KVĚTEN

2016

Dobřejovický
zpravodaj

www.dobrejovice.eu

Vstup do Průhonického parku
P

ro většinu občanů
Dobřejovic je Průhonický park nedílnou součástí jejich života v Dobřejovicích.

Když došlo k oplocení parku a tím k uzavření tzv.
Dobřejovické brány, vzniklo
mnoho negativních reakcí
na tuto novou skutečnost.
Dobřejovická brána nikdy
neměla oficiálně sloužit ke
vstupu do parku, byl to původně jen technický vjezd.
Časem se plot kolem brány zničil a vrata zůstala
otevřená. Občané Dobřejovic, a nejen oni, začali tento
vstup hojně využívat. Vedení parku tento vstup tolerovalo stejně jako jiné neoficiální vstupy.

Po neštěstí, které se stalo
při povodních v roce 2012
a po doporučení UNESCa se
rozhodlo, že se park oplotí.
Tímto oplocením se zrušila
i „Dobřejovická brána“.
Vedení obce se ze začátku
s vedením parku nedokázalo
domluvit, ani při osobním
jednání některých zastupitelů. Po několika schůzkách
a jednáních starosty a místostarosty s vedením parku jsme
dokázali najít společnou řeč.
Během pár dnů dojde
k otevření plotu na místě
„Dobřejovické brány“ a začne

se budovat oficiální vstup do
parku. Během této stavby bude vstup do parku návštěvníkům umožněn pouze s předem zakoupenou vstupenkou.
Do doby, než bude vstup
kompletně dokončen, bude
možné do parku vstoupit
i s platnou jednodenní vstupenkou, se kterou se prozatím do parku dá vstupovat
pouze hlavním vchodem
u zámku v Průhonicích.
Zastupitelé obce se rozhodli trvale hlášeným občanům
na celoroční vstupenky přispívat 30% slevou z ceny. Roční

Úvodník
vstupenka pro občana s trvalým pobytem v Dobřejovicích
bude tedy stát 490 Kč. Ceník
vstupenek najdete na následující straně Zpravodaje.
Jednodenní vstupenka je
platná pouze s vyplněným
datem
vstupu.
Jestliže,
správce parku při kontrole
v parku narazí na vstupenku
bez data, bude považována
za neplatnou.
Kontroly budou časté, proto vstup bez platné vstupenky nedoporučujeme. Všechny druhy vstupenek jsou již
připraveny k prodeji na OÚ
Dobřejovice. Lze je zakoupit
i mimo úřední hodiny.
Jako malou satisfakci, že
to trvalo tak dlouho, jsme
domluvili pro občany Dobřejovic dvě komentované bezplatné prohlídky.
První prohlídka Průhonického parku bude 15. 5. od 14
hodin, sraz před hlavním
vstupem v Průhonicích.
Druhá prohlídka dendrologické zahrady na Chotobuzi
bude 4. 6. od 10 hodin, sraz
před Chotobuzí.
V případě potřeby odvozu, kontaktujte Obecní úřad.
Jan Krejčí
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Zprávy ze zastupitelstva
Život v obci
Zastupitelstvo se sešlo
na jednání 28. dubna.
Předmětem jednání byly zejména tyto body:

■ rezignace zastupitelky
Zastupitelka paní Kamila
Hrdinová podala ke dni
30. 4. 2016 rezignaci na
funkci zastupitelky.

■ kontrola Středočeského
kraje na obci
Odbor kontroly Středočeského kraje přezkoumal hospodaření obce za rok 2015.
Zpráva obsahuje pouze tři
drobné připomínky. Zastupitelstvo
schválilo
Zprávu
o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok
2015 bez výhrad

■ Průhonický park
Byla podána informace
o nově otevřeném zadním
vstupu do Průhonického
parku, způsobu prodeje
vstupenek na obci a 2 bezplatných prohlídkách parku
pro obyvatele Dobřejovic.
Současně zastupitelstvo roz-

Zprávy z obce

Kůrovec
v Dobřejovicích

Bohužel, i v Dobřejovicích se objevil kůrovec.
V našem lesíku začalo
usychat mnoho smrků
a dle vyjádření správce
lesa a odboru životního
prostředí je lesík napaden kůrovcem.
Z tohoto důvodu musí být
co nejrychleji napadené stromy odstraněny. V blízké době dojde v lesíku k masívnímu kácení napadených stromů, zároveň odborná firma
provede prořezání stromů,
aby se novým, ale i zbylým
stromům lépe dařilo.
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Kůrovec se na stromech
začíná projevovat usycháním od koruny stromu
hlavně u smrků. Po nalezení těchto příznaků na
stromech, je nutné se na
OÚ domluvit na postupu
odstranění
napadených
stromů.
Jan Krejčí
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hodlo o tom, že Obec bude
občanům Dobřejovic poskytovat dotaci na cenu ročních
vstupenek do parku. Podrobná informace je obsahem samostatného článku
tohoto Zpravodaje.

■ kontrolní výbor
Bylo rozhodnuto, v zájmu
zkvalitnění práce výboru,
o rozšíření počtu jeho členů
ze 3 na 5 (vč. předsedy). Za
nové členy výboru zvolilo zastupitelstvo p. Jaroslava Hájka a p. Luboše Sejka.

■ finanční příspěvek
spolku Moderní
Dobřejovice na rok 2016
Projednávání tohoto bodu
připomínalo „Zvonokosy“.
Spolkem byl předložen návrh na změnu smlouvy na finanční příspěvek pro spolek
Moderní Dobřejovice.
Změna spočívala v tom, že
finanční příspěvek by měl být
použit na akce nikoliv spolku, ale na akce pořádané obcí. Nesouhlasí také s formulací, že v případě nekonání některých akcí uvedených ve
smlouvě, je příjemce povinen
vrátit na základě vzájemného odsouhlasení částku, od-

povídající původně předpokládaným nákladům na akci.
Starosta s návrhem na změnu
nesouhlasil, protože je v rozporu s usnesením zastupitelstva z prosince 2015. Z něj vyplývá, že příspěvek je určen
výhradně na akce spolků.
Akce pořádané obcí jsou
obcí plně hrazeny vč. nákladů, které s těmito akcemi
mají spolupracující spolky.
Kromě toho odkázal na ústní
a písemné prohlášení předsedkyně spolku, že na akce
spolku peníze nepotřebují,
že si na ně vydělají.
V následující dlouhé diskuzi byla navrhována různá řešení této situace, aniž by došlo k dohodě.Spolek proto
na závěr navrhl, aby obec,
za peníze určené rozpočtem
pro spolek, nakoupila pivní
sety, lavice a stoly k pořádání akcí. Návrh schválen nebyl, pro hlasovali pouze 2
zastupitelé zvolení za sdružení Moderní Dobřejovice.

■ „Participační rozpočet“
Byl schválen záměr projekt
„Participační rozpočet“. Projekt umožňuje zapojit do
rozhodování o části rozpočtu širokou veřejnost. Kon-

kretizace tohoto záměru bude předmětem jednání příštího zastupitelstva. Poté Vás
s tímto projektem seznámíme podrobně.

■ změna v Redakční radě
Dobřejovického
zpravodaje
Paní Mgr. R. Kmochová
oficiálně odstoupila z redakční rady. Návrh na doplnění rady bude předložen
na příštím jednání zastupitelstva. Má-li někdo zájem
v redakční radě pracovat,
nebo ví o vhodném kandidátovi na tuto práci, může se
obrátit na obec, nebo přímo
na paní Charvátovou, předsedkyni rady.

■ charitativní akce
Run and Help
Bylo vysloveno poděkování všem pořadatelům
akce, jmenovitě její iniciátorce, paní L. Charvátové, za
její zorganizování a průběh.
O této charitativní akci si
můžete přečíst v samostatném článku na straně 4.
Příští jednání zastupitelstva se koná 26.5.2016.
Jiří Kappel, starosta obce

Ceník celoročních vstupenek do Průhonického parku od 1. 1. 2016
Příspěvek
obce 30%

Cena
vstupenky

700 Kč

210 Kč

490 Kč

Celoroční vstupenka pro 1 osobu
400 Kč
snížené vstupné (děti 6-15let studující, senioři od 65 let)

120 Kč

280 Kč

Celoroční vstupenka pro 1 osobu se psem

800 Kč

240 Kč

560 Kč

Celoroční vstupenka pro 1 osobu se psem
500 Kč
-snížené vstupné(děti 6-15let studující, senioři od 65 let)

150 Kč

350 Kč

Celoroční vstupenka rodinná
(2 dospělí, 2 děti)

1200 Kč

360 Kč

840 Kč

Celoroční vstupenka rodinná
(2 dospělí, 2 děti, pes)

1300 Kč

390 Kč

910 Kč

Celoroční vstupenka ZTP

zdarma

Celoroční vstupenka pro 1 osobu

Deaktivace a vystavení nové celoroční vstupenky 50 Kč
(při její ztrátě či znehodnocení)
Celoroční čipová vstupenka
(při aktivaci již vydané čipové karty se neplatí)

vstupné je
zvýšeno o 150 Kč

Jednodenní vstup v sezoně

80 Kč /děti+senioři 50Kč

Jedno denní vstup v sezoně rodinná 2+2

210 Kč

Všechny celoroční vstupenky mají nově platnost 1 rok od data vydání ! Připravila Pavla Mikušková

Průhonický park

V

loňském roce jsem
obdržela dopis od
pana Jiřího Stárka
staršího, který si dovolil,
jak sám píše, poslat několik vět do Dobřejovického zpravodaje.

Mohla jsem s nimi naložit
jakkoliv. Část jsem již použila
v minulých číslech. Tu poslední přináším dnes. Týká se
totiž právě Průhonického
parku.
Pan Jiří Stárek pátral nejen
ve své hlavě, ale i v kronikách. Otázka, která ho zajímala, protože se ho na ni
zeptal jeho známý z Průhonického zámku v restauraci
na společné večeři, byla, zda
měly Průhonice a Dobřejovice dříve něco společného.
Zjistil, že „od roku 1544
do roku 1549 panství Dobřejovice a panství Průhonice
vlastnil rod Zápských ze
Záp. Z nedávné doby i to, že
pracovníci zdejšího JZD jezdili do Průhonického parku
sekat trávu na loukách a sušit seno. Dokud to nebylo
zakázáno, neboJ prý park je
na okrese Praha západ

a JZD na Praze východ a to
nejde.
Také vím, že děti z Dobřejovic až do roku 1964 navštěvovaly ZDŠ v Průhonickém
zámku. Nebo že od 80. let do
roku 2010 pracovalo v Průhonickém parku 31 občanů z Dobřejovic. Samozřejmě
pracovali na různých pozicích
a různě dlouhou dobu.“
V dnešní době vlastní Průhonický
park
Botanický
ústav Akademie věd ČR v.v.i.
(veřejná výzkumná instituce), který od roku 1962 sídlí
v Průhonickém zámku.
Park je otevřen po celý rok
a má v každém ročním období mnoho podob. Na 250
hektarech jsou využívány
nádherné kompozice všech
možných rostlin a délka parkových cest je 25 km. Po nich
je možné v každém ročním
období a za každého počasí
nachodit mnoho km a strávit
zde i mnoho hodin.
Dříve tomu tak ale nebylo.
„Pozemky náležející k zámku“, avšak o podstatně menší rozloze než dnes, sloužily
v minulosti jako les či pastviny. Až později vzniká v údolí

Zamyšlení

park, popisovaný jako anglický. Dnešní podobu a rozlohu získává až za posledního soukromého majitele,
kterým byl hrabě Arnošt
Emanuel Silva Tarouca.
V roce 1885 má park dvě
části: vlastní park v okolí
zámku, zvaný Labeška a část
druhou, za státní silnicí, která sloužila jako obora pro
zvěř a která končila u hráze
rybníka Bořín.
Zde dosud stojí i hraniční
domek, tzv Wachhaus. Nejvzdálenější partie u rybníka
Bořín byla zakoupena až
v roce 1904. V roce 1927
prodává hrabě Tarouca s velikým dluhem celé průhonické panství československému státu.“ dodává ve svém
dopise pan Jiří Stárek st..
Park nebyl v té době veřejnosti přístupný. Byl otvírán
jen jednou ročně pro zahradní odborníky. Možná
chtěl i hrabě svého času „jeden park“. Cesta mezi parkem však nebyla jeho. Patřila
nějakému
sedlákovi
z Dobřejovic, od kterého se
ji snažil koupit, ale nepodařilo se mu to.

Jak se přihlásit k trvalému pobytu

O

bčan hlásí místo svého
trvalého pobytu na OÚ
v Dobřejovicích, kde se
pouze ohlašuje přihlášení (změna) místa trvalého pobytu.

Odhlášení se provede vždy z úřední
povinnosti při přihlášení se k trvalému
pobytu v jiném místě.
Odstěhuje-li se např. občan z Dobřejovic a přihlásí-li se k trvalému pobytu
v jiném městě, odhlášení z Dobřejovic
proběhne automaticky.

Kdo ohlašuje místo pobytu:
■ občan České republiky starší 15 let
nebo jím pověřený zmocněnec na
základě ověřené plné moci

■ zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun
■ opatrovník za občana zbaveného
způsobilosti k právním úkonům
■ opatrovník za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak,
že není způsobilý ohlásit změnu
místa trvalého pobytu

Při ohlášení změny
místa trvalého pobytu musíte:
■ vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je
k dispozici na OÚ (je možné používat pouze originální tiskopis)
■ předložit platný občanský průkaz,
občan cizinec po nabytí státního ob-

Uzavření silnice mezi Průhonickým parkem je téma,
které se neustále velmi diskutuje. Vyjadřují se k němu
nejen občané dotčených obcí, ale i jejich zastupitelstva.
Argumentů pro i proti je
mnoho. Jedni tvrdí, že je
třeba chránit Národní kulturní památku pod značkou
UNESCO, protože rozvoj obcí a obyvatel žijících kolem
stále roste a zástavba park
ohrožuje.
Druzí zastávají stanovisko,
že není možné nadřadit
ochranu památky nad ochranu obyvatel, protože jejich
životní prostředí zase ohrožuje nárůst dopravy způsobený uzavřením silnice mezi
Průhonickým parkem.
Svůj názor na celou věc
mají i cyklisté, protože po silnici mezi parkem vede cyklostezka, kterou využívají
hojně nejen cyklisté, kteří míří na jih ČR, ale i ti, kteří si
chtějí užít ježdění v klidných
a krásných lokalitách kolem
Prahy a aktivně odpočívat
v krásné přírodě.
Připravila Libuše Charvátová

Zprávy z obce

čanství České republiky předkládá
doklad o nabytí státního občanství
■ předložit doklad opravňující užívat
byt nebo dům (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo
pokud doklad nevlastní, úředně
ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením
změny místa trvalého pobytu
■ Na platnou nájemní smlouvu není
třeba souhlas majitele.

Správní poplatek
■ Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí
správní poplatek ve výši 50 Kč. Děti
mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.
Hana Prochová

www.dobrejovice.eu
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Život v obci

Pomáhali jsme

pohybem

P

odle předpovědi počasí to vypadalo,
že v sobotu 23. 4.
2016 bude voda všude,
kam se podíváme.

Nakonec se počasí na poslední chvíli umoudřilo a vítězem se stal každý, kdo přišel na fotbalové hřiště
a podpořil charitativní akci
Run and Help aneb Dobřejovice pomáhají pohybem.
Sportování zahájila v 9.30
moderátorka a hlasatelka televize Nova Kristina Kloubková, která si se svou dcerou vyzkoušela nejen dráhy pro nejmenší, ale vydala se i na běžecké okruhy.
Patrony celého dne se stali
rovněž mistři republiky, kteří
bydlí v Dobřejovicích a pozvání na Run and Help přijali.
Kdo měl zájem, mohl na
okruh vyrazit s Andreou Hájkovou a Ondřejem Knapem
(mistři republiky ve veslování), projet se na kole s Arnem
Charvátem (mistr republiky
24 MTB) nebo si svůj běh nechat odstartovat Jiřím Šandou (mistr republiky v JUDU).

Fotbal

Nejméně 3x za den si všichni mohli zaběhat i s Petrem
Chárou, který Run and Help
před 3 roky vymyslel.
Mnoho návštěvníků využilo i možnosti povídat si nejen s patrony, ale i s ostatními sousedy nejen z Dobřejovic. Herečka Jitka Sedláčková se na poslední chvíli
omluvila, přesto všem držela
palce a do Dobřejovic se na
další akce velmi těší.
Zdolali jsme celkem 715
km (běh, chůze, indiánský
běh), na kole se najelo 189
km a zapojili se i dobřejovič-

tí motorkáři (jejich nablýskané motorky byly rovněž
chvilku středem pozornosti)
a obdivuhodných 40 km doslova „nalítali“ naši nejmenší, pro které Spolek Dobřejovický Čtyřlístek přichystal
dvě dráhy plné překážek,
které mohly děti zdolávat
„po vlastních“ nebo na kolečkách. Super zábava. Mnoho legrace si děti užily i ve
skákacím hradu, který na akci zapůjčila zdarma EVROPA
realitní kancelář s.r.o.
Každý, kdo se zúčastnil
a přispěl, dostal na památku

i opravdickou medaili s logem celé akce. Zpříjemnit si
den a sportování bylo možné i skvělým občerstvením,
čajem, kávou a pivem.
Všichni byli spokojeni a nikomu nechyběl úsměv na
tváři. Díky těm, kteří se podíleli na přípravě, průběhu
a realizaci charitativní akce,
zapojila se i dobřejovická
omladina a to se cení.
Největší poděkování však
patří všem, kteří přišli
a podpořili dobrou věc. Na
aktivní vozík pro dvanáctiletou Verunku ze Severní Moravy, která se zranila při lyžování, se vybralo 16 739 Kč.
Husguarna zapůjčila startovací bránu a rovněž věnovala na dobrou věc 1000 Kč.
Po sečtení tržby z občerstvení se výtěžek rovněž přidal k vybraným penězům
a z Dobřejovic odešlo na
transparentní účet Konta Bariery rovných 21 000 Kč.
Částka rozhodně předčila
očekávání. Je to neuvěřitelné, ale je to opravdu skutečnost. DĚKUJEME.
Libuše Charvátová

Výsledky našich fotbalistů - duben:
■ Áčko: Zápy B - Dobřejovice A 2:2, Dobřejovice A Úvaly B 0:3, Vyšehořovice - Dobřejovice A 6:2, Dobřejovice A - Vyžlovka 1:2, Mnichovice A - Dobřejovice A 3:3.
Nejlepším střelcem je Jiří Hádek s 11 brankami.
■ Béčko: Senohraby B - Dobřejovice B 0:4, Dobřejovice
B - Ondřejov B kontumační vítězství (soupeř se dostavil
s malým počtem hráčů), Babice - Dobřejovice B 2:4,
Dobřejovice B - Doubek 2:1. Béčko je první a kanonýrem
je Ondřej Rosák s úctyhodnými 25 zásahy.
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Připravil Martin Čmolík
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Umíme správně poskytnout

PRVNÍ POMOC?
K

aždý z nás určitě
prošel
nějakým
školením týkajícím se poskytnutí první
pomoci.

Ale přiznejme si, kdy to
bylo naposled – možná na
základní škole nebo v autoškole. Kolik si z toho pamatujeme a platí stále to, co se
doporučovalo před lety?
Spolek Moderní Dobřejovice
Inzerce

pořádá v obci akce různého
charakteru jako je Pálení Čarodějnic, Hawai regata, Burger Fest a další.
Kdykoliv může dojít k nečekané situaci a bude potřeba poskytnout první pomoc. Nenecháváme nic náhodě a zorganizovali jsme
nejen pro naše příznivce
kurz první pomoci. Uskutečnil se 10. dubna v prosto-

Život v obci
rách obecního úřadu pod
vedením Honzy Veselého,
profesionálního záchranáře
ze Středočeského kraje.
V teoretické části, kde
jsme si někteří více, jiní méně, oprášili již dříve nabité
informace, jsme se dozvěděli spoustu novinek a doporučení. V praktické části
jsme si vyzkoušeli masáž
srdce na figuríně dospělého i dítěte, přiložení tlakového obvazu nebo použití
škrtidla.

■

Věděli byste, že …

pokud jde o zranění, je
lepší volat napřímo 155
než 112?
■ se při bezvědomí a zástavě srdce již nenahmatává puls, ale rovnou se
zjišJuje, jestli dotyčný
dýchá?
■ se u dospělých v bezvědomí a při zástavě srdce
již nedává umělé dýchání, ale postačí nepřetržitá masáž srdce v tempu
100 až 120 stlačení za
minutu?
■ u dětí se resuscitace zahájí 5 vdechy a pak se již
opakuje vzorec 30x stlačení hrudníku - 2 vdechy
■ při uštknutí se tlakový
obvaz nebo škrtidlo přiloží přímo na místo
uštknutí?
Začíná období venkovních
aktivit, které s sebou přinášejí větší riziko zranění. Přejme si, abychom nabité informace nemuseli použít.
Pokud se však dostaneme
do situace, která bude vyžadovat poskytnout první pomoc, budeme to umět.
V případě velkého zájmu,
je možné otevřít další termín na podzim. Budeme rádi, když nám dáte vědět na
číslo 724 544 483.

Hodí se:
aplikace záchranka.cz
Máte již ve svém mobilním telefonu staženou aplikaci Záchranka? S její pomocí si rychle přivoláte pomoc
a zároveň odešlete i GPS
souřadnice s Vaší přesnou
polohou.
Vyhledáte si přes ní nejbližší pohotovost, postupy
první pomoci.
Aplikace je zadarmo, funguje na Androidu i Apple.
Vaše Moderní Dobřejovice

www.dobrejovice.eu
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DUBEN v mateřské škole Korálek
Život v obci

V

dubnu proběhl zápis dětí
na školní rok 2016–2017.
O jeho výsledcích vás budu informovat v příštím článku.
V pondělí 11. dubna 2016 děti viděly
představení "Tři pohádky o Honzovi" za
doprovodu harmoniky. Děti byly aktivně
vtaženy do děje a pohádky si užily.
Počasí nám celkem přeje, a tak využíváme naši krásnou zahradu během celého dne.
Děti se zdokonalují v tělesné zdatnosti a mají dostatek pohybu. Jarní počasí nás provází i při všech dalších činnostech.
Školka postupně rozkvétá a mění se
do podoby tématu na nocování - Tisíc
a jedna noc. O tom ale až příště.
Za kolektiv MŠ Korálek
Lenka Macháčková

Názor občana
Opět tímto sděluji svůj vlastní
názor na záměr U Kapličky 44.
Omlouvám se, ale opravdu mi
stále vrtá hlavou, proč je prosazován tak vehementně záměr
umístění společenských prostor
(lépe řečeno malých klubových
prostor) a k tomu vybudování
multifunkčního hřiště v Dobřejovicích na pozemcích st. p. č.
98 objekt č. p. 44 U Kapličky
a p. č. 245/2.
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Promítám si v duchu, co je z tohoto
ve vysledku dobré pro občana obce od
narození, až po seniorský věk. Moc mi
toho nenapadá.
Tento záměr neřeší vůbec celkovou
podstatu věci, což je vybudovat, dnešní
době odpovídající, kvalitní kulturněspolečenský objekt včetně zázemí
a multifunkční sportoviště a dětským
hřištěm pro nejmenší atd.
Navazuji na můj předchozí příspěvek
a dovoluji si opět tvrdit, že stávající záměr a řešení je diletantské, polovičaté
a uspěchané za vyhozené peníze nás
všech.
Opět se dávám do propočtů. Vybudování hřiště cca 1 600 000 Kč. Argument -30% ceny dolů dosáhneme při
vysoutěžení zájemce je pouze fikce
a předpoklad. To samé u žádosti o dotaci i když ta je v tomto případě reálná, ale stále nevíme v jaké výši.
K tomu přičtu cenu za pronájem
15 let je 6 300 000 Kč, 25 let
10 500 000 Kč.
Nezapočítávám náklady na opravu,
úpravu a vybavení objektu. Cena by
byla pouze hrubý předpoklad. Celkově
i s hřištěm náklady 15 let budou
7 900 000 Kč, 25 let 12 100 000 Kč.
Pravděpodobně bude ve smlouvě
o pronájmu zmíněno, že objekt

www.dobrejovice.eu

bude předán zpět majiteli ve stavu při
převzetí do pronájmu obcí atd. Co potom bude s hřištěm, vybavením objektu a podobně??? Po ukončení nájemní
smlouvy obec = 0,-Kč
Apeluji na občany vybudujme si vlastní, moderní, společenské prostory
a multifunkční hřiště na sport a dětské
hřiště odpovídající dnešní době i s přihlédnutím předpokladu růstu počtu
občanů.
Nespěchejme. Peníze, které hodlá
obec vynaložit, nechme zatím odloženy. Dejme hlavy dohromady, přeberme
vše, co je možno v rámci obce podniknout.
V případě vlastního záměru přispěje
na jeho vybudování obec z rozpočtu.
Výše příspěvku by se odvíjela dle
hospodaření a potřeby. Na zbytek si
obec vezme úvěr, za který by splácela
měsíčně 35 000,-Kč, jako v případě pronájmu
objektu
a
pozemků
U Kapličky. Rozdíl, ale veliký by byl
v tom, že po splacení úvěru bude objekt a hřiště Naše-Obecní-Navždy.

Na závěr.
Dobře fungující multifunkční hřiště.
Základní rozloha - 36mx18m=648m2.
Pro bezpečnost a v případě využití
i pro tenis - 2m delší strany volná plocha 2m x 36m x 2m=144m2, 6m kratší
strany volná plocha - 6m x 18 x
2=72m2.
Celková plocha bez zázemí na vybudování multifun. hřiště = 864m2
Toto je nejmenší možná plocha pro
vybudování hřiště. Informace získané
z internetu a telefonického dotazu na
firmy, které realizují výstavbu. V okolí
nesmí být žádné vzrostlé stormy převyšující výšku 8m!
Zdeněk Pešek,
Vačkářova 293, 251 01 Dobřejovice

Listárna

Stanovisko
k článku p. Peška
Omlouvám se všem, kteří projednávání projektu „Spolkového domu“ věnovali pozornost, že budu opakovat argumenty již obecně známé.
Smyslem záměru vybudování Spolkového domu je provozování širokého spektra kulturně společenských
aktivit, pro které není dosud v obci
žádný vhodný prostor, a současně
multifunkční hřiště s parametry
vhodnými pro tenis, basket, volejbal
a další sporty. Vzniknou variabilní
prostory vhodné pro setkávání občanů, činnost spolků, knihovny, výstavy
a další činnosti. Současně bude možné je pronajímat např. na malou kavárničku, rodinné oslavy apod.
Pronájem „Spolkového domu“ vč.
multifunkčního hřiště, v ulici U Kapličky je na dobu, než se podaří v obci
nalézt vhodný prostor k vybudování
vlastního objektu, což není záležitost
měsíců ale let. Podepsaná smlouva
umožňuje kdykoliv, za předem stanovených podmínek z nájmu vystoupit.
Domníváme se, že je naší povinností vůči občanům Dobřejovic, zajistit, za rozumné peníze (3,5% z rozpočtu obce), aby již letos mohli začít
prostory pro vzájemné setkávání využívat a nečekat další roky. Než dojde k vybudování vlastního zařízení
je návrh na pronájem jediným
a optimálním řešením.
K číslům v článku se raději nevyjadřuji. Ale všichni, kdo mají zájem, se
mohou do nájemní smlouvy uložené
na úřadě podívat, jde o veřejnou listinu. Najde tam odpověX na řadu otázek i autor článku.
Jiří Kappel, starosta obce

Dobřejovický zpravodaj

■ Kdo také žije v Dobřejovicích
Mgr. Jiří ŠANDA
Mgr. Jiří Šanda (40), se
narodil v Kutné Hoře.
Mládí prožil v Jičíně.
Po gymnáziu byl přijat
na Masarykovu universitu
v Brně, kterou v roce 1999
zakončil v působnosti katedry základních společenských a tělesných kultur úspěšnou obhajobou magisterské práce.
Po povinné jednoroční základní vojenské službě v Dukle Praha začal pracovat ve
Vysokoškolském sportovním
centru Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
Zde působil jako profesionální sportovec a reprezentoval
Českou
republiku
v JUDO. Jako úspěšný český
judista získal titul Mistra ČR
v kategorii do 90 kg a do
100 kg.
Za svou profesionální kariéru vybojoval v soutěži jednotlivců 9 medailí na mistrovství republiky a další získal v soutěži družstev s týmem USK Praha.

(film, hudba). Velmi rád si
zajde i na zajímavou výstavu.
■ Proč jste se rozhodl
pro Dobřejovice?
Chtěl jsem být blíže Praze.
Volil jsem mezi Čestlicemi
a Dobřejovicemi. Vyhrála to
příroda, možnost procházek
se psy, hezky upravené rybníky a další zajímavá místa
v okolí. Musím říci, že v Dobřejovicích je mi dobře.
■ Co se vám v obci líbí?
Potěšilo mne, že se opravila skála a postavila lávka.
Již se těším až se dokončí
celá rekreační zóna kolem
rybníka Skalník.

Nejvíce si považuje vítězství ve Světovém poháru
v roce 1995 a třetího místa
v roce 2001 na frankofonních hrách v Ottawě, kde
tehdy závodi la celá světová
špička. Judo se stalo jeho celoživotní láskou. Jeho koníčky jsou: sport a kultura

■ Co byste u nás zlepšil?
Byl bych rád, kdyby si každý občan plně uvědomoval
odpovědnost za sebe i za
své čtyřnohé přátele. Bohužel, jsem byl osobně svědkem jak volně pobíhající německý ovčák (bez košíku) již
dvakrát zaútočil na mé psy.
Tímto apeluji na všechny,
aby si uvědomovali závažnost
takového
počínání
a dodržovali obecní vyhláš-

Ohlédnutí za maškarní veselicí
Marie Pevná dodala: „Byli
jsme mile překvapeni, jak
dospělí vzali přípravy na
ples zodpovědně a přišli také v maskách.
Návštěvníci zavzpomínali
na osmdesátá léta. Sálem
zněly písničky z těchto let,
které byly doplněny promítáním videoklipů. Diskotéka
se všem líbila a při odchodu

Představujeme

■ JUDO znamená jemná cesta. Je to zajímavý
sport, způsob sebeobrany, výkonnostní a bojový sport, který vznikl
v Tokiu v Japonsku.
■ Vyvinul se z bojového
umění
jiu–jitsu
(džiu–džicu). Profesor Jigoro Kano (1860–1938)
vytvořil vlastní školu
a začal učit judo tak, jak
ho známe dnes.
■ Judo - jemná cesta znamená přemoci soupeře bez velké námahy
s využitím jeho síly
a energie ve svůj prospěch. Je to také olympijský sport.

ky. Dnes to byl pes, zítra to
může být dítě.
■ A co zde postrádáte?
Velmi bych ocenil, kdyby
se v obci podařilo brzy vybudovat místo na posezení
s přáteli. Chybí zde, asi nejen
mně, kavárna či restaurace.
Děkuji.
Martin Čmolík

Život v obci
se mnozí ptali, kdy se bude
diskotéka opakovat.“
Pořadatelům je třeba poděkovat za krásné odpoledne
a příjemný večer. Nezbývá
než se těšit na příští rok, kdy
žezlo přebere další obec. Necháme se překvapit, zda to
bude Herink nebo Popovičky.
V Zámeckém sále nás opět
rádi uvítají, vzkázala všem
„zámecká paní“.
Připravila Libuše Charvátová

Omluva: Tiskařský šotek se nám vetřel do dubnového
Dobřejovického zpravodaje. Omlouváme se za chybně
uvedené jméno u fotografie na straně 6.
Nově přivítaný
dobřejovický
občánek
se jmenuje
Marek Rosák.

K

arneval a taneční
večer, který v letošním roce pořádala obec Modletice
9. dubna, rozhodně splnil očekávání.

Odpoledne se v Modletickém sále sešlo opět mnoho
krásných masek. Rodiče i děti si připravený program ur-

čitě užili a mají rozhodně na
co vzpomínat.
Společně prožité odpoledne zpříjemnila i káva, čaj, limonáda a další dobroty,
a proto nikomu nevadilo, že
venku prší.
Večer byla atmosféra také
jedinečná. Všichni se dobře
pobavili. „Zámecká paní“

Marek Rosák
www.dobrejovice.eu
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Kalendárium aneb na co se můžete těšit

Sousedské posezení
■ Kde: Obecní úřad Dobřejovice
■ Kdy: 24. května 2016
■ V kolik: 18 hodin

PřijXte se pobavit, poznat
sousedy, popovídat si, něco
nového se dozvědět a strávit

příjemný čas při dobré kávě,
čaji či skleničce a ochutnat
něco (dobrého slaného nebo
sladkého) z kuchyně ostatních Dobřejováků.
Pozvání na besedu přijala
Kristina Kloubková, která žije v Modleticích a pracuje
v TV Nova.
Kdo se posezení zúčastní,
určitě nebude litovat, protože setkání s milou a usměvavou Kristinou bylo velmi příjemné již na akci Run and
Help, na které přijala roli
patronky.
Těšíme se na Vás.

Pozvánka do divadla

O víkendu
chodíme na fotbal!
PřijJte povzbudit naše hráče v bojích v Okresním přeboru a ve IV. třídě. Staňte se “dvanáctým” hráčem a pomáhejme jim, aM získají důležité body.

Divadlo pod Petřínem Sokol Kampa uvádí:

19. 5. 2016 v 19.30, Zámecký sál Modletice
hra na motivy O`Henryho od K. M. Walló

POCTIVÍ SPOLEČNÍCI

Sobota 21. 5. 2016 17.00 hodin Dobřejovice B - V. Popovice B
Neděle 22. 5. 2016 17.00 hodin Dobřejovice A - V. Popovice A
Středa

1. 6. 2016 17.30 hodin Dobřejovice A - Stříbr. Skalice

Sobota

4. 6. 2016 17.00 hodin Dobřejovice B - Hrusice B

Neděle

5. 6. 2016 17.00 hodin Dobřejovice A - Hrusice A
Připravil Martin Čmolík

Inzerce

■

Režie:
Bohumil Gondík
■
■

Vstupné: 100 Kč
Rezervace
vstupenek
na telefonu:
601 505 222
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