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Milí Dobřejováci,
zima se nám pomalu přesunula
do své druhé poloviny a mnozí
z nás už netrpělivě čekají na jarní
sluníčko. Doufejme, že si ho již brzy budeme užívat.
Právě ukončení zimní údržby
komunikací na konci března je
podmínkou pro zahájení stavby
chodníků, přechodů pro chodce
a opravy dešťové kanalizace při
ulici Čestlická. Smlouva se zhotovitelem je již podepsána a 1. dubna začínáme stavět. Další projekt, kterým je výstavba chodníků
a zastávek při ulici Košumberk,
již má stavební povolení a právě připravujeme žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, která bude podána
na začátku měsíce února.
V průběhu ledna se nám podařilo
společně s architekty a projektanty dokončit studii rekonstrukce
a přístavby budovy u fotbalového
hřiště. Následně byla představena
zastupitelům obce a zástupcům
vedení fotbalového klubu. O výsledku se dočtete více nejen na
úvodní straně. Věřím, že se vám
bude celkový návrh líbit.
Přestože se i na počátku letošního roku stále potýkáme s další
variantou koronaviru, tak jsou na
únor připravovány tradiční akce,
mezi které bezesporu patří Masopust, ale i šipkový turnaj. Doufejme, že nám jejich pořádání umožní epidemiologická situace.
Přeji vám klidné čtení, krásné dny
a pevné zdraví.
váš starosta
Martin Sklenář

www.dobrejovice.cz

Zastupitelé a vedení FK
připomínkovali studii
rekonstrukce budovy
Velmi rychle vpřed postupují práce na přípravě
rekonstrukce zázemí pro
dobřejovické fotbalisty
a na dostavbě nových prostor pro hospodu, cvičící
sál a pro další aktivity.

N

ávrh studie rekonstrukce
a dostavby budovy na dobřejovickém fotbalovém hřišti (tedy budoucího Sportovního
a společenského centra Dobřejovice) projednali 18. ledna zastupitelé obce a zástupci dobřejovického fotbalového klubu.
Představený návrh využití jednotlivých prostor a plánovaného vzhledu budovy vychází z loni
zpracované a schválené architektonické koncepce centra obce od
společnosti re:architekti. „Fotbalistům a zastupitelům jsme předložili návrh, který z loňské studie
vychází. Dopracovali jsme ho ale
ještě na mnoha schůzkách se zástupci společnosti RAFPRO, která
připravuje projekt úprav budovy,“
uvedl starosta Martin Sklenář.
S předloženou studií se přišli seznámit takřka všichni zastu-

pitelé a také čtyři zástupci dobřejovického fotbalového klubu.
Všichni dostali plány v tištěné podobě a starosta spolu s projektantem je představili formou počítačové prezentace. Účastníci přímo
na jednání vznesli řadu podnětů, z nichž většina byla poté zapracována. Návrhy padaly nejen
od zastupitelů, podněty a postřehy z praxe měli také sami fotbalisté. „Již při převzetí klubu jsme
jasně řekli, že obec je a bude naším klíčovým partnerem. Jsme rádi, že nám je od začátku projektu nasloucháno,“ uvedl předseda
Fotbalového klubu Ondřej Dvořák.
„Závěrem schůzky jsem vyzval přítomné, aby vše podrobně prostudovali a případné další podněty
mi sdělili telefonicky či e-mailem.
Stejnou výzvu jsme pak uveřejnili
na webu a facebooku obce,“ informoval starosta Sklenář.
S návrhy projektantů na budoucí využití budovy se prostřednictvím názorných obrázků
můžete seznámit na následující straně Dobřejovického zpravodaje. Studie rekonstrukce a dostavby budovy je zároveň v plném

rozsahu zveřejněna na internetových stránkách obce.
Zastupitelé ji projednají na svém
únorovém zasedání. Ihned po jejím schválení začnou projektanti
zpracovávat dokumentaci pro stavební povolení. „Vybudování prostor pro restauraci, volnočasové
aktivity občanů a zlepšení zázemí
pro fotbalisty je naší prioritou. Již
letos na podzim bychom chtěli mít
vydané stavební povolení a vysoutěžit dodavatele stavebních prací. Rádi bychom ukončili stavební
práce v roce 2023 a tím důstojně
oslavili i stoleté výročí místního
fotbalového klubu,“ řekl starosta
Martin Sklenář.
Probíhají také přípravy na
zajištění spolufinancování tohoto velkého projektu prostřednictvím dotací. „Rozpracováváme řadu možností, kam
bychom chtěli žádost o podporu
na tento projekt podat. Zohledňujeme to již od samého začátku, a tak podrobnosti projektu
vznikají také s ohledem právě na
podmínky jednotlivých dotací,“
dodal místostarosta Jan Chvátal.
n Milan Hulínský
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CO SE DĚJE NA OBEC NÍM ÚŘA DU?

Sportovní a společenské centrum Dobřejovice
V krátkosti vám chceme přestavit studii na rekonstrukci a dostavbu budovy, kterou na podzim loňského roku koupila obec od fotbalového klubu.
Celou studii si můžete prostudovat na internetových stránkách obce na odkazu www.1url.cz/@SportovniCentrum.

pohled od hřiště

Budoucí pohled na upravenou a dostavěnou budovu od hřiště. Ve směru k Čestlické ulici bude k nynější budově dostavěna přístavba pro novou
hospodu a sál. Stávající tribuna před budovou bude odstraněna, což umožní mimo jiné přímý výstup z fotbalových šaten směrem ke hřišti. Budova bude energeticky úsporná, bude využívat mimo jiné energii ze slunce či v ní bude systém hospodaření s dešťovou vodou.
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Druhé patro odleva: v nové přístavbě bude takzvaný „cvičící sál“. Ten bude sloužit nejen pro cvičení, ale také pro různorodé společenské a kulturní akce, oslavy a další aktivity. K sálu náleží sklad na nábytek a pomůcky, stejně jako mužské i ženské šatny se sprchami a WC či malá kuchyňka.
Naproti schodům bude mít kancelář správce sportovního centra, který bude zároveň v objektu také bydlet (zcela napravo). Mezi kanceláří a bytem je ještě klubovna, využitelná na různé kroužky či setkávání. Tento prostor bude také do doby výstavby nových prostor pro knihovnu na návsi
sloužit pro tyto účely. Obec totiž plánuje po dostavbě tohoto objektu ukončit finančně náročný nájem stávajícího Spolkového domu. Většina horního patra bude využitelná také například pro příměstské tábory či různorodé pronájmy. Nejen pro sledování fotbalových zápasů slouží terasa
částečně zakrytá stříškou, přístupná po venkovních schodech i ze sálu a klubovny.
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První patro odleva: z prostoru od ulice Čestlická bude dostavěna nová hospoda se zázemím. V zadní části přístavby bude také WC, volně přístupné
zvenku veřejnosti. Hlavní vstup do budovy bude na stávajícím místě vedle hospody, tudy bude také přístup po původních schodech do druhého patra. Ve stávající budově budou opraveny a rozšířeny šatny pro fotbalisty. Pro diváky bude v přízemí k dispozici přes třicet metrů dlouhý zastřešený
prostor s mírně zvýšenou podlahou. Z prostor bývalé hospody se stane garáž pro obecní techniku a dílna, sloužící pro údržbu hřišť, budovy a okolí.
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Nový pracovník údržby zeleně a správy hřiště
Stále se zvyšující rozsah
péče o veřejnou zeleň,
okolí stezkek, úklid, údržbu a správu majetku v obci znamená vyšší nároky
na zaměstnance, který tyto činnosti vykonává. Právě z tohoto důvodu plánuje obec od 1. 4. 2022
přijmout druhého zaměstnance pro tyto činnosti.

O

bec se již dlouhodobě snaží zvýšit efektivitu výkonu
výše uvedených prací a to
tím, že v posledních letech investuje prostředky do kvalitních pracovních prostředků. V roce 2020
pořídila obec k těmto činnostem
elektrický automobil SELVO, na
jaře 2021 profesionální vřetenovou sekačku John Deere na fotbalová hřiště a na konci roku 2021
profesionální komunální sekačku

Gianni Ferrari. Zároveň má obec
k dispozici další kvalitní pracovní prostředky a nářadí, které nám
pomáhají při údržbě a péči o naši obec.

Máte staré fotografie
památníku padlých?

V průběhu měsíce února bude
vypsáno oficiální výběrové řízení,
které bude zveřejněno na úřední
desce Obecního úřadu a také na
obecním webu a facebooku. V pří-

padě, že vás zajímají podrobnosti k nabízené pozici, kontaktujte
přímo starostu Martina Sklenáře
na telefonním čísle 725 021 828.
n Martin Sklenář

KRÁTC E ZE ZASTUPITELSTVA
Dne 4. 1. 2022 rezignoval dosavadní člen Kontrolního výboru Ing. Petr
Michálek. Zastupitelé poděkovali panu Michálkovi za jeho práci ve výboru. Zároveň zvolili jeho nástupce, kterým se stal pan Robert Nejedlý.
Ten se v minulém roce aktivně účastnil při přípravě Strategického plánu a také Architektonické koncepce centra obce.
Zastupitelstvo projednalo v souvislosti s přípojkou nízkého napětí
k soukromému pozemku v ulici Polní smlouvu o budocí smouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby (přípojky) na části
obecího pozemku parc. č. 233/26. Oba dokumenty byly schváleny.
Starosta informoval o posledním rozpočtovém opatření, které provedl na konci roku 2021 ve své pravomoci. Jednalo se pouze o navýšení
na straně příjmů. Dle předběžných výsledků skončilo hospodaření obce v roce 2021 v přebytku cca 3,16 milionu korun.

Víte, že letos uplyne přesně
100 let od odhalení památníku padlým v 1. světové
válce? A že pomník původně vypadal jinak?

O

bec by ráda obnovila původní vzhled památníku.
Podle zápisů v kronice naši předkové 14. 5. 1922 odhalili
pomník, na jehož vrcholku stála
na rozdíl ode dneška socha legionáře. Ta se v průběhu druhé světové vélky ztratila a po válce byla
nahrazena stávajícím sloupem se
státním znakem.

Pro obnovu původního vzhledu proto potřebujeme vaši pomoc! Na obecním úřadu se totiž
žádná fotografie pomníku se sochou nedochovala. Na jediné dochované fotografii je ještě socha
zakrytá státní vlajkou. Pokud fotografie původního vzhledu pomníku vlastníte, zaneste je prosím
na obecní úřad, kde si je oskenujeme a ihned vrátíme. Nebo se
ozvěte místostarostovi na telefon
607 055 158 a my si pro fotografii
zajedeme a obratem vám jí v pořádku vrátíme.
n Obecní úřad Dobřejovice

36. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo proběhne ve čtvrtek 17. 2. 2022
od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Vzhledem k epidemické situaci bude zasedání opět
vysíláno na facebookovém profilu Obec Dobřejovice.

www.dobrejovice.cz
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AKTUÁ LNĚ Z OBC E

Množství svezeného odpadu se dále zvyšuje
Firma FCC každoročně obci zasílá výkaz svezeného směsného i vytříděného odpadu za uplynulý
rok. Pojďme do něj společně nahlédnout.

V

ýkaz za rok 2021 bohužel
potvrzuje trend z minulého
roku, který nás moc netěší:
množství takřka všech složek odpadů produkovaných v Dobřejovicích meziročně stoupá. Loni firma
FCC svezla z Dobřejovic bezmála
400 tun odpadů, každý z nás tedy
vyprodukoval asi 317 kg odpadů.
Důvodů pro navýšení je více.Je
za tím například pozvolný nárůst
obyvatel Dobřejovic či třeba rozšiřující se počet kontejnerů na tříděný odpad v naší obci. Zásadním
vlivem navýšení je ale již dva roky
trvající pandemie COVID-19. Lockdowny, práce z domova, online
školní výuka či karantény… To
všechno způsobilo, že jsme v uplynulých dvou letech trávili více času doma v Dobřejovicích. A samozřejmě jsme zde také produkovali

více odpadu. U směsného odpadu se nárůst z minulého roku naštěstí takřka zastavil. Je to pro nás
důležité hlavně proto, že tento
ukazatel bude do budoucna rozhodovat o tom, za jakých cenových
podmínek budeme odpad ukládat
na skládku či odvážet do spalovny.
Zato třídění nám jde lépe a lépe!
Množství všech tříděných složek
odpadu loni narostlo meziročně
o více jak 40 procent, ve srovnání
s rokem 2018 je ho dokonce o takřka 90 procent více. Největší nárůst je vidět hlavně u bioodpadu.
Hnědé popelnice v sobě loni skrývaly o 78 procent více odpadů ze
zahrad a kuchyní než v roce 2020.
Za čtyři roky činí nárůst dokonce 133%! Výrazný skok v produkci
odpadů byl také u skla, kdy v roce
2020 množství tohoto odpadu poskočilo o 60% a na této hladině se
už udrželo. S nakupováním přes
internet nejspíše souvisí velký nárůst produkce papíru (meziročně
více o 28%, za 4 roky o takřka 80%)
a také u plastů (meziroční nárůst
o 25%).
n Jan Chvátal
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NOVÁ MÍ STA S KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPA D

V ulici Nad Mlýnským rybníkem přibyl začátkem roku ještě jeden
kontejner na papír, který v tomto místě dlouhodobě chyběl.
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Zcela nové stanoviště s kontejnery na papír, plast a sklo bylo zřízeno na vjezdu do nově vznikající lokality v ulici Okružní.
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FOTOSTRA NA
V lednu nám do redakční pošty dorazily opět krásné fotografie pořízené z dronu Jozefem Pappem. Tentokráte v nich zachytil dobřejovickou vánoční
a silvestrovskou atmosféru. V dalších číslech Zpravodaje v této rubrice samozřejmě moc rádi otiskneme i vaše fotografie ze života v Dobřejovicích.

Jozef Papp

Jozef Papp
www.dobrejovice.cz
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ROZHOVOR

„Překážkovou dráhou hned za barákem jsem
si splnil svůj sen,“ říká trenér Vojta Helcl.

Vojtěch Helcl (47 let)

M

ožná jste si všimli poněkud podivných konstrukcí na jednom z pozemků v ulici Vačkářova. Je to
místo, kde trénují jeden z moderních současných sportů děti ze
skupiny Atom kids Praha. S žádostí o rozhovor jsme proto tentokrát oslovili jejich hlavního trenéra Vojtěcha Helcla.
Co je to vlastně Atom kids?
VH: Atom kids je dětská tréninková skupina, ve které se snažíme
připravovat děti zábavnou a hravou formou pohybu na překážkové závody typu OCR (Gladiator
race, Spartan race, Predator race
a ostatní). Je to také vhodný způsob, jak třeba jen rozvíjet jejich
pohybové dovednosti, případně
odhalit přirozené sportovní vlohy.
Proč jste se rozhodl tuto skupinu založit?
VH: Od svého dětství se věnuji
různým sportům. Mám rád adrenalin a zkoušet nové věci, které sportovní svět nabízí. V roce
2017 jsem vyzkoušel překážkový závod typu OCR a ten mě začal
bavit. Doslova jsem mu podlehl,
protože jsem zjistil, že právě tento druh sportu je přesně pro mě.
Začal jsem trénovat a po roce se
dostavil výsledek, takže jsem měl
tu možnost se několikrát postavit
na bednu vítězů. Začal jsem spolupracovat s Gladiator race, kde
mi nabídli vést v Praze dětskou
tréninkovou skupinu. Přijal jsem
a společně s trenérkou Barčou
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Volšickou jsem ji nějaký čas vedl. Protože jsem ale měl o trénincích dětí jinou představu a hlodal
ve mě pocit, že pro děti děláme
málo, tak jsem spolupráci s Gladiator race ukončil a založil Atom
kids Praha. Rozšířil jsem si tím
své možnosti a mohl jsem se začít
naplno dětem věnovat.
A co vás motivuje trénovat právě děti?
VH: Mám rád sport, mám rád děti
a mám radost z toho, když vidím,
jak děti dokážou makat a jak se
neustále zlepšují. Pokud jim dáte
možnost se rozvíjet a dostatečně
se jim věnujete, tak se dostaví i výsledek. Jejich progres je neskutečně rychlý. To mi dělá radost, a to
je pro mě taky největší odměna.
Ta dětská radost, že dokázali překonat samy sebe. Mým cílem je tedy společně s dětmi si užít trénink
a vzbudit nebo upevnit v nich lásku k pohybu a zdravému životnímu stylu. Všeobecnou sportovní
přípravou se snažím zlepšit jejich
fyzickou kondici a podpořit zdravý vývoj. Naučit je brát ohled na
slabší a vzájemně si pomáhat. Zároveň nejen ve sportu, ale i v životě hrát fair play.
Jak se stalo, že vaše „Atom aréna„ vznikla právě v Dobřejovicích?
VH: To je trošku delší příběh, protože to byl opravdu nelehký úkol
a zároveň to byl můj sen. Bylo téměř nemožné vybudovat v Dobřejovicích, v místě mého bydliš-

tě, Arénu, která by umožňovala
dětem se připravovat na překážkové závody. Navíc v kvalitě, které by jim umožňovala dosahovat
dobrých výsledků. Chtěl jsem tedy, aby Aréna byla alespoň někde
v blízkosti mého bydliště, protože
vyžaduje neustálou údržbu. Několikrát jsem obeslal okolní obecní
úřady včetně Dobřejovic s představením mé vize. Pan starosta
Aron z Modletic mi nabídl jeden
pozemek, ale ten nebyl oplocený, takže jsem ho musel bohužel
odmítnout. Každopádně bych mu
chtěl ještě jednou poděkovat za jeho vstřícnost a zájem. Nikde jinde se bohužel žádný další takový
prostor, který by vyhovoval našim
sportovním aktivitám, nenašel.
Za pomoci rodičů dětí z naší tréninkové skupiny jsme proto vybudovali arénu v obci Károv na sou-

Narodil se v Praze, vystudoval ČVÚT v oboru učitelství
a pracuje na středním odborném učilišti v Praze jako vedoucí učitel odborného výcviku. A protože má rád děti,
tak má poměrně velkou rodinu - 4 holky ve věku 9, 13,
18 a 25 let. Jak sám o sobě
říká, je tedy šťastný muž. Ve
volném čase se věnuje rodině
a sportu. Poslední dobou tráví jeho velkou část na Lipně,
kde je mnoho možností sportovního vyžití, a kde rekonstruuje chalupu. Mezi jeho
záliby patří běh, jízda na kole, překážkové závody, cestování a odpočinek na zahradě.
kromém pozemku, který jsem měl
půjčený od mého kolegy z práce.
Byl to oplocený pozemek o výměře 650 metrů čtverečných a stál na
něm nedokončený rodinný dům.
Možnosti byly tedy dost omezené,
ale byli jsme šťastní, že máme ale-
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ROZHOVOR
spoň něco. Po roce přišel zázrak
a začal se plnit můj doposud nesplněný sen. Nabídka pozemku
v Dobřejovicích, a navíc v ulici Vačkářova, asi 200 m od mého bydliště. To prostě nepochopíte! Náhoda? Zázrak? Nebo jen dobří lidé,
kterým záleží na dětech?
Ať je to, jak chce, naskytl se mi
pozemek s naprosto ideálními
podmínkami. Oplocený, o výměře
2 500 metrů čtverečných, s travnatou plochou a vzrostlými stromy, které vytvářejí dostatek stínu
na odpočinek v letních měsících.
Jsme za něj moc rádi a děkujeme manželům Felendovým, kteří
nám ho pro sportování poskytli,
že nám splnili sen.
Mohl byste popsat, jaké prvky
na pozemku ve Vačkářově ulici
vlastně jsou?
VH: V aréně máme opravdu mnoho prvků, na kterých mohou děti
trénovat. Kruhy, kladiny, lezeckou
stěnu, kontejner, lano na šplh,
oštěpy, vrhací koule, ručkovací
kladiny a segmenty, rampy, stěny,
plazení, vodní příkop atd. Každá
překážka má své opodstatnění
a slouží k něčemu jinému. Snažíme se používat reálné překážky,
které děti potkají na závodech.
Mohou se tak na ně dostatečně
připravit a nic je potom nepřekvapí. Překážky se dají rozdělit
do následujících skupin: silové,
balanční, překážky vyžadující sílu dovednost a soustředěnost,
překážky vyžadující odvahu a odhodlání, zábavné překážky, vodní
překážky a překážky, které jdou
překonat, ale musíte si to přepnout v hlavě a nebát se. V aréně máme závodní dráhu dlouhou
500 metrů a je, doslova řečeno,
našlapaná překážkami. Zdolat jí
v dobrém čase je opravdu hodně
náročné i pro dospělé a zkušené
závodníky.
Využíváte pro vaše aktivity také
okolí Dobřejovic?
VH: Děti mají rády změny a opakované věci je přestanou během
chvíle bavit. Proto se snažíme být
kreativní a místa tréninku měnit. Arénu využíváme především
na tréninky před závody a pokud
chceme, aby se děti zdokonalovaly na překážkách. A protože tento
sport není jen o překážkách, ale
také o běhu, tak využíváme okolí
Dobřejovic jako je val a okolí rybníka Skalník.

Kde ještě jinde trénujete?
VH: Nejsou to jen Dobřejovice,
jezdíme s dětmi do Pitkovic, Vestce, na Opatov, na Rokytku, navštěvujeme Hop arénu, horolezecké stěny, využíváme tělocvičny
v různých školách, spolkový dům
v Dobřejovicích, chodíme bruslit i se koupat jak do rybníku, tak
do bazénu. Také pořádáme krátká
soustředění.
Kolik je zapojených dětí a v jakých věkových kategoriích?
VH: V tuto chvíli máme přihlášeno 29 dětí ve věkových kategoriích
5 až 13 let. Děti máme rozdělené
do dvou skupin podle dovedností. Tréninky jsou pro jednu skupinu v úterý a pro druhou ve čtvrtek
vždy od 17 hodin.
Sháníte další děti? Pokud ano,
jaké musí mít předpoklady?
VH: Nedá se říct, že bychom sháněli další děti, ale místo ještě máme. Takže se tomu určitě nebráníme a budeme rádi. Ptáte se na
předpoklady. Tady je to trošku jinak, než u normálních zájmových
a pohybových kroužků. Snažíme se děti připravovat na závody
a seznamovat je s realitou spojenou s tímto specifickým sportem.
Většinou máme děti, které závody
běhají a už mají nějaké zkušenosti, anebo běhají rodiče a děti jsou
k tomuto sportu vedeny. Všechny tento druh sportu baví. Takže
když se vrátím k těm předpokladům. Viděl bych to asi takto: zájem o konkrétní sport, pohybová
zručnost a dovednost, vytrvalost
a bojovnost, chtít si něco dokázat,
chtít překonat sám sebe, nebát se
bahna, vody ani počasí. Zkrátka
být odvážný a silný.

Pokud by některé z rodičů vaše nabídka zaujala, kde najdou
informaci k případnému přihlášení?
VH: Pokud by někoho náš kroužek zaujal, tak je možné se dozvědět více na našich webových
stránkách https://atomkidspraha.wixsite.com/atompraha. Zde
je možné najít i přihlášku. Dále
máme svůj facebook: www.facebook.com/AtomKidsPraha, který
slouží k rychlé komunikaci a kam
dáváme aktuální informace a fotografie. Najdete nás i na Instagramu: atom_kids_praha.
Kdo jsou další členové vašeho trenérského týmu? Můžete
nám je představit?
VH: To udělám velmi rád, protože bez nich by to opravdu nešlo.
Prvním je trenérka Bára Volšická. Od mala je sportovkyně. Podobně jako já zkusila závod Gladiator race na podzim 2017 a tak
jí to nadchlo, že tomuto sportu
propadla aktivně. Běh a překážky
jsou pro ni super volba. Její motto: Jde o to hrát na závodech fair
play a též i v životě. Dalším členem týmu je trenérka Eva Karychová. Aktivně provozovaný sport
v jejím životě zaujímá významné
místo. Od útlého dětství se věnuje celé řadě sportů. Nikdy se nespecializovala na jednu disciplínu. Má ráda v životě rozmanitost,
proto jí OCR naprosto nadchnul.
Podle ní se v něm snoubí rychlost
i vytrvalost, síla, obratnost, zručnost… Člověk při něm nepřekonává pouze organizátorem připravené překážky. Mnohdy musí
překonat i své vnitřní překážky,
jako jsou strach z výšek, zraně-

ní, vnitřní nejistotu. Ale ten pocit, když doběhnete a překonáte
všechny tyhle překážky, ten stojí
fakt za to! Motto jejího života: Kdo
se nevzdává, ten vyhrává, a to nejen ve sportu, ale i v životě.
Jak vy sám vnímáte Dobřejovice?
VH: Jako poměrně klidnou obec
na okraji Prahy, když tedy pominu
narůstající provoz. Některé úpravy, které se v naší obci dělají, se
mi líbí, a na některé, možná trochu netrpělivě, čekám. Nová pošta, kulturní středisko, restaurace
a v neposlední řadě sportoviště
s krytou halou, které by bylo přístupné veřejnosti, by obci jedině
prospělo a rozhodně pozvedlo její
jméno. Možná bychom i vytáhli ze
svých domovů od počítačů a mobilů pár juniorů a dali jim možnost se trošku hýbat, být na čerstvém vzduchu a udělat něco pro
své zdraví. Jako velkou výhodu
Dobřejovic vnímám jejich dobrou
dostupnost a rychlé spojení s Prahou. Jako nevýhodu naopak špatné autobusové spojení, a to hlavně o víkendech.
Jak dlouho už v naší obci žijete?
VH: Do Dobřejovic jsem se přistěhoval před 10 roky. Mám je
rád a přirostly mi k srdci. Dnes
už si život v rušné Praze nedokážu představit, ač jsem se tam narodil a spoustu let tam žil. Moje
plány do budoucna jsou sice takové, že se jednoho dne přestěhuji
na jih Čech, kde bych se chtěl dál
věnovat i dětem. Nicméně vzhledem k tomu, že zde žijeme s našimi vlastními třemi dětmi, tak se
sem jistě jednou za nimi budu rád
vracet. Uvidíme, co život přinese.
n Milan Hulínský
www.dobrejovice.cz
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Pozor, senioři jsou v ohrožení!
Podvodníci stále intenzivně
útočí na seniory s vymyšlenými legendami. Například
se vydávají za vnouče, volající z nemocnice s prosbou o pomoc.

S

tarší lidé patří dlouhodobě
mezi nejohroženější skupiny naší společnosti. Jejich
mnohdy osamocený způsob života, důvěřivost a především touha po sociálním kontaktu z nich
dělá snadný cíl a přitahuje k nim
pozornost různých zlodějů, podvodníků a násilníků.
Senioři jsou v tomto kontextu
nejčastěji obelháváni legendou
„vnuk“. To znamená, že pachatel se prostřednictvím telefonního hovoru začne vydávat za rodinného příslušníka, nejčastěji
vnuka, který se dostal do tíživé životní situace a pod tlakem
smyšlených okolností a časové
tísně potřebuje rychlou finanční výpomoc. Přičemž podvodný
„navolávač“ nepochybuje o tom,
že senior v obavě o své vnouče na
vyjednávání a podvod přistoupí.
„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“
takto obvykle začíná telefonát,
který může mít pro důvěřivého
seniora nedozírné následky. Nic
netušící babička nebo dědeček
osloví volajícího jménem a už se
začne roztáčet kolotoč se smyšleným srdcervoucím příběhem, ve
kterém se potomek, samozřejmě
ne vlastní vinou, dostal do svízelné situace například po autonehodě. Nutně potřebuje peníze
většinou v desítkách tisíc korun.
A protože si pro ně z různých, samozřejmě smyšlených důvodů,
nemůže přijít osobně, protože je
například v nemocnici nebo na
služebně policie, posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku.
Smluví si signál pro předání hotovosti a nic netušící senior odevzdá peníze do rukou neznámého člověka.
Jiný falešný příběh může být
motivovaný starostí o vnuka,
a to tak, že se pachatel vydává
za ošetřujícího lékaře. „Dobrý
den, jsem ošetřující lékař Vašeho vnuka, kterého k nám do nemocnice přivezli s vážným zraněním, vyžadujícím nadstandardní
léčbu, která není hrazena z veřej-
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ného zdravotního pojištění.“ Velmi distingovaná a profesionální
konverzace opět s časovým nátlakem a neodkladností provedení
lékařského úkonu snadno seniora přesvědčí o reálnosti situace.
Dalším manipulativním příběhem z nemocničního prostředí
je telefonát fiktivního nemocničního lékaře, který seniorům lživě tvrdí, že jejich příbuzný (syn,
vnuk, synovec, dcera) zavinil dopravní nehodu, při níž zranil malé dítě. Lékař nyní volá jménem
příbuzného, který se měl s poškozenými z dopravní nehody
domluvit na finančním vyrovnání, neboť v důsledku překousnutého jazyka či rozrušení nemůže
příbuzný mluvit.
Situace je vážná, okradený senior mnohdy přijde o veškeré své
finanční prostředky. Zažívá existenční problémy, zdravotní a psychické dopady z prožitého traumatu a naletění podvodníkovi.
Následky mnohdy bývají fatální.
Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného
robotem. Seniorům se staročeskými jmény a pevnými linkami
bude doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:
"Dobrý den, varování Policie
České republiky. Věnujte, prosím,
pozornost tomuto oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit
přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude
od Vás chtít poslat peníze na účet
nebo si je bude chtít u Vás sám
vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření
kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním
čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky."
Ze statistik vyplývá, že každoroční škody podvodného jednání uplatňovaného na seniorech
se pohybují okolo třiceti milionů
korun! Významnější pokles byl
zaznamenán pouze v roce 2020,
kdy byl celý svět paralyzován počínající pandemií a projevilo se
to právě i v poklesu páchané kriminality
Nedílnou součástí potírání zločinu je proto prevence v různých
podobách.

Seniorům proto radíme:
• Každý podobný telefonát
si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli údajně volat, případně nejbližším příbuzným.
• Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku 158
a sdělte jim skutečnosti vyplývající z telefonátu.
• Na policii se raději obraťte také
v případě, kdy se Vám kontakt
s rodinou nepodaří navázat.

• Hlavně ale nikdy nesvěřujte
své peníze osobám, které neznáte. A to ani pod příslibem,
že Vám do zástavy přenechají například doklady (mohou
být zcizené), finance v cizí
měně (může se jednat o padělek), nebo hodnotné zboží
(může se totiž jednat o atrapy
telefonů, kamer a podobných
přístrojů).
n plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
vedoucí oddělení prevence
Policie České republiky

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

JISTOTA
KARIÉRNÍ RŮST
STABILITA

Požadavky pro přijetí:

• občanství České republiky
• věk nad 18 let
• vzdělání středoškolské
s maturitou a vyšší
• fyzická, zdravotní
a osobnostní způsobilost
• bezúhonnost

150 000 Kč
náborový příspěvek

nabor.stredocesi@pcr.cz
tel.: 606 830 259
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Chtěli byste očkováníINFO
aKOTLÍKOVÉ
nevíte, kam jít?DOTACE
Chybí vám
informace ke třetí dávce?
Máte zastaralý neekologický kotel na pevná paliva?
Do 1. září 2022 je třeba ho vyměnit nebo požádat
ZAVOLEJTE
NA KRAJSKOU
o dotaci na nový, jinak hrozí sankce.
Jakých
kotlů se to týká? A jak požádat
o dotaci?
INFORMAČNÍ
LINKU!
Vše
najdete nakraj
webu
Středočeského
kraje
Středočeský
obnovil
telefonní linku

ve sloupci
vpravo
pod kteří
odkazem
Kotlíkové
dotace
na pomoc
všem,
potřebují
poradit

s očkováním.

Tam můžete vyplnit i formulář pro zjištění zájmu
Zaměstnanci
kraje jsou
zájemcům
o poskytnutí Kotlíkové
dotace
2021+
k
dispozici
na
čísle
ve Středočeském kraji.

800
430
KDE A
KDY 440
MŮŽETE
ŽÁDAT
Na
krajském
úřadě
poté,
výzvu
každý
všední
den
od co
8 kraj
dovyhlásí
16 hodin.
protuto
občany
(pravděpodobně
jaro 2022).
Mimo
dobu
je možné zasílat
dotazy na

e-mail: kotliky@kr-s.cz
covid@kr-s.cz.
Kontakty:
Operátoři
nejsou zdravotníci,
svůj
zdravotní
Kotlíková
linka: 257
280
991 stav,
prosíme,
konzultujte
s vaším
lékařem.
(pondělí
a středa 8:00
– 12:00)

INZERCE

Milostivé léto

POTŘEBUJETE POMOCI
S ENERGIEMI PO PÁDU
BOHEMIA ENERGY?
JSME NA VAŠÍ STRANĚ

Středočeský kraj spustil krizovou linku na
pomoc všem, kteří si nevědí rady se situací,
do které se dostali kvůli dodavateli energií.
Zaměstnanci kraje jsou zájemcům
k dispozici na čísle

800 710 710

každý všední den od 8 do 16 hodin.
Mimo tuto dobu je možné zasílat dotazy
i s kontaktem na e-mail: ptejtese@kr-s.cz.
Operátoři poradí, jak řešit nastalou situaci, jak
dosáhnout snížení záloh a případně pomohou
s kontaktováním dodavatele poslední instance.

Zájemci o kotlíkovou dotaci, hlaste se

st

řív

ko

12
5

g

Středočeský kraj stále zjišťuje zájem o dotaci na výměnu
Středočeský kraj se aktivně
neekologických kotlů. Zatím se registrovalo 350 žadatelů,
zapojil do pomoci dlužníkům
předpokládáme však, že počet kotlů, které by se měly v kraji vyměnit,
prostřednictvím tzv. Milostivého
je stále vysoký. Připomínáme, že na výměnu kotlů mají jejich majitelé
léta. „Vyhledali jsme v našich
už méně než rok. Od 1. 9. 2022 totiž bude platit zákaz používání kotlů,
databázích občany, kteří mají
které nesplňují minimálně 3. emisní třídu, a možnou sankci odvrátí jen
dluhy u Středočeského kraje,
žádost o dotaci. Na zájem potencionálních žadatelů je vázána budoucí
a poslali jsme jim osobní dopis
alokace výzvy, platí tedy, že pokud se přihlásí více zájemců, kraj
vysvětlující princip ‚Milostivého
dostane více peněz.
léta’. Současně jsme připojili
Zájemce o dotaci může nyní vyjádřit svůj zájem
souhrnný informační leták, kontakt na help linku Člověka v tísni
vyplněním DOTAZNÍKU, ve kterém uvede své jméno, příjmení a
a přidali i vzor dopisu, který mají dlužníci poslat svému exekutorovi,“
kontaktní údaje, dále místo realizace výměny zdroje a o jaký typ
uvedla hejtmanka Petra Pecková. Podobné informace šly
nového zdroje má zájem.
i středočeským zaměstnavatelům, které kraj oslovil prostřednictvím
Tento dotazník není závazná žádost o kotlíkovou dotaci. Jedná
příbramské pobočky Úřadu práce.
se pouze o průzkum předběžných zájemců o dotaci. Poskytnutí
„Chtěla bych znovu poprosit všechny kolegy starosty a pracovníky
kontaktních údajů zaručí, že zájemci budou zasílány aktuální
obecních úřadů: Pokud víte o někom, komu by institut Milostivého léta
informace k připravované
pomohl z jeho dluhové pasti, předejte mu informace, oslovte ho napřímo,
dotační výzvě. Podrobnější
ať společně pomůžeme co největšímu počtu lidí,“ vzkazuje hejtmanka.
informace jsou zveřejněny
O „Milostivém létu“: Dlužník v termínu od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022
na krajských webových
musí zaplatit exekučně vymáhanou jistinu dluhu vůči veřejnoprávnímu
stránkách.
g
0
věřiteli p
(tedy
y 10 samosprávným celkům či jimi vlastněným
látkstátu,
V případě nejasností
organizacím či firmám – typicky jde o jízdu načerno, nedoplatky
můžete volat (telefon:
za nájmy v obecním bytě, nedoplatky za energie u některých firem
257 280 991 v pondělí
atd.). A k tomu pak uhradí poplatek soudnímu exekutorovi ve výši
plátaky
0 g v čase
ve15
středu
908 korun, který pokryje náklady na zastavení exekuce. Podrobnosti
8:00–12:00)
anebo psát
jsou k dispozici na stránkách www.milostiveleto.cz. Zájemci mohou
K
dostání
v Dobřejovicích na prodejně
(e-mail:
kotliky@kr-s.cz).
využít i informační linku Člověka v tísni – 770 600 800.

Staročeské pekárny u hřiště.

Sanpareil-pastiky-2022-A5-v1.indd 1
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INZERC E

MAKO CAR s.r.o.
LITÁ KOLA | PNEU | SERVIS | GEOMETRIE | BRZDY | KLIMA

Jesenická 331, 252 44 Dolní Jirčany
Tel.: +420 602 554 510
e-mail: info@makocar.cz
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3 U NÁS PŘEZUTÍ NA ZIMNÍ PNEUMATIKY V POHODĚ A BEZ STRESU
3 FÉROVÉ CENY 3 ROZŠÍŘENÉ KAPACITY NA USKLADNĚNÍ SEZONNÍCH PNEUMATIK

PNEUSERVIS

USKLADNĚNÍ
KOL

OPRAVY KOL

SCHVALOVÁNÍ
LITÝCH KOL

DIAGNOSTIKA

LAKOVÁNÍ KOL

GEOMETRIE
3D

ODTAHOVÁ
SLUŽBA

PŮJČOVNA
OBYTNÝCH VOZŮ
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SPO L KOVÝ A S P OLEČ ENS K Ý ŽIVOT

Lednové dění v Mateřské škole Korálek
Začátek roku 2022 proběhl
ve znamení Tří Králů. Děti si vyráběly královské koruny a také se dozvěděly
spousta zajímavých informací o této tradici.

K

vůli „aprílovému“ počasí
volají děti zimu alespoň ve
svých kreativních a pohybových dovednostech. Učí se znát
volně žijící zvířata a ptactvo, kterým zima nevadí a čím a jak jim
mohou v tomto období přilepšit.

V lednu rovněž proběhly další
dva díly malé technické univerzity,
ve které se předškoláci hravou formou stávají spolustvořiteli města.
Navštívili nás také opravdové
zpěvačky Gábina a Katka, v podání Šupličky a Krupičníka. Děti se

seznámily se skutečnými hudebními nástroji. V tomto měsíci nás
čeká ještě jedno divadelní představení O Perníkové chaloupce.
Přejeme všem pevné zdraví
v Novém roce.
n děti a kolektiv MŠ Korálek

CO, K DY, KDE V DOBŘEJOV IC ÍC H

25.2.2022 od 18:00
7
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CO, K DY, K DE V DO BŘEJOV IC ÍC H

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY
Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice
Tel.: 323 603 310,
607 058 184
E‑mail: urad@dobrejovice.cz
Obecní knihovna
U Kapličky 44, Dobřejovice
Otevírací doba:
pátek 15:00–17:00
Pošta Dobřejovice
Na Návsi 3
251 01 Dobřejovice
Tel.: 954 225 170
Obecní policie Vestec
Tel.: 739 156 156

M A N Ž E L É D V O Ř Á Č K O V I
Z V O U N A

MASOPUST
V DOBŘEJOVICÍCH
ÚNOR

26
2022

SRAZ MASEK VE
12 HODIN NA HŘIŠTI

H R A J E

H U D B A

F . Č Á P A

AKCE POD ZÁŠTITOU OBCE
PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE STRÁNKY OBCE

Ř ÁDKOVÁ I NZERC E:
Firma GATO s.r.o. Vidovice-Kunice hledá zaměstnance do výroby (venkovní rolety,
žaluzie, sítě proti hmyzu). Pracovní poměr hlavní, ŽL, Dohoda o provedení práce.
Jednosměnný provoz. Zájemci se mohou hlásit na tel. 777038000
Firma GATO s.r.o. Vidovice-Kunice hledá TECHNIKA pro montáže žaluzií a rolet,
venkovních i vnitřních. Pracovní poměr hlavní, ŽL, Dohoda o provedení práce.
Jednosměnný provoz. Zájemci se mohou hlásit na tel. 777038000

Finanční úřad
Tel.: 323 627 305,
323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Okresní správa sociálního
zabezpečení Praha‑východ
Tel.: 284 005 401
Fax: 284 005 404
E‑mail podatelny:
posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh
Úřad práce, kontaktní pracovi‑
ště pro Prahu‑východ
Tel.: 950 151 111
Fax: 950 151 302
e‑mail: posta@py.mpsv.cz
Koordinátor sociální práce
Tel.: 725 369 985 (Po a St)
Tel.: 774 780 543 (Út a Čt)
Volejte vždy od 9 – 16 hod.
Poruchy veřejného osvětlení
Telefon: 800 101 109
– je nutné uvést číslo lampy,
která nesvítí, a ulici.
Poruchy elektřiny
Telefon: 800 850 860
Poruchy plynu
Telefon: 272 767 300
Informační linka koronavir
Telefon: 1212
Při vážných zdrav. problémech
Telefon: linky 155 či 112
Informace o obci
www.dobrejovice.cz
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