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Milí Dobřejováci,
uplynulo už půl roku od nástupu nového vedení obce do funkcí. Proto nás, tedy mě a Honzu
Chvátala, Dobřejovický zpravodaj požádal o rozhovor o tom,
jak jsme se s naším dosavadním
působením na radnici vypořádali. Snad to bude pro vás zajímavé čtení, stejně jako pro nás bylo
zajímavé odpovídat na zvědavé otázky redaktorů. Budeme rádi za vaše reakce, podněty a připomínky.
Důležitou informací je úvodní
text na první straně o koupi a demolici objektu v centru, protože
získané místo by se v budoucnu mělo stát důležitým bodem
pro život obce. A pokud máte doma ještě stále starý nevyhovující
kotel, nepřehlédněte informace
o čerpání kotlíkových dotací, které vám mohou podstatným způsobem pomoci při pořízení nového zdroje vytápění.
Opět se v několika článcích zabýváme dopravou, protože to je
problém, který nás v Dobřejovicích opravdu trápí. Jak už jste asi
zjistili, došlo k definitivnímu uzavření průjezdu Průhonickým parkem a po skončení jedné uzavírky na dálnici D1 následuje hned
další. To nás vůbec netěší.
Vracíme se ale i k některým
úspěšným akcím v uplynulých
týdnech, ať už jsou to vydařené
čarodějnice, Run and Help nebo Dětský den, který se tentokrát
nesl ve znamení pirátského řádění. A nechybějí ani pozvánky na
akce budoucí, protože společenský život v Dobřejovicích je pestrý a bohatý, což nás může jenom
těšit. Věřím, že si každý najde to
své.
Tolik tedy dnes úvodem a přeji vám příjemné léto, které se již
mílovými kroky blíží!
Martin Sklenář,
starosta

Centrum obce
dostane nový vzhled
Zastupitelé na svém květnovém zasedání rozhodli,
že obec zakoupí celou zanedbanou stavbu č. p. 36
i s přilehlým pozemkem,
umístěnou na strategickém místě v centru Dobřejovic. Demolice stodoly, která byla v havarijním
stavu a hrozila zřícením
na ulici K Lesíku, již proběhla koncem května.

Stav stodoly v únoru tohoto roku po zhroucení vršku štítové zdi

bjekty na pozemku
na dobřejovické návsi
byly dlouhodobě neudržované. Chlévy navazující na
obytné prostory spadly už před
mnoha lety. V nejnebezpečnějším
stavu však byla samostatně stojící

stodola v bezprostřední blízkosti ulice K Lesíku, naproti kontejnerům,“ uvedl starosta Dobřejovic Martin Sklenář. Část zdí byla
dlouhodobě provizorně podepřena kovovými sloupky. Poslední rá-

„O

Celkový pohled na pozemek a budovy před demolicí. Tento stav
opravdu nedělal centru obce dobrou vizitku.

Po odstranění stodoly se otevřel nový pohled na náves a zlepšil se
i výhled v ohybu ulice K Lesíku.
www.dobrejovice.cz

nu však tomuto objektu uštědřila sněhová kalamita v polovině
letošního února, kdy se pod tíhou sněhu zřítila horní část štítové zdi.
V tu chvíli starosta navrhl situaci vyřešit tak, že by obec objekty
i s pozemkem koupila se zajištěním
práva dožití jednoho ze spolumajitelů a zároveň by urychleně řešila
havarijní stav části staveb.
Dotyčný obyvatel Dobřejovic
bohužel krátce poté zemřel. Obec
nabídla spolumajitelce pomocnou ruku při přípravě demolice,
kterou nařídil říčanský stavební úřad, a pokračovala v jednáních o odkupu. Ta byla nakonec
úspěšná a zastupitelstvo schválilo smlouvy, díky nimž se obec stane výhradním majitelem budov
i pozemku.
V době, kdy čtete tento zpravodaj, již došlo k odstranění nebezpečné stavby, srovnání terénu, úklidu sutě a provizornímu
oplocení pozemku.
„Záměrem obce je na tomto
pozemku postavit novou budovu. Její podoba a služby, které by
se zde mohly nabízet, budou předmětem diskuse zastupitelů i obyvatel Dobřejovic,“ doplnil Martin
Sklenář. 
Milan Hulínský n
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CO SE DĚJE NA RA DNIC I

Ukradená
pamětní deska je zpět!

Z

ačátkem května se podařilo vrátit ukradenou pamětní desku, připomínající povodeň v roce 2013, na sochu Jana
Nepomuckého ve Skalické ulici.
Desku bez vědomí obce odstranila bývalá majitelka sousedního
domu v době, kdy se snažila svůj
dům prodat, a domnívala se, že díky této cedulce přichází o zájemce
o koupi. Na základě podnětu občana kontaktovali místostarosta
se starostou tuto majitelku a po
zhruba dvou měsících upomínání
se podařilo desku získat zpět. Vyčištění podstavce a opětovné při-

Víkendový klid

chycení desky pak už bylo otázkou
chvilky. Važme si našeho okolí a našeho společného majetku!
 Obecní úřad Dobřejovice n

Před

Po

Zpřesnění pravidel pro vydávání
Dobřejovického zpravodaje

„N

a základě dosavadních zkušeností s přípravou Dobřejovického zpravodaje a proběhlé debaty
při posledním jednání redakční
rady zastupitelstvo schválilo návrh
na úpravu pravidel a kodexu pro
vydávání Dobřejovického zpravodaje. V principu se jedná o zpřesnění a také sjednocení s regulativy
vyplývajícími z tiskového zákona,“
uvedl starosta Martin Sklenář.
Došlo například k upřesnění dří-

ve stanoveného omezení příspěvků pro jednotlivé zastupitele, kdy
pojem „čtvrt strany“ byl zpřesněn
údajem „1516 znaků včetně mezer“. Dále platí možnost, že pokud
se zastupitel do vymezeného rozsahu nevejde, bude ve zpravodaji
uveden odkaz na celý článek umístěný na webových stránkách obce. Zde jsou k dispozici i pravidla
a kodex pro vydávání Dobřejovického zpravodaje.

Karel Pleiner n

Výsledky voleb do EP v Dobřejovicích

C

elková účast ve volbách do Evropského parlamentu v naší obci
dosáhla 33,4%, což je vysoko nad celonárodním průměrem. Také výsledky jsou poněkud odlišné od výsledků v ČR. Konkrétně:

STAN s regionálními partnery a TOP 09........................................24,89%
Česká pirátská strana....................................................................20,25%
ANO 2011.......................................................................................16,46%
ODS................................................................................................15,19%
HLAS................................................................................................. 5,06%
KSČM................................................................................................ 3,80%
ČSSD................................................................................................. 2,53%
SPD................................................................................................... 2,53%
KDU-ČSL........................................................................................... 2,53%
Ostatní s méně než 3 hlasy.............................................................. 6,75%
CELKEM....................................................................100,00%

S nástupem jara se naše obec zaplňuje zvuky sekaček,
pil a dalších hlučných motorových pomocníků. Víte ale,
že již od roku 2008 je obecní vyhláškou kromě nočního
klidu vyhlášen i „víkendový klid“? Proč tomu tak je a co
přesně se v danou dobu nemá dělat?

P

odle obecně závazné
vyhlášky 2/2008, o veřejném pořádku, opatVÍKENDY
řeních k jeho zabezpečení
a SVÁTKY
6:00 – 14:00
a čistotě v obci Dobřejovice,
není možné vykonávat o víkendech a ve státem uznaných svátcích v době od 6 do
14 hodin hlučné práce. Tím
se rozumí používání hlučných strojů, jako jsou především sekačky na
trávu, motorové pily a podobně. Omezení se vztahuje také na veškeré
stavby v obci. Stavebníci jsou o něm nyní nově informováni na webu obce a také ve vyjádření obce ke stavebnímu povolení.
Cílem tohoto opatření je zajistit v obci klid pro víkendový odpočinek občanů tak, aby nic nerušilo dopolední vyspávání, poklidný oběd
a odpolední kávičku. Po jejím vypití (tedy po druhé hodině odpolední)
se pak v klidu můžete „vrhnout“ na sečení trávníku, řezání dřeva či jiné hlučné práce.
Ještě jednou připomínáme, že se nejedná o nově schválené nařízení, ale o připomenutí více než deset let platného nařízení. Věříme, že toto připomenutí nám všem pomůže brát ohledy na naše sousedy.

Obecní úřad Dobřejovice n

Ztrouchnivělé bludiště
u pošty bude odstraněno
Bludiště z dřevěných klád bylo vytvořeno v parku u pošty v roce 2013 v rámci projektu Regenerace parku a zeleně v obci Dobřejovice. V současné době je však v havarijním stavu, a proto musí být odstraněno.

„B

ludiště z dřevěných palisád z různých druhů dřeva bylo původně zamýšleno jako výchovný a herní prvek. Podle letokruhů a kůry měly děti rozlišovat jednotlivé druhy dřeva.
Vyobrazení a popis stromů jsou uvedeny na informační tabuli,“ uvedl
místostarosta Dobřejovic Jan Chvátal.
Nyní je ale bludiště v takovém stavu, že by mohlo být pro děti nebezpečné. Přibližně polovina klád již shnila a zůstaly po nich prohlubně. Zbytek dřev navíc není pevně ukotven a kýve se. Od konce loňského
roku jednalo vedení obce se Státním fondem životního prostředí, který na vybudování bludiště poskytl peníze. Teď konečně rozhodl, že celé bludiště je možné z bezpečnostních důvodů odstranit. Stane se tak
v průběhu června. Plochu chce vedení obce následně nechat zarovnat
a osít trávou. 
Karel Pleiner n

Obecní úřad Dobřejovice n



ZVEME VÁS NA 8. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Místo konání: Obecní úřad – zasedací místnost,
Na Návsi 26, Dobřejovice
Datum konání: čtvrtek 13. června 2019 od 18.00 hod.
V některých částech už toho opravdu z bludiště mnoho nezbylo…
www.dobrejovice.cz
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A KTUÁ LNĚ

Na náhradu starých kotlů je možné využít dotace
Před nedávnem skončila topná sezona. I když se situace
každým rokem drobně zlepšuje, stále se z některých komínů line nevábný kouř a zhoršuje vzduch v celé obci.
Víte, že od září 2022 již nebude možné provozovat staré, ekologicky nevyhovující kotle? A že máte aktuálně
možnost získat na jejich výměnu dotaci až 127 500 Kč?
A že tyto takzvané kotlíkové dotace jsou nyní vyhlašovány v našem kraji naposledy?

P

odle zákona o ochraně ovzduší již nebude možné od září 2022
provozovat kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Emisní třídu najdete na výrobním štítku vašeho kotle. Pokud tam není, nejspíše se jedná o nejhorší kotel 1. třídy. Co je však podstatné: při provozování kotle, který nebude splňovat emisní požadavky, hrozí od září
2022 jeho provozovateli pokuta až 50 000 korun.
Od 3. června 2019 bude ve Středočeském kraji otevřeno poslední
kolo tzv. kotlíkových dotací. Tyto finanční příspěvky jsou určeny na výměnu neekologického kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za
tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel.
Na rozdíl od minulých výzev již dotace nebude určena na kombinované
kotle na uhlí a biomasu.

Jak můžete podat žádost?
Žádost o dotaci můžete podávat od 3. června 2019, výzva bude otevřena nejméně do konce roku 2020. Na webu Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz jsou vyvěšeny veškeré potřebné dokumenty, stejně tak
i vlastní žádost o dotaci. 
Obecní úřad Dobřejovice n
Informační linka
Bezplatná linka Středočeského kraje pro žadatele
kotlíkových dotací:
tel.: 800 440 430 / e-mail: kotliky@kr-s.cz
Potřebujete další radu či pomoc?
Konzultaci a pomoc s přípravou žádosti vám rád poskytne také
místostarosta Jan Chvátal, mistostarosta@dobrejovice.cz,
tel. 607 055 158

Očkování psů proti vzteklině
proběhne 10. června
Na to, čím váš komín přispívá do našeho společného ovzduší,
má vliv kvalita paliva, údržba kotle a samotného komína i způsob
přikládání. Výrazný vliv má ale také samotný kotel.
Ilustrační foto: Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Žadatel může získat následující finanční příspěvek:
n tepelné čerpadlo – 80 % způsobilých výdajů, max. 120 000 Kč
n kotel pouze na biomasu (automatické přikládání) – 80 %, max.
120 000 Kč
n kotel pouze na biomasu (ruční přikládání) – 80 %, max. 100 000 Kč
n plynový kondenzační kotel – 75 %, max. 95 000 Kč
Vzhledem k tomu, že Dobřejovice patří do takzvaných prioritních
oblastí, dostanete u jakéhokoli z výše uvedených zdrojů navíc k dotaci ještě 7500 korun.

Názor
Vážení spoluobčané,
byli jsme jako opoziční kandidáti dotázáni, abychom se pro
Dobřejovický zpravodaj č. 3/2019
vyjádřili ke svému hlasování
o uzavření Průhonického parku. Svůj názor redakci DZ zaslal
p. Brotánek. Byl jsem překvapen
odpovědí, kterou p. Brotánek dostal: „Informace jsou nepravdivé,
a proto redakce tento článek ne-

uveřejní, aby občanům neposkytovala zavádějící informace.“ (viz
zápis RR).
Rozhodovali jsme se na základě svého nejlepšího vědomí
a svědomí, i jako rybáři, myslivci
a v neposlední řadě občané podporující ochranu přírody. Auta do
parku nepatří, památku UNESCO
je třeba účinně chránit před negativními vlivy (nejen dopravy).
Nerozumím tedy tomu, na jakém základě je možno osobní ná-

P

odle zákona č. 166/1999
Sb. (veterinární zákon) má
každý majitel psa staršího
tří měsíců zákonnou povinnost
zajistit psu očkování proti vzteklině.
Hromadné očkování bude
provádět MVDr. J. Šimr na obvyklém místě na návsi u pošty v pondělí 10. června od 18 hodin.
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 očko-

vání ještě o psinku, a to za příplatek 250 Kč. Psa na vodítku předvádí k očkování dospělá osoba.
Připomínáme ještě, že k 31. 5.
2019 byl splatný poplatek za psa.
Složenky nejsou rozesílány, nově
je možné zaplatit poplatek převodem na účet. Za prvního psa zaplatíte 200 korun, za každého
dalšího 250 korun. Příjemci jakéhokoli důchodu platí za prvního
psa 100 korun, za každého dalšího 150 korun. Veškeré podrobnosti najdete na webu obce ve
složce Aktuality.

Milan Hulínský n

zor posuzovat jako nepravdivý,
když je podepřen argumentem již
z roku 2014 (Zpráva o stavu péče o historické centrum Prahy –
C 616) a zpravodaj obce Průhonice (květen 2019) k uzavření parku
uvádí: „Tímto krokem dojde také
k zajištění integrity památky, která je jednou z podmínek Úmluvy o ochraně světového dědictví pro vstup a setrvání památky
na Seznamu světového dědictví
UNESCO.“ Celý článek vřele dopo-

ručuji, najdete ho i v elektronické
podobě na stránkách obce Průhonice.
Respektuji, že každá mince má dvě strany, a tak i názor
na uzavření parku se může lišit.
Pro utváření našeho vlastního
úsudku by bylo dobré, aby i nadále měli občané možnost seznámit se s oběma stanovisky, i když
ne vždy je nám názor druhé strany příjemný.

Jan Krejčí, zastupitel n
www.dobrejovice.cz

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 5 / 2019

4

ROZHOVOR

Starosta a místostarosta po půl roce:

Není to snadné,
ale baví nás to
Je půl roku po volbách, a to je pro nové vedení obce
příležitost k malé inventuře a hodnocení. O rozhovor
jsme proto požádali starostu Martina Sklenáře
a místostarostu Jana Chvátala.

zbytečně utíkaly desetitisíce
a statisíce korun ročně. A obecně
také chaos: jak na úřadě v archivech a skříních, tak třeba v (ne)
kolaudacích projektů obce.

n Jaké Dobřejovice jste přebírali?

n S jakými hlavními úskalími jste se museli vypořádávat?

Martin Sklenář, starosta (dále jen M. S.) Takové, jaké
nám byly předány předchozím vedením.
Jan Chvátal, místostarosta
(dále jen J. Ch.) Znáte to, když si
pozvete domů řemeslníka na nějakou opravu a ten hodnotí práci svého předchůdce slovy „Kterej
… to tady dělal“? Do tohoto stavu
bych se při odpovědi na tuto otázku ale nerad dostal. Řadu věcí dělali naši předchůdci prostě jinak
a my je teď přizpůsobujeme obrazu svému.
n Co bylo hlavní udělat nejdříve?
M. S. Zorientovat se v množství dokumentů a stanovit priori-

ty pro zajištění chodu obce. Také
bylo nutné kvalitně a zodpovědně sestavit rozpočet na rok 2019.
J. Ch. Největší díl práce zpočátku byl seznámit se s chodem
úřadu, zjistit, co se kde nachází,
co vše je třeba dělat a jakým způsobem. Zároveň hned od prvního dne hledat prostor na zlepšení a úspory.
n Co vás mile a co nemile
překvapilo?
M. S. Velmi mile mne překvapila vyjádřená podpora od obyvatel. Naopak nemile mnoho nedořešených projektů a úkolů, které
měly být již vyřešeny a nyní je musíme složitě dokončovat.
J. Ch. Tak spíše nemile, hlavně to, že se řada věcí v minulosti prostě neřešila – a obci tak

Martin Sklenář
www.dobrejovice.cz

J. Ch. Jedním z největších
úskalí byla potřeba rychle se vyrovnat s náhlou výpovědí bývalé úřednice, po které následovalo
horečnaté shánění náhrady a její zaučování. Jsem rád, že se nám
podařilo zvládnout i období, kdy
jsme úřednici neměli vůbec. Nakonec vše dobře dopadlo a nová
úřednice Petra Bulánková se nejen rychle zaučuje, ale je i novou,
vstřícnější tváří našeho úřadu.
M. S. S tím bych souhlasil.
Jen bych doplnil, že odchodem
úřednice, která zde působila několik let, jsem se musel naučit ve
velmi krátké době i práci úředníka, kterou jsem po celou dobu do
příchodu Petry Bulánkové musel
zastat.

Jan Chvátal

n Jak vám funkce změnila
život?
M. S. Nemyslím si, že by
funkce měla měnit život, ale spíše
jej obohacuje. Neustále se učím
novým věcem.
J. Ch. A mně především odpadlo každodenní cestování do
práce a z ní. Ale hlavní změna je
v tom, že mi teď práce vlastně nikdy nekončí. Na Dobřejovicích mi
opravdu záleží a pořád koukám,
co kde zlepšit. Při procházkách
naší obcí se bavím s lidmi, dívám
se kolem sebe a zapisuji si, co je
třeba opravit či vylepšit. Nebo třeba sbírám odhozené odpadky,
aby nehyzdily naše okolí. A v jiných vesnicích či městech hledám
inspiraci a sleduji, jak oni řeší
problémy, které se snažíme u nás
posunout i my.
n

Kolik času strávíte v práci?

M. S. Dokud nemám vše hotové, a to není nikdy. Čas strávený
v práci není podle mého důležitý,
důležité jsou výsledky.
J. Ch. Na rozdíl od starosty,
který pracuje často do noci, jsem
spíš ranní ptáče. Do práce chodím na sedmou hodinu. A průměrně končím okolo páté šesté
večer.
n Jaká je škála věcí, o které
se musíte postarat, ať už jde
o údržbu obce až po koncepční
záležitosti?
M. S. Je to tak široké spektrum, že jej není ani možné vyjmenovat. I proto si jednotlivé úkoly a projekty rozdělujeme
s místostarostou. V řadě oblastí
pracujeme společně – například
v oblasti dopravy, územního plánu či rozvoje obce. Každý den se
za obec zúčastňuji řady jednání,
ať už se státními orgány, zástupci
jiných obcí či s dalšími subjekty.
J. Ch. Rozmanitost úkolů a věcí k řešení je jedna z věcí,
která mne na této práci opravdu hodně baví. Mám na starosti tu techničtější stránku provozu obce: opravy a správu budov,
místních komunikací či technických sítí, dodávky energií a dalších služeb, ale třeba i zajištění
revizí či bezpečnosti práce. Vzal
jsem si také „pod křídla“ provoz
Spolkového domu. Věnuji se hodně propagaci – správě obecní-
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ROZHOVOR
ho webu, facebooku či přípravě
podkladů pro Dobřejovický zpravodaj. Mám na starosti přípravu
podkladů a následný zápis ze zastupitelstva. A když už je té práce u počítače opravdu nad hlavu,
seberu se a jdu do terénu udělat
něco hmatatelného: opravit shnilé lavičky, nainstalovat dopravní
značku či opravit plesnivé skříně
ve Spolkovém domě.
n

Na čem právě pracujete?

M. S. Na tuto otázku nejlépe
odpovědí samotné články v Dobřejovickém zpravodaji, kde se
snažíme všechny obyvatele informovat. Nekončícím zdrojem práce je například hledání řešení
dopravních problémů. Průběžně posouváme několik záměrů
na zlepšení bezpečnosti chodců
(i automobilistů) – chodníky na
Čestlické, teď nově i Košumberk.
J. Ch. Je toho opravdu hodně.
V oblasti propagace je to rozjezd

nového informačního systému
Mobilní rozhlas, díky kterému
bude každý moci být součástí dění v obci. Právě jsme dokončili
pasportizaci všech dopravních
značek v obci a začínáme pracovat na přehledu nutných oprav,
úprav a změn dopravního značení. Teď na jaře se já třeba hodně
věnuji opravám a úklidu komunikací. A dokončuji přehled pozemků obce a jejich využívání – již
teď je jasné, že i v této oblasti na
nás čeká plno práce, než dáme do
souladu faktický stav a stav v katastru nemovitostí.
n A co vás v nejbližší době
čeká?
M. S. Každodenní práce na
všech projektech, které realizujeme. Hlavně to ale bude příprava
strategického plánu obce na další období, ve kterém si společně s občany Dobřejovic vytyčíme,
kam se má naše obec ubírat.

J. Ch. Doufám, že se nám co
nejrychleji podaří vyřešit „kostlivce z minulosti“ a budeme se
moci ještě více než nyní věnovat
zásadním věcem. Mezi ně patří mimo jiné hledání řešení nešvarů, jako je vyhazování odpadků do tříděného sběru, nelegální
ubytovny v soukromí či přetrvávající vypouštění splašků do dešťové kanalizace a do Dobřejovického potoka. A o prázdninách mne
také čeká zpracovávání výsledků
z květnového dopravního průzkumu. Nuda určitě nebude.
n Čeho byste chtěli dosáhnout?
M. S. Aby se všichni občané
v obci cítili bezpečně a byli hrdí
na to, že jsou z Dobřejovic. Chtěl
bych jim zajistit kvalitní životní
prostor.
J. Ch. Chtěl bych, aby na konci volebního období za tři a půl
roku byly Dobřejovice viditelně

dále – aby zde byl přívětivý a efektivní obecní úřad, aby fungovala
oboustranná a vstřícná komunikace s občany a byla dokončena
řada projektů v oblasti dopravy,
veřejných služeb… A také aby zde
byla jasná vize, kam se ubírat dál.
n S jakým pochopením se
setkáváte u občanů?
M. S. Doposud jsem se setkal výhradně s pozitivními ohlasy a velmi si toho vážím. Jsem moc
rád za zájem o obecní záležitosti,
se kterým se při kontaktu s občany setkávám.
J. Ch. Řada lidí se zajímá
o aktuální stav projektů či problémů, vyjadřuje své názory a podněty a má zájem, aby se Dobřejovice
posouvaly dál. A to je přesně to,
co potřebujeme. Věřím, že osobní
neshody z minulosti, které se ještě občas projevují bezhlavým odmítáním všeho, se postupem času urovnají a ustanou.
Karel Pleiner n

INZERCE

Krajanka paštiky A5.indd 1

19.02.19 9:09

www.dobrejovice.cz

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 5 / 2019

6

Z EP TA LI JSTE S E

Staročeská pekárna nabízí Dopis od vás…
Vážený pane starosto,
v novém stánku kávu
moje připomínka, a tím vlastně i námitka, se týká parkování vozů DPD
na parkovišti na hřišti. Myslím, že aut už má tato obec víc než dost,
a pečivo ke snídani,
vzhledem k průjezdu téměř celý den. Přijde mi nehorázné, že firma,
která sídlí v Modleticích, parkuje vozy právě u nás. Něco jiného je, že
svačiny i zmrzlinu
zde parkují auta podnikatelů i firem, které v obci podnikají, mají zde
i bydliště. Něco jiného je i to, kde v zápise z 11. 4. 2019 v bodě 8) se zmiňujete o možnosti – vlastně nemožnosti – vybírání parkovného pro návštěvníky hřiště, eventuálně hospody v rámci oběda.
Tato souvislost se mi nejeví jako podstatná. Podstatné je, že bychom se v budoucnu mohli dočkat, že si zde udělají parkoviště další firmy v blízkosti naší obce. To trochu považuji za drzost.
Mám přání, abyste se nad tímto problémem – nebo ho přehlížíte? – zamysleli na nějakém zasedání. Každé auto navíc není určitě pro
obec přínosem. A nevím, proč místo zeleně máme koukat na přeplněné parkoviště.
Zdravím a díky za pozornost

M. S., Dobřejovice n

Odpověď:

N

ový prodejní stánek Staročeské pekárny na parkovišti u hřiště zahájil koncem května provoz. Zkušební prodejní doba je zatím v pracovní dny
od 7.00 do 15.00 hodin. Prodává
se zde čerstvé pečivo z dobřejovické pekárny, ale nejen to. Díky
časné otevírací hodině si zde můžete k pečivu dát čerstvou kávu,
v nabídce jsou i obložené housky. To se může hodit třeba i v případě, že nestačíte sobě do práce
nebo dítěti do školy připravit svačinu. V případě zájmu chtějí nabí-

zet i obložené chlebíčky nebo jednohubky.
Pokud se provozovateli podaří sehnat další prodavačku, uvažuje o odpoledním prodeji pečiva
přímo z pece. Mají s tím výborné zkušenosti, protože každý pátek prodávají teplý chléb z pekárny v Radějovicích a v neděli večer
si místní rádi chodí pro objednaný chléb přímo z pece do pekárny
v Dobřejovicích.
A abychom nezapomněli – od
deseti hodin zde budou točit také
zmrzlinu. Dobrou chuť!

Karel Pleiner n

Obec zřídila Fond rozvoje
infrastruktury

N

a základě přijatých změn
ve stavebním zákoně, v návaznosti na usnesení zastupitelstva z roků 2012 a 2016,
a také na doporučení právního zástupce schválilo zastupitelstvo obce úpravu podmínek pro
připojování k inženýrským sítím
pro nové stavebníky a developery
v Dobřejovicích. Vznikne tak Fond
rozvoje infrastruktury, do kterého budoucí stavebníci samostatných staveb, nově budovaných na
zatím nezastavěných pozemcích
určených k výstavbě, budou přiwww.dobrejovice.cz

spívat částkou ve výši 180 Kč/m2
pozemku určeného k výstavbě.
Formálně bude mít toto pravidlo podobu dohody o spolupráci
mezi obcí a stavebníkem. Vybrané peníze budou sloužit k rozvoji infrastruktury a občanské vybavenosti v obci. Zastupitelstvo
schválilo také statut Fondu rozvoje infrastruktury v obci Dobřejovice. Všechny dokumenty a informace jsou dostupné na obecních
stránkách v sekci Obec – Pro stavebníky.

Milan Hulínský n

Zcela souhlasím, a v době, kdy mi byla tato žádost (výzva) doručena,
jsem již tuto situaci řešil s vedením distribučního centra v Modleticích.
Parkování těchto vozidel se začalo objevovat na přelomu března a dubna.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o vozy přímo společnosti DPD, ale jejích
smluvních dopravců, bylo nutné vyzvat i je. Posledního z řidičů, který nerespektoval výzvu k zamezení parkování na pozemku obce, jsem zastihl
osobně a upozornil jsem jej na to, že mu hrozí odtah jeho vozidla. Nyní
zde již několik týdnů tato vozidla neparkují a v případě, že by se měla situace opakovat, budeme ji okamžitě řešit.
Závěrem jen dodám, že právě připravujeme pasport dopravního
značení v obci a s ním i aktualizaci pasportu místních a účelových komunikací, jehož součástí bude i řešení této plochy.

Martin Sklenář, starosta n

VÝZVA
Naším cílem je v některém z dalších čísel Dobřejovického zpravodaje
prezentovat co nejúplnější přehled veškerých dostupných služeb v naší
obci. Toho, co lze u nás v obci koupit a zařídit, není opravdu málo!
Máte v Dobřejovicích autoservis? Opravujete či šijete šaty? Nabízíte zpracování účetnictví? Organizujete hodiny cvičení? Provozujete
jakoukoli prodejnu, dílnu či službu? Zašlete nám do 12. 6. 2019 na
adresu mistostarosta@dobrejovice.cz následující informace:
Název, popis služby (max. 3 věty), kontakty, adresu a otevírací dobu.
Rádi tyto informace zveřejníme, a to nejspíše v prázdninovém dvojčísle zpravodaje a také na obecním webu.
V obou případech ZDARMA!
Pokud budete mít zájem o větší prostor pro prezentaci vašich služeb,
je možné zaslat reklamu velikosti A6 za cenu 750 Kč bez DPH.
Využíváte sami v Dobřejovicích rádi nějakou službu? Dejte o této nabídce vědět jejímu provozovateli, aby se mohl zviditelnit pro
ostatní zájemce!

7

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 5 / 2019

DOP RAVA

Omezení na D1 zkomplikovalo dopravu
Od poloviny dubna do konce května probíhalo na
křížení dálnice D1 a pražského okruhu dopravní omezení
v souvislosti s výměnou povrchu této části dálnice
ve směru na Prahu. Část automobilů, vyhýbajících se
tomuto problémovému úseku, využívala i cestu přes
naši obec. A další uzavírky a omezení Dobřejovice čekají.

O

prava povrchu dálnice D1
proběhla od 13. dubna
do 20. května 2019 na kilometru 11,980–9,400 ve směru
na Prahu. Celá oprava byla rozdělena do šesti na sebe navazujících etap a stála 250 milionů korun bez DPH. Nejproblematičtější
byla druhá etapa mezi 19. a 22.
dubnem, kdy byla doprava na dálnici vedena pouze jedním jízdním
pruhem v každém směru, a také
čtvrtá etapa mezi 27. a 30. dubnem, kdy došlo k uzavření nájezdové větve z Pražského okruhu
a ze silnice II/101 na dálnici. Navíc se začal projevovat také nárůst
dopravy v důsledku uzavření sil-

nice vedoucí mezi Průhonickým
parkem a oborou a komplikace
způsobila i oprava nájezdu ze Spořilovské na Jižní spojku.
„Ukončením této opravy ale
dopravní komplikace nekončí.
V následujících měsících nás po
nešťastném uzavření silnice vedoucí mezi Průhonickým parkem
a oborou čeká od července do listopadu další omezení na dálnici
D1 nedaleko naší obce,“ upozornil místostarosta Dobřejovic Jan
Chvátal.
Půjde o celkovou opravu povrchu dálnice v celé šíři ve směru
z Prahy mezi kilometry 2,55 (Opatov) a 6,7 (Průhonice).

Karel Pleiner n

Zvýšená intenzita dopravy se projevila v hodinách dopravních
špiček tvorbou kolon.

V některých momentech došlo také k zablokování křižovatky
na návsi.

Silnice Průhonickým parkem již není průjezdná
„Přestože se zdá, že uzavření silnice je definitivní věc, budeme situaci
monitorovat a sbírat informace o případných negativních vlivech této
změny. Ty chceme následně využít pro jednání ve prospěch znovuotevření komunikace,“ uvedl místostarosta Dobřejovic Jan Chvátal.

Milan Hulínský n

Brány znemožňující vjezd
do parku se již staví.

V minulém zpravodaji jsme vás informovali o tom, že
silnice mezi Průhonickým parkem a oborou se bohužel
navždy uzavře. Mělo se tak stát do konce dubna.
Od 13. května 2019 je silnice definitivně neprůjezdná.

Z

ačátkem května došlo k prvnímu kroku – sejmutí překrytí nově
instalovaných informativních dopravních značek (směrové šipky a značky slepá silnice). Po dobu dvou týdnů nebyl ještě vjezd
do parku znemožněn fyzickým osazením bran ani instalací dopravních
značek „Vjezd zakázán“. Ale 13. května začala stavba bran a silnice se
stala neprůjezdnou. Omezení po výstavbě bran čeká i na cyklisty – projedou jen ti, kteří sesednou z kola a otevřou si čipovou kartou bránu.

Na okraji Dobřejovic informuje nově instalovaná značka o tom, že
silnice je po půl kilometru slepá. V obci byly upraveny také směrovky
na Průhonice – nyní míří směrem k dálnici D1 a navádějí automobily
na už tak přetíženou ulici Čestlickou.
www.dobrejovice.cz
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K R ÁTC E Z DOBŘEJOV IC

Pálení čarodějnic a zdobení májky se vydařilo
Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou
v čarodějnice. Stejně tak je s lidovými zvyky spojené i zdobení májky, v dřívějších dobách doprovázené tancem svobodných děvčat pod králem. Tento zvyk dnes už v Čechách
mnohde nedodržují, ale přesto se v řadě vsí nějakým způsobem „máje“ připomínají.

P

ředvečer prvního máje vyšel letos na úterý a počasí se ten den vydařilo. Přestože hrozil kvůli dlouhotrvajícímu
suchu zákaz pálení ohňů, štěstí
se na nás usmálo a před čarodějnicemi párkrát sprchlo, takže nakonec se pálit mohlo. Na tuto akci
se vždy těší všechny děti i dospělí
a spolek Moderní Dobřejovice se
snažil vše zorganizovat tak, aby

www.dobrejovice.cz

zavládla všeobecná spokojenost
a pohoda. A to se i podařilo.
První účastníci se začali scházet již okolo šestnácté hodiny. Každá žena dostala pentli, kterou
mohla uvázat na májku. Podle
dávné pověry jí má tento počin
zajistit, že se zaručeně vdá. V pět
hodin byla májka konečně dozdobena a slavnostně vztyčena na vrcholu skály.

Pro děti byla připravena dílnička, kde si mohly vyrobit a domů odnést látkové maňásky. Nechyběla ani dětská diskotéka na
přírodním skalním jevišti. Alespoň dospěláci zjistili, jaká muzika dnes hýbe světem.
Po setmění konečně vzplála
hranice a celý tábor byl osvícen
loučemi. Došlo i na pečené buřtíky a zábava se rozproudila i dí-

ky kapele Dobře Ty Bojs. A májka? Tak ta byla šťastně uhlídána
až do rána.
Velké poděkování patří všem,
kdo se na přípravě a průběhu celé
akce podíleli, bez nich by to opravdu nešlo. Děkujeme také všem zúčastněným za skvělou atmosféru
a těšíme se, že se znovu potkáme
na Hawajské Regattě neboli Neckyjádě, která se koná 20. července.
Zapište si to červeně do svých kalendářů, ať nezapomenete!
Jolana Jozová
a Markéta Zdeňková n
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Pravidelné akce
ve Spolkovém domě
v červnu:
den
a hodina

název
akce

organizátor

pondělí
18.45–19.45

Power jóga

Táňa Lipowská, tel. 776 633 974
info@malyjogi.cz

pondělí
20.00–21.30

Vinyasa flow Marmela, tel. 602 358 686
yoga
info@marmela.net

úterý
9.00–10.15

Hatha yoga

Marmela, tel. 602 358 686
info@marmela.net

úterý
10.30–11.30

Gravid yoga

Marmela, tel. 602 358 686
info@marmela.net

úterý
17.30–18.30

Keramika I.

Niki Justová, tel. 736 489 162,
niki.justova@duhovylabyrint.cz

úterý
18.30–19.30

Pilates

Zuzana Novosadová, tel. 776 296 002,
zuzana@novosadova.cz

úterý
20.00–21.30

Jóga pro
začátečníky

Marmela, tel. 602 358 686
info@marmela.net

středa
17.00–18.00

Jóga pro
školáky

Marmela, tel. 602 358 686
info@marmela.net

středa
18.45–19.45

Jóga

Táňa Lipowská, tel. 776 633 974
info@malyjogi.cz

středa
20.00–21.30

Jóga pro
všechny

Marmela, tel. 602 358 686
info@marmela.net

čtvrtek
16.00–17.00

Tanečky
pro děti

Marmela, tel. 602 358 686
info@marmela.net

čtvrtek
18.00–19.00

Pilates

Zuzana Novosadová, tel. 776 296 002,
zuzana@novosadova.cz

čtvrtek
20.00–21.00

Zumba

Táňa Lipowská, tel. 776 633 974
info@malyjogi.cz

pátek
15.00–17.00

Knihovna

Obecní knihovna Dobřejovice

pátek
15.00–17.00

Čtenářství,
společenské
hry, tvořeDuha Dobřejovice ve spolupráci
ní (pro děti
s Obecní knihovou Dobřejovice
i dospělé),
doučování
(pro děti)

pátek
16.00–17.00

Keramika II.

Niki Justová, tel. 736 489 162,
niki.justova@duhovylabyrint.cz

pátek
17.30–18.30

Keramika III.

Niki Justová, tel. 736 489 162,
niki.justova@duhovylabyrint.cz

neděle
19.00–20.00

Zumba

Táňa Lipowská, tel. 776 633 974
info@malyjogi.cz

Léto s filmy

Z

veme vás srdečně na letošní letní promítání, které
připravuje kulturní komise
na fotbalovém hřišti v Dobřejovicích. První film bude otevírat letní

prázdniny, proto má i prázdninovou tematiku. K ukončení školního roku promítneme 28. června
film Prázdniny pro psa. Představení začne kvůli světlu až ve čtvrt
na deset večer, ale děti budou mít
prázdniny, tak jim trochu pozdnější večerka neuškodí.
Druhé představení bude v pátek 30. srpna a tentokrát se bude
promítat už v osm večer, protože
v té době se stmívá dříve. S prázdninami se rozloučíme pohádkou
Čertí brko. Všichni jste srdečně
zváni!
Karel Pleiner n

Soutěžte s námi

S

losovatelná kartička pro
všechny dětské návštěvníky Knihovny Dobřejovice je
k vyzvednutí každý pátek od 15 do
17 hodin ve Spolkovém domě. Děti mají možnost za každou návštěvu knihovny obdržet samolepku
k nalepení do své karty a po nasbírání osmi samolepek putuje
kartička do slosování a děti mohou získat odměny ve formě knížek, omalovánek, vstupenek do
divadla a dalších hodnotných
cen. Samolepky do jejich soutěžních karet čekají i na ty, kteří od

ledna 2019 navštívili knihovnu.
Nalepíme zpětně. Stačí se jen zastavit a o své samolepky se přihlásit. Slosování proběhne v červnu.

Knihovna Dobřejovice n

3.domácí KONCERT
28.6.2019 od 18:00
Čestlická 17, Dobřejovice
Rodina Látových vás zve na venkovní travnaté atrium

Třetí dobřejovický domácí koncert naváže na úspěšnou loňskou akci,
konanou na stejném místě. Tentokrát zahraje amatérské hudební seskupení
PROJDEM ( klavír, housle, ukulele, kytara, klarinet, zpěv …), které hraje písničky
od Hm... , Coldplay a dalších kapel.
Vstupné: zdarma, možno drobně přispět hudebníkům.
Potěší nějaká maličkost na zub pro sousedskou sešlost.
Po skončení koncertu je možné se vypravit do letního kina na hřišti na film
„Prázdniny pod psa“.

www.dobrejovice.cz
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P IRÁTS K Ý DEN

Pirátský Den dětí

L

etošní dobřejovický Den Dětí
proběhl v sobotu 25. května
odpoledne ve znamení pirátů a námořníků. Zadní fotbalové
hřiště se proměnilo v rozbouřený „Dobřejovický záliv“ a zaplnilo
se dílnami a soutěžemi. Do jejich
přípravy se letos bohužel zapojil
jen spolek Moderní Dobřejovice.
Děti si vyzkoušely slalom s lodí,
lovení perly, hod kotvou, pirátský
souboj, či střelbu na koráb. Mohly si vyrobit pásku přes oko a pirátský šátek. Mnoho dětí využilo
možnosti nechat si udělat pirátské malování na obličej. Za absolvování stanovišť děti samozřejmě

www.dobrejovice.cz

dostaly odměny z uloupeného pokladu – například funkční kompas, placku s logem akce, či nádherný zdobený perník.
Velkou radost dětem udělal
skákací hrad, který byl po celé odpoledne v obležení malých pirátů. Úspěch měly také tradiční jízdy na koních, ukázky pirátských
tanců i vystoupení svěřenkyň Jany
Řehkové. Nechybělo výborné občerstvení od Staročeské pekárny.
Možná největší úspěch mělo řádění v pěnové koupeli, kterou připravili průhoničtí hasiči.
Karel Pleiner n

11
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Duha Dobřejovice pomáhá

C

Další ročník Run and Help
je opět za námi

P

od záštitou tří zastupitelů (Jan Krejčí, Pavel Brotánek a Zbyněk Kudláček)
a ve spolupráci spolků (Vodníci,
Myslivci, Dobřejovický Čtyřlístek,
FK Dobřejovice a Duha Dobřejovice) a vydatné podpory subjektů
(Banshee Bike Česká republika,
CharvatBros a Bikeservis) jsme
již počtvrté v Dobřejovicích pomáhali pohybem.
Počasí se rovněž umoudřilo,
sluníčko podpořilo sportovní výkony a všichni jsme si mohli užít
krásné odpoledne na zadním hřišti i s doprovodným programem
pro děti i pro ty, kteří si chtěli vyzkoušet své bikerské dovednosti. „Všiml jsem si i opravdu
šikovných dětí, ze kterých by zaručeně vyrostli i opravdoví závodníci, pokud se sportu budou věnovat.“ dodal po celém odpoledni
Matěj Charvát (několikanásobný
mistr ČR).
Pohybem jsme podpořili Lukáše částkou 11 000 Kč. Díky
všem, kteří běhali, chodili, jezdili na kole, ale i trénovali na hřišti už v pátek a vybrali mezi sebou
na Vítka 4000 korun. Vít Poustecký pak předal celou sumu v sobotu při akci RaH a navýšil částku na
15 000 korun. Neskutečné! Je jasné, že i hráči FK Dobřejovice mají
srdce na správném místě.
I v letošním roce jsme podpořili Lukáše v „Restauraci vlastní-

mi silami“ a utržili za vaše dobroty 6874 korun. Všem kuchařkám
a kuchařům moc a moc děkujme.
Odesíláme tedy na Konto Bariery v roce 2019 pro Lukáše úctyhodných 21 874 korun. Všem,
kteří se na akci podíleli a jakýmkoli způsobem akci podpořili
a přiložili ruku k dílu, mnohokrát
děkujeme.
Oba patroni, kteří se akce zúčastnili, ocenili naši společnou
snahu a jsou rádi, že mohli spolu s Dobřejováky podpořit dobrou věc. Petr Chára vybíhal na trať
s celou svou rodinou mezi prvními a v cíli konstatoval: „Musel
jsem si dát ještě další kolečko,
abych si odběhl svoji běžeckou
dávku.“ Herečka Jitka Sedláčková
se při příjezdu omlouvala: „Nestíhám, ale na skok jsem se zastavila při cestě do Brna, abych nasála
trochu té skvělé atmosféry.“ Zve
Dobřejováky na 15. 6. 2019 do Divadla Na Jezerce na hru, ve které hraje hlavní roli, je opravdu
Úchvatná.
Opět jsme se přesvědčili, že
tyhle akce mají smysl a že v Dobřejovicích umíme pomáhat a přitom se i pobavit, setkávat a popovídat si.
Těšíme se na vás opět v roce
2020 při pátém ročníku Run and
Help.
Za realizační tým
Libuše Charvátová n

ílem Duhy Dobřejovice je vytvářet podmínky (nejen na vesnici)
pro aktivní činnost napříč generacemi a zapojovat občany všeho
věku do života obce prostřednictvím akcí, programů a projektů.
Podporovat aktivní trávení volného času, kreativitu a všestranný rozvoj
osobnosti. Nabízíme jednorázové i celoroční aktivity a projekty, podporu talentu a nadání, podporu učení či poradenství (výchovné, pedagogické a sociální). Pouze dvě členky bydlí v Dobřejovicích. Ostatní členové jsou z jiných částí Prahy, a přesto se snažíme v obci akce pořádat
a participovat podle svých možností i na ostatních akcích v obci. Letos jsme se rozhodli, že bychom rádi podpořili a pořádali akce, na kterých se opravdu spolupracuje a spolupráce je u subjektů, které akce
pořádají, na prvním místě. Zorganizovali jsme Run and Help ve spolupráci se spolky a subjekty, které se chtěly zapojit. Přispíváme pravidelně do Dobřejovického zpravodaje, organizujeme program každý
pátek v knihovně, spolupracujeme s MŠ Korálek, s MŠ v Modleticích,
s FZŠ O. Chlupa, sportovní ZŠ a MŠ Človíček, organizujeme každý měsíc pro dobřejovické občany i návštěvu divadelních představení (včetně dopravy, pokud je zájem), podporujeme pravidelně Restaurant day
v Nupakách, jehož výtěžek pomáhá KC Motýlek, a určitě opět připravíme ve spolupráci s ostatními i nějakou akci na rozloučení s létem a Ježíškovu poštu v rámci vánočních trhů. V neposlední řadě přispívají členové Duhy Dobřejovice na charitativní akce společnosti Člověk v tísni
(např. Skutečný dárek) a jsou i celoročně „Dobrými anděly“. Pro nás
nejnáročnější byla celostátní akce Duhový most, kterou jsme jako Duha Dobřejovice pomáhali připravit a zabezpečit. Uskutečnila se v termínu od pátku 10. 5. do neděle 12. 5. 2019. Cílovou skupinou této akce jsou děti a mládež ve věku 6–15 let se svými vedoucími z celé České
republiky. Této akce se účastní také děti z několika dětských domovů.
A děti ohrožené sociálním vyloučením, např. děti v péči poraden nebo
z rodin s nízkými příjmy.
Žádná z našich akcí není výdělečná, všechny podporují dobré jméno obce, a přestože je organizuje Duha Dobřejovice, v povědomí všech
vystupujeme vždy za obec Dobřejovice a její občany (viz certifikáty, diplomy a ocenění). Myslíme si, že je to na dvě ženské více než dost. Chtěli bychom na tomto místě tedy poděkovat všem subjektům a spolkům,
které s námi spolupracují, i  všem občanům Dobřejovic za jejich přízeň a podporu.
Duha Dobřejovice n

Korálek v motýlím ráji

Z

ačátkem měsíce května se
třída předškoláků v rámci „projektu motýli“ vypravila městskou hromadnou dopravou do centra Prahy, konkrétně
do Motýlího domu v hračkářství
Hamleys.
Již samotná jízda autobusem,
metrem a chůze přes Václavské
náměstí byla pro děti zážitkem.
Cestou nahlédly do atria Národního muzea, nasvačily se u sochy sv.
Václava a poté pěšky došly až na
náměstí Republiky.
Pak už na předškoláky čekal cíl cesty – Papilonia. Obrázek
džungle na sto padesáti čtverečních metrech, kde je uvítalo okolo šesti stovek exotických motýlů,
děti uchvátil. Někteří motýli hýřili
pestrými barvami, u jiných je dě-

ti musely odhalit pro jejich důmyslné mimikry.
Děti si zde v krátkosti zopakovaly, co o vývoji motýla již vědí.
Motýlci na oplátku poletovali kolem a předváděli jim své barvy, velikosti a tvar křídel.
Spokojení předškoláci znovu absolvovali cestu MHD zpět do
školky a po obědě unaveni usnuli.
Tento měsíc nás čekalo ještě nocování předškoláků na téma
Džunglí a pralesem za pirátským
pokladem, ale o tom až příště. Za
sebou máme i zápis dětí do Mateřské školy Korálek Dobřejovice
na školní rok 2019/2020. Dobrá
zpráva je, že všechny dobřejovické děti byly umístěny.

Jana Horká n
www.dobrejovice.cz
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Ve Spolkovém domě se cvičí i o prázdninách

S

blížícím se létem bych ráda informovala všechny
příznivce jógy a zumby, že
budeme v dobřejovickém Spolkovém domě cvičit i o prázdninách.
Pro ty z vás, kteří si občas zacvičíte jen tak doma nebo na zahradě,
nabízím dvě osvědčené pozice na
posílení břišního svalstva.
1. Pozice poloviční LOĎKA, obr. 1

1
Posiluje břišní svaly, dno pánevní, stimuluje aktivitu celé pánve.
Je to rovnovážná pozice. Vhodná
proti únavě a stresu.
Jak ji provést?
Posaďte se na podložku, pokrčte kolena. Chodidla zůstávají rovnoběžně na šířku vašich boků
na podložce. Chyťte se za kolena
a „vyvěste“ se do natažených paží
tak, že záda zůstanou rovná, prodloužená. Ramena stáhněte dolů
od uší. Přetočte dlaně směrem ke
stropu, malíčky nechte u nohou.
Nadzvedněte nohy tak, aby holeně byly rovnoběžně s podlahou.
Těžší varianta: propněte nohy
a ruce, které teď směřují ke kotníkům, obr. 2

2

Dále posiluje nejen zápěstí a paže,
ale celé tělo, hlavně pak střed těla.
Tuto pozici známe snad úplně
všichni. Kdybyste přece jenom váhali, jak se do ní dostat, pak si
klekněte na všechny čtyři (zápěstí
je pod rameny). Stáhněte ramena
dolů od uší, vtáhněte pupek dovnitř proti páteři, lehce zpevněte
břišní svaly (nezatínat!). Určitě se
neprohýbejte v bedrech. Propněte jednu, pak druhou nohu, opřete se o špičky a DRŽTE! Dávejte
pozor, aby vám boky a břicho nepadaly dolů. Krk musí být v neutrální poloze. Koukejte cca 10 cm
před prsty, které jsou pořádně
roztažené a prostředníčky směřují dopředu.

4
V obou pozicích pak setrvejte asi
30–60 sekund. Plynule dýchejte,
nezadržujte dech! Nádech posílejte až do pánve a při výdechu vtáhněte pupek lehce dovnitř.

Táňa Lipowská n
Tyto pozice a mnoho dalších si můžete přijít vyzkoušet na pondělní
a středeční jógu od 18.45 h.

DEN JÓGY / 21. 6. 18–24 h
SPOLKOVÝ DŮM
PROGRAM:
18.00–19.30 Slow flow vinyasa jóga
19.30–19.50 Meditace a relaxace
20.00–24.00 Yoga chill out
Milí příznivci jógy, srdečně jste zváni na společné nejen jógování
v rámci Mezinárodního dne jógy.
Akce je určena pro všechny věkové kategorie a vstup je zdarma.
V případě nepříznivého počasí si rezervujte místo v sále
na cvičební blok od 18.00 hodin.

MARtina MELíškovÁ
602 358 686
info@marmela.net / www.marmela.net / FB: Jóga Marmela

ZÁPASY A VÝSLEDKY:
FK Dobřejovice A
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo

2. Pozice PRKNO, obr. 3

Těžší varianta: nadzvedněte pravou nohu a zaklesněte ji mezi palcem a druhým prstem o levou patu, obr. 4

28. 4. 2019
5. 5. 2019
10. 5. 2019
19. 5 2019

FK Dobřejovice A – TJ Sokol Senohraby
SK Zeleneč – FK Dobřejovice A
TJ Slavoj V. Popovice – FK Dobřejovice A
FK Dobřejovice A – TJ Sokol Hrusice

FK Dobřejovice B

3
Posiluje břišní svalstvo, zapojuje
se dno pánevní a spodní břicho.

19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo

27. 4. 2019
5. 5. 2019
12. 5. 2019
18. 5 2019

TJ Sokol Škvorec – FK Dobřejovice B
FK Dobřejovice B – TJ Sokol Doubravčice
FK Dobřejovice B – TJ Sokol Lojovice
SK Podlipan Přišimasy – FK Dobřejovice B

0:3
5:1
4:0
2:1
3:2
3:1
7:1
3:2

Pokud máte rádi rychlejší pohyb
při krásné rytmické hudbě, přijďte ve čtvrtek nebo neděli na zumbu. Kontakt: Ing. Táňa Lipowská,
www.malyjogi.cz,
tel.: 776 633 974,
FB ZUMBA/JOGA Dobřejovice.

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

TÉMA DALŠÍHO ČÍSLA: HOSPODAŘENÍ S VODOU
Připravujeme pro vás další, letošní 6. vydání Dobřejovického zpravodaje. Tématem červencového čísla bude voda v naší obci – současná situace,
výhledy do budoucna, možnosti úspor a využití dešťové vody. Své případné podněty, dotazy či náměty k tomuto tématu můžete posílat redakci na
adresu zpravodaj@dobrejovice.cz do uzávěrky, která je 14. června 2019.
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