský

n Na dobřejovickém obecním úřadu vyplníte přihlašovací lístek
k trvalému pobytu, předložíte platný občanský průkaz nebo jiný
doklad (cestovní pas, řidičský průkaz). A doložíte oprávnění k užívání bytu nebo domu, případně souhlas majitele.
n Zaplatíte správní poplatek 50 Kč. Za občana mladšího 15 let změnu
trvalého pobytu provádí zákonný zástupce, je osvobozen od správního poplatku.
n O nový občanský průkaz si zažádáte u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (např. v Říčanech, v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22).
n Milan Hulínský

www.dobrejovice.cz
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CO, K DY, KDE V DOBŘEJOV IC ÍC H

Co zažijete na Dobřejovickém
Burgerfestu?

L

etošní Burgerfest pro vás chystá spolek Moderní Dobřejovice na sobotu 14. 9. od 12.00 hodin. A co můžete letos na Burgerfestu zažít?
Ochutnáte Dobřejovický burger, skvostné klobásky, kukuřici
a další speciality. Čeká vás voňavý popcorn i kvalitní káva. Točit budeme studené pivo a také míchat drinky.
Do soutěže se letos může zapojit opravdu každý, protože tentokrát
nepůjde o nejlepší burger, ale o nejlepší jablkový koláč. Stačí, když do
14.00 hodin přinesete ten váš upečený. Divácká porota pak vybere ten
nejlepší a společně poté ochutnáme všichni všechno.
Zahrají nám country kapely DobřeTyBojs a KUPLE, které už dobře znáte. Na řadu přijdou country tance a zasoutěžíme si na rodeo bizonovi.
Děti si mohou vyrábět v tematické dílničce a chystáme i další stylové zábavy. Nechte se překvapit…
Těšíme se na vás.
n Vaše Moderní Dobřejovice
INZERCE

HLEDÁME UKLÍZEČKU PRO SPOLKOVÝ DŮM
Obec Dobřejovice hledá od 1. 10. 2019 samostatného a pečlivého pracovníka na úklid Spolkového domu. Náplní práce je zajištění pravidelného úklidu místností, chodby, kuchyňky a WC 3× týdně a sezonní úklid
(umytí oken apod.) v rozsahu přibližně 18 hodin za měsíc. Čas úklidu
lze přizpůsobit možnostem zájemce. Odměna 170 Kč/h hrubého na dohodu o provedení práce.
Zájemci se mohou hlásit u místostarosty na telefonu 607 055 158
nebo na e-mailu: mistostarosta@dobrejovice.cz.
n (kp)

Neseďte doma,
pojďte s námi do divadla

Z

ačíná
pátá
společná divadelní sezona,
ve které opět nabízíme jednou měsíčně možnost návštěvy divadla. Zábava,
relaxace, setkávání, to vše v jednom
a k tomu ještě velmi
výhodné ceny vstupenek. Vždy dostanete dvě vstupenky
za cenu jedné. Stačí
se přihlásit na duhadobrejovice@gmail.com a budete dostávat nabídku rovnou do své e-mailové schránky. Jinak můžete sledovat webové
stránky nebo facebook Duhy Dobřejovice, kde se vše včas dozvíte. Pokud byste potřebovali individuální informace o chystaných návštěvách
divadel nebo měli tip na dobré představení, které bychom mohli společně navštívit, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 702 037
638. Jsme schopni zajistit i dopravu do divadla a zpět, stačí se ozvat
a včas přihlásit. Těšíme se na vás již 23. 9. 2019 v divadle Rokoko při
hře Premiéra mládí. V říjnu se můžeme potkat 24. 10. 2019 v divadle
v Rytířské a čeká nás Chvilková slabost.
Přidejte se k nám a neseďte doma.
Těšíme se na všechny milovníky divadla.

n Libuše Charvátová

www.dobrejovice.cz
PdCh pastiky Snack A5 v1.indd 1

09.08.19 8:56
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HAWA II REGATTA

Hawaii regatta se náramně vydařila
J
iž popáté jsme v půlce července pořádali na našem rybníku
Skalník Hawaii regattu. Počasí přálo, sluníčko svítilo, a proto se mohlo plavat, koupat, paddleboardovat a hlavně soutěžit.
Do hlavního programu, kterým je
soutěž alegorických lodí, se letos
přihlásilo devět posádek. A bylo
se na co dívat.
Hlasováním návštěvníků nakonec vyhrála loď Tramvaj do stanice Dobřejovice, Skalník od Jana
Chvátala. Druhé místo obsadil Be-

nátský karneval dětí pod vedením
paní Bezouškové. A na třetím místě se umístila Černá perla kapitána Tomáše Humaje.
Po hlavním závodě přišla na
řadu soutěž Dobytí pirátského ostrova, které se nakonec zúčastnilo
14 závodníků. Vítězem tohoto klání se stal Martin Hloušek jr.
Po celý den si návštěvníci mohli vyzkoušet jízdu na paddleboardu, čehož využilo mnoho
z nich, a hlavně děti. Pekly se klobásy a točilo se pivo. Skvělý bar-

man Tomáš Kubíček opět rozjel
svou show a po celý den a večer
míchal výborné koktejly.
Po vyhlášení vítězů a rozdání
cen začala hrát kapela La sklerosa
revival band. A to i přes technické problémy a vyhořelé elektrické
zařízení. Ovšem díky skvělé organizaci spolku, který zajistil dovezení náhradního agregátu, nakonec hudební produkce proběhla.
Zábava pokračovala do pozdních
nočních hodin.

Rádi bychom poděkovali všem
partnerům naší akce za všechny
dlouhotrvající přípravy a pomoc
při organizaci celého dne, hlavně klukům a holkám ze spolku
Moderní Dobřejovice, společnosti Rosengart, Staročeské pekárně
a Hasičům Průhonice.
Těšíme se na vás při další akci BURGERFEST, která se bude konat 14. září. Píšeme o ní na jiném
místě zpravodaje.
 n Vaše Moderní Dobřejovice

www.dobrejovice.cz

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 7 / 2019

10

VZPOMÍNK A NA LÉTO

Povedlo se…
Dešťové vpusti jsou opět čisté
Některé dešťové vpusti nebylo kvůli jejich zanesení jednoduché ani
najít, natož aby správně odváděly vodu ze silnic a místních komunikací. Po jejich vyčištění odbornou firmou v polovině července už opět mohou plnit svoji funkci.

Před

V červnu se konal
další Domácí koncert
Po

Větší kontejnery
na kovové obaly
Dosavadní sběrové nádoby
na kovy o objemu 240 litrů v ulici Na Průhoně a na návsi už kapacitně nestačily a často se kolem
nich hromadily tašky s plechovkami, které se dovnitř již nevešly. Proto je po konzultaci se svozovou firmou v červenci nahradily
větší, 660 l velké kontejnery.

Rozkvetlá náves
Starostova nápadu na pořízení květinové výzdoby centra obce se
s radostí chopila jedna z místních občanek, která obcí zakoupené truhlíky osázela a ujala se i dlouhodobé péče o květiny. Za to jí patří velké
poděkování. Věříme, že tento nápad přispěje k lepšímu vzhledu centra.

n Milan Hulínský

www.dobrejovice.cz

V

pátek 28. června se před
promítáním letního kina konal již 3. domácí koncert. Hrálo se v atriu u Látů a vystupovalo studentské uskupení
Projdem. Spolužáci z jedné třídy
z pražského gymnázia Na Vítězné
pláni hráli různé skladby a písničky od autorů, jako je Sting,

Hm..., Coldplay a Dodie. Všichni
se dosyta najedli, část obecenstva
se po koncertě ještě chvíli bavila
se sklenkou vína v ruce, ta druhá zůstala u klavíru a každý si zahrál svou oblíbenou píseň. Poté
se všichni účinkující i diváci odebrali na hřiště, kde začínalo letní
kino. n Josef Lát ml.

Den jógy

P

ři příležitosti mezinárodního dne jógy uspořádala
Marmela dne 21. 6. den jógy. Začalo se samozřejmě jógovou
lekcí venku na hřišti Spolkového
domu, nejprve dýchacími technikami pro prohloubení dechu, pak
samotným cvičením na zpevnění
těla a jeho flexibilitu, a na závěr
relaxací. Následovala meditace
na duhové světlo. Po jejím skončení se na obloze objevila krásná
duha, ale většina jogínů, jogínek
a jogíneček spěchala vybírat dárečky do obchůdku s mandalami,
lapači snů, kamínkovými náramky a dalšími šperky.
A pak již následovala jen volná zábava při občerstvení, zkoušení mnoha rozličných léčivých

hudebních nástrojů a oblíbené
feet-up stoličky.
Pro ty, co se nemohli zúčastnit, máme dobrou zprávu: Akce
se bude pro úspěch opakovat zase za rok, opět na mezinárodní
den jógy.

n Martina Melíšková
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KULTUR NÍ A S P OLEČ ENS K Ý ŽIVOT

Knihovna

J

Keramické kurzy
Dobřejovice

K

eramické kurzy pro veřejnost, které se konaly v provizorních prostorách suterénu Spolkového domu, budou
od září probíhat v novém, soukromém ateliéru v ulici K Lesíku 71.
Provoz bude zahájen v říjnu
2019, rezervace míst je možná už
od září tohoto roku, kapacita je
omezená. Domluvit se můžete jak
na pravidelné docházce, tak na
jednotlivých hodinách.
Práce s hlínou v profesionálně vybavené dílně je vhodná
pro všechny, od nejmenších dětí
až po seniory. Při tvorbě zažijete
uvolnění a relaxaci, dáte prostor
své fantazii a kreativitě, stanete
se svědky procesu, kdy se z kusu obyčejné hlíny stane skvostné
umělecké dílo.
Podrobnější informace o provozu, novinkách a nabídce ateliéru najdete na Facebooku @DuhovyLabyrint.

Pravidelné kurzy budou probíhat v těchto termínech:
Úterý 17.30–18.30
Pátek 16.00–17.00
Pátek 17.30–18.30
Individuální lekce podle domluvy.

iž v září se dveře Knihovny
v Dobřejovicích opět po prázdninách otevřou a budete zase
moci využít i možnost zavítat každý pátek odpoledne na čaj či kávu a něco dobrého do Spolkového
domu. Znovu připravujeme program pro děti v rámci otevírací
doby knihovny. Budeme tvořit, lepit, vyrábět, hrát si i poslouchat.
V rámci knihovny bude část programu připravena i pro malé děti v angličtině. Hry, zábava, motivace. Připravujeme nově jednou
za měsíc i program pro dospělé.

Chtěli bychom obnovit „Sousedská posezení“ a zvát znovu hosty na besedy, přednášky a milá
společenská setkání. Téma, které
bychom rádi prezentovali i s nějakou tou ochutnávkou dobrého
jídla a pití, vybereme vždy i podle zájmu návštěvníků. Můžete se
tedy těšit na první setkání, které
proběhne na podzim, a řeč bude
o splněných snech. Máte se již nyní na co těšit, určitě to bude stát
za to.
VÍCE SE DOZVÍTE NA PLAKÁTECH, WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
DUHY DOBŘEJOVICE A FACEBOOKU KNIHOVNY.

n Libuše Charvátová

Vzpomínka
na letní promítání

Rezervace a bližší informace:
e-mail: niki.justova@seznam.cz
tel.: 736 489 162
@DuhovyLabyrint
Těším se na vaši návštěvu!

n Niki Justová
keramický a výtvarný ateliér
DUHOVÝ LABYRINT
Nikoleta Justová

www.dobrejovice.cz
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S P ORT

Mladí fotbalisté
úspěšně zakončili sezonu
a již se těší na tu další

S

ezonu 2018/2019 již máme nějaký ten pátek za sebou, a tak přichází doba
na rekapitulaci jejího závěru. Začátkem června naše týmy žáků
a přípravek dohrávaly své soutěže, kdy jsme se v posledních zápasech snažili ještě více vylepšit
naši hru a pokusit se zabojovat
o dobrou vizitku dobřejovické fotbalové mládeže.
Mladší žáci nakonec po urputném dohánění soupeře ze Sibřiny, kdy jsme po většinu soutěže dotahovali tříbodovou ztrátu,
se nakonec umístili na krásném
druhém místě skupiny B. Za celé
jaro kluci ani jednou neprohráli
a s konečnou bilancí 185 vstřelených branek se stali nejproduktivnějším týmem ve skupině, což
nás velice těšilo.
Starší přípravka měla konec
soutěže opravdu nabitý, jelikož
nadanější hráči startovali společně s kamarády ze Světic na pražském mezinárodním turnaji Golden City Cup.
Zbytek hráčů doplněný o hráče ročníku 2011 dohrával soutěže

na Praze-východ, kde jsme nakonec k našemu překvapení dokázali skončit na krásném třetím
místě. Mladší přípravka v poslední skupině této kategorie doslova dominovala a po zásluze celou
skupinu vyhrála opět ofenzivním
fotbalem, kdy se klukům podařilo
nastřílet kolem 140 branek.
Sezonu však u nás definitivně zakončujeme již tradičně turnajem O pohár obce Dobřejovice. Počtvrté se ho opět zúčastnila
mužstva jak z okolí, tak i pražské celky. Konkrétně se jednalo o týmy ČAFC, Zličína, Xaverova, Vestce, Průhonic, Újezdu P4
a Psár. Celkovým vítězem se nakonec stalo mužstvo ze sousedních
Průhonic, které nemělo na turnaji v podstatě soupeře. Naši borci

skončili na čtvrtém místě, když
nedokázali v některých zápasech
udržet tempo a nadějný výsledek.
Turnaj však opět splnil to nejdůležitější, tedy zápasy mezi kvalitní
konkurencí, přátelské prostředí
během turnaje i povědomí o naší
obci a zdejším fotbale.
V srpnu jsme již podruhé vyrazili na hlavní letní kemp do Rokytnice nad Jizerou, kde jsme se
v nádherném prostředí naladili
na novou sezonu 2019/2020.
Od 26. 8. 2019 nás můžete
opět potkávat skoro každý den od
17.00 hodin na hřišti v Dobřejovicích, kde se stále snažíme utužovat naši partu, zlepšovat fotbalové dovednosti a být dobrými
reprezentanty obce.
Přidejte se k nám!

n Tomáš Kubíček,

šéftrenér FŠ Dobřejovice

Obecní úřad
Dobřejovice
Adresa
Obec Dobřejovice
Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice
Spojení na obecní úřad
Tel.: 323 603 310,
607 058 184
E-mail: urad@dobrejovice.cz
Obecní policie Vestec:
Tel.: 739 156 156,
702 277 227
Kontakt na finanční úřad:
Telefon: 323 627 305,
323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Kontakt na Okresní správu
sociálního zabezpečení
Praha-východ:
Telefon: 284 005 401
Fax: 284 005 404
E-mail podatelny:
posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh
Kontakt na Úřad práce,
kontaktní pracoviště
pro Prahu-východ:
Telefon: 950 151 111
Fax: 950 151 302
e-mail: posta@py.mpsv.cz
Poruchy veřejného osvětlení
Telefon: 800 101 109
– je nutné uvést číslo lampy,
která nesvítí, a ulici; možno
hlásit i na Obecní úřad Dobřejovice – 323 637 112

VÝSLEDKY 1. KOLA FOTBALOVÉ SOUTĚŽE,
ODEHRÁNO 25. SRPNA 2019
FK Dobřejovice A – SK Šestajovice
FK Radošovice B – FK Dobřejovice B

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY

2:1 na penalty
3:1

Poruchy elektřiny
Telefon: 840 850 860
Poruchy plynu
Telefon: 272 767 300
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