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Dobřejovický
zpravodaj
Život v obci

V

ážení spoluobčané, milí sousedé, tento zpravodaj a mé slovo starosty je poslední v tomto
volebním období.
Chtěl bych se proto
ohlédnout za volebním obdobím 2014–2018. Jsem rád,
že se obec posunula zase
o trochu dál.
Vzniklo mnoho nových
projektů, které již byly zmíněny několikrát a jistě jste
s nimi seznámeni (rozšíření
čistírny odpadních vod,
multifunkční hřiště a spolkový dům, vybudování rekreační zóny kolem Skalníka, obecní policie a mnoho
dalších).
I přes tyto investiční akce
se nám podařilo navýšit finanční rezervu obce o sedmnáct milionů korun. Tato rezerva je připravena na další
projekty, které nás čekají
v budoucím období.
Zároveň jsou zde i věci
rozpracované, které jsem
spolu se svými kolegy nestihl dokončit a kterým
jsme věnovali nemálo času
a energie (zklidnění dopravy v obci, oprava druhé části ulice Příčná, projekt na
kruhový objezd na Herink,
propojení stezek s okolními
obcemi atd). Věřím, že další
zastupitelstvo je dokončí
a vše neskončí v šuplíku.
Velmi mnoho času nám zabíral „boj s komerční zónou
v Čestlicích“ a protihluková
opatření.
Obec podporovala pravidelně i sportovní a kulturní
činnost spolků či jednotlivců

www.dobrejovice.eu

Slovo starosty
nejen finančně, ale v mnoha
případech i osobní pomocí.
Vytvořila příležitosti pro aktivní trávení volného času
pro děti i dospělé z Dobřejovic a blízkého okolí.
Podílela se na mnoha společných akcích okolních obcí
(karneval, ples pro dospělé,
divadelní představení, Špacír…) zavedla nebo obnovila
některé tradice v obci (pamětní mince, kalendář obce,
osobní blahopřání k významnému jubileu, vítání občánků, setkávání na společných
akcích, fotbalový turnaj mládeže) podpořila vždy akce
charitativní, snažila se o využití znalostí a dovedností
jednotlivých občanů, kteří
obci své služby nabídli a zapojit je do činnosti.
Navázali jsme i velmi úzkou spolupráci se starosty
okolních obcí (Herink, Mod-

letice) a mnoho věcí řešili
i společnými silami.
Období to pro mě bylo
velmi náročné, ale určitě
i zajímavé. Práce starosty
i místostarosty mě těšila,
získal jsem spoustu nových zkušeností a poznatků v oblasti místní samosprávy i státní správy.
Někdy však moji práci
doprovázelo i zklamání
a vztek. Jsem však velmi potěšen tím, že jsem poznal blíže i dobré a velmi vstřícné lidi v obci, kteří neváhali podat pomocnou ruku a za naši
práci i poděkovat a projevit
uznání. Moc to pro mě znamenalo.
Všem občanům Dobřejovic
bych chtěl popřát hodně pevného zdraví, sily a spokojenosti a š6astnou ruku při nadcházejících volbách.

V

ážení čtenáři, milí spoluobčané, první číslo Dobřejovického zpravodaje
„v novém kabátě“ paní Šubertové
jste ve svých schránkách nalezli v prosinci roku 2014. Uběhly neuvěřitelné 4 roky
mravenčí práce, kterou vykonávala redakční rada každý měsíc.
Připravila zdarma nespočet článků, reportáží, fotogalerií a zpráv, které přinášely do našich domácností přehled novinek
a aktualit z dění naší obce.
Dovolte mi na tomto místě poděkovat
všem členům redakční rady Dobřejovického zpravodaje a všem pravidelným přispěvatelům i občasným dopisovatelům za
spolupráci.

Jan Krejčí

Již Božena Němcová říkala: „Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“.
Nikdy neuspokojíme všechny čtenáře, určitě je co zlepšovat a je nutné do práce neustále přinášet nové a nové nápady.
Redakční rada se o to celou dobu snažila, pracovala podle svého nejlepšího svědomí, s obrovským nasazením a celým
svým srdcem pro dobřejovické občany.
Bylo mi ctí stát v jejím čele.
Ráda bych Dobřejovickému zpravodaji
popřála do dalšího období čerstvý vítr do
plachet, klidnou a bezpečnou plavbu po
rozbouřených dobřejovických vodách, pevnou půdu pod nohama a modré nebe
nad hlavou. Mračna totiž vždy vystřídají
Libuše Charvátová
dny zalité sluncem.
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Zprávy ze zastupitelstva

44. jednání zastupitelstva se uskutečnilo dne 6. 9. 2018. Zúčastnilo se ho
mimo zastupitelů 11 občanů Dobřejovic.
O čem se jednalo:
■ Zastupitelstvo znovu zvolilo JUDr. Zuzanu Koubovou jako přísedící Okresního soudu Praha.

■ Byla odsouhlasena služba Senior Taxi,

která bude dotována obcí. Služba
se týká občanů od věku 65 let, dále
osob s průkazem ZTP, TP a dlouhodobě nemocných. Umožní dopravu
k lékaři či na úřad. Po uzavření
smlouvy vám bude služba k dispozi-

ci. Do té doby Vás také budeme informovat podrobněji o podmínkách
pro její využívání.

domácností. Dokončení těchto akcí
již zůstane na novém zastupitelstvu.

■ Z důvodu stále rostoucího objemu od-

Poprvé Vás neinformuji o datu konání dalšího zastupitelstva, protože bylo
v tomto volebním období zastupitelstvem posledním. O datum vás ale neošidím.

padu uloženého občany ve Sběrném
dvoře v Herinku, byl navýšen rozpočet obce na tuto službu o 50.000,Kč. I když se výdaje obce o tuto částku zvýší, je dobře, že čím dál více
obyvatel tuto službu využívá a snižuje se počet černých skládek.

5. a 6. října se konají volby do
zastupitelstva obce Dobřejovice.
Nenechte osud naší obce na ostat■ Informoval jsem o nově zpracované ních, určete sami její směřování
studii propojení stezek s obcí Herink a přijFte k volbám.
a o jednání s investorem na výstavbu sítě optických kabelů do všech

Děkuji.
Jan Krejčí, starosta

Komunálky – jak na to

P

o čtyřech letech se
v celé České republice
budou opět konat komunální volby, v našem volebním obvodu č. 41 zároveň
s volbami do senátu.
Budou probíhat 5. a 6. října a obyvatelé Dobřejovic
v nich zvolí 9 svých zastupitelů pro příští volební období. PojOme si připomenout
jak tyto u nás systémově nejsložitější volby probíhají.
V komunálních volbách
u nás může volit každý občan
ČR, který má v Dobřejovicích
trvalé bydliště a dosáhl alespoň druhý den voleb 18 let.
Volit mohou i občané členských států EU s trvalým i přechodným pobytem v obci, pokud předem požádali o zapsá-

Slovo zastupitele

K

mému
srpnovému
článku v Dobřejovickém zpravodaji (dále DZ) přišly různé odezvy.
Dají se shrnout do dvou tematických celků. První se
týká adresnosti mých poděkování a druhý priorit v další činnosti.
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1. Jako člen redakční rady DZ a někdejší zakládající
redaktor, osm let získávám
poznatky, abych mohl tuto
oblast konkrétněji posoudit.
Náš Zpravodaj se v tomto
volebním období svým obsahem i vzhledem stal pro čtenáře přitažlivým a velmi čteným periodikem.
Upřímně děkuji za výbornou práci paní odpovědné
redaktorce Libuši Charvátové, která vtiskla DZ tuto tvář
a získala nové spolupracovníky. Dále děkuji paní Jiřině
Šubertové za pěkné výstižné
www.dobrejovice.eu

ní do stálého seznamu voličů.
Při volbě se pak každý volič
musí prokázat občanským
průkazem či pasem.
Občané jiného státu Evropské unie se prokazují
Průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo Potvrzením o přechodném pobytu,
popřípadě také pasem.
Všechny kandidátní listiny
jsou v těchto volbách uvedeny na jediném hlasovacím
lístku – ten může být potištěn oboustranně. Každý volič může rozdat na hlasovacím lístku tolik hlasů, kolik
zastupitelů se v dané obci
volí – v Dobřejovicích tedy 9;
■ nemusí ale využít všechny své hlasy. Hlasovací lístek
pak volič může upravit několika způsoby:

■ může označit křížkem
kandidátní listinu u jejího
názvu – kandidáti pak obdrží
všechny jeho hlasy v pořadí,
v jakém jsou na listině uvedeni - tímto způsobem může
označit nejvýše jednu listinu;
■ může také označovat
jednotlivé kandidáty a to
z kterékoli listiny, ty může
i kombinovat – nesmí však
označit více kandidátů, než
je míst v zastupitelstvu;
■ může také kombinovat
tyto dva způsoby – od počtu
hlasů pro označenou listinu
se pak odečtou hlasy rozdané jednotlivým kandidátům.
Prázdné obálky, obálky s více než jedním lístkem, neoznačené lístky a přetržené lístky jsou považovány za neplatný hlas. Není možné hlasovat

v zastoupení. Zároveň v těchto volbách není možné hlasovat jinde než v místě svého
bydliště a volební průkazy se
tedy nevydávají – toto ale neplatí pro volby do senátu.
S voličem, který nemůže
sám upravit hlasovací lístek,
může být za plentou i jiný
volič, ne však člen volební
komise, a lístek za něho
upravit a vložit do obálky,
popřípadě i obálku vložit do
volební schránky.

Přenosnou volební urnu
můžete v případě potřeby
objednat na telefonnímčísle
323 603 310.
Přeji vám všem veselé křížkování a š6astnou ruku u voleb.
Jiří Žádník

Poděkování a priority
grafické ztvárnění a Zuzaně
Dubské.
■ Děkuji paní Andree
Hájkové a dalším jejím spolupracovníkům za práci
v Dobřejovickém Čtyřlístku.
Po odchodu dřívějšího vedení jsem více než rok zajišLoval jeho tradiční akce.
Přišlo nové vedení a tento
spolek rozvinul svou práci
nejen do počtu akcí, ale
i do originality, kvality,
vkusu a nápadů.
■ Ač jsme měli v zastupitelstvu některé odlišné názory, či různé úhly pohledu,
děkuji všem zastupitelům
za spolupráci, zejména panu starostovi Janu Krejčímu
a místostarostovi Pavlu Brotánkovi.
■ Příznivé ohlasy jsem zaznamenal na Dobřejovický
stolní kalendář. Dobrá zpráva je, že připravuje spolu
s realizačním týmem pro vás

nový kalendář na rok 2019,
který vás určitě potěší.

K mým prioritám patří
vše, co našim občanům,
obci přinese užitek a pohodu a čeho je dosahováno
upřípmnou spoluprací.

2. Pro investiční, kulturní,
sociální a jiné potřeby obce
intenzivně hledat další zdroje a využívat dotace. Veškeré prostředky obce vynakládat transparentně, hospodárně a nedopustit zadlužování obce.
■ K řešení dopravních
hlukových a dalších zátěží,
spojovat síly všech, kdo mohou obci pomoci. Usilovat,
aby svou roli splnily kraj, ministerstva a další povinné
subjekty a dosáhnout optimálního řešení tohoto letitého problému.
■ Po celé funkční období
neměnit územní plán obce.

■ Nadále
podporovat
pestrou společenskou, kulturní, sportovní činnost
v obci, její úspěšné pořadatele a organizátory vyzvedávat. Zasazovat se o spolupráci spolků a dalších subjektů, nikdo nesmí být opomíjen ani upřednostňován.
■ Využívat obecní policii
a rozšířit její působení, aby
v obci byla trvale zajištěna
bezpečnost.
■ Nadále poskytovat příspěvek pro seniory od 70 let.
Snažit se zachovat všechny
poplatky na stávající úrovni
(veškeré odpady, daň z nemovitosti, vodné stočné...).
■ Zasazovat se o slušnost,
vstřícnost a spolupráci s každým občanem.

Volte jistotu a ne krok
do neznáma.
Martin Čmolík

Dobřejovický zpravodaj

Co nám přináší dopravní průzkum?
Život v obci

J

ak asi víte, proběhl v polovině
května
průzkum dopravního zatížení Dobřejovic. Na začátku
září se podařilo výsledky
průzkumu zpracovat a na
akci ve spolkovém domě je
také prezentovat veřejnosti.
Zajímá vás, co se díky průzkumu zjistilo? A k čemu jej
bude možné využít?
Pro pokrytí celého území
obce a zjištění vzájemných
dopravních souvislostí bylo
pro sčítání dopravy zvoleno
celkem pět lokalit.
Průzkum byl proveden
v souladu s metodikou TP 189
– „Stanovení intenzit dopravy…“ v běžný pracovní den
v doporučeném jarním období, konkrétně 16. května 2018.
Nad rámec uvedené metodiky
byla doba průzkumu zvolena
spojitých 24 hodin.
Z pořízených videozáznamů byly proškolenými dobrovolníky zjišLovány počty vozidel odděleně po směrech,
včetně směrů jízdy na křižovatkách, s rozdělením do jednotlivých kategorií vozidel
a časovým rozlišením 5 minut. Výsledky byly následně
v souladu s metodiku zpracovány do závěrečné zprávy.

Hlavní výsledky průzkumu:
Intenzita dopravy v obci je
značná. Obec funguje jako
trychtýř, který nasává dopravu ze širokého okolí jižně od obce a směřuje ji na
dálnici D1 a dále na Prahu.
Nejzatíženější ulicí je Čestlická. Tou v den průzkumu
projelo 10355 automobilů.
Toto množství si můžete
představit jako řadu automobilů zaparkovaných za sebou v délce 62 km: například
z Dobřejovic do Kutné hory.

V

e středu 12. 9. 2018
jsem se s velkým očekáváním
zúčastnil
avízované prezentace dopravní studie.
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Doprava v obci je aktuální
a žhavé téma, které by mělo
zajímat každého občana.
Bohužel i tentokrát se ve
Spolkovém domě nesešlo více než 25 lidí a většina z nich
byli samotní kandidáti blížících se komunálních voleb
a jejich příbuzní či příznivci.
Obyvatel z řad nezaujatých
občanů by člověk spočítal na
prstech jedné ruky.
Úvodního slova se ujal
pan Milan Pospíšil za společ-

www.dobrejovice.eu

Pětimetrovou silnicí III. třídy v Čestlické s nebezpečně úzkým chodníkem denně projede o 45% více
vozidel než sedmimetrovou silnicí II. třídy č. 101 směrem na Říčany.
Druhým
nejzatíženejším
profilem je Kaštanová ulice
u návsi, kde projelo 7105 automobilů, tedy 68% vzhledem k Čestlické.
Třetím nejzatíženějším profilem je Košumberk u návsi,
kde projelo 3923 Automobilů, tedy 37% vzhledem
k Čestlické .
Intenzita dopravy v obci se
zhoršuje! Odhad nárůstu dopravy mezi roky 2015–2018
je přibližně 20%. Pokud by
stejné tempo pokračovalo
i nadále, projede za 6 let obcí o polovinu více aut a za
jedenáct let ode dneška by
byl počet automobilů dvojnásobný.
Dosavadní měření poskytují
zkreslené údaje. Při analýze
dat bylo zjištěno, že radarový průzkum zpracovávaný
pro obec v roce 2015 byl dělaný v době velké uzavírky
na D1 v těsné blízkosti obce.
Údaje z roku 2015 jsou tedy
zvláště ve směru k D1 výrazně odlišné od normálního

provozu v té době a nelze je
pro porovnání se současným
stavem bezvýhradně použít.
Bylo také zjištěno, že údaje
o počtu projíždějících automobilů z radaru na Čestlické
jsou oproti skutečnosti asi
o 20% menší.
Podíl tranzitní dopravy je
značný. Cílová doprava (tedy
z/do Dobřejovic) tvoří jen asi
čtvrtinu celkové dopravní
zátěže. Okolo 75% tedy tvoří automobily, které obcí jen
projíždějí.
Nárůst tranzitní dopravy
z obcí jižně od Dobřejovic je
výrazný. Zatímco na silnici
II/101 Jesenice – Modletice
se od roku 2016 doprava
snížila o 6–26%, ve směru
od Herinku narostla o více
jak 75 procent!
Některá plánovaná dopravní opatření v obci a okolí mohou vést ke zhoršení dopravní situace v obci. Například
plánované uzavření silnice
Průhonickým parkem by
mohlo vést k navýšení do-

Ztráta času?
nost Akustika Praha, která
se pod dopravní průzkum
podepsala. Dopravní průzkum byl zpracován opravdu kvalitativně i kvantitativně na vysoké úrovni. Čísla
jsou alarmující.
Interpretace výsledů dopravního průzkumu v obci
byla občanů předložena
opravdu hlavně z úhlu pohledu pana Jan Chvátala.
Dle mého názoru byla jeho prezentovaná část zatížena neúplnostmi, fabulacemi
a polopravdami. Některé in-

formace byly vytrženy z kontextu nebo nebyly předkládány posluchačům v souvislostech. Mohu pouze říci, že
je škoda, že toto kvalitní
měření prováděla firma, která k této činnosti nemá příslušnou akreditaci.
Měření lze využít pro
všechny úkony spojené s řešením dopravy, a to až po
předložení ke správnímu řízení u dotčených orgánů
státní správy, či k soudním
žalobám. Bohužel je velmi
jednoduché ho s touto ma-

pravy na Čestlické odhadem
o 1100 vozidel – tedy o 10%
současného stavu.

K čemu lze výsledky
průzkumu použít:
■ Jako podklad projednání s investory, obcemi,
krajem a dalšími úřady s cílem omezit další dopravní
zátěž vyvolanou plánovanými záměry.
■ Jako podklad pro opatření, která by zvýšila bezpečnost dopravy v Dobřejovicích.
■ Jako podklad pro možnou tvorbu koncepce obce
v dopravní oblasti, která by
měla za cíl omezit nárůst
tranzitní dopravy a zvýšit
bezpečnost provozu.
■ Jako základní údaje
pro opakování průzkumu
v budoucnu.
Závěrečnou zprávu dopravního průzkumu i obě prezentace představené na akci naleznete na stránkách doprav
nipruzkum.blogspot.com
Jan Chvátal a Milan Pospíšil

lou nedokonalostí napadnout a snížit, či úplně eliminovat jeho důkaznost a výsledky v něm zjištěné.
Mrzí mě, že prezentace
byla dle mého názoru načasována na předvolební čas
záměrně, nebyla dostatečně
zkonzultována s kroky obce
v této oblasti a tím byla kvalitně odvedená práce společnosti Akustika Praha (za
vydatné pomoci dobrovolníků) zastíněna a zčásti i devalvována.
Škoda, že se při této příležitosti neodložila politika
stranou a nezasedlo se
k jednání u jednoho stolu.
Jarda Hájek

Dobřejovický zpravodaj

Proč je důležité nelhat
N

e kvůli tomu, že většinu z nás to učili rodiče, ale proto aby náš
život byl hodný důvěry. Je
smutné, že lhaní v politice
známé z nejvyšších sfér naší
politické reprezentace, je
metodou práce i v obecních
záležitostech, kde o tzv.
„velkou“ politiku nejde.

Nelze proto na lži, polopravdy a manipulace nereagovat, když lidé, kteří takovýmto způsobem jednají, usilují o vedení obce, jsou lídry
svých kandidátek v obecních
volbách.
Konkrétně lze uvést články
v posledním čísle Dobřejovického zpravodaje.
Článek
pana
Chvátala
„Proč je důležité počítat auta“ obsahuje tvrzení, že obec
nepoužívá v boji proti komerční zóně při D1 jako argument hustotu dopravy
v obci, nepoužila ani výsled-

ků průzkumu, který nechala
zpracovat v roce 2015.
Autor článku při prezentaci výsledků dopravní studie
12. 9. na přímou otázku uvedl, že námitky obce a posléze žaloby na platnost Změny
ÚP Čestlic nečetl, protože mu
na úřadě nikdo 3x nebo 4x
nezvedl telefon.
Myslíte si, že to ho opravňuje
si lživé informace vymýšlet
a šířit? Hustota dopravy byla
spolu s bonitou půdy hlavními
argumenty proti uvažované
Změně ÚP Čestlic. Studie, kterou zmiňuje byla dokonce přílohou žaloby. Kdokoli si může
na OÚ tuto skutečnost ověřit.
Za hloupé musíme považovat rady v tom směru, že
hlavním a nejdůležitějším argumentem proti Změně není
bonita, ale právě hustota dopravy v obci. Jakého lepšího
výsledku jsme mohli tímto argumentem dosáhnout, když

ZÁŘÍ

soud s argumentem bonity
inkriminovanou část Změny
jako nezákonnou zrušil?
Připomínám z rozsudku
prohlášení soudu, že vzhledem této nezákonnosti je
nadbytečné zabývat se dalšími námitkami – dopravním
zatížením, hlukem, prachem,
přírodními
podmínkami
a dalšími argumenty.
Pan Sklenář v článku „Doplnění k článku „Vizionář
a pracant“ opakuje řadu
svých postojů k jakémukoliv
projektu rozvoje obce.
Vzhledem k tomu, že je to
opakování stále stejného, na
co už jsme reagovali, nepovažuji za nutné se tím znovu
zabývat. Ale jedna nová dosud nepoužitá lež se tam objevila – prý nesouhlasil s prodejem obecního pozemku FK
Dobřejovice.
Snaží se vyvolat dojem, že
někdo v zastupitelstvu chtěl

Život v obci
pozemek prodat. V zastupitelstvu nikdy nebyl prodej
pozemku FK projednáván! Je
tedy možné, že vnitřně nesouhlasil, ale neměl vůbec
možnost tento nesouhlas
prezentovat a vyjádřit hlasováním.
Za poznámku stojí ještě
jen fakt, že nadále považuje
jednání s Čestlicemi za řešení problému kolem komerční zóny. To znamená: povolme jim výstavbu a inkasujme za to nějaké stříbrňáky.
O ničem jiném s Čestlicemi
nemůže být řeč.
Závěrem se chci vrátit
k úvodu. Když lžu, nemohu
požívat důvěry. A to znamená, že musíme důkladně
prověřovat jakákoliv tvrzení
těchto lidí, třeba i taková,
která vypadají a mohou být
pravdivá. Pamatujme si to
u volební urny.
Jiří Kappel

v mateřské školce

Korálek

A

máme tu září a s ním i úspěšné
zahájení nového školního roku
v Mateřské škole Korálek, jejíž
kapacita byla naplněna.
Jak už to bývá zvykem, na všechny
kamarády čekalo v šatně překvapení v
podobě plyšového psíka, který usnadnil první krůčky zejména menším dětem do třídy.
Celý měsíc nám přálo počasí, a tak si
mohly děti dostatečně vyhrát na školní
zahradě. Mají zde k dispozici velké pískoviště, skluzavku, houpačky a další
herní prvky. Noví kamarádi se postupně dobře adaptovali a přivykli denním
rituálům školky na velkou jedničku.
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Za kolektiv MŠ Korálek Jana Horká
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Rozloučení s létem

Celý den výborná nálada, kterou podtrhlo i počasí, které se
povedlo. Rybářských závodů se letos zúčastnilo 26 rybářů, kteří celkem nachytali 54 m ryb. Martin Doškář chytil 511 cm
a skončil na prvním místě, hned za ním s 504 cm byl Miroslav
Masopust a třetí příčku obsadil Radek Rosák s 450 centimetry.
Všem rybářům blahopřejeme. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Den ve skále jsme si všichni užili. Ryby byly výborné.
Jedlo, pilo a tancovalo se celé odpoledne a večer za doprovodu
kapely Na jedno použití. Děkujeme a těšíme se zase příště.

8
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Z pohádky do pohádky
L
etošní
ročník
akce
Z pohádky do pohádky
na počátku provázela
smůla v podobě velmi nepříznivého počasí. Její konání dne 1. 9. 2018 muselo být
zrušeno.

Akci se nakonec podařilo
přeložit na sobotu 8. 9. 2018
a spojit ji s konáním Rybářských závodů a s Rozloučením s létem. Velmi nás potěšila solidarita a ochota, od
tolika lidí kolem nás, nám
pomoci. Sobota 8. 9. 2018 se
za to všem odměnila a byla
doslova jako vymalovaná.
A tak se již po čtvrté v pohádkový svět na jedno odpoledne proměnilo, pro tentokrát, okolí rybníka Skalník.
Po ukončení zdařilých rybářských závodů se v 15.00
hodin otevřela brána do Pohádek, letos do sedmi pohádek z dílny Walt Disney.
Děti i dospělé přivítala
u vstupu Minnie a Jasmína.
V první pohádce na děti čekala Bella a Gaston z pohádky Kráska a netvor. Děti museli Gastona, který se jako
obvykle vytahoval, překonat
ve střelbě z kuše na terč.
Po několika metrech se
děti ocitly v další pohádce
s názvem Popelka. Zde na ně
čekal princ s Popelkou, která
potřebovala pomoci s úklidem. Děti prostřely slavnostní tabuli, vyleštily zrcadla
a pověsily prádlo. Popelka
a princ pak mohli společně
odjet na vysněný ples.
Cestou k další pohádce se
znatelně ochladilo, nebylo
divu, když se vstupovalo do
Ledového království, kde se
právě svou nepozorností
sněhulák Olaf rozpadl na
několik sněhových koulí.
Princezně Anně s jeho sestavením děti musely pomoci.
V pohádce Na Vlásku, zase zapůjčila Locika dětem
pánvičky, aby jí v její kom-

natě pomohly zahnat nepříjemnou havěL. Locika pak
poslala děti dál, směrem
k mořské říši.
V mořském království pomohly děti najít víle Ariel její kamarády, které schovala
zlá
čarodějnice
Uršula.
A protože se Sněhurce z další pohádky zatoulali trpaslíci
a věrný jí zůstal jen Šmudla,
přivítala od dětí pomoc

s odvozem vykutané země
přes místní lávku.
Pak ještě bylo potřeba pomoci matce medvědici nasbírat do košíku ovoce a zeleninu. Děti přitom podporovala princezna Merida,
neboL dvoumetrová medvědice vzbuzovala respekt.
Pohádkou Rebelka, procházka světem princezen,
princů a krásných panen

nekončila. Na konci pohádkové říše na všechny čekal
myšák Mickey, který si
s každým dal řádných
„pět“ a pak ze svého kufru
vykouzlil odměnu. Tentokrát myslel nejen na sladkosti, ale i na užitečné věci,
i pro školáky, vždyL také
rozdal 136 kusů dárků.
U vstupu do Skály pak byla
vedle dílničky s malováním
na dřevěná sluníčka, připravena dílnička na výrobu oušek myšáka Mickeyho a myšky Miniie. Asi jen málokteré
dítě, si tento suvenýr nevyrobilo a neodneslo. Na děti čekající před startem do Pohádek, ale i těch, které již vše
prošly, pak čekalo překvapení v podobě skákacího hradu. Ten Spolku Dobřejovický
Čtyřlístek na akci bezplatně
zapůjčila firma realitní kancelář Evropa a darovala i nafukovací balonky.
Spolek Dobřejovický Čtyřlístek by touto cestou chtěl
poděkovat panu Janu Krejčímu, který jako zástupce
obce umožnil spojení akcí
a jako člověku za to, že
osobně vydatně pomohl při
realizaci akce v náhradním
termínu.
Dále děkujeme všem zúčastněným členům Spolku
Vodník a členům spolku Duha Dobřejovice, za pomoc
v dílničce Mickeyho a Miniie
při výrobě oušek.
Firmě Rosengart děkujeme za limonádu pro děti
a Staročeské pekárně, která
nám vyšla maximálně vstříc
při náhlé změně termínu
konání.
Díky patří i všem členům
Spolku Dobřejovický Čtyřlístek, ale i těm, kteří jimi nejsou a přišli nám pomoci.
Věříme, že se Vám akce líbila a příští rok na shledanou.
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Nová služba Senior taxi

P

ro seniory s trvalým
pobytem v naší obci
mám dobrou zprávu.
Na posledním jednání stávajícího zastupitelstva obce
se nám podařilo schválit záměr uzavřít smlouvu se společností Pohoda Transport
s. r. o., která bude pro naše
občany zajiš6ovat dopravu
k lékaři a na úřady s finančním příspěvkem obce.

pro občany Dobřejovic

Společnost má ve svém
vozovém parku, mimo osobních vozů, i vozy pro přepravu vozíčkářů a vozy s transportním lůžkem. Společnost může zajistit k přepravované osobě asistenta.

Podmínky
pro využití přepravy
s příspěvkem obce:
■ trvalý pobyt v obci Dobřejovice
■ věk přepravované osoby
je 65 let, dále držitel průkazu ZTP, TP a dlouhodobě nemocní
■ místa určená k přepravě nemocnice, zdravotnická
zařízení a úřady v katastru Prahy a Středočeského
kraje
■ přepravovaná osoba hradí 50,-Kč, ostatní náklady
hradí obec
■ maximálně 6 jízd za měsíc
■ výjimky - věk, místo přepravy a četnost schvaluje
starosta obce Dobřejovice
Dopravu je nutné objednat
24 hodin před plánovanou
cestou na obecním úřadu
prostřednictvím telefonu na
telefonním čísle 607 058 184.
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Při objednání sdělíte:

■ datum, hodinu a místo
přistavení vozu, případně
specielní požadavky (potřeba asistenta, přeprava
vozíčkáře nebo na transportním lůžku, osoba se
sníženou pohyblivostí)
■ místo a čas určení cesty
■ počet
přepravovaných
osob
■ předpoklad doby pobytu
u lékaře nebo na úřadě.
Tento čas lze operativně
měnit podle dané situace.
Pokud budete nuceni u lékaře strávit více času než
jste předpokládali nebo

budete potřebovat převoz do dalšího zdravotnického zařízení, o kterém
jste při objednání nevěděli, domluvíte se s řidičem, který prostřednictvím dispečinku oznámí
změny přepravy obci.

Finanční podmínky:
Při přistavení vozu uhradíte řidiči jednorázový poplatek 50 Kč. Na úhradu tohoto
poplatku obdržíte pokladní
doklad. Je to jediný finanční
výdaj, který Vás bude přeprava stát. Ostatní náklady spojené s přepravou společností

Pohoda
Transport
hradí
obec. Jedná se o 100 Kč za
každé přistavení vozu (z toho
50 Kč hradí přepravovaná
osoba), poplatek za čekání
nad rámec prvních 30 minut,
které jsou zdarma - 60 Kč za
každou započatou půlhodinu, cena přepravy klienta je
9 Kč/km.
Jsem opravdu ráda, že tuto
službu může obec našim
občanům nabídnout a Vám
všem, kteří Senior taxi využijete, přeji š6astnou cestu.
Pavla Mikušková, zastupitelka,
předsedkyně
sociální a kulturní komise

Dobřejovický zpravodaj

9. Restaurant day Nupaky
D

Život v obci

uha Dobřejovice opět podpořila skvělou akci, jejíž výtěžek putuje na podporu Komunitního centra Motýlek. Lidí, kteří chtějí pomoci, ale zároveň se pochlubit svým kuchařským uměním a pozvat ostatní na oběd,
stále přibývá.

V sobotu 15. 9. 2018 se sešlo 8 kuchařů v prostorách rodinného pivovaru Gwern. Nabídka menu byla neuvěřitelná.
Všichni si pochutnali a vyměňovaly se i recepty. Pro děti byla
připravena dílnička, která se rozhodně povedla. Ty se nejen
bavily, ale i nenásilnou formou něco naučily.
Výsledek veškerého snažení byl nakonec skvělý. Rekordních 8790 Kč putuje na podporu Klubu pro rozvoj praktických dovedností, kde se děti s postižením, jež se nedorozumí běžnou mluvenou řečí a neumějí číst, učí připravovat jednoduché pokrmy podle obrázkových receptů.
Máme velkou radost, že jsme byli součástí skvělého projektu i realizačního týmu. Děkujeme na tomto místě i dobřejovickým občanům, kteří přišli tuto akci podpořit a pozvali
na ni i své hosty.
Takovéto akce mají smysl a já věřím, že se příště zase potkáme. My tam určitě budeme.
Připravila Libuše Charvátová

Podzimní péče o ple6

P

Oproti letním měsícům je
podzim k pleti šetrný a zároveň je ideálním obdobím
na peelingy a různé exfoliace pleti.
Chcete-li si prodloužit opálení a obnovit původní krásu
vaší pleti je důležité dodržet
tři pravidla:
■ Obnova pleti díky jemnému kosmetickému peelingu, který navrátí přirozený jas pleti, zanechává
ji čistou a projasněnou.
■ Dodat pleti základní esenciální prvky jako jsou: vitamíny, minerály a okysličující látky
■ Obnovit hydrataci a elasticitu pleti.
Sychravé počasí a ranní
mrazíky naší ple6 vysušují,
proto se musí pleL začít hydratovat a navíc tím pomů-

www.kosmetickysalonzn.cz

le6 si konečně po létě
může odpočinout a restartovat se před zimou. V létě jsme pokožku
vystavovali slunečním paprskům, koupali se v slané
nebo chlorované vodě atd.

Informujeme vás

žeme pokožce se připravit
na zimu.
Na podzim si zvolte už
hutnější konzistenci hydratačního krému s vitamíny
(vitamín E, C, F, A).
■ Pro mastnější ple6 jsou
ideální lehký hydratační

zmatňující fluidy nebo
gely-krémy.
■ Pro ple6 smíšenou, vybírejte speciální krémy pro
smíšenou pleL. Nadále
používejte
přípravky
s ochranným faktorem.
Nejlepší je si rovnou vy-

brat nějaký make-up
s faktorem SPF, který
Vám sjednotí tón pleti
a zároveň ochrání před
slunečním zářením.

Po skončení hlavní letní
sezóny je důležité si nechat zkontrolovat pigmentová znaménka.
Podzim je vhodný taky na
různé kožní zákroky jako např. chemické peelingy, laserové ošetření pleti a pokožky (omlazení obličeje, vyhlazení jizev, odstraňování pih,
léčba
akné,
odstranění
chloupků atd.).
Nezapomínejte i během
podzimu na pitný režim
(bez vody kůže vysychá
a není schopná přijímat živiny, ani vylučovat škodlivé
látky).
Kdykoliv během dne, pokud to počasí dovolí se projděte na čerstvým vzduchu,
věnujte čas aktivnímu pohybu a zároveň nezanedbávejte spánek, aby se pleL neochuzovala o přirozenou
schopnost regenerace.
Zuzana Novosadová

www.dobrejovice.eu
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H

ospicová péče je určená pro nevyléčitelně
nemocné a umírající
a uplatňuje se tam, kde možnosti kurativní medicíny jsou
vyčerpané. Jejím smyslem již
proto není léčit, ale zabezpečit pacientům co nejkvalitnější a důstojné prožití jejich
poslední životní etapy.

12

Komplexní hospicová péče
se nezaměřuje pouze na fyzickou stránku pacienta, ale
i na psychickou, sociální
a duševní a garantuje, že
pacient nebude trpět žádnou nesnesitelnou bolestí.
Hospicová péče je u nás poskytována ve dvou základních formách. Prvou je forma
lůžkového hospice, v němž
má pacient obvykle vyhrazen samostatný pokoj. Bývá
zvykem, že ho zde jeho poslední životní etapou doprovází někdo z rodinných příslušníků.
Druhou formou je domácí
hospicová péče, která je poskytována pacientovi v jeho
přirozeném, domácím prostředí. Tato forma péče
umožňuje, tam kde to je
možné, aby pacient prožil
svojí poslední životní etapu
mezi svými nejbližšími.
V tomto případě není péče poskytována pouze samotnému pacientovi, ale je
určena i těm, kteří o pacienta nepřetržitě pečují. Domácí hospicová péče nenahrazuje ani služby agentur typu
Home Care, ani pečovatelské služby a ani jimi být nahrazována nemůže. Je to
služba komplexní a týmová,
kde základ týmu tvoří především zdravotní sestra, lékař a psycholog.
Společnost Hospic knížete
Václava, o. p. s. byla založena v roce 2011 a v současné
době poskytuje pouze formu domácí hospicové péče.
Péči poskytujeme na teritoriu západní části Středočeského kraje a dosud jsme jí
poskytovali v šesti okresech
tohoto teritoria.
Naším záměrem je rozšířit
teritoriální působení i na východní část kraje v okresech
Praha-východ a Praha-západ.
Vedle domácí hospicové péče naše společnost od roku
2014 rozšířila svoji činnost
i na další 2 skupiny nevyléčitelně nemocných, a to na pacienty s roztroušenou sklerózou a pacienty s Alzheimerovou chorobou. Těmto skupinám pacientů poskytujeme
respitní péči, rovněž v jejich
domácím prostředí.
Společnost Hospic knížete
Václava bude v budoucnosti
poskytovat i lůžkovou formu
hospicové péče. V současné

www.dobrejovice.eu

O hospicové péči a činnosti
Hospice
době vlastní rozsáhlý areál
bývalého kláštera ve Veltrusech, který získala loni darem od České provincie Kongregace Dcer Božské Lásky.

V areálu bude realizován
projekt, který bude zahrnovat rekonstrukci vlastní budovy kláštera a výstavbu
nových křídel celého zařízení. To bude určené nejen
pro klasické hospicové pacienty v terminálním stavu,
jejichž diagnóza je z převážné míry onkologická, ale
budou zde ještě tři oddělení pro další skupiny nevyléčitelně nemocných, kon-

krétně pro pacienty s roztroušenou sklerózou, Alzheimeriky a pacienty, kteří
jsou trvale a dlouhodobě
upoutaní pouze na lůžko.
Celková kapacita zařízení
bude 110 lůžek, která budou rovnoměrně rozdělená
pro jednotlivá oddělení.

I přes rozsáhlé lůžkové zařízení, které nyní projektujeme, bude naše společnost
i do budoucna považovat za
základ své činnosti poskytování domácí hospicové péče,
jak je to obvyklé i ve světě.
I sociologické výzkumy dokládají, že cca 80% popula-

knížete Václava
ce si přeje zemřít doma.
V našem státě se to bohužel
splní pouze cca 20%.
Naše společnost poskytuje
pomoc lidem na sklonku jejich bytí. Pomoc poskytujeme bezplatně. Abychom toto mohli naplňovat, potřebujeme i my pomoc druhých. Pomoci nám můžete
i Vy, a6 již jako spolupracovníci nebo pomocí finanční.
Jak pomoci konkrétně, je
možné zjistit na:
www.hkv-kl.cz.
Inzerce

Dobřejovický zpravodaj
Kalendárium aneb kde se můžeme potkat

Hurá na fotbal!

FK Sokol Dobřejovice vás zve
na domácí zápasy v září, říjnu a listopadu 2018.
Neděle 30. 9. od 16 h

FK Dobřejovice B - TJ Škvorec B

Neděle 7. 10. od 16 h

FK Dobřejovice - SK Zeleneč

Neděle 14. 10. od 15.30 h FK Dobřejovice - TJ Slavoj V. Popovice
Neděle 21. 10. od 15.30 h

FK Dobřejovice B - SK Příšímasy

Neděle 28. 10. od 14.30 h

FK Dobřejovice - SKK Hovorčovice

Neděle 4. 11. od 14 h

FK Dobřejovice B - TJ Struhařov

Neděle 11. 11. od 14 h

FK Dobřejovice - SK Śestajovice

Neděle 18. 11. od 13.30 h

FK Dobřejovice B -TJ Senohraby B

Domácí zápasy našich žáků:

Tak neváhejte
a přiďte fandit
!
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Spolkový dům
Dobřejovice
Sousedská kavárna je v současné době mimo provoz
OBECNÍ KNIHOVNA vedená paní Vlastou Marcinkovou:
pátek 15.00–17.00 h

Aktuální informace o právě probíhajících akcích
najdete na webu obce,
v odkazu Spolkový dům Dobřejovice – kalendář akcí:
http://www.dobrejovice.eu/spolkovy-dum-dobrejovice

Multifunkční hřiště
■ V hodinách, kdy není hřiště rezervované, je vstup na
hřiště volný.

Sobota 29. 9. od 10.15 h
Sobota 13. 10. od 10.15 h
Sobota 3. 11. od 10.15 h

FK Dobřejovice - 1. FC Líbeznice
FK Dobřejovice – TJ Sokol Klecany
FK Dobřejovice – SK Úvaly

Sobota 17. 11. od 10.15 h FK Dobřejovice – SK Viktoria Sibřina
Připravili Martin Čmolík a pan Medřický

Každou neděli

od 19.00 h

probíhá ve Spolkovém domě

nově hodina Zumby
Je určená hlavně pro milovníky tanečních
pohybů a krásné,
převážně latinskoamerické hudby.
PřijFte si zacvičit, zatančit, vyřádit se,
poslechnout si krásnou muziku,
“vyčistit si hlavu”
Kontakt 776 633 974, www.malyjogi.cz

Multifunkční hřiště:
http://www.dobrejovice.eu/multifunkcni-hriste-dobrejovice

Rezervaci prostor Spolkového domu a multifunkčního
hřiště můžete provést:
■ na webu obce: www.dobrejovice.eu
http://sd-dobrejovice.rezervacnik.cz
■ e-mailem na adrese: sd@dobrejovice.eu
nebo spolkovy.dům@gmail.com;
■ v úřední hodiny na obecním úřadě Dobřejovice
Přejeme příjemně prožitý čas
ve Spolkovém domě obce Dobřejovice
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NeseFte doma,
pojFte s námi
do divadla

S

polečně jsme navštívili
15. 9. 2018 Studio Dva
divadlo – představení
Vysavač s Bohumilem Kleplem v hlavní roli. Nevšední
zážitek, skvělé představení.
Výborný výběr.

14

Zasmáli jsme se. Smích,
umět si udělat sám ze sebe
legraci, to je v dnešní době
opravdu potřeba.
K divadlu patří i dobrá
sklenka vína a někdy i ten
„divadelní chlebíček” nebo
kávička.
Se všemi se těším opět
na viděnou v divadle 4. října 2018. Tentokrát jdeme na
muzikál do Divadla Na Fidlovačce.

www.dobrejovice.eu

Pokud máte zájem chodit
s námi, nezapomeňte zavolat (702 037 638) nebo napsat e-mail na duhadobrejovice@gmail.com). Rezervace lístků je nutná….. Jen
připomínám, že máte možnost mít dva lístky za cenu
jednoho.......Jít ve dvou za
500 Kč nebo za 1000 Kč, to
je fakt rozdíl

Za kulturou chodíme
každý měsíc. Přidejte se
k nám.

Dobřejovický zpravodaj
Kalendárium aneb kde se můžeme potkat

Výtvarka
pro malé i větší děti
Každé pondělí 16.30–18.00 hodin
kontakt: duhadobrejovice@gmail.com ☎ 702 037 638

T

vořivý ateliér, ve kterém mají děti možnost
kreslit, malovat a pracovat s různými materiály
pod vedením malířky a grafičky Jiřiny Šubertové.
Při výtvarné činnosti rozvíjí děti svoji osobnost, kreativitu, fantazii,
jemnou motoriku a schopnost spolupracovat s ostatními.
Naším cílem je seberealizace dítěte. Témata se odvíjí od ročního
období. Práce bude připravena pro všechny věkové kategorie.
■ Kdy: pondělí 16.30–18 hodin
(možnost vyzvednutí dětí ze školky v Dobřejovicích
a předání zákonným zástupcům po skončení ateliéru)
■ Kde: Spolkový dům Dobřejovice (ulice U Kapličky)
■ Cena: příspěvek na materiál

15
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Důležitá čísla

Důležité státní úřady

■ FINANČNÍ ÚŘAD územní pracoviště v Říčanech

Porucha vody
a kanalizace
840 111 322

Politických vězňů 1233/40, 251 01 Říčany u Prahy

Porucha elektřiny
800 850 860

Kontakty: Telefon: 323 627 305, 323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz

Porucha veřejného
osvětlení – Eltodo
800 101 109

Provozní doba podatelny:

Porucha plynu
272 767 300

PO a ST

08.00–17.00 hodin

ÚT a ČT
PÁ

08.00–15.30 hodin
08.00–14.00 hodin

■ OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Praha - východ

SOS 112
Hasiči 150

Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

Záchranná služba 155
Policie 158
Policie Kamenice
služebna 974881740 ,
hlídka v autě 725961501
Obecní policie Vestec
telefon 24 hodin denně
739 156 156
e-mail 24 hodin denně:
tomas.grusz@opvestec.cz
náš policista se jmenuje
str.Tomáš Grusz
telefon na něj je:
702 277 227, 720 030 840
po–pá 9.00–17.00 hodin

Kontakty: Telefon: 284 005 401, Fax: 284 005 404
E-mail podatelny: posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh

■ ÚŘAD PRÁCE kontaktní pracoviště pro Prahu-východ
Zprostředkování zaměstnání: Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7 - Holešovice
Kontakty: Telefon: 950 151 111, Fax: 950 151 302
e-mail: posta@py.mpsv.cz
Úřední hodiny: PO a ST
ÚT a ČT
PÁ

08.00–12.00, 13.00–17.00 hodin
08.00–11.00 hodin
08.00–11.00 hodin
(jen noví uchazeči o zaměstnání
a pozvaní)

Firma Pohoda Transport s. r. o.
nabízí přepravu, pomoc a doprovod klientů

hledáme řidiče skupiny B,

Nyní
invalidního důchodce,
ochotného podílet se na uskutečnění našeho záměru, na šíření našich služeb.

My Vám nabízíme: ■ Aktivní pomoc při získávání klientely v okolí Vašeho bydliště
■ Možnost proplacení vstupní lékařské prohlídky
po ukončení tříměsíční zkušební doby
■ Mzdové ohodnocení 80 až 90 Kč/h , ■ 25 dní dovolené
■ Flexibilní pracovní dobu

Požadujeme: ■ Řidičský průkaz skupiny B ■ Vstupní lékařskou prohlídku
■ Bydliště: Dobřejovice a okolí

Preferujeme řidiče se ZTP bez omezení řízení motorových vozidel
a schopností nápomoci druhým
Pracovní doba: ■ Flexibilní až 6 hodin denně
■ Možnost pracovat i méně než 5 dní v týdnu
K dispozici firemní vozidlo ■ Možnost výjezdu z místa bydliště
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V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle 603 279 498

Hodí se

Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26,
251 01 Dobřejovice
Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
Úřední hodiny nově:
pondělí a středa
9.00–11.00 h
a 14.00–18.00 h
E-mail:
obec.dobrejovice@
volny.cz
www.dobrejovice.eu
Obecní Knihovna
Otevírací doba:
pátek 15–17 hodin
Pošta – Dobřejovice
Úřední hodiny:
PO, ÚT, ČT a PÁ
8–11 a 13–16 hodin
ST 8–11 a 13–17 hodin
Můj obchod
- na návsi
Otevírací doba:
Pondělí až pátek
6.45–18.00 hodin,
polední přestávka
12–12.30 hodin
Sobota 6.45–12.30 hodin
Sběrný dvůr
Dobřejovice
Otevírací doba: letní
období 1. 4.–31. 10.
po–pá 9.00–17.00 hodin
sobota 9.00–14.00 h
Zavřeno: neděle,
státní svátky
Příjem odpadů do zařízení Sběrného dvora Dobřejovice lze jednorázově
sjednat individuálně, po
vzájemné dohodě stran,
odlišně od platné provozní doby telefonicky na
603 168 974 (provoz SDD).
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