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Milí Dobřejováci,
máme tu jaro, slunné dny, a to se
všechno snáší mnohem lépe a život je hned o trochu veselejší.
V tomto vydání Dobřejovického
zpravodaje máme pro vás hned
několik dobrých zpráv. K těm určitě patří dokončení tolik potřebných úprav a oprav ulice K Lesíku.
Doplnili jsme chybějící obruby, vyspravili poničený povrch a vyřešili i špatné odvodnění. Bonusem
pak je i několik nových parkovacích míst.
Po složitých jednáních se nám podařilo zajistit potřebná místa pro
naše budoucí prvňáčky v základních školách v Čestlicích a v Průhonicích. Zastupitelstvo obce
navrhlo místnímu fotbalovému
klubu, že je obec připravena odkoupit objekt restaurace a ubytovny u hřiště. Rádi bychom udělali jeho kompletní rekonstrukci
do takové podoby, aby byl kvalitním zázemím nejen pro fotbalisty.
Chceme vás také pozvat na jarní
úklid Dobřejovic. Přestože v minulých letech jsme se při něm osobně setkávali, letos nám to stávající
vládní opatření neumožňuje. Při
individuálních vycházkách může
pomoc s úklidem každý z nás. Podrobnosti najdete uvnitř zpravodaje. A stejně tak v něm naleznete
důležité informace ke sčítání lidu.
Doporučujeme využít pohodlnější
formu – vyplnění dotazníku přes
internet. Stihnout to ale musíte
od 27. března do 9. dubna.
Zajímavých a užitečných informací se tentokrát sešlo více, a proto
jsme přidali v tomto Dobřejovickém zpravodaji další čtyři strany.
Příjemné počtení!
Přeji vám veselé Velikonoce, hodně zdraví a užívejte jarních dní.

Oprava ulice K Lesíku
skončila na výbornou
Koncem března skončily
stavební práce na úpravách
dvou částí ulice K Lesíku.
Stav této frekventované
místní komunikace se výrazně posunul k lepšímu.

P

rvní část oprav proběhla
hned u návsi. „Stavební firma zde vybudovala opěrnou betonovou zeď, která zamezí
sjíždění komunikace na vedlejší pozemek, na kterém v budoucnu vznikne obecní budova pro občanskou vybavenost. Dělníci také
u silnice doplnili a opravili odvodnění a obnovili část poškozeného asfaltového povrchu,“ vysvětlil starosta Martin Sklenář.
Většina stavebních prací ale
proběhla o pár desítek metrů
výše. Oprava vyřešila dosavadní problémy, mezi které patřily
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chybějící obruby, propadlý a porušený asfaltový povrch, nedostatečné odvodnění komunikace
či splachování štěrku z krajnice
na ulici. Nyní zde již automobily projedou po novém povrchu
a přibyla i nově upravená místa pro parkování i kapacitní odvodnění.
Drobné komplikace způsobilo velmi proměnlivé počasí. Velké problémy pak nastaly ve chvíli, kdy bagr odstranil první části
původního povrchu. Již na první
pohled bylo zřejmé, že pod starým asfaltem se nachází pouze
nekvalitní jílové podloží. Potvrdily to i následné opakované zátěžové zkoušky.
„Pokud by byl nový asfalt položen na toto nevyhovující podloží, nedostali bychom od zhotovitele záruku. Proto jsme nechali

nekvalitní podloží zčásti odtěžit
a nahradili jej vyhovujícím materiálem,“ popsal starosta Sklenář. Zjišťování stavu, rozhodování o dalším postupu a samotná
výměna podloží prodloužila celou stavbu o více jak dva týdny.
Nyní je vyřešený i vstup na stezku do lesíka – betonové žlaby nahradily nové obruby. Následovat bude úprava a zpevnění první
části stezky směřující přes lesík
k rybníku Skalník.
„Chtěl bych poděkovat hlavně obyvatelům sousedících nemovitostí za trpělivost, se kterou
snášeli poměrně dlouhý ztížený
přístup ke svým domům. Jsem
ale přesvědčený, že odměnou
nám všem je další o něco hezčí
kus naší obce,“ uzavřel starosta
Martin Sklenář.
n Milan Hulínský
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Obec má zájem vykoupit
Dobřejovice u soudu
budovu fotbalového klubu uhájily svůj územní plán

Fotbalový klub Dobřejovice požádal obec o odprodej obecního pozemku pod
budovou tribun, ubytovny a hospody na hřišti. Žádost projednávali v březnu
zastupitelé obce.

D

ůvodem snahy o odkoupení obecního pozemku
je podle fotbalového klubu „částečné vyřešení současných problémů ve vzájemných
vztazích“. Po rozsáhlé debatě se
pro prodej obecního pozemku
vyslovil pouze jeden ze zastupitelů a žádost fotbalového klubu
tak byla zamítnuta. „Chtěl jsem
se zástupců fotbalového klubu
zeptat, jaké záměry do budoucna s touto budovou mají. Bohužel se ale nebylo koho zeptat,“ reagoval místostarosta Jan Chvátal
na skutečnost, že se projednávání žádosti nikdo z vedení klubu
nezúčastnil.

Současný stav, kdy budovu
vlastní klub a pozemek pod ní
i samotné fotbalové hřiště patří obci, chtějí zastupitelé vyřešit
jinak. „Navrhl jsem, aby se obec
pokusila budovu, která do roku
1991 byla v majetku obce, získat
od klubu zpět do svého vlastnictví,“ uvedl starosta Martin Sklenář. Součástí záměru by měla
být kompletní rekonstrukce budovy tak, aby mohla tvořit kvalitní zázemí pro dobřejovický fotbal
i pro další aktivity místních obyvatel. S tímto záměrem souhlasilo
osm z devíti zastupitelů. „Bohužel
se ukazuje, že ve vlastnictví klubu
budova chátrá a v některých ohledech je to opravdu ostuda. Proto
bude cílem našich budoucích jednání s vedením fotbalového klubu přesvědčit ho, že právě převod budovy zpět do majetku obce
zajistí dlouhodobou stabilitu pro
fotbalovou činnost,“ uzavřel starosta Sklenář. n Milan Hulínský

Krajský soud v Praze zamítl návrh společnosti České
štěrkopísky na zrušení části změny číslo 2 územního
plánu Dobřejovic. Dobřejovice tím dosáhly velmi významného úspěchu v naplňování výsledku místního
referenda proti betonárně.

Z

měnu číslo 2 územního plánu Dobřejovic schválilo
obecní zastupitelstvo v prosinci 2019. Část úprav v něm obsažených reagovala na výsledek
místního referenda konaného
v říjnu 2017. V něm občané své
obci uložili, aby podnikla veškeré
kroky, aby nemohlo dojít k výstavbě betonárny v katastrálním území Dobřejovice.
S ohledem na to bylo z textu
změny územního plánu vypuštěno původně zamýšlené zařazení pozemku Českých štěrkopísků
do ploch označených VS (výroba
a skladování), které by umožnilo
výstavbu betonárny. Zároveň byly doplněny a specifikovány nepřípustné funkce ploch označených VD (drobná a řemeslná
výroba a skladování), do kterých
pozemek plánovaný investorem
pro betonárnu byl a stále je zařazen. České štěrkopísky se u soudu

domáhaly zrušení právě té části,
ve které byly nově uvedeny příklady, co konkrétně znamená nepřípustná „výroba průmyslového
charakteru“. Doplněný výčet obsahuje například výrobu betonových
směsí a výrobků z betonu, výroby asfaltových směsí, stavebních
hmot, stejně jako úpravy a zpracování kamene, štěrku, kovů apod.
Krajský soud ve svém rozsáhlém rozsudku shledal, že práva investora nebyla změnou nijak negativně dotčena a návrh
na zrušení části změny územního plánu zamítl. „Mám z toho
velkou radost. Změněný územní
plán Dobřejovic již podruhé ustál
zkoušku přezkoumání procesu
pořizování a zákonnosti,“ uvedl starosta Martin Sklenář. Společnost České štěrkopísky ještě následně využila svého práva
a podala ve věci kasační stížnost
k Nejvyššímu správnímu soudu.
„Vzhledem k rozsáhlému a kvalitnímu odůvodnění rozsudku Krajského soudu jsem přesvědčen, že
naděje na úspěch této stížnosti
je mizivá. Poté by bylo jasné, že
v Dobřejovicích v budoucnu nebude možné postavit betonárnu
ani nic podobného,“ dodal starosta Sklenář.
n Milan Hulínský

Dobřejovice mají nově školský obvod v ZŠ Čestlice
O problémech se zajištěním
míst v základních školách
pro budoucí prvňáčky jsme
již v Dobřejovickém zpravodaji několikrát psali. Po několika měsících jednání je
konečně alespoň na příští
školní rok jasno.

V

posledních týdnech proběhla řada jednání starostů
dotčených obcí, vedení základních škol v Průhonicích a Čestlicích i zástupců odboru školství
ze středočeského krajského úřadu. „Udělal jsem vše proto, abychom na příští školní rok zajistili
pro dobřejovické děti dostatek míst
v prvních třídách okolních škol,“
řekl starosta Martin Sklenář.
Výsledkem těchto jednání je
opatření obecné povahy vydané
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Krajským úřadem Středočeského
kraje dne 22. 3. 2021, které naší
obci stanovuje pro příští školní
rok školský obvod do ZŠ Čestlice. Zároveň krajští úředníci rozhodli, že do ZŠ Průhonice nebude stanoven školský obvod žádné
z obcí a přijetí do ní se bude řídit následujícími přijímacími
kritérii. Padesátku volných míst
v ZŠ Průhonice zaplní přednostně děti s trvalým pobytem v obci Průhonice. Dále budou přijímány děti po odkladu s trvalým
pobytem v Dobřejovicích, Modleticích, Herinku, Popovičkách
či Nupakách. Další na řadu přijdou děti z těchto obcí, které již
mají sourozence v ZŠ Průhonice.
Po nich pak děti navštěvující MŠ
Průhonice a teprve pak všechny
ostatní děti.

Z výše uvedeného vyplývá, že
žádost o přijetí do základní školy Průhonice všech pěti dobřejovických dětí by měla být úspěšná.
Místní děti, které nemají sourozence v základní škole Průhonice, bude na základě přihlášky
a nově stanoveného školského
obvodu přednostně přijímat ZŠ
Čestlice.

„Rodičům bych doporučil podat přihlášku k zápisu do všech
škol, které pro ně přicházejí
v úvahu. A to i do těch neuvedených výše,“ uvedl starosta Martin
Sklenář. „Věřte, že tento výsledek
je vzhledem k přeplněné kapacitě
školských zařízení v danou chvíli
maximem možného,“ uzavřel starosta Sklenář. n Milan Hulínský
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Odborníci navrhnou kroky ke snížení tranzitní dopravy

Velké množství osobních
i dodávkových automobilů projíždějících obcí je jedním z hlavních problémů
Dobřejovic. Dopravní inženýři se nyní pokusí najít
možnosti odvedení alespoň
části z nich mimo obec.

Z

pracování Koncepční studie
omezení tranzitní dopravy
bylo jedním z opatření, které vzešlo z nového akčního plánu. „Od začátku našeho působení
na obecním úřadu intenzivně připravujeme stavbu nových chodníků, přechodů, měřičů rychlosti
a dopravního značení. Tedy věcí,

Nové chodníky a zastávky
na Košumberku jsou zase
o něco blíže
Na obecním úřadu se usilovně pracuje na přípravě řady projektů. Jedním
z nich jsou úpravy, které
v horní části ulice Košumberk chodcům zajistí větší
bezpečnost a pohodlí.

V

plánu je zde výstavba dvou
nových autobusových zastávek, přechodu pro chodce, nového chodníku směrem
k ulici Ke Křížku i napojení k „cyklostezce“ nad ulicí Horní.
Dobrou zprávou je, že se obec
s dosavadními majiteli domluvila
na odkupu všech pozemků, nutných pro tyto stavby. Za pozemky v celkové výměře 1200 m2 obec
zatím zaplatila pouze necelých
30 000 korun. „Chtěl bych moc poděkovat dosavadním majitelům
těchto klíčových pozemků. Při vyjednáváních s nimi jsem u nich našel pochopení a vstřícný přístup.
Většinu pozemků jsme tak mohli
koupit za symbolickou tisícikorunu,“ řekl starosta Martin Sklenář.

Výrazně také pokročily projekční práce. Dopravní inženýr,
se kterým obec dlouhodobě spolupracuje, již zpracoval návrh
dokumentace pro stavební povolení. Tento návrh bude v následujících týdnech projednán na
dopravní policii, krajské správě
silnic a na dalších úřadech. Po
případných úpravách předloží
obec žádost o stavební povolení.
To by pak měla obdržet do konce
tohoto roku.
Náklady na stavbu se budou
pohybovat v řádu milionů. „Proto budeme počátkem příštího roku žádat o dotaci na Státní fond
dopravní infrastruktury. Pevně věřím, že ji získáme. Zastávky
a chodníky by pak mohly být hotové koncem příštího roku,“ uvedl místostarosta Jan Chvátal. „Reálnější je ale dokončení v první
polovině roku 2022. Rychleji to
bohužel vzhledem ke složitosti povolovacích procesů opravdu nejde,“ doplnil starosta Sklenář.
n Milan Hulínský

které by měly přispět ke zpomalení automobilové dopravy a větší bezpečnosti chodců v Dobřejovicích,“ uvedl místostarosta Jan
Chvátal. „Projekty v rámci obce mají ale jen omezený vliv na
množství automobilů projíždějících Dobřejovicemi. Právě proto
chceme s odborníky hledat takové
úpravy na silnicích mimo obec,
které by alespoň část tranzitní dopravy odvedly jinam,“ dodal místostarosta Chvátal.
Dopravní inženýři nejprve provedou podrobný směrový dopravní průzkum. Ten proběhne
v průběhu jednoho květnového
či červnového dne celkem na čtrnácti místech. Jeho výsledkem bude přehled všech směrů tranzitní
dopravy a počty aut, které jednotlivými trasami projedou. Získání
podrobných informací o současném stavu je nezbytné pro odhalení problémových míst a následný návrh řešení.

„Návrhová část studie bude obsahovat posouzení všech myslitelných opatření, které by mohly přispět k omezení tranzitní dopravy
přes obec. Mohou to být například úpravy křižovatek či nové
sjezdy. Zhodnocena bude i možnost obchvatu. U každého opatření bude uveden jeho odhadovaný
vliv na objem tranzitní dopravy
v obci a identifikace případných
rizik,“ vysvětlil Jan Chvátal. Ve finále dopravní inženýři doporučí obci prosazovat takový soubor
opatření, které budou mít největší potenciál k omezení tranzitní
automobilové dopravy přes obec.
„Chceme intenzivně jednat
s příslušnými úřady a institucemi
a prosazovat opatření, které nám
uleví od projíždějících automobilů. Nechceme se ale rozhodovat
jen na základě našich pocitů a dojmů. Proto potřebujeme znát názor odborníků,“ shrnul místostarosta Chvátal. n Milan Hulínský

KRÁTC E
Společnost re:architekti pokračuje ve zpracování architektonické koncepce centra obce Dobřejovice. Podle původních plánů měly být nyní první návrhy představeny občanům a projednány s nimi. Vzhledem
k aktuální situaci ale v současné době není možné původně plánované veřejné projednání ve Spolkovém domě uspořádat. Tato akce proběhne ihned, jak to umožní rozvolnění protiepidemických opatření.
V úvahu připadá i případné konání prezentace ve venkovním stanu.
V průběhu března dal obecní úřad do pořádku evidenci a placení za
zábory veřejného prostranství pro reklamy na plotu a zábradlí u fotbalového hřiště. Protože FK Dobřejovice odmítl obci odvádět za reklamy vyhláškou stanovený poplatek, jednal starosta s inzerujícími
firmami napřímo. Platba za reklamy na těchto obecních pozemcích
bude nyní příjmem obecního rozpočtu. Tyto peníze ale budou účelově vázané na podporu dobřejovického fotbalu.
Finanční výbor se na svém mimořádném jednání vyjádřil k dotaci poskytnuté spolku FK Dobřejovice za rok 2020 na instalaci nové podlahové krytiny ve fotbalových kabinách. Finanční výbor se usnesl, že
vzhledem k čerpání finančních prostředků v rozporu s účelem dotace
by obec měla požadovat vrácení celé částky.
Již druhý den obec obdržela na svůj bankovní účet od FK Dobřejovice celou dříve poukázanou částku zpět. Tím byla celá věc uzavřena.
Obec Dobřejovice ve spolupráci s Městem Jesenice a obcí Herink dokončila projekční práce na plánované okružní křižovatce na krajské
silnici II/101. Jedná se o nebezpečnou křižovatku na kraji Dobřejovic
na konci ulice Jesenická při cestě do Herinka. Výše uvedené sdružení obcí již získalo pro tuto stavbu stavební povolení. Projektová dokumentace bude předána Krajské správě silnic, které by měla zajistit výstavbu křižovatky. Stavba by měla proběhnout v letech 2022 či 2023.
www.dobrejovice.cz
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Úklid obce
bude letos
netradiční
Vzhledem k protiepidemickým omezením není letos možné uspořádat jarní
úklid jako tradiční velkou
akci s následným posezením u ohně. Jak tedy bude
úklid probíhat tentokrát?

O

becní úřad chce udělat vše
pro to, aby se do letošního
úklidu mohli bezpečně zapojit jednotlivci i celé rodiny při
procházkách po Dobřejovicích
a jejich okolí. Na osmi místech
budou připraveny tzv. „pytlomaty“. Jedná se o stojany, na kterých
bude možné vzít si igelitové pytle
na odpad. Jedná se o místa u začátku cest a cyklostezek u Mlýnského rybníka a u Skalníka, lávky
u fotbalového hřiště, u nové cesty
k Osnici, u ulic Okružní, Na Draškách, Horní a Čestlická.
Celá akce bude probíhat v termínu od 1. do 11. dubna, tedy po
celé Velikonoce a následující týden a víkend. V této době bude
možné sesbírané odpadky v zavázaných pytlích ponechat u „pytlomatů“, následně je pracovníci obce odvezou do sběrného dvora.
Věříme, že se řada z vás do úklidu našeho okolí ráda zapojí. Jen
prosíme, dbejte na svou bezpečnost. Použijte při sběru vlastní rukavice. A pozor dávejte při pohybu u silnic.
n Obecní úřad Dobřejovice

Ukliďme
při procházkách

DOBŘEJOVICE

1. – 11. 4. 2021
Doba bohužel organizovaným akcím nepřeje.
Pojďme tedy letos uklidit obec a její okolí
sami při vycházkách po okolí!
Na okrajích obce najdete "Pytlomaty" - tedy
místa, kde si můžete vyzvednout pytle a kam
můžete plné zavázané pytle odložit.
Mapa na www.1url.cz/@UklidmeDobrejovice
Odpady následně odvezou pracovníci obce.

Obec Dobřejovice
Jan Chvátal
607 055 158

Vlastní
rukavice
s sebou!

www.dobrejovice.cz

Pejskaři, prosíme vás, berte ohledy také na ostatní!
Přísný lockdown a související omezení pohybu „vyhnal“ dobřejováky
na procházky po cestách
v blízkém okolí obce. Díky tomu přibývá konfliktů a problémů souvisejících
s pejsky a jejich majiteli.

P

rvním z okruhu stížností občanů jsou exkrementy, které po psech zůstávají. Připomínáme, že podle obecní vyhlášky
je osoba doprovázející psa povinna odstranit případné znečištění
veřejného prostranství jím způsobené. V předchozích letech jsme
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v zastavěném území obce instalovali 25 nových odpadkových košů
a 15 nových držáků na sáčky, sloužící právě pro tento účel. U cest
v okolí obce tyto koše nejsou, stačí však ze strany majitelů psů pohlídat, aby psi vykonávali svou potřebu mimo cesty a jejich nejbližší
okolí. Apelujeme v tomto na majitele psů: myslete prosím na ostatní uživatele cest a stezek a udržujte naše společné okolí čisté.
Druhým okruhem problémů
jsou agresivní či jen nadměrně
zvědaví psi. Obecní vyhláška stanovuje povinnost mít psa na vodítku na veřejných prostranstvích

v zastavěné části obce. Na cestách
a loukách mimo obec můžete samozřejmě svého psa nechat proběhnout. Ale vždy ho mějte pod
vizuální kontrolou a zajistěte, aby
neútočil na procházející chodce.
Pokud někdo z vás nepejskařů
má výhrady k chování nějakého
psa, ideální je v klidu se pokusit
domluvit s jeho majitelem. Bohužel někdy na klidnou prosbu majitel reaguje agresivně. V tom případě se nebojte zavolat hlídku obecní
policie na telefonu 739 156 156.
Mohou u vás být do několika minut a pomoci konflikt vyřešit.
n Obecní úřad Dobřejovice

ilustrační foto
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AKTUÁ LNĚ Z OBC E
KRÁTC E
Pracovníci krajské správy silnic pokáceli koncem března dvacítku
proschlých jabloní u silnice směrem na Čestlice. Nemusíte se bát, že
by toto místo zůstalo beze stromů! Ještě teď na jaře v těchto místech pracovníci obce vysadí nové javory.
Výsadby stromů proběhnou také na jiných místech obce. Vysázena
bude alej takřka padesáti stromů u nové cesty na Modletice. A díky
adoptivním rodičům budeme mít dvacítku nových stromů na Pražské cestě, v Jesenické, Kaštanové ulici a v ulici Na Draškách.

U pekárny koupíte od konce března ve „Vejcomatu“ vejce z podestýlkového chovu či z volného výběhu z farmy Dvořák ze Zlatníků.

Práce na nové pěsí cestě od Mlýnského rybníka směrem na Čestlice
čekají na lepší počasí. Po jejím dokončení bude dodělána také cesta
po protihlukovém valu ke Skalníku. U ní pak na podzim budou vysazeny další „adoptované“ stromy.
Oprava silnice II/101 u Dobřejovic pokračuje podle plánu. Kompletní
uzavírka mezi křižovatkami s ulicemi Jesenická a Košumberk skončí
5. dubna. Následně bude uzavřen pouze jeden jízdní pruh ve směru
na Jesenici od ulice Košumberk po okružní křižovatky v Modleticích.
Provoz bude řízen semafory. Veškeré práce skončí 18. dubna.
V Průhonicích otevřeli nové testovací místo pro anitigenní i PCR testy
na nemoc COVID-19. Najdete jej na průhonickém Květnovém náměstí, na parkovišti za lékařským domem. Na testy je vhodné se předem
rezervovat na www.covidpass.cz.

Na základě podnětu občana, který upozornil na chybějící osvětlení
přechodu pro chodce u pošty zajistila obec instalací nové LED lampy.

Meandr Dobřejovického potoka se v posledních letech více a více
„zakusuje“ do zadního fotbalového hřiště. Hrana břehu je nyní již na
úrovni pomezní čáry. Obec u Povodí Vltavy zajistila zpevnění břehů
potoka. Zemní práce proběhnou v průběhu dubna.
Soukromá základní škola NAVIS opouští na přelomu března a dubna
Dobřejovický zámek. Stěhuje se do nově postavené budovy v nedalekých Světicích. Majitel zámku, Arcibiskupství pražské, zatím veřejně
neprezentoval své další záměry s tímto objektem.
První letošní svoz bioodpadu od domů proběhne ve středu 31. 3.
Vývoz hnědých biopopelnic bude probíhat každou středu až do
24. listopadu. Noví zájemci si mohou stále na úřadu svoz bioodpadu
objednat. Poplatek za svoz nádoby o velikosti 240 litrů stojí 1190 Kč.

Se zavedením povinnosti nosit respirátory a chirurgické roušky
zajistila obec tyto ochranné prostředky všem seniorům nad 70 let.

Jen dobrá jitra

V

letošním roce koncem měsíce března jsme měli v naší rodině dvě významná výročí, z nichž jedno je úctyhodné.
Při těchto výročích přicházejí nejen gratulace, ale i čas k ohlédnutí. Tatínkovi bylo neskutečných 90. let a je asi nejstarší muž
v Dobřejovicích. Maminka oslavila krásných 75. roků.

Čištění komunikací proběhne ve středu 14. dubna 2021. Aby mohl
úklid proběhnout opravdu na všech komunikacích, neparkujte prosím tento den vaše vozidla na ulicích. K parkování využijte váš pozemek, případně parkoviště u fotbalového hřiště či obecního úřadu.

DOP IS Y A NÁ ZORY

Při těchto jubilejích se vzpomíná na všechno možné co nás potkalo, potěšilo nebo i zarmoutilo.
Já chci sdělit ty, které souvisí s naší vesnicí. Tento rok je pro nás už
patnáctý, co jsme se přestěhovali z Prahy Krče. Zde jsme pocítili
krásný čistý vzduch, protože nad
námi je pás vzduchu, který má původ v nejvyšších horách Evropy.

Aniž si to uvědomujeme, tak tento
alpský pás působí velmi ozdravně.
Podobnou roli má i okolní příroda
jejíž zvelebování a úsilí stále probíhá. Delší dobu jednáme o regulaci
průjezdu naší vesnice auty.
Přestěhovali jsme se do horní části obce, kde začínala nová
výstavba. Velmi si ceníme toho,
že jsme dostali výborné sousedy.
Vznikla nová přátelství, vzájemná pochopení i pomoc vždy, kdy
to bylo potřeba. Za to děkujeme.

Je dobré, že k vzájemnému sblížení mezi občany přispívá zastupitelstvo a různé spolky, které
pořádají mnoho zajímavých celoročních akcí nejen pro dospělé,
ale i pro děti.
Tak to jsou některé vzpomínky
mých milovaných rodičů, ke kterým se rád připojuji s nadějí v jen
dobrá jitra.
Děkuji všem, kteří si na mé rodiče vzpomněli a popřáli jim.
n Mgr. Martin Čmolík
www.dobrejovice.cz
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Z OKOLNÍC H OBC Í

České pivoňky Botanického Očkovací centrum Říčany
ústavu AV ČR dobývají svět funguje již měsíc
Čtrnáct odrůd pivoněk vyšlechtěných v Průhonické botanické zahradě Botanického ústavu AV ČR
bylo registrováno American Peony Society. Jedná
se tak o první odrůdy pivoněk z České republiky, které jsou mezinárodně registrovány.

Sportovní hala v Říčanech
se od 1. března 2021 proměnila v místo, které lidem
z širokého okolí slouží k očkování proti onemocnění
COVID-19. Vzniklo díky spolupráci města Říčany, Nemocnice Agel Říčany, a. s.,
a Středočeského kraje.

M

M

ilovníci pivoněk z celého světa mohou nyní obdivovat jedinečné květy
pojmenované po manželkách Karla IV. nebo se těšit z květů Andromedy, Cassiopei nebo Chlupáčka.
Zařazení na seznam u mezinárodní registrační autority American Peony Society je výsledkem
40leté šlechtitelské práce kurátorů sbírky Průhonické botanické
zahrady. Vedoucí zahrady Pavel
Sekerka říká: „Díky Národnímu
programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, do
kterého byly české odrůdy pivoněk zařazeny, se nám povedlo letos zkompletovat veškerou dokumentaci potřebnou pro registraci
do mezinárodní databáze odrůd,
jako jsou přesné popisy či fotodokumentace.“
Šlechtěním pivoněk se v Průhonické botanické zahradě začala zabývat Uljana Blažková v osmdesátých letech. V té době měla
k dispozici rozsáhlý sortiment průhonické kolekce z roku 1963, jejíž
základem byly matečnice Dendrologické společnosti, zakoupené
před II. světovou válkou. Kromě
historických odrůd měla kurátorka k dispozici plané druhy i v té
době nejnovější hybridní odrůdy.
Z experimentální práce vzešlo několik zajímavých semenáčů, které se svými vlastnostmi vyrovnaly
špičkovým odrůdám. V experimentálním křížení po odchodu Uljany
Blažkové pokračuje Pavel Sekerka,
současný vedoucí zahrady.
Registrované odrůdy je možné zařadit do dvou sérií. První, ve
které jsou odrůdy pivoňky čínské,
byla pojmenována v roce 2016 na
počest 700. výročí narození císaře
Karla IV., dle jeho manželek, českých královen. Druhá série obsahuje hybridní rostliny s velkými
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Vstup do Průhonického parku
je od 1. 3. 2021 možný pouze
s celoroční vstupenkou nebo
elektronickou vstupenkou a za
dodržování krizových opatření o omezení volného pohybu.
Pokladna je uzavřena.
Zámecká kavárna je do
28. 3. 2021 uzavřena.
Upozornění: Je možné, že v návaznosti na případné změny
nařízení vlády dojde k úpravě
podmínek pro návštěvníky. Aktuální situaci si ověřte na webu www.pruhonickypark.cz
nebo na telefonních číslech:
267 750 346 nebo 271 015 153
(od 7.00 do 15.30 hodin).
jednoduchými šálkovitými květy
podobnými tvarem a barvou zahradním mákům.
„Svítivě červená pivoňka, která
barvou i tvarem květu připomíná
vlčí mák, byla často zobrazována
francouzskými impresionisty, odtud její název ‚French Poppy‘. Dala tak základ makové sérii, příbuzným hybridům, které se ale již
odlišují barvou. Zajímavou rostlinou je také Chlupáček, hybridní
bylinná pivoňka, která má v mládí hustě chlupatou horní stranu
listu, list má šedou barvu, což vynikne především za rosy,“ dodává
Pavel Sekerka.
Všechny registrované odrůdy
si milovníci pivoněk mohou prohlédnout na konci jara v nově vybudované expozici Průhonické
botanické zahrady.
n Tisková zpráva
Botanického ústavu AV ČR

ěsto Říčany bezplatně
zapůjčilo prostory městské sportovní haly a na
své náklady zajistilo její kompletní přestavbu na velkokapacitní
očkovací centrum jak po stránce materiální, tak technologické.
Denně může odbavit až 500 zájemců o vakcinaci.
Nemocnice Agel Říčany zajistila pro očkovací centrum kompletní zdravotnické vybavení a spotřební materiál od úklidových
prostředků, dezinfekce přes pomůcky na aplikaci injekcí až po
respirátory, glukometry, oxymetry, teploměry či plně vybavený
resuscitační batoh nebo lehátko

s kyslíkovou bombou. Středočeský kraj do očkovacích center na
svém území distribuuje očkovací
látku, kterou dostává ze státních
zdrojů.
n Milan Hulínský
Adresa očkovacího centra:
Sportovní hala Říčany – Škroupova 2026/2, Říčany
Otevírací doba: Po – Pá od
8:00 – 16:00 hod.
Jak se objednat na očkování?
Rezervace termínů očkování
probíhá prostřednictvím centrálního rezervačního systému
na webových stránkách
registrace.mzcr.cz.
Pokud zájemce o očkování nemá přístup k internetu, je
možnost provést celou registraci prostřednictvím bezplatné
telefonní linky 1221.
Bez registrace není očkování možné. Zároveň je důležité,
aby klienti do očkovacího centra přicházeli přesně na čas,
který mají rezervovaný v centrálním registračním systému.

Čestlice po letech vybudují
bezpečný průchod na náves
Pokud se v Čestlicích vydáte pěšky od prodejny
Hornbach na tamní náves,
rozhodně se na úzké ulici
Lipová nebudete kvůli projíždějícím autům cítit bezpečně. Obci Čestlice se ale
podařilo najít řešení!

V

ybudování nového chodníku přímo v úzké části ulice
Lipová nepřipadalo z prostorových důvodů vůbec v úvahu.
Vedení Čestlic proto dlouho hledalo jiné varianty, jak bezpečné
propojení pro pěší z ulice K Dobřejovicům na náves zajistit.
Většinou naráželi na nesouhlas
s prodejem potřebných částí pozemků. Teprve v loňském roce došlo k dohodě s novým vlastníkem
a obec odkoupila část pozemku
historicky plánovaného průchodu. Jeho výstavbu umožnil i nákup sousední nemovitosti pro potřeby obce.

náves

průchod

BMW
Hornbach
Stavba průchodu by měla proběhnout už na jaře letošního roku. Pak už bude jen stačit za prodejnou BMW a bazénové techniky
zabočit doleva a bezpečně dojít
na náves.
n Milan Hulínský
na základě Čestlického občasníku
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S P ORT

Junior Dobřejovice – malé ohlédnutí
Netrpělivě čekáme s velkou
nadějí, že stávající omezení se začnou pomalu rozvolňovat a naše mládež se
brzy vrátí tam, kde to nejvíce miluje a to na hřiště
za fotbalem a zdravým pohybem.

I

přes složitou situaci je třeba
pracovat a platí to i o fotbale.
I proto se mnoho našich dětí
zapojilo do individuálních tréninků, tak i do projektu “online výzva”, který probíhal prostřednictvím aplikace WhatsApp.
Ještě malé ohlédnutí za předcházejícím obdobím. V posledním článku jsme skončili u turnaje O pohár obce Dobřejovice
2020, který se skvěle vydařil. V roce 2020 jsme toho však stihli ještě mnohem více, a to například
účast na kvalitně obsazeném turnaji Tempo Cup 2020, kde jsme
poměřili síly s tradičními kluby jako např. Dynamo České Budejovice, FK Jablonec nad Nisou,
FK Teplice, Tempo Praha, Viktoria
Žižkov, FK Ústí nad Labem a dal-
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šími. Hráči nám udělali velkou radost, když vyhráli svou skupinu
a následně podlehli pouze týmu
z Českých Budějovic a týmu Football Talent Academy. Zaznamenali jsme také úspěch v individuální
soutěži, kdy náš hráč Matias Nora obsadil druhé místo v soutěži práce s míčem tzv. “nožičky”.
Naše výsledky byly překvapením
i pro některé tradiční účastníky
tohoto turnaje a jsme přesvědčeni, že jsme dobře reprezentovali
dobřejovický fotbal.
Zakončením sezóny byl tradiční
zápas dětí proti rodičům, do kterého se zapojili nejen tatínkové,
ale i maminky hráčů. O pohoštění
ve stylu michelinské restaurace se
na své náklady postaral Lukáš Fiala, a připravil nám všem silný gurmánský zážitek, za což ještě jednou moc děkujeme.
Novou sezónu 2020/2021 jsme
zahájili v srpnu 2020 společným
soustředěním v Rokytnici nad Jizerou, kterého se zúčastnilo více
jak 20 dětí, 2 trenéři a 3 asistenti/rodiče. Ubytování bylo zajištěno v těsné blízkosti fotbalového

hřiště v hotelu Komex. Třífázové
tréninky se zaměřením na zdokonalení fotbalových dovedností, kondici a rozvoj pohybových
schopností doplnily i aktivity jako
koupání v improvizovaném bazénu, skákání na trampolíně, volejbal, motokáry, exkurze a v neposlední řadě oblíbená bojovka za
jejíž organizaci děkujeme Luboši
Harantovi a oběma Eliškám. Součástí soustředění byly i přátelská utkání s týmy, které tam měly soustředění na stejném místě,
a s místním začínajícím klubem.
Po návratu ze soustředění jsme
se vrhli do tréninku a jednotlivé týmy zahájily své podzimní soutěže.
Tým starší přípravky je složen
převážně z ročníku 2011. Hraje
nejvyšší úroveň v okrese Praha
- východ oraganizovanou FAČR,
a to v nejvyšší skupině Elite. Především s ohledem na to, že většina týmů hraje s hráči ročníku
2010 byl náš cíl vyhrát alespoň jeden zápas v turnaji. Tento cíl jsme
si nakonec i splnili.
Tým mladší přípravky, ročníky 2012 a 2013 jsme se rozhodli rozdělit na 2 týmy do barev dle
loga klubu. Tým MP Černá - převážně ročník 2012 a vybraní hráči 2013 hraje skupinu A, což je
druhá nejvyšší skupina (z 6skupin) v okrese Praha východ. Náš
cíl pro tento tým byl vyhrát alespoň polovinu zápasu a najít hráče, kteří by mohli pomoci hráčům
starší přípravky. Oba tyto cíle
jsme také úspěšně splnili. Druhý
tým MP Bílá – převážně ročníky
2013, ale i 2012 a 2014 hráli třetí úroveň okrese Praha východ.
Cíl pro tento tým byl jediný, získat zkušenosti a zdokonalit se

tak, aby byl tým schopen převzít
štafetu v sezóně 2021/2022.
Náš nejmladší tým plný mladých nadějí a budoucích hvězd je
tým Školičky složený z dětí ročníku 2014 a mladších, hraje pouze
přátelské zápasy a turnaje, protože tato kategorie nemá vypsanou
žádnou oficiální soutěž.
Došlo i k několika změnám
v organizačním týmu. Tým trenérů rozšířil Stanislav Bezouška, který se bude věnovat rozvoji
brankářů, mladší přípravku povede nově Miloslav Dlabola, starší
přípravku nadále povede Tomáš
Kubíček a Mariglen Nora a pomáhat jim nově bude i Roman Váňa,
který je uznávaným specialistou
v oblasti přípravy mládeže. Školička a dohled nad všemi týmy zůstává v kompetenci hlavního trenéra Tomáše Kubíčka. Nakonec
bychom chtěli oznámit, že náš dosavadní trenér Ing. Jan Hubínek
se rozhodl již nadále nepokračovat v našem klubu. Děkujeme
Honzovi za dosavadní spolupráci
a přejeme mu hodně úspěchů, jak
v osobním, tak profesním životě.
O našich cílech a plánech vás
rádi budeme informovat v dalším
čísle Zpravodaje.
n Tým Junior Dobřejovice
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Obec Dobřejovice nabízí plochy na zábradlí předního
fotbalového hřiště pro umístění vašich reklam.
Minimální cena za umístění reklamy je 1000 Kč/m2/rok
(poplatek za užívání veřejného prostranství).
Veškeré příjmy z reklam budou využity přímo
na podporu dobřejovického fotbalu.
Více informací u starosty Martina Sklenáře
Tel. 725 021 828, starosta@dobrejovice.cz
SPO L EČENS K Ý A S P OLKOV Ý ŽIVOT

MŠ Korálek a distanční výuka v měsíci březnu

N

a základě nouzového stavu, který byl vyhlášen
vládním nařízením dne
26. 2. 2021, je naše Mateřská škola Korálek od 1. 3. 2021 uzavřena.
Z výše uvedeného důvodu
přešlo vzdělávání dětí, které plní povinnou předškolní docházku, na formu výuky - distančním
způsobem. To znamená, že každý týden rodiče předškoláků naleznou na webových stránkách
školky v sekci „distanční vzdělá-

vání – individuální práce“ nové
pracovní listy a náměty pro činnost s dětmi.
Protože v současné době děti
nemůžou navštěvovat školní zařízení a mohou pouze v doprovodu rodičů na vycházky v blízkém okolí svého místa bydliště,
lze i tento pobyt venku oživit nevšední aktivitou. Děti se na těchto krátkých výpravách s rodinou
mohou stát malými umělci. Nepotřebují k tomu nic jiného než

veškerý materiál, který nám příroda poskytne – například klacíky, kameny, mech, kytičky a pak
se fantazii a tvořivosti meze nekladou. Tento způsob krajinného umění zdobí českou krajinu více než 10 let. Těšíme se na
dětmi i rodiči vytvořená přírodní díla.
Děkujeme všem rodičům za
úžasnou spolupráci. Hezké jarní dny.
n Jana Horká, MŠ Korálek

www.dobrejovice.cz
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ROZHOVOR

„Práce máme stále dost. I při nynější pandemii,“
říká dobřejovická zahradnice Marcela Zápotocká.
Zastihnout nyní Marcelu Zápotockou a zastavit
se s ní na kus řeči je dost
obtížné. Se začátkem jara
se totiž pravidelně dostává do rychlých pracovních
otáček.

P

roč? Je zahradnicí a se svými
sedmi spolupracovníky řeší
jednu objednávku za druhou. Lidé si u ní zamlouvají nejen
úpravy zahrad a sekání trávníků,
ale také zpracování návrhu a následnou realizaci zcela nových zahrad. „Ideální je objednat si nás
do února. Poté už může být bohužel pozdě,“ radí Marcela. A my
jsme rádi, že v tomto frmolu si tato dobřejovická rodačka přece jen
chvíli času na rozhovor pro náš
zpravodaj udělala.
Jak se Vám žije v Dobřejovicích?
Čím jsou pro Vás zajímavé?
MZ: V Dobřejovicích se mi žije dobře. Narodila jsem se tady
a mám to tu ráda. I když se za ta
léta vesnice hodně změnila a bohužel, z mého pohledu, ne k lepšímu. Mám tím na mysli rozvoj
komerčních zón v okolí, hluk z obchvatu, celkovou dopravu v obci
i úbytek zeleně. Za ní samozřejmě
může kůrovcová kalamita, nicméně bude trvat hodně dlouho, než
vyrostou nové stromy.
Vždycky jste chtěla být zahradnicí?
MZ: Už od dětství jsem pracovala a pomáhala na zahradě. A také to byla trochu náhoda, že jsem
šla nejprve na zahradnické uči-

liště a teprve po nástupu do Výzkumného ústavu v Průhonicích
jsem si dodělávala školu. Nikdy
jsem toho nelitovala. Vždy je totiž velmi zajímavé, když přijdete na zahradu, která je zanedbaná, a můžete z ní udělat krásnou,
upravenou kvetoucí zahradu. No
a když jsou pak spokojení i zákazníci, tak to nás pak opravdu velmi potěší.
Aktivně se podílíte i na zvelebení Dobřejovic? Čím konkrétně?
MZ: Pro Dobřejovice jsem pracovala dlouhá léta. Jak při pravidelné údržbě, tak i při sázení. Po
nástupu pracovníka zaměstnávaného obcí zvládá už tuto práci on
sám. Pro obec teď zajištujeme odborné práce, jako jsou například
úprava prostoru kolem pomníku nebo osázení nových velkých
truhlíků. Dále jde pak o poradenství a také různé drobné práce, jako je stříhání některých keřových
partií. O veřejné prostory se ale
staráme i v některých okolních
obcích, jako jsou Modletice, Čerčany nebo Chabry.
Dokážete spočítat, kolik zahrad
jste už zakládala a kolik jich
v hlavní sezóně opečováváte?
MZ: Zahrad, které jsme dělali
je opravdu mnoho. Myslím, že nějaká stovka to již bude. Během sezony se pak staráme o několik desítek zahrad.
Kolik máte zaměstnanců a kolik brigádníků?
MZ: Jsme malá rodinná firma
se sedmi pracovníky.

Jaké služby tedy poskytujete?
MZ: Naše práce zahrnuje jak
pravidelnou údržbu zahrad, tak
i jednorázové práce na zahradách. Samozřejmě také nové zahrady i zakládáme (pozn. red.
- ukázky některých realizací najdete na fotografiích a další pak
na www.zahrady-zapotocka.cz),
zajišťujeme péči o veřejnou zeleň a poskytujeme zájemcům
konzultace.
Já, když se snažím na jaro sehnat zahradníka, musím tak
učinit už někdy na začátku roku. Jinak jsou enormně vytížení. Jak je to s Vámi?
MZ: Samozřejmě máme stálou
klientelu a tam vše pokračuje bez
dlouhé domluvy dopředu. Ale pokud je to nový zákazník, je únor
už nejvyšší čas na objednání. Během roku se to pak mění podle
toho, jak je práce. Jaro a podzim
jsou pro nás vždy velmi náročné.
Máme začátek jara, co byste poradila těm, kteří se snaží vzít
péči o zahradu do vlastních rukou? Na co by určitě neměli zapomenout a co by si měli pohlídat? V čem se dělají nejčastěji
chyby?
MZ: Každý, kdo se o svou zahradu stará sám, má nějaké své
zvyky a priority. Někdo má rád
okrasné rostliny, někdo zeleninu
a ovoce. Každopádně je na jaře
potřeba, ať již se jedná o okrasnou nebo užitkovou zahradu, důkladně zahradu vyhrabat, ostří-
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hat zaschlé a pomrzlé rostliny.
Doporučuji také přihnojit jehličnany a také keře hořkou solí.
Vhodné je ostříhat traviny a pokud chcete rozdělit trsy trvalek a travin, tak teď je ta správná doba. Nezapomeňte rovněž na
postříkání meruněk na moniliozu. Ta má za následek nakvetení stromu a pak náhlé zasychání větví.
Jak moc a v čem ovlivnila
a ovlivňuje Váš život pandemie
koronaviru?
MZ: Pandemie koronaviru nás
samozřejmě také zasáhla. Báli
jsme se, abychom nenakazili sebe
nebo své blízké. Pracovně nás to
ale, a jsem tomu vděčná, nezasáhlo. S tím, že se nemohlo cestovat
a každý trávil čas na svých zahradách, jsme jich dost předělávali,
aby je mohli lidé více a lépe využívat k trávení volného času. Hodně
oblíbené jsou například vyvýšené
záhony pro zeleninu.
Věřím, že s příchodem jara
a slunečného i teplého počasí se
zvedne i nálada ve společnosti,
která je nyní dost ponurá. Moc
bych všem přála, aby pandemie
už začala ustupovat. Trvá to moc
dlouho.
A máte na závěr ještě nějaký
vzkaz pro naše čtenáře?
MZ: Přeji všem hlavně hodně
zdraví a aby si našli alespoň nějakou maličkost, na kterou se budete těšit.
n Milan Hulínský
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Tip na cvičení od Táni Lipowské
Když jsem před rokem ve
Zpravodaji v důsledku tehdy „dlouhého“ lockdownu
zveřejnila článek „Tip na
cvičení - pozdrav slunci“,
netušila jsem, že přesně za
rok budeme, alespoň co se
nakažených a hospitalizovaných pacientů s COVID
19 týče, ještě v daleko horší situaci.

Rišikéšská sestava je sestava,
kde se střídají předklony a záklony. Je výborná k tomu, abyste si zachovali zdravou a pružnou páteř.
Níže uvedené cviky (asány) působí do hloubky (ovlivňují vnitřnosti, mozek, žlázy s vnitřní sekrecí,
nervový systém atd.) a také přináší duševní pohodu a klid. Tato

1

sestava vám nezabere víc než 30
min. Já osobně ji cvičím hned ráno, na lačno 3x týdně (můžete ji
ale cvičit i denně).
Pokud vás cvičení popsané níže
zaujalo, můžete se těšit na druhý
díl v příštím čísle zpravodaje. Zpočátku vydržte v pozicích na přibližně pět nádechů a výdechů.

2

V případě jakýchkoliv dotazů
mě můžete kontaktovat na e-mailu lipota@email.cz. Za normálních okolností cvičíme pravidelně
každé pondělí a středu od 19:00
hodin ve spolkovém domě a za
příznivého počasí také venku na
hřišti. Užijte si to!
n Táňa Lipowská

3

R

áda bych vám tedy nabídla
další TIP na cvičení a to „Rišikéšskou sestavu“. Věřím,
že za rok už se budeme moci věnovat józe a dalším cvičením, které
nás baví, naplno, naživo a spolu.
∫ Lehněte si pohodlně na záda, nejlépe na podložku, případně koberec a můžeme začít (1):
∫ Svíčka – obrácená pozice - spojte obě nohy k sobě, paže jsou podél těla, dlaně otočené do podlahy. Zpevněte bříšní svaly, přitlačte bedra
k zemi a zvedněte nohy a boky. Podepřete si zvednuté boky rukama. (2) Snažte se, aby páteř a natažené nohy byly kolmo ke stropu. Váha těla
je rozložená na šíji, záhlaví a ramenou. V pozici setrvejte několik nádechů výdechů – dech směřujeme do břicha. Pak se stejnou cestou vraťte
do výchozí pozice – lehu na zádech.
∫ Pluh – předklonová pozice- spojte obě nohy k sobě, paže jsou podél těla, dlaně otočené do podlahy. Začátek tedy stejný jako u svíčky. Natažené spojené nohy zvedejte, přitáhněte stehna k hrudníku, pak kolena k očím. Nohy vytáhněte do dálky za hlavu. Opřete špičky o podlahu (kdyby to bylo příliš, pokrčte si kolena). (3) Vytahujte natažené nohy co nejvíc za patama do dálky. Ruce zůstávají natažené na podložce viz. obrázek. Dýchejte do břicha. Pak se stejnou cestou vraťte do výchozí pozice – lehu na zádech.

4

5

6

7

∫ Ryba - záklonová pozice - vycházíme ze sedu s nataženýma nohama. Opřete se nejdříve o jeden pak o druhý loket. Jakmile se oba lokty dotknou podlahy, zakloňte pomalu hlavu a prohněte se. Opřete temeno hlavy o zem. (4) Hrudník je otevřený a vy dýcháte do oblasti hrudníku,
až ke klíčním kostem. Pak jen položte hlavu, hrudník, ramena na zem. Hlava se vám z temene přetočí na týl. Opět ležíte na zádech.
∫ Kleště - předklonová pozice-v leže na zádech, nohy spojené k sobě, natáhněte ruce nad hlavu (5). Natažené, zpevněné ruce zvedáte ke stropu, jakmile jsou kolmo ke stropu (6), přidáváte zvedání hlavy. Ruce opíšou plynule půlkruh, dlaně se dotknou stehen. Zvedli jsme se do sedu a s kulatými zády pokračujeme, až do hlubokého předklonu (7). Bradu nechávame staženou ke krční jamce. Ruce položíme na špičky nebo podél nohou. Dýcháme do břicha. Opatrně přejděte do lehu na břicho.

8

9

10

11

∫ Kobra - záklonová pozice -leh na břiše, nohy na šířku boků. Nárty a špičky směřují do podlahy. Dlaně jsou u podpažních jamek, lokty pokrčené, ve vzduchu a přitažené k hrudníku. Čelo položené na zemi (8). Vysuňte nejdříve čelo po podložce, kdy se vám natahuje krk, pak odlepte
čelo, nos a bradu od podložky. Zvedejte hlavu za temenem vzhůru, přidejte hrudník. Vše bez pomocí rukou, ty jsou zpočátku volně odložené
na podložce (9). Nakonec zatlačte dlaněma do země a vyneste hlavu a hrudník co nejvýš (10). Stále se vytahujte za temenem hlavy, tlačte dlaně do země, povolte ramena a krční páteř. Velmi důležité je nechat boky přilepené k podložce. Zadek a stehna jsou uvolněná. Hrudník je otevřený a dýcháme do něj.
∫ Tuto- zatím půlku sestavy, si ukončete v pozici dítěte (11), kdy si z kobry stáhnete hýždě mezi paty, ruce si položíte volně podél těla, uvolníte/
zakulatíte ramena, krk, bedra a zůstanete chvíli jen s vaším dechem.
www.dobrejovice.cz 11
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Dobřejovice ve fotografiích včera a dnes
Dobřejovické rodinné archivy vydaly další poklad - fotografii dětských dobrovolných hasičů, pořízenou
v roce 1938.

N

alezení přesného místa, na
kterém byla pořízena tato
nádherná fotografie, nebylo vůbec jednoduché. Hlavu jsem
měl tentokrát zamotanou nejen
já, ale také všichni, kdo se pokoušeli tuto záhadu rozluštit na
obecním facebooku. Mě nakonec
k nalezení místa pomohla jiná
fotografie, pořízená ze stejného
místa. Tu jsem již měl podrobně popsánu od paní Hany Sovové. A s touto nápovědou místo na
facebooku odhalila nejdříve Pavla
Mikušková a potom i další znalci
dobřejovické historie.
Fotografie byla pořízena na
dvoře tehdejší hospody u Horáčku, tedy domu čp. 45. O něm jsme
podrobně psali v únorovém čísle
Zpravodaje. Jen v krátkosti připomeňme, že se jedná o dům umístěný na návsi šikmo naproti poště. Zajímavé je, že ze tří budov,
které na historickém snímku vidíme již dnes nestojí ani jediná.
Velká budova v levém horním
snímku je budova dobřejovického pivovaru. Ten stál v místech
dnešních bytových domů v ulici
Kaštanová. O pivovaru, který byl
součástí arcibiskupského statku,
jsou první zmínky již z roku 1740.
Arcibiskupství pivovar provozovalo až do roku 1886 ve vlastní režii. Po tomto roce pronajali pivovar panu Václavu Novotnému,
jejich dřívějšímu sládkovi. Následní tři nájemci již zde ale pivo
nevařili. Poslední nájemce, pan
Lecjaký, zde zřídil pražírnu žitné
kávy. S prodejem kávy se mu nevedlo a tak po dalším neúspěšném pokusu o tovární výrobu malovaného papíru i on Dobřejovice
opouští. Pivovarské budovy převzalo Zemědělské výrobní družstvo Dobřejovice, které ve sklepích zřídilo velkovýkrmnu pro
160 prasat. Za JZD byly v bývalém
pivovaru také dílny a byty. Budovy
postupně převzaly podniky Veterinární asanační ústav a Vetastav,
které sídlily v zámku. Budovy pivovaru byly zbořeny na přelomu
sedmdesátých a osmdesátých let.
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DŘÍVE: Dobřejovická hasičská omladina na dvoře tehdejší hospody „U Horáčků“.

NYNÍ: Zajímavé je, že v současnosti nestojí již žádná z budov zobrazených na historickém snímku.
JZD v té době v obci stavělo velkokapacitní kravín (dnešní Alimpex)
a bylo třeba postavit byty pro nové pracovníky v něm.
O budově uprostřed, z níž je vidět jen tašková střecha, jsme podrobněji psali v lednovém čísle. Po domu s číslem popisným
41 už na místě zbyla jen studna
při cestě od pošty k Jesenické ulici. Tu vidíte na aktualním snímku za otevřenými vraty v levé části. Dům z devatenáctého století
vlastnila před druhou světovou

válkou rodina Škorpilových. Ti
si zde zařídili pekařství, obchod
s obilím a koloniál. Dům následně koupila rodina Urbanových.
Ti jej v roce 1979 prodali místnímu národnímu výboru již jako
nezpůsobilý k dalšímu bydlení,
prostor byl použit při rozšiřování a narovnávání silnice na návsi
v osmdesátých letech.
Budova v pravé části snímku
bylo řeznictví, které patřilo k hospodě. V jeho polovině porážel pan
Horáček dobytek, ve druhé byl

řeznický krám. Část masa ale pan
Horáčet s koníkem a bryčkou vozil
do Prahy řezníkům. Domek v době, kdy hospodu U Horáčků převzal do svého majetku místní národní výbor postupně zchátral
a následně byl zbořen.
Pojďme se ještě chvíli věnovat
dobřejovickým hasičům. Sbor
dobrovolných hasičů byl založen
2. února roku 1897, nejspíše v reakci na ničivý požár z předchozího roku v ulici U Kapličky. Ten
zničil stodolu a stáje Václava Zíty
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Většinu lidí na historické fotografii poznal
a pro vás popsal pan Jaroslav Adamec, část
doplnila také paní Vlasta Marcinková.
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u č.p. 22, usedlost a stáje č.p. 16
Václava Kalaše a dům č.p. 15 Jána
Novotného.
Poslední dva jmenovaní patřili k zakládajícím členům dobřejovického hasičského sboru. Panu
Novotnému to ale od neštěstí nepomohlo, protože hned rok po založení sboru vypukl v jeho domě
opět oheň. Ten zničil nejen střechu stavení, ale málem spálil také

hasičskou stříkačku nově vzniklého sboru, která byla zatím provizorně schována pod přístřeškem.
Oheň se stal osudným pro Václava, bratra Jana Novotného. Po neúspěšných pokusech o hašení sena na půdě skočil tak něšťastně
na kamenné zápraží, že si rozdrtil
stehenní kost a kyčel a zanedlouho umřel v pražské všeobecné nemocnici.

25

0: Božena Maříková (Hůrková) 1: Miloslava
Ondráková (Zettlizerová) 2: Antonie Druk26 sová 4: Olga Druksová (Kocmanová) 5: Irma
Zítová (Smolíková) 8: Ludmila Škorpilová
9: Blanka Jeřábková 10: Anna Zemanová
11: Václav Dvořák (cukrář) 12: Jaroslav
Vykus 13: Marie Beková (Jelínková)
14: Josef Dvořáček 16: Stanislav Zeman
17: Josef Zeman 18: Miroslav Hendl
20: Josef Gut 22: Josef Dudek 23: Stanislav
Urban 25: B. Švarcbek (cihlář) 26: Marie
Suková 28: Vítězslav Škorpil 30: Milena
Urbanová 31: Alena Jeřábková 33: Ladislav Škorpil 35: František Zeman 36: Václav
Zeman 37: František Vykus

Dobrovolní hasiči byli dlouhou dobu hybateli společenského a kulturního dění v Dobřejovicích. Již roku 1898 založili
hasičskou knihovnu, do které mimo odborných spisů zakoupili
i knihy českých a světových klasiků. Oblíbené byly také hasičské
plesy konané v hospodě U Horáčků, následně přejmenované
na Kulturní dům.

Hasičská činnost postupně
v důsledku nedostatku prostorového a materiálního zázemí
upadala. Od roku 2018 již sbor
dobrovolných hasičů v obci nefunguje vůbec. Obec uzavřela
smlouvu s obcí Průhonice a využívá služeb jednotky dobrovolného záchranného hasičského sboru právě v Průhonicích.
n Jan Chvátal

INZERCE
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Dobřejovický uličník
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Není žádným překvapením,
co stojí za původem jména
ulice U Zámku. Opravdu je
to dobřejovický zámek, který je neoddělitelně spjat
s historií celé obce.

D

obřejovický zámek vznikl z bývalé tvrze. Ta zde
stála již v roce 1309 a byla sídlem Bohuslava de Dobrzieiouicz. Na panství se vystřídalo mnoho majitelů z různých
šlechtických rodů. Mezi zástupce těch známějších patřili například Kryštof Vratislav z Mitrovic
či Jan Kašpar Günter ze Šternberku. Od něj v roce 1763 koupil zámek s celým rozsáhlým panstvím za 217 000 zlatých pražský
arcibiskup Mořic Gustav hrabě
z Blankenheimu a Manderscheidu. Tento arcibiskup využíval bohatství svého rodu k obnově lesku pražského arcibiskupství
a proto také odkázal své soukromé dobřejovické panství do majetku Arcibiskupství Pražského.
V jeho majetku zůstal zámek s výjimkou několika desítek let v minulém století až do dnešních dní.
Dobřejovice byly po arcibiskupovi dokonce přejmenovány na
Manderscheid. Obyvatelům se to
ale nelíbilo, a tak v polovině 19.
století byl znovu obnoven původní český název.
Původní tvrz byla přestavěna na zámek koncem 17. století,
svou nynější podobu pak získal
ve století osmnáctém. Jedná se
o barokní jednopatrový čtyřkřídlý zámek s malým dvorem uprostřed. Ve východním křídle je
umístěna zámecká kaple nejsvětější Trojice, nad ní je hranolová věžička s křížkem. V minulosti
zámek obklopoval hustě zarostlý
příkop překlenutý dvěma mosty.
Mosty ani příkop se do dnešních
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dnů nezachovaly, zasypání příkopů ale může být jedním z důvodů, proč zdivo v přízemí zámku trpí i dnes zvýšenou vlhkostí.
Zámek byl roku 1886 za kardinála Schönborna zbaven vnitřní výzdoby. Její zbytky byly převezeny
do Břežan včetně tří unikátních
památek z 1. poloviny 18. století – obrazu nejsvětější Trojice
od neznámého mistra, vyřezávané kazatelny a sošky Jana Nepomuckého.
Poté přestalo arcibiskupství na
dobřejovickém velkostatku samo
hospodařit a začalo jej i se zámkem pronajímat. V zámku byly
kanceláře velkostatku i byt nájemců či správců. Prvním nájemcem byl statkář z Kuří Gustav
Pistl, po něm si roku 1904 dobřejovický velkostatek pronajal Josef Jiras a jeho rodina na statku hospodařila až do roku 1922.
Mezitím ale v roce 1920 proběhla pozemková reforma a velkostatek včetně zámku převzal český
stát, do majetku arcibiskupství
se vrátil zpět roku 1941. Dalším

nájemcem byla ve dvacátých a třicátých letech První česká cukrovarnická společnost v Modřanech, v letech 1936-1942 pak pan
Daner z Petrovic.
Roku 1942 zrušili nacisté nájemní smlouvu s panem Danerem
a přidělili zámek do nájmu Němci Fridrichu Gärtnerovi. Dle vzpomínek pamětníků to byl výborný hospodář a dobrý člověk. Když
chodily německé patroly kontrolovat dobřejovické zemědělce mnoho nenašli, protože dobřejovičtí
dostávali od pana Gärtnera dopředu avízo, aby se mohli na kontrolu
připravit. Bohužel rodině tohoto
nájemce štěstí nepřálo. Paní Gärtenrová zemřela nedlouho před
koncem války v Nupakách, kde se
jí splašily koně při cestě s dětmi
do říčanského gymnázia. V květnu 1945 byl Fridrich Gärtner kvůli
své národnosti zatčen a převezen
k matce do Kadaně, odkud byli
odsunuti do Německa.
V roce 1945 byla nad hospodářstvím jmenována národní správa. Správcem byl ustanoven býva-

V roce 1947 byl ještě dobřejovický zámek v poměrně zachovalém stavu.

lý šafář u Gärtnera Josef Měkota.
Zemědělské práce ve dvoře dělalo několik deputátních rodin. Národní správa na dvoře v Dobřejovicích trvala až do 1. dubna 1946,
kdy hospodářství převzalo nově
ustavené „Zemědělské a výrobní
družstvo pro společné obhospodařování půdy“.
Na utvoření družstva a pronájmu od Pražského arcibiskupství
se dohodlo 8 rodin. Od 1. 4. 1946
hospodařilo družstvo na pronajatém dvoře a na 86 hektarech půdy, včetně svých připojených pozemků a dobytka. V zámku bylo
vybudováno 6 bytových jednotek
pro členy družstva. Ti pracovali
na pronajatém majetku nejprve
zdarma, potom za úplatu a zásobování svých rodin ze společných
zásob. Dokonce (údajně jako první v říčanském okrese) vybudovali družstevní prádelnu. Byla zde
prý velká pračka, ždímačka, vana, škopky, zavařovací kuchyně
s kotlem, zavíracím strojkem na
plechovky, krouhačkou a lisem
na ovoce.
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Na konci roku 1949 bylo v obci založeno JZD. I. stupně. To se
postupně rozrůstalo o další pozemky a obyvatele okolních obcí. V roce 1951 pak bylo do JZD
Dobřejovice začleněno i Zemědělské výrobní družstvo, hospodařící do té doby v dobřejovickém velkostatku.
V roce 1956 byla snesena a nově zhotovena zámecká věž, která byla ve zchátralém stavu vlivem prohnilých stropů a úklonem
zdi věže. V roce 1957 byla zámecká kaple odsvěcena. Od roku 1959 v zámku sídlila Zemědělská učňovská škola pro 35 dívek
a chlapců. K tomu účelu byl v 1.
patře zámku internát. Škola byla ale po dvou letech přemístěna
do Zdib.
V roce 1960 došlo ke sloučení družstev z Dobřejovic, Modletic a Popoviček do jednoho velkého JZD „Rudá hvězda“ se sídlem
v Modleticích. To prodalo v roce
1965 zámek státnímu podniku Veterinární asanační ústav, který si
v zámku zřídil kanceláře a v roce
1967 i dílny v bývalém pivovaru.
V roce 1973 přesídlil podnik
VAÚ do Písnice a do zámku byl
umístěn podnik VETASTAV, který se zabýval výstavbou objektů na zpracování uhynulých zvířat. V té době byl zámek ve značně
zchátralém stavu, a proto proběhla generální rekonstrukce zámku
a přilehlého bývalého parku. Tato
adaptace objekt prakticky zachránila před zničením. Svépomocí
o sobotách a nedělích byly zhotoveny nové krovy, střecha, fasáda
a okna a opraveny interiéry.

V osmdesátých letech byl na
pozemcích bývalé zelinářské zahrady postaven velkokapacitní
kravín pro 750 dojnic. Pro zajištění pracovníků pak na místě bývalého pivovaru byly postaveny
čtyři bytové domy v dnešní ulici
Kaštanová. JZD také zbouralo staré hospodářské barokní budovy
(kravín, stodoly). Na jejich místě
vznikly dvě bytovky, většina plochy ale zůsala dodnes nezastavěna. Jedná se o louku mezi zámkem
a fotbalovým hřištěm.
V roce 2007 si zámek pronajala
firma VIA FUTURA, s.r.o., která zámeček opravila a provozovala zde
několik let vzdělávací centrum.
Roku 2016 jednalo tehdejší vedení obce s Arcibiskupstvím Pražským o možnostech pronájmu
zámku pro obec. Tato jednání probíhala v době, kdy si obec dlouhodobě pronajala a ze svých prostředků již opravovala další soukromý
objekt - spolkový dům. Záměr na
pronájem zámku za cenu 80 000
Kč měsíčně a celkovou rekonstrukci zámku (převážně za peníze obce)
na obecní úřad, knihovnu a prostory pro setkávání občanů nebyl
naštěstí nakonec přijat.
Od roku 2011 v zámku působila soukromá základní škola Parentes (nyní ZŠ NAVIS). Ta
v současné době dokončuje novou budovu ve Světicích u Říčan
a dobřejovický zámek ještě tento
rok opustí. O další využití zámku
rozhodne majitel Arcibiskupství
Pražské. Jeho záměry nejsou v této chvíli známé.
n Jan Chvátal
na základě archivních materiálů

Opravena musela být nejen fasáda, ale i veškeré interiér.

Za zámkem vedla překrásná kaštanová alej. Stromy musely být na přelomu tisíciletí kvůli zdravotnímu stavu pokáceny. Snaha o obnovu aleje
bohužel naráží na vlastnické vztahy.

Stav zámku poté, co jej začátkem sedmdesátých let opustil Veterinární asanační ústav byl opravdu havarijní. Zde zadní vrata zámku.

Neutěšený pohled od zadních vrat zámku k hospodářským stavením.
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DŮLEŽITÉ
KONTAKTY

Zapojte se do Sčítání 2021

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

Počítejte s námi. Bezpečně. Online. Raz dva.
Sčítání je povinné a týká se nás všech. Každá odpověď může ovlivnit,
jak bude život v naší zemi vypadat. Sečtěte se online, případně
pomocí listinného formuláře.

Jednoduše

Bezpečně

Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv.
Sečíst můžete nejen sebe, ale také
celou rodinu.

Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet,
nebo pomocí listinného formuláře při
respektování aktuálních hygienických opatření.
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.

27. 3. – 9. 4.

Sčítání online na scitani.cz

Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes
internet bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas.
Sčítací formulář můžete vyplnit i s někým jiným, kdo to sám nezvládne.

17. 4. – 11. 5.

Sčítání pomocí listinného formuláře

Pokud jste se nesečetli online, musíte vyplnit listinný formulář.
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný
formulář v odpovědní obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte
do poštovní schránky.

ŘÁDKOVÁ INZERCE:

Obecní policie Vestec
Tel.: 739 156 156
Finanční úřad
Tel.: 323 627 305,
323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Okresní správa sociálního
zabezpečení Praha‑východ
Tel.: 284 005 401
Fax: 284 005 404
E‑mail podatelny:
posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh
Úřad práce, kontaktní pracovi‑
ště pro Prahu‑východ
Tel.: 950 151 111
Fax: 950 151 302
e‑mail: posta@py.mpsv.cz
Koordinátor sociální práce
Tel.: 725 369 985 (Po a St)
Tel.: 774 780 543 (Út a Čt)
Volejte vždy od 9 – 16 hod.

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 840 30 40 50
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Pošta Dobřejovice
Na Návsi 3
251 01 Dobřejovice
Tel.: 954 225 170

2.2.2021 14:40:27

Poruchy veřejného osvětlení
Telefon: 800 101 109
– je nutné uvést číslo lampy,
která nesvítí, a ulici.

Jsme mladý pár a hledáme dům nebo pozemek ke koupi. Děkujeme i za doporučení. Jaroš tel: 774084713

Poruchy elektřiny
Telefon: 840 850 860

27. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Poruchy plynu
Telefon: 272 767 300

Zastupitelstvo proběhne ve čtvrtek 8. 4. 2021 od 18 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu. Vzhledem k epidemické situaci bude zasedání
opět vysíláno na facebookovém
profilu Obec Dobřejovice.

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