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Obecní
policie
O

d pátku 1. 4. 2016
začne
u
nás
v Dobřejovicích
na základě smlouvy pracovat Obecní policie
Vestec.

Po vzájemné dohodě s obcemi Herink, Modletice, Popovičky bude hlídka OP rozdělena dle hodin, které
schválila zastupitelstva obcí.
Pro naši obec to znamená
10,5 h týdně ve 24 hodinové
směně. Strážníci budou do
obce dojíždět z Vestce a svojí činnost budou vždy konzultovat s vedením obce.
U obecní policie Vestec
slouží v současné době šest
strážníků s dlouholetou praxí. Od 1. 4. 2016 se kolektiv
rozšíří ještě o další tři. Z nich
bude vždy vyčleněn jeden
okrskář, který bude dokonale znát náš místopis, obecní
vyhlášky a běžný každodenní život obce.
Každý občan má právo obracet se na strážníka se žádostí o pomoc a strážníci
jsou povinni v rozsahu svých
úkolů požadovanou pomoc
poskytnout. Jsou schopni poskytnout zraněnému člověku
i první pomoc.
Jakmile budeme mít k dispozici telefonní spojení, které bude určeno výhradně
pro občany Dobřejovic, obratem Vám je sdělíme.
Obecní strážníci budou zejména:

■ kontrolovat a postihovat nesprávné parkování,
přestupky chodců a cyklistů,
■ v rámci postihu dopravních přestupků budou využívat měřičů rychlosti, technických prostředků k zabránění
odjezdu vozidel (tzv. botičky) a nařizovat odstranění
(odtah) vozidel, která tvoří
překážku v silničním provozu, provádět kontroly RZ
s ověřením v evidenci odcizených vozidel a značek,
■ provádět kontroly živnostenských provozoven se zaměřením na podávání alkoholických nápojů dětem
a mladistvým,
■ ověřovat v rámci prokázání totožnosti osob, zda tyto osoby nejsou v registru
celostátně hledaných osob
Policií ČR,
■ provádět zákroky proti
zlodějům, násilníkům, výtržníkům a vandalům
■ postihovat
přestupky
proti VEŘEJNÉMU POŘÁDKU,
nejčastěji:- rušení nočního
klidu, znečiš>ování a zábor
veř. prostranství, neoprávněné odkládání odpadků a zakládání skládek,
■ kontrolovat dodržování
vyhlášek obce (např. volné
pobíhání psů, pití alkoholu
na zakázaných místech)
■ zajiš7ovat bezpečnost při
společenských akcích pořádaných v obci (masopust, lampionový průvod)

■ v rámci prevence se se
budou strážníci pravidelně
setkávat s dětmi v mateřské
škole.
OP Vestec je složkou integrovaného
záchranného
systému (IZS), která zajiš>uje
nepřetržitou pohotovost pro
příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah
v místě mimořádné události.
I když není ze zákona hlavní složkou IZS, účastní se převážné většiny těchto zásahů.
Častá je pomoc strážníků
v oblasti spolupůsobení při řízení dopravy u mimořádných
událostí, tj. dopravních nehod, havárií nebo poškození
komunikací, asistence zdravotnické záchranné službě.

Úvodník
Samozřejmá je i činnost
strážníků při řešení všech
mimořádných událostí, jako
jsou např. padlé větve nebo
vyvrácené stromy na komunikaci při silném větru, lokální záplavy, apod.
Strážníci mají k dispozici
vozidla Škoda Superb kombi
a Škoda Yeti, špičkovou
techniku na měření rychlosti
a kamerové systémy kterým
je každý strážník vybaven.
Věříme, že pro nás občany,
kteří se snaží žít v naší obci
podle zákonů a všech ostatních pravidel, bude působení
Obecní policie jen přínosem.
Za OÚ Jan Krejčí
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Zprávy ze zastupitelstva
Zastupitelstvo se sešlo
na jednání 25. února.
Nejzajímavější na jednání byly tyto body:

■ změna v programu
jednání
Z plánovaného programu
bylo vypuštěno projednání
smlouvy o dlouhodobém
pronájmu prostor připravovaného „Spolkového domu“
vč. multifunkčního hřiště.
Důvodem byl přijatý názor, že napřed by měl být
prezentován veřejnosti projekt tohoto zařízení a teprve
poté
projednán
návrh
smlouvy, který je již připraven. To se dle mého názoru
ukázalo při projednávání
dalšího bodu jako handicap.

■ veřejná prezentace
navrhovaného
„Spolkového domu“
vč. multifunkčního hřiště
Diskuze, k tomuto bodu
byla prakticky stejná jako na

Zeptali jsme se za vás

T

éměř všichni, kteří
jezdí po Čestlické
kolem střelnice, se
ptají, co se návazně na
stávající „kruhák“ staví.
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OdpověK je komunikace.
Komunikace, která má být
jediným vjezdem a výjezdem
z plánované komerční zóny,
ležící mezi ní a D1 v celé
délce od Průhonic k exitu 8.
Toto území mezi rozestavěnou komunikací a D1 je
celé v katastru Čestlic. Plánovaná komerční zóna (cca
350 000 m2) má zahrnovat
několik velkých komerčních
objektů, částečně již z minulosti zahrnutých do ÚP
(v bezprostředním okolí Průhonic - cca 1/3 území), větší
část potom v území, kde se
teprve musí změnit územní
plán. K obsluze areálu má
sloužit více jak 4,5 tis. parkovacích míst.
V souladu se stanoviskem
zastupitelstva z r. 2013 a závěru r. 2014 se snažíme zastavění tohoto území zabránit.
V případě staveb u Průhonic by nebyly ze strany Dobřejovic námitky, kdyby byla
obslužná komunikace výhradně napojena na Průhonice, nikoliv na kruhový objezd
u exitu 8. Průhonice, které
s navrhovanou stavbou souhlasí, by měly strpět dopady
na životní prostředí z ní ply-
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předcházejícím jednání. Zabývala se především vhodností projektu, podmínek jeho realizace a neexistencí alternativního návrhu.
Projekt pronájmu „Spolkového domu“ vč. multifunkčního hřiště, který
by byl na dobu, než se
podaří v obci nalézt
vhodný prostor k vybudování vlastního objektu,
byl zpochybňován údajnou
finanční náročností, neznalostí zda občané mají o takovýto prostor zájem, jeho
využitelnost ap.
Závěr kritiků projektu byl,
že je lépe počkat až na výstavbu vlastního objektu.
Proti tomu bylo uvedeno, že
akutní potřeba prostor pro
setkávání občanů a sport byla jedním z výsledků ankety
pořádané v obci v roce 2014
a byla také obsahem všech
volebních programů.
Nájem „Spolkového domu“ vč. multifunkčního hřiště, by představoval cca 3,5%

z rozpočtu obce. Kromě toho neexistuje v současné době, ani v krátkodobém horizontu žádná alternativa řešení. Než dojde k vybudování vlastního zařízení je návrh
na pronájem jediným a optimálním řešením.
Poté byla schválena veřejná prezentace tohoto
záměru na den 15. 3. 2016
od 18.00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu
s tím, že pro zájemce bude
uskutečněna prohlídka navrhovaných prostor „Spolkového domu“ a umístění multifunkčního hřiště
v ulici U Kapličky 44 mezi
17.00 až 17.45 hodin.

■ vyvěšení vlajky
pro Tibet
Zastupitelstvo souhlasilo
s tím, aby v rámci Mezinárodní kampaně „Vlajka pro
Tibet“ byla, tak jako v loňském roce, na obecním úřadě dne 10. 3. vyvěšena tibetská vlajka. Kampaň připomí-

Život v obci
ná 57. výročí potlačeného
povstání Tibe>anů proti čínské okupaci, při němž zahynulo téměř milion Tibe>anů.

■ brigáda v sobotu 2. 4.
Dne 2. dubna se bude
konat pravidelná brigáda
na jarní úklid obce. Samostatnou pozvánku najdete i na jiném místě tohoto Zpravodaje.

■ reflexní páska
V tomto vydání Zpravodaje Vám posíláme reflexní
pásku, jejíž povinné nošení
v noci a za zhoršené viditelnosti ukládá zákon. Tímto
způsobem chceme na tuto
povinnost, kterou považujeme za smysluplnou, upozornit.
Příští jednání zastupitelstva se koná 24. 3. 2016.
Jiří Kappel, starosta

Záhadná stavba?
noucí a nepřenášet je na
okolní obce. Proto se stavbou komunikace a pod ní ležícími sítěmi nesouhlasíme.
Samozřejmě především nesouhlasíme se změnou územního plánu Čestlic, kde by
stávající pole byla změněna
na stavební pozemky. Stavbě
komunikace vč. inženýrských
sítí, které jsou dimenzovány
na celý plánovaný projekt, se
snažíme zabránit.

Jaké jsou naše hlavní
argumenty:
■ doprava
Pokud by byla obslužná
komunikace realizována, došlo by k zahlcení obce auty
od a do Kunratic, Libuše
a oblastí kolem Jesenice,
Vestce a Dolních Břežan nejen kvůli tomu, že se jedná
o výrazně kratší a rychlejší
trasu, ale je optimální i pro
vozy bez dálničních známek.
Výsledkem by byl tisíci auty
zahlcený
a
neprůjezdný
„kruhák“, znemožnění plynulé dopravy mezi obcemi,
ale především, mezi Dobřejovicemi a Prahou.
V současné době projíždí
obcí cca 7500 aut během 24
hodin. Odhadujeme, že „díky“ navrhované komerční zóně by mohlo projet obcí ještě
několik tisíc osobních a dodávkových aut denně navíc.

■ životní prostředí
Již dnes jsme v sevření dálnice D1, průmyslové zóny
Jažlovice, průmyslových staveb v Modleticích, Pražským
okruhem a silnicí 101 spojující Jesenici s Říčany, takže jakákoliv další výstavba a zvýšení dopravy v jejím nejbližším okolí má další nezanedbatelný negativní vliv na
kvalitu života v obci - zvýšení hladiny hluku, zvýšenou
prašnost, nárůst imisí znečiš>ujících látek do ovzduší,
i ekologické změny, spočívající v neustálém úbytku zeleně kolem obce, snížení počtu
zvěře apod. Problémem je
i vliv na odtok vody z území.
Lokalita má velice slabou
propustnost a již v současné
době se objevují problémy
s odtokem povrchových vod.
Lze očekávat, že by došlo
oproti současnému stavu
ke 12-ti násobnému zvýšení
odtoku povrchových vod.

■ zábor zemědělskéh
půdního fondu
Investoři uvádějí, že kromě půdního fondu v I. třídě
ochrany má dojít také k odnětí půdy v III. třídě ochrany.
Nejde ale o III. třídu ochrany, ale o II. třídu ochrany.
Změnou územního plánu by
došlo k záboru bonitně nejcennější půdy, které je mož-

no odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny,
případně pro liniové stavby
zásadního významu.
Stavba komunikace a inženýrských sítí je v rozporu s ÚP
Průhonic i ÚP Čestlic – jde
o její umístění, které mj. nepočítá s vjezdem přes exit 6
a jediným místem napojení
je tak exit 8. ÚP Čestlic nepočítá s tím, že by se komerční zóna měla nacházet
v celém okolí místní komunikace a inženýrských sítí.
Ze všech výše uvedených,
ale i dalších důvodů, nesouhlasíme se zástavbou celého
území od Průhonic po exit 8
v katastru obce Čestlice
a snažíme se zastavit i rozestavěnou stavbu komunikace.
Investor se snaží prosadit
územní rozhodnutí a stavební povolení na jednotlivé
objekty samostatně a dochází tak k tzv. salámové
metodě schvalování záměrů
žadatele, tedy o nezákonnou fragmentaci širšího záměru v území.
Proto je ze strany Dobřejovic vedena ne jedna, ale řada
různých odvolání, podnětů, žalob ap. Věříme, že tato úporná
práce přinese výsledek, ale je
to běh na dlouhou tra7.
Jiří Kappel, starosta
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Bezpečnost a kriminalita v naší obci
Slovo zastupitele

J

iž několik let máme
v porovnání s okolními obcemi nejnižší kriminalitu.

Podle informací vedoucího
obvodního oddělení policie
ČR Čestlice (se sídlem v Nupakách) npor. Bc. Pavla Jílka
bylo na našem území v roce
2014 spácháno 25 trestných

činů a v loňském roce se toto
číslo snížilo na 21. Věřím, že
tento pozitivní trend bude
i nadále pokračovat.
Přesto, jak náš Zpravodaj
již informoval, uzavřela naše
obec i smlouvu s Obecní policií Vestec. Pokládám tento
počin za dobré opatření. Sama větší přítomnost policistů
v obci má na naší bezpečnost pozitivní vliv.
Úkolem Obecní policie
bude i kontrolovat a měřit

průjezdy vozidel obcí, a tím
přinést zklidnění dopravy.
Také bude dohlížet na plnění závazných vyhlášek, které se mají dodržovat z rozhodnutí obce či jiných
správních orgánů.
Nezapomínejme však, že
bezpečnost každého z nás
je i věcí nás všech. Proto
mějme otevřené oči, dávejme pozornost tomu, co se
v obci nepatřičného děje.
Naše oči jsou tím správným

a možná ne vždy využívaným pomocníkem. Podle
zjištění policie nemáme
v obci nebezpečná místa.
Avšak takový podvodník nabízející "výhodné zboží"
nebo "nejlepší službu", ani
zákoutí nepotřebuje.
Chceme-li
nadále
žít
v klidném a bezpečném
prostředí, musíme se o to
i svým osobním postojem
přičinit.
Martin Čmolík

Velké změny pro řidiče, cyklisty i chodce
N
a některých silnicích první třídy,
kde se až do prosince 2015 mohlo jezdit
devadesátkou se povolená rychlost zvyšuje na
110 km/h. Změny přinášejí i nepopulární kroky.

Půjde o citelné zpřísnění
pokut spolu s revizí bodového systému. V následujícím
rozhovoru jsem se na novinky zeptala odborníka na dopravu a pravidla silničního
provozu pplk. Mgr. Jindřicha
Komárka, Ph.D. z Fakulty
bezpečnostně právní /katedry policejních činností/, Policejní akademie ČR v Praze.
■ Pane podplukovníku, některé novinky již platí od 1.
ledna 2016 a některé budou
platné později. O jaké změny
a novinky se jedná?
Od 20. února 2016, vešla
v platnost novela zákona
361/2000 Sb., o silničním
provozu. Největší změny
jsou součástí Novely zákona
o silničním provozu pod číslem 48/2016 Sb., kterou
v únoru 2016 podepsal prezident ČR Miloš Zeman.
■ Velké změny doznává sí>
pozemních komunikací. Konkrétně se jedná o změnu kategorie některých tzv. rychlostních komunikací, které
jsou nově zařazeny do dálniční sítě. Tím dochází k úpravě
rychlosti v závislosti na technickém stavu a dopravně bezpečnostní situaci. Stanovená
rychlost tvoří součást nového
označení, ve kterém je konkrétně uvedena nejvyšší povolená rychlost. Označení dálnice bude po vzoru většiny
evropských zemí provedeno
v zelené barvě. V souvislosti
s dopravním značením je třeba uvést, že došlo ke změně
právní úpravy, konkrétně ke
zrušení prováděcí vyhlášky
30/2001 Sb., kterou nahradila
vyhláška 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích.

V této vyhlášce lze nalézt celou řadu změn, které se týkají
zejména dopravního značení.
■ Pokud je o chodce, jejich povinností je nosit reflexní prvek, pokud se za
snížené viditelnosti pohybují mimo obec po krajnici
nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením.

atd. Policisté řidiči vystaví na
místě doklad o zadržení
technického osvědčení, který umožní v některých případech dojetí do místa bydliště nebo servisu.
Doklad vydají policisté také v případě, že řidič nebude
mít příslušné osvědčení u sebe. Zadržený doklad bude
nejpozději následující pra-

Zpočátku bude policie reflexní pásky rozdávat, aby
chodci novou povinnost pro
příště neporušovali a chránili svou bezpečnost. Nedodržování tohoto pravidla
může být sankcionováno
v blokovém řízení až do výše 2000 Kč.
■ Důležitou novinkou je
znovuvrácení možnosti odebrat na místě osvědčení
o technické způsobilosti silničního motorového vozidla
(malého technického průkazu) policisty ČR.
Jedná se o případy, kdy
policisté zjistí při kontrole
technického stavu vozidla
nebezpečnou závadu, která
vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zhoršuje bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích.
V praxi se jedná například
o nefunkční osvětlení, poškozené brzdové kotouče,
brzdového systému, prasklé
čelní sklo ve stírané ploše,

covní den odeslán příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností. Řidiči může být odebraný malý
technický průkaz vrácen po
předložení výsledku STK.
■ Další novinkou je také
to, že řidič je povinen před
jízdou odstranit z vozidla
sníh a to nejen z jeho oken.
■ Obyvatelé (řidiči) Dobřejovic často využívají dálnici.
Dálnice směrem na Prahu je
úsekem častých nehod. Na co
by si řidiči měli dát pozor?
Úsek dálnice D1 ve směru
na Prahu i zpět, lze vzhledem k velmi hustému provozu považovat za rizikový. Řidiči by si měli dávat pozor
zejména na dodržování bezpečné vzdálenosti, nebo> se
jedná o jednu z nejčetnějších
příčin dopravních nehod.
Nedodržování bezpečné
vzdálenosti je v zahraničí
považováno za agresivní
způsob jízdy. Dále by si měli
dávat pozor na správný způ-

sob jízdy a při odbočování –
sjetí z dálnice. Včas se zařadit do odbočovacího pruhu.
Zároveň je třeba upozornit,
že mimo obec je řidič povinen
využít na rozdíl od jízdy v obci pravého jízdního pruhu což
se v praxi nedodržuje.
Po sjetí z dálnice dochází
často v důsledku monotonie
předchozí jízdy, k podcenění
vlastních schopností při změně druhu pozemní komunikace. Například na kruhovém
objezdu, řidiči často nedodržují základní pravidla pohybu po tomto typu komunikace. Nejčastějším jevem je například nepoužití znamení
o změně směru jízdy, obzvláš> při opouštění objezdu,
které je také považováno za
agresivní způsob jízdy. Řidičovy reakce musí být vždy
předvídatelné pro ostatní
účastníky silničního provozu.
Mezi
další
nejčastější
a zcela zbytečné příčiny dopravních nehod patří nevěnování pozornosti, způsobena velmi často používáním
mobilních telefonů za jízdy.
■ Jakých chyb se nejčastěji
dopouštějí řidiči na parkovištích nákupních center, které se
v blízkosti naší obce nachází?
Parkoviště u nákupních
center je třeba považovat za
veřejně přístupné účelové komunikace, na kterých platí
pravidla upravená provozovatelem parkoviště. Pokud by
zde nebylo žádné značení,
platí tedy pravidlo přednosti
zprava. Toto „pravidlo pravé
ruky“ je velmi často porušováno. Parkoviště jsou často středem zájmu „zlodějů“, proto
je velkým rizikem zanechat
v autě volně odložené věci.
■ Na závěr bych Vám ráda
poděkovala za Vaše odpovědi.
Jsem si vědoma, že změny, které se týkají dopravy a pravidel
silničního provozu jsou mnohem rozsáhlejší a náš rozhovor
nemohl obsáhnout šíři problematiky v plném rozsahu.
Mgr. Zuzana Dubská, MBA

www.dobrejovice.eu
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ÚNOR v mateřské škole Korálek
A
ni v únoru jsme se
pořádné sněhové
nadílky nedočkali, ale přesto jsme si na
zahradě užili spousty
zábavy.

Děti soutěžily v různých
hrách, staraly se o ptáčky
a s téměř jarním počasím
přišel čas i na úklid zahrady.
V tomto měsíci jsme měli
dvě akce.
První se konala ve čtvrtek
18. února, pohádku „O Smolíčkovi” nám zahrál soubor
Hračka. Druhá byla ve středu
24. února a šlo o tradiční
Dětský karneval, na který se
děti velmi těšily. Veselému
tanci masek předcházel tý-

den plný příprav a tvoření.
Pod rukama dětí vznikaly
krásné výtvory a v očekávaný
den se všichni náležitě předvedli. Všechny masky a kostýmy dětí byly velmi vydařené.
Celou akci nám pomohlo zorganizovat Duo Skřivánek .
Všem zájemcům o umístění dětí do naší mateřské
školy připomínám, že v dubnu 2016 proběhne zápis dětí
pro školní rok 2016/2017.
Podrobnější informace najdete na 8. stránce, nebo na:
www.skolkakoralek.cz
a na vývěsce v budově mateřské školy.
Za kolektiv MŠ
Lenka Macháčková

SETKÁNÍ na rodičovské se ČTYŘLÍSTKEM
S
polek Dobřejovický
Čtyřlístek si opět
vzpomněl i na ty,
kteří tráví čas se svými
dětmi na rodičovské dovolené.

Právě oni mohou upadat
do stereotypu, který je s péčí
o děti a domácnost někdy
spojen. Naše obec jim prozatím nenabízí dostatek vhodných příležitost trávit společné chvilky v době, kdy jsou
sami doma. Již třetí setkání
s názvem „Setkání na rodičovské se Čtyřlístkem“ se konalo ve čtvrtek 11. 2. 2016.
Zájemci se sešli v zasedací
místnosti Obecního úřadu
Dobřejovice. Místo, kde se jinak pořádají slavnostní setkání, pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva, se během hodiny proměnilo v hernu plnou hraček.

Odpoutat se od domácích
prací sem přišlo pět maminek
a jeden tatínek. Celkem sedm dětí se bez větších zábran
vrhlo do hraní a dovádění.
Děti si vyzkoušely svoji
schopnost komunikace s vrstevníky, možnost prosadit se
v kolektivu a zapojily se do
roš>áren s těmi staršími.
Rodiče mohli porovnat
úroveň dovedností dětí a navzájem si vyměnili rady, jak
na to či ono. V nabídce k občerstvení byla nejen káva
a čaj, ale také džus pro děti.
Překvapením byl jablkopiškotový dort, pečené čokoládové pohlazení nebo křupavé listové tyčinky. Čas všem
rychle utekl a byla to až únava dětí, která donutila rodiče
rozejít se do svých domovů.
Andrea Hájková,
Spolek Dobřejovický Čtyřlístek

BURZA dětského oblečení a bot pro jaro a léto

V

sobotu 20. února
pro Vás uspořádal
Spolek Dobřejovický Čtyřlístek burzu
dětského oblečení a bot,
tentokrát na jaro a léto.
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Bylo to poprvé, a tak jsme
byli sami zvědaví, jaký bude
zájem. První prodejce se přihlásil už večer po zveřejnění
akce. Na několik dní byl i poslední, ale pak se postupně
přidávali další. A někteří se
hlásili i na poslední chvíli.
V pátek před burzou jsme
oblečení k prodeji vybírali
a místnost na obecním úřadu se začínala měnit v poměrně slušně zásobenou
prodejnu.
Nabízené zboží zabralo 13
stojanů s ramínky, 7 stolů

www.dobrejovice.eu

a 17 židlí. Největší výběr byl
ve velikostech 80–110, hodně zboží bylo pro nejmenší
mimika (0-68).
Zájemci, kteří přicházeli
nakoupit, se ptali také po
větších velikostech, ale tam
nebyl tak široký výběr. Od
velikosti 140 výše se moc
kousků neprodávalo.
Tak i vy, kdo máte doma
věci odložené po starších dětech, neváhejte příště přijít.
V sobotu jsme s napětím
očekávali, kdo si přijde nakoupit. Nakupovaly výhradně maminky nebo babičky.
První zájemkyně o koupi
přišly hned s otevřením.
V prvních dvou hodinách byl
také největší zájem a vyprodaly se ty nejhezčí kousky.

A musím říct, že některé byly skutečně náááádherné.
Večer jsme věci zase poskládali a prodejnu zrušili.
Každý kdo přinesl zboží, nějaké prodal.
Závěrem chci poděkovat
všem, kteří se na burze účastnili. Zachovejte nám přízeň
a přijKte na naši další burzu
nabídnout věci, ze kterých
děti (i ty starší) vyrostly. Pozvěte i své přátele na burzu,
kterou plánujeme uspořádat
s oblečením pro podzim a zimu. Možná do té doby přijdeme i s jiným nápadem na
burzu, podněty od Vás přivítáme na e-mail: spolek@dob
rejovickyctyrlistek.cz
Lenka Knapová,
Spolek Dobřejovický Čtyřlístek

Dobřejovický
MASOPUST 2016
■ V sobotu 6. února jsme se tradičně shromáždili u fotbalového hřiště. Za slunečného, téměř jarního počasí, pan starosta Jiří Kappel přesekl stuhu a tím dal
souhlas k zahájení průvodu naší obcí. A tak asi padesát masek společně s přihlížejícími vyšlo v průvodu po obci.■ Paní Dvořáčková řekla: „ Byla jsem mile překvapena, kolik masek se sešlo. Kolik lidí nás podpořilo a věřím, že i nadále s námi budou masopustní tradici udržovat.“

■ Letos nám na vyzdobeném voze vyhrávala trojice harmonikářů pod taktovkou pana Čápa.

■ Masky byly letos opravdu vydařené
a jejich rozmanitost obdivuhodná.
■ „Měly dobrou náladu, tančily a bavily
se“, dodala paní
Dvořáčková
■ „U mnohých domů nás čekalo pohoštění. My jsme pěkně poděkovali
a odměnili jsme hostitele tužkou s logem masopustního průvodu a malým
dárkem.“

■ Masopustní průvod v dobré náladě
pokračoval obvyklou trasou. Šli jsme
známými ulicemi Čestlickou, U Parku,
Kaštanovou, Skalickou, K Lesíku, U Křížku, Košumberk, U Kapličky, Na Průhoně, Polní, Příčnou a znovu Čestlickou.

■ A jaké bylo zakončení? Po půl šesté jsme pokračovali
v masopustním veselí v restauraci Na Hřišti, kde jsme pobyli až do půlnoci. Vyhrávala muzika pana Čápa.
■ „Všem moc děkujeme a věříme, že všichni byli spokojeni a příští rok se ve zdraví zase sejdeme“, vyslovili přání
manželé Dvořáčkovi.
■ Tímto bych rád poděkoval všem, kteří se akce zúčastnili, pomáhali s ní a připravovali ji. Jmenovitě děkuji manželům Dvořáčkovým, manželům Krejčí, Zbyňkovi Kudláčkovi, panu Koubovi, Liborovi Vítkovi, Ladislavu Sačkovi a obci Dobřejovice.
připravili ■ Martin Čmolík a ■ manželé Dvořáčkovi

www.dobrejovice.eu

5

Dobřejovický zpravodaj
Představujeme

■ Kdo také žije v Dobřejovicích

ing. Roman Knap
Ing. Roman Knap (40)
se narodil v Novém
Městě na Moravě. Je ženatý, otcem tří synů
a vystudoval Vysokou
školu
ekonomickou
v Praze. V současné době je generálním ředitelem České pobočky společnosti SAP a jeho koníčky jsou sport a umění. Do Dobřejovic se
přistěhoval v roce 2008.
■ Proč jste se rozhodl pro
Dobřejovice?
Vyrůstali jsme s manželkou
na Jižním městě, a tak při
myšlenkách na bydlení ve
vlastním domě jsme vždy
uvažovali o této straně Prahy.
Hledali jsme místo, kde se
dá s rodinou žít v klidném
prostředí, místo, kde by se
všichni mohli věnovat svým
koníčkům a zálibám, ale zároveň se snadno dostali do

Život v obci

Prahy, práce i školy. V Dobřejovicích jsme našli oázu klidu
mezi okolním šílenstvím.
■ Jak se Vám v naší obci
líbí?
Ač je blízkost dálnice někdy trochu na škodu, pro
mne je velkým plusem. Jako
generální ředitel totiž vedu
Českou pobočku společnosti
SAP, která patří mezi stovkou nejlepších českých firem
v prestižní anketě Czech
TOP 100. V Česku má dnes
firma více než 1200 zákazníků a její software používají
i takoví giganti jako Škoda
Auto či ČEZ.
Protože společnost sídlí
v pražském kancelářském
komplexu Brumlovka, netrvá mi autem cesta do práce
více než čtvrt hodiny. I to je
jedna z věcí, kterou si mne
Dobřejovice získaly. Nemusím trávit čas cestováním do
práce a zpět.

Navíc jsem fanouškem běhu a na Dobřejovicích oceňuji i okolní terény, které
jsou pro kondiční běh jako
dělané.
Možná se tak někdy příště
s někým potkám při tréninku na některém z pražských
závodů, například půlmaratonů. Nebo na kole, na výletě do nedalekého velkopopovického pivovaru. Popří-

padě na některém z okolních golfových hřiš>.
■ Možná, že v obci něco
postrádáte?
V Dobřejovicích jsem našel
přesně to, co jsem hledal.
Snad jen s výjimkou dobré
restaurace, kam bych mohl
občas zajít na jídlo s rodinou či na skleničku s manželkou nebo přáteli.
Děkuji. Martin Čmolík

2. ročník pingpongového turnaje
proběhl v sobotu 13. února
opět v tělocvičně FK Vestec

Z

volili jsme perfekt
ní zázemí tohoto
sportovního klubu,
kde mohou návštěvníci
využít tělocvičnu, šatny,
kuchyňku i vybavenou
hernu.

Sešlo se 15 hráčů, kteří postupovali turnajem systémem pavouk. Vítězem se
stal Standa Bezouška, který
převzal putovní pohár od
loňského vítěze Tomáše Kubíčka. Všichni hráči plně využili rezervovaných 5 hodin
a dva pingpongové stoly.

Myslivecký ples
Další myslivecký ples je za
námi. Určitě se vydařil, lidí
bylo
hodně
(překvapivě
i z Dobřejovic), zábava celý
večer skvělá a tombola, i když
jsem nic nevyhrála, určitě
opět nezapomenutelná. Myslivci chodí v zelené. Bylo jich
mnoho v uniformě i na plese,
protože platí nepsané pravidlo, že když už myslivec uniformu má, měl by v ní přijít
i na ples. Anežka Charvátová
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Děti s radostí využili hernu
Rodinného centra Baráček
i venkovní hřiště, kde proběhlo sportovní klání na
opičí stezce. Vydanou energii jsme doplnili vynikajícími
lahůdkami domácí výroby.
Děkujeme všem, kteří si přišli pinknout, za příjemně strávené odpoledne, kde o sportovní zápal nebyla nouze.
Již nyní pro vás chystáme
další akce. Vše se opět dozvíte na , na naší Facebook
stránce a z dalších již tradičních zdrojů ;o)
Vaše Moderní Dobřejovice

Dobřejovický zpravodaj
Po přečtení Dobřejovického zpravodaje z února
2016, konkrétně na straně 2 - Zprávy ze zastupitelstva, odstavec 2 - záměr vybudování společenských prostor a multifunkčního hřiště, jsem
se rozhodl přispět svým
vlastním názorem na tuto studii a případnou
realizaci záměru.
Naše obec se neustále rozrůstá a bude jistě do budoucna rozrůstat o další občany a to různého věku, profesí a zájmů. Proto je nutné
se na tuto problematiku dívat v horizontu nejenom několika příštích let, ale mnoha
následných desetiletí a vybudovat opravdové, společenské a multifunkční středisko!
Řešit tuto, pro obec dosti záInzerce

sadní věc, unáhleně a ještě se
závazkem na mnoho let dopředu a dle mého názoru
s vydáním značných finančních nákladů je předčasné
a polovičaté.
Přebudováním, pronájmem
na 15–25 let, údržbě objektu
a přilehlého pozemku obec
vydá, dle mých selských propočtů-35 000x12tj.420 000-Kč
ročně, po dobu 15-25 let to
bude za pouhý pronájem
6 300 000–10 500 000 Kč.
K
tomu
připočtěme
1600000 Kč na přebudování
a výstavbu hřiště. Argumentovat s tím, že výběrovým řízením a případnou dotací se
podstatně sníží konečná cena
je zavádějící a nelze s tím kalkulovat. Vždy při výstavbě ,
přestavbě a modernizaci kulturně-společenských a sportovních zařízení lze toto obo-

jí i více uplatnit. Dále něco
přidáme na zařízení a vybavení objektu a nesmíme zapomenout na částku za režii
a provoz. Můj střídmý odhad
je 300 000 Kč ročně/energie,
úklid, údržba, revize, bezpečnost atd/ a to jsem velice nízko s cenou. S tímto se musí
počítat i v případě jiného
střediska, proto do konečné
ceny nezahrnuji.
Konečná cena základní se
pohybuje mezi 7 900 000 Kč
a 12 100 000 Kč +
vybavení, bez výše zmiňovaných režijních a provozních
nákladů.
Proč toto vše zmiňuji?
Obec vydá ohromnou finanční částku na přebudování,
nájem a údržbu objektu
v ulici U Kapličky 44. Nic tím
nezíská a nehledě k tomu, že
tento objekt s přilehlým po-

Listárna
zemkem, ani není vhodný
pro tento záměr. Zaplatí majiteli na dobu 25 let
1 210 000Kč. Bude se muset
pravděpodobně
postarat
o údržbu objektu a přilehlého pozemku po celou dobu
nájemní smlouvy.
Pro vlastníka, pronajímatele Danajský dar! Vím, jak je
složité najít v Naší obci pozemek, nebo objekt na vybudování případného multifunkčního centra odpovídajícímu požadavkům dnešní
doby a vyhovujícím požadavkům do budoucna.
Přesto se přikláním k tomu, najít společně jiná řešení
a nevydávat peníze z obecního rozpočtu neuváženě na
projekty a záměry bez budoucnosti. Zkusme navzájem
zapřemýšlet a za společné
obecní peníze vybudovat něco pořádného! Co bude Naše-obecní a na co budeme
všichni hrdi a budeme si jisti,
že peníze jsme vynaložili
účelně!!!!
Zároveň s tímto dopisem
bych chtěl poděkovat všem,
kteří se podílejí na tom, že
Dobřejovický zpravodaj má
úžasnou kvalitu, grafickou
úpravu, rozmanitost informací a sdělení pro občany atd.
Přeji hezký den a a> se vše
daří,
V Dobřejovicích 12. 2. 2016,
Zdeněk Pešek, Vačkářova 293

BuTte
informováni
a vyjádřete se k dění v obci
Jak jsem již avizoval v lednovém čísle Dobřejovického
zpravodaje, rozhodl jsem se
aktivně zapojit do informování veřejnosti o dění nejen na
jednáních zastupitelstva obce,
ale především otevřít diskusi
nad klíčovými tématy v obci.
Jako nástroj jsem zvolil internetové stránky:
www.dobrejovicebezcenzury.cz
Na těchto stránkách si máte možnost poslechnout audio záznamy z jednání ZO
s přehledným zobrazením
osnovy jednání.
Zároveň jsou zde otevřeně
prezentována klíčová témata, která mají vliv na život
každého občana obce. Každý
má možnost vyjádřit svůj názor na dané témata prostřednictvím ankety a navíc podpořit svůj hlas v anketě i vyjádřením názoru v diskusi.
Jsem přesvědčen, že jen otevřeným přístupem a zapojením občanů do dění v obci
můžeme náš život v Dobřejovicích zlepšit.
Martin Sklenář, zastupitel obce

www.dobrejovice.eu
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Vážení rodiče
a prarodiče, přijměte
pozvání na akci
Vítání občánků.
Slavnostní
uvedení
dětí narozených v roce
2014 a 2015 do života
naší obce se uskuteční
v sobotu 19. března
2016 od 15 hodin na
Obecním úřadě v Dobřejovicích.
Každé dítě obdrží
malý dárek, pamětní
minci a pamětní list,
které jim v budoucnu
budou připomínat tento slavnostní den.
V poštovní schránce
najdete i pozvánku na
akci s přihláškou, kterou je nutné vyplnit
a doručit na obecní
úřad.
Svoji účast můžete
potvrdit i telefonicky
a přihlášku přinést s sebou v den akce. Těšíme
se na setkání s Vámi
i Vašimi dětmi
Pavla Mikušková,
kulturní komise

Zápis dětí
do Mateřské školy
Korálek
Dobřejovice, Polní 230
pro školní rok 2016/2017.
● Vyzvednutí žádostí
o přijetí dítěte do MŠ dne:
20. 4. 2016 od 10.00–14.00 h.
● Vrácení žádostí
o přijetí dítěte do MŠ dne:
27. 4. 2016 od 10.00–14.00 h.
Žádosti mohou podávat
rodiče dětí, které dovrší tři
roky věku k 31. 8. 2016.
Přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem v obci Dobřejovice a to
až do naplnění volné kapacity a děti rok před nástupem do ZŠ.
Lenka Macháčková,
ředitelka školy

Karneval
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Dovolujeme si pozvat malé
i velké na Karneval a Taneční
večer k tanci hraje DJ Oldřich
Burda.
■ Kdy: 9. dubna 2014 pro
děti od 14 h., pro dospělé od
20 h. na téma 80. let.
■ Kde: sál Modletického
zámku
Společná akce obcí Dobřejovice, Herink a Modletice,
v letošním roce v režii Modletic.
■ PřijKte, těšíme se na
všechny návštěvníky Karnevalu i Tanečního večera.

www.dobrejovice.eu

Kalendárium

Jarní úklid obce
Jako každý rok pořádají
Myslivecké sdružení Dobřejovice a Obecní úřad Dobřejovice jarní úklid celé obce.
Veřejná brigáda se bude
konat 2. dubna 2016 od 8.30,
sraz před obecním úřadem.
Doporučujeme pracovní
rukavice a reflexní vestu.
Po zakončení akce bude za
hřištěm jako každý rok pan
starosta rozdávat špekáčky
k opečení na ohni.
Věříme, že se sejdeme
v hojném počtu a určitě
přivítáme nové tváře.
Myslivecké sdružení
Dobřejovice a O.Ú. Dobřejovice

Velikonoční
soutěž
Hospoda Na Hřišti a Obecní úřad Dobřejovice, budou
v sobotu 26. 3. od 14 hodin
pořádat druhý ročník soutěže o nejlepšího velikonoční
nádivku.
Soutěž se bude konat
v hospodě Na Hřišti. Hodnotit se bude jako loni mozaika, konzistence a samozřejmě chu>. Nejlepší kuchař bude odměněn. V době konání soutěže se
v hospodě nekouří.
Jan Krejčí místostarosta

FK Sokol Dobřejovice

PřijTte fandit!
Po zimní přestávce nám začíná jarní část sezóny 2015-16 pro naše obě mužstva. Naše Áčko
bude bojovat o udržení v Okresním přeboru
a Béčko se bude snažit vyhrát skupinu IV. třídy. PřijKte fandit a staňte se dvanáctým hráčem našich týmů.
Neděle 27. března 2016 od 15 hodin
FK Dobřejovice A - Mukařov A
Neděle 10. dubna 2016 od 16:30 hodin
FK Dobřejovice A - Úvaly B

Spolek Dobřejovický Čtyřlístek pro Vás i letos otevře
velikonoční dílničku v zasedací místnosti obecního úřadu
v neděli 20. března od 13.00
do 17.00 hodin.
Co na Vás čeká a co si odnesete? Budete mít příležitost si uplést pomlázku, nebo si ji nazdobit.
Chybět nebude zdobení
perníčků barevnou cukrovou
polevou a zdobení vajíček
z nejrůznějších materiálů.
Bude příležitost vyrobit si velikonoční věnečky, jako závěsnou dekoraci.
Výstavka poskytne příležitost připomenout si něco
z minulosti i současnosti tohoto svátku. Najdete zde
tradiční říkanky, k ochutnání nádivku a tradiční velikonoční pečivo.
Těšíme se na příjemně
strávené odpoledne s Vámi.
Inzerce

Sobota 26. března 2016 od 15 hodin
FK Dobřejovice B - Mukařov B
Sobota 9. dubna od 16:30 hodin
FK Dobřejovice B - Ondřejov B
Připravil Martin Čmolík

Veřejná
prezentace
Veřejná prezentace
„Spolkového domu“
včetně multifunkčního hřiště se bude konat v úterý 15. března 2016 od 18.00 h.
v zasedací místnosti
obecního úřadu, Na
návsi 26.
Pro zájemce bude
uskutečněna prohlídka
navrhovaných prostor
„Spolkového domu“
(bývalá stará školka, později kuchyňské studio)
a umístění multifunkčního hřiště v ulici U Kapličky 44 mezi 17.00 až
17.45 hodin.

Velikonoční
dílnička
s výstavou

Hledáme do nového,
udržovaného RD v Dobřejovicích- 5+1 spolehlivou a pečlivou paní na
úklid – 1 x za týden nebo 14 dní.
Hledáme také pracovitého muže na částečnou
údržbu zahrady.
Tel: 777 745 645
Čtěte v rubrice
Co se do zpravodaje nevešlo na
www.dobrejovice.eu
■ Kniha je základem
poznání ■ Potex

Sousedské
posezení
Dovoluji si pozvat všechny
zájemce na další setkání
ve čtvrtek 31. 3. 2016 od
18 hodin na obecním úřadě.
Všichni, kdo chtějí strávit
příjemný čas při dobré kávě,
čaji či skleničce, ochutnat
něco dobrého z kuchyně
ostatních Dobřejováků a setkat se se zajímavým hostem,
jsou vítáni. Nechte se překvapit a přijKte.
Těším se na Vás.
Charvátová Libuše
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