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Milí Dobřejováci,
Velikonoce jsou za námi a letos
jsme si je mohli po dvou letech
opět pořádně užít.
Začali jsme uskutěčňovat řadu
plánovaných stavebních projektů, z nichž nejvýznamnější je jistě výstavba chodníků a přechodů
na Čestlické ulici. Plno práce máme také s tím, aby dopravní stavby v okolí přinesly našim občanům
co nejmenší omezení. Bohužel to
není vzhledem k poloze obce přes
veškerou naši snahu někdy možné
dosáhnout.
Dobřejovice se během minulých
týdnů staly dočasným domovem pro sedm desítek uprchlíků
z Ukrajiny. Části z nich pomohla
s ubytováním obec, ale větší část
našla azyl přímo u dobřejovických
občanů. Velice si vážím nejen materiální i finanční pomoci, kterou
těmto lidem poskytujete. Vedení obce se po zajištění výuky dětí nyní snaží o zapojení uprchlíků
do běžného života formou pomoci při hledání zaměstnání.
Přicházející jaro je také vzpruhou
pro sousedský a spolkový život.
Duben byl plný akcí pro děti, seniory i celé rodiny. Reportáže z mnohých z nich najdete v tomto čísle.
Úvod jarní části sezóny se také
mimořádně vydařil místnímu fotbalovému klubu. Ve čtyřech jarních zápasech neztratil ani bod
a v době uzávěrky tohoto čísla
se v tabulce pohybuje na skvělém, děleném 2.-4. místě. Gratulujeme a přejeme, ať forma vydrží co nejdéle.
váš starosta
Martin Sklenář

www.dobrejovice.cz

Práce na mostě přes D1
zkomplikovaly dopravu
v širokém okolí

Oprava důležité dopravní
tepny začala 20. dubna
a měla by skončit do poloviny června. Řidiče i cestující MHD po tu dobu čekají
dopravní komplikace.

J

iž první dny uzavírky ukázaly, že toto nejkratší spojení
přes dálnici D1 pro Dobřejovice i další obce v jejich okolí není možné jen tak jednoduše bezproblémově nahradit.
„Bohužel se právě v takovýchto
případech ukazuje, jak moc špatné bylo rozhodnutí uzavřít silnici
vedoucí donedávna mezi Průhonickým parkem a oborou,“ uvedl starosta Martin Sklenář. Bylo
by dobré, kdyby silnice v parku
mohla pro průjezd sloužit alespoň
v případech takovýchto uzavírek.
Bohužel byla v době jejího uzavření převedena z kraje na obec Průhonice. „Průhonice s dočasným
otevřením silnice budou souhlasit
pouze v případě dopravních komplikací v Průhonicích. Což tato situace není. Bohužel teď sklízíme
trpké plody těch, kteří s trvalým

uzavřením silnice souhlasili. Včetně tehdejšího vedení obce Dobřejovice,“ povzdechl si starosta
Sklenář.
Obec Dobřejovice se alespoň
snaží informovat své občany
o plánovaných omezeních. „Aktuální informace o uzavírce a jí
vyvolaných objížďkách a změnách MHD vám přinášíme na
dalších stranách Dobřejovického
zpravodaje. A průběžně je aktualizujeme na obecních internetových stránkách,“ informoval místostarosta Jan Chvátal.

Pozitivní zprávou naopak je, že
krajská správa silnic již dokončila rekonstrukci silnice III/0032
směřující k Průhonickému parku.
„Jsem moc rád, že se nám podařilo zajistit opravy obecních místních komunikací, které při této
stavbeě sloužily jako objízdné trasy,“ řekl starosta Martin Sklenář.
Díky financím z kraje tak má nový asfalt větší část ulice U Parku
až k firmě Alimpex i nejhorší části
komunikace vedoucí dále směrem
k čistírně odpadních vod a Čestlické ulici.
n Milan Hulínský
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CO SE DĚJE NA OBEC NÍM ÚŘA DU?

Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny nadále pokračuje
DOBŘEJOVICE:
POMOC UKRAJINĚ
Transparentní účet

číslo účtu: 123-6785770247/0100
Již v březnu poskytla obec
přístřeší necelé dvacítce
ukrajinských uprchlíků
v bývalé ubytovně na hřišti. V uplynulém měsíci se
spektrum poskytované pomoci ze strany obce ještě
rozšířilo.

V

prostorách bývalé hospody se pro děti ubytované
v Dobřejovicích a okolí podařilo zajistit výuku v adaptační skupině. Probíhá každý všední
den od 8 do 13 hodin. „Obec uzavřela dohody o provedení práce
se čtyřmi učitelkami z Ukrajiny. Ty
se u dětí střídají a v ukrajinštině
vyučují jednotlivé předměty. Součástí je také výuka češtiny,“ řekl
starosta Martin Sklenář. „Dětem
také každý den dovážíme obědy
z Mateřské školy Korálek. Zdá se,
že jim opravdu chutná. Většinou
nás, kdo oběd přivážíme, děti vítají radostnými výkřiky a jednou
dokonce i potleskem,“ doplnil
místostarosta Jan Chvátal
Uprchlíci ubytovaní v Dobřejovicích také potřebují zajistit
základní životní potřeby. Řadu
z chybějících věcí dodaly materiální sbírky. Do ubytovny u fotbalového hřiště se podařilo díky
mnohým z vás sehnat nábytek,
povlečení či kuchyňské vybavení. Úspěšné byly také sbírky oblečení či školních potřeb. Díky
aktivitě několika jednotlivců se
ukrajinské děti mohou prohánět po okolí na koloběžkách či
na kolech. Další lidé ze soused-
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ních Popoviček mezi sebou vybrali peníze a dojeli s uprchlíky
na nákup nejnutnější drogerie
a oblečení.
„Solidarita mezi místními je
obrovská. Proto bych chtěl každému, kdo se jakýmkoli způsobem podílí na pomoci lidem
postiženým válkou, moc poděkovat. Pomoc bude potřeba i nadále, a proto prosím nezapomeňte
na možnost přispět na transparentní účet, který jsme zřídili,“ řekl starosta Martin Sklenář. Účet
má číslo 123-6785770247/0100
a je určený na pořízení věcí pro
„dobřejovické“ uprchlíky, které
nelze zajistit z materiálních sbírek. Jedná se především o nákupy základních potravin, drogerie, spodního prádla, ale třeba
také na platy učitelek v adaptační skupině.
Na transparentní účet dosud
přispělo dvanáct dárců celkovou
částkou 54 500 korun. „Garantuji,
že veškeré peníze půjdou na stanovený účel. Proto na dalším zastupitelstvu budeme schvalovat
kontrolní mechanismy navržené
auditorem, aby bylo jasně prokazatelné, že každá koruna posloužila uprchlíkům,“ doplnil starosta Sklenář.
Neméně důležité je také najít
možnosti pro zaměstnání. Díky
pomoci ze strany obce i jednotlivých občanů má tak již nyní většina dospělých bydlících v obecní
budově zajištěnu práci v dobřejovických firmách či v okolí.
Ze strany Ukrajinců je za možnost bydlení a studia v Dobřejo-

vicích cítit velký vděk. Jako poděkování se rozhodli uklidit od
odpadků okolí Mlýnského rybníka. Akci připravila organizátorka adaptačních skupin
v Dobřejovicích a Průhonicích
Anna Kravets.
Kromě obecní ubytovny našli uprchlíci přístřeší také v jednotlivých dobřejovických domác-

nostech. K 21. dubnu bylo v naší
obci evidováno celkem 72 občanů Ukrajiny, kterým bylo uděleno pobytové oprávnění v souvislosti s válkou. Z tohoto počtu je
pět dospělých mužů, třicet tři
žen, dva senioři a dvaatřicet dětí.
Všem jim přejeme, aby se mohli
co nejdříve vrátit domů.
n Milan Hulínský

KRÁTC E ZE ZASTUPITELSTVA
Zastupitelé projednali a schválili vyhodnocení MŠ Korálek Dobřejovice
a účetní závěrku za rok 2021. Výsledek hospodaření MŠ skončil přebytkový ve výši 110 000 Kč, většina z této částky byla převedena do
rezervního fondu.
Návrh změny č.3 územního plánu Dobřejovic, týkající se centra obce, bude do 19. května k seznámení na obecním úřadu i na internetových stránkách obce. Veřejné projednání návrhu změny se bude konat
12. května 2022 od 15:00 v zasedací místnosti OÚ Dobřejovice.

40. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo proběhne ve čtvrtek 12. 5. 2022
od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zasedání bude opět vysíláno také na facebookovém
profilu Obec Dobřejovice.
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Dobřejovice

DOPRAVA

Uzavírka mostu a okružních křižovatek na EXITu8
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Zastávka »Čestlice, Lipová« je přemístěna:
» pro linku 363 obousměrně
» pro linku 385 pouze ve směru do Prahy

Linka 328 je vedena pouze
v úseku Praha,Opatov – Čestlice
polookružně.
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»

směr Velké Popovice

Modletice,

Doubravice

Zakresleny pouze linky BUS dotčené výlukou.

Sledujte, prosím, výlukové jízdní řády.
© ROPID, duben 2022
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sled zastávek v Čestlicích:
…Čestlice,nákupní zóna –
Čestlice,zábavní park –
Čestlice,Rehau – Čestlice –
Čestlice,Polní – Čestlice,nákupní
zóna…
Pro spojení z Prahy do Dobřejovic
využijte linky 363 a 397 .
Pro spojení mezi Čestlicemi
a Dobřejovicemi využijte pouze
linku 363 .
Zastávka
Čestlice,Lipová
je
přemístěna na novou komunikaci za
Hornbachem
pro
linku
363
obousměrně a pro linku 385 pouze
ve směru do Prahy.

234 704 560
www.pid.cz

>

úplná
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a zpět. Pro naši obec ji nahradila
linka 397.
397: Linka byla prodloužena
od Kauflandu až do Dobřejovic.
Směr z Prahy: Opatov -> Modletice, Doubravice -> Modletice,
Kaufland ->Modletice, V Hůrce
-> Dobřejovice, Jesenická -> Dobřejovice, Na Návsi.
Směr z Prahy: Dobřejovice, Na
Návsi-> Modletice, V Hůrce ->
Modletice, Kaufland -> Modletice, Doubravice -> Opatov.
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Brno -> Dobřejovice: Přes EXIT
12 (Modletice) a silnici II/101
Dobřejovice -> Brno: bez omezení.
Autobusy MHD:
363: Trasa je jen mírně upravena. Autobus jede z Dobřejovic
na Nupaky (v podjezdu pod D1 je
provoz řízen semaforem) a dále
do Čestlic.
328: Autobusy této linky jsou
vyšší a nevejdou se do podjezdu
pod D1. Proto linka 328 jezdí po
své trase jen z Prahy do Čestlic

h. zó

a
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Objízdné trasy pro automobily:
Dobřejovice -> Čestlice / Praha
Po silnici směr Nupaky (provoz je
řízen kyvadlově semafory) a dále
za Hornbachem do Čestlic a na
EXIT6 (Průhonice).
Čestlice -> Dobřejovice: Nejlépe
na EXIT6 u Průhonic a dále po
D1 na EXIT8 Dobřejovice. Další
možná trasa vede přes Nupaky
a podjezdem pod D1.
Praha -> Dobřejovice: tento
směr je bez omezení

< obc

<s

ETAPY I, III, IV, V, VI: pondělí 25. 4. 2022 –čtvrtek 9. 6. 2022
Po celou dobu bude zcela uzavřen most přes dálnici. Jednotlivé etapy se liší mírou uzavření části EXITu8 na
straně dálnice u Čestlic a přilehlých okružních křižovatek u Hornbachu. Vzhledem k tomu, že na objízdné
trasy pro Dobřejovice mají jen malý vliv, uvádíme informace pro všechny etapy souhrnně.

uzavírka
částí
komunikace
(dle etap)

< Dobř

Od druhé poloviny dubna do konce června probíhá celková oprava povrchu komunikace v prostoru mostu
přes dálnici D1 mezi střelnicí a Hornbachem a na přilehlých okružních křižovatkách.
Objížďky pro tranzit: Většina oficiálních objízdných tras pro směry od Jesenice či Herinku vedou mimo
Dobřejovice po silnici II/101 na modletický EXIT 12 a pak dále po dálnici D1 do Průhonic či do Prahy.

Dopravci PID

>
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DOPRAVA

Výstavba chodníků na Čestlické ulici postupuje
Oprava dešťové kanalizace
a výstavba chodníků u nejrušnější dobřejovické ulice
probíhá podle plánu. Práce
se budou postupně posouvat směrem k okraji obce.

B

ěhem dubna stavební firma pracovala v asi nejsložitějším úseku mezi přechodem u fotbalového hřiště
a křižovatkou s ulicí U Kapličky.
Již první výkopy odhalily, že původní potrubí odvádějící dešťové vody bylo na mnoha místech
poškozeno či ucpáno a prosakující voda podemílala podloží pod
chodníkem. „O tomto problému
jsme naštěstí díky před třemi lety provedenému kamerovému
průzkumu dopředu věděli, a tak
s kompletní obnovou dešťové kanalizace počítá jak projekt, tak
získaná dotace,“ sdělil místostarosta Jan Chvátal.
Několik dnů zabralo stavební
firmě hledání místa, kde původní
kanalizace prochází pod silnicí.
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„K této části dešťové kanalizace totiž nemáme v archivu žádnou dokumentaci. Nakonec jsme
potrubí našli o několik desítek
metrů dále, než se předpokládalo,
a mohli jsme se na něj napojit,“
doplnil starosta Martin Sklenář.
Stavba se v těchto místech potýkala také s nepřesným zaměřením ostatních technických sítí, například plynu. Nakonec se
ale podařilo mezi stávajícím vodovodním a plynovým potrubím
a elektrickými telefonními kabe-

ně

ly „prokličkovat“ a položit nové
trubky dešťové kanalizace.
Práce se tak přesouvají dále
přes křižovatku s ulicí U Kapličky
do nejužšího místa směrem k ulici Slepá. Právě zde se soustředí
většina stavebních prací v květnu.
Dopravní omezení budou stejná jako dosud. V místech prací
projedou auta kyvadlově a z bezpečnostních důvodů zde bude nutné také uzavřít chodníky. „Chtěl bych poprosit všechny
chodce, aby se tomuto místu, po-

kud možno, vyhnuli. Uvědomuji
si, že obcházet toto místo až okolo školky je výrazná zacházka, ale
zdraví máme jen jedno,“ apeloval
starosta Martin Sklenář.
Práce budou po dokončení
chodníků v těchto místech pokračovat výstavbou chodníku a přechodu u zastávky Dobřejovice,
Čestlická. Aktuální informace najdete v dalším čísle Dobřejovického zpravodaje i na internetových
stránkách obce.
n Milan Hulínský

INZERCE

Obecní úřad Modletice
Modletice čp. 6
251 01

PRVNÍ NAVŠTĚVA - SLEVA 50 %

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Základní škola a mateřská škola Modletice
V právě vznikající Základní a mateřské škole Modletice hledáme kolegy, kteří mají chuť společně vytvářet školu pro
21. století.
Do našeho týmu přijímáme pro školní rok 2022/2023 s nástupem v srpnu 2022 na následující pozice:
• Učitel nebo Učitelka pro 1. ročník
• Vychovatelka nebo vychovatel školní družiny
• Kuchař nebo Kuchařka do kuchyně ZŠ
Máte-li zájem pracovat v malém kolektivu rodinné školy,
prosím, zašlete vaše CV do konce května 2022 na e-mail
zsmodletice@modletice.cz. Podrobnější informace získáte též telefonicky na čísle 775 957 775.

Stříhání a úprava
psů a koček
Nejlepší přítel člověka si zaslouží nejlepší psí salón.

☎

GROOMMOONY@GMAIL.COM
777 740 164 ZDIMĚŘICE
www.dobrejovice.cz
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AKTUÁ LNĚ Z OBC E

DŘÍVE

NYNÍ

Díky rekonstrukci povrchu krajské silnice vedoucí k parku má nový povrch také její začátek - tedy část ulice Kaštanová.

DŘÍVE

NYNÍ

V rámci oprav objízdných tras této stavby se podařilo zajistit výměnu povrhu na části obecní silnice U Parku.

Povodí Vltavy dokončilo kácení stromů u potoka v blízkosti hřiště,
V druhé polovině roku zde dojde ke zpevnění podemletých břehů.

Silničáři opravili nejhorší části ulice Košumberk, která sloužila jako
objížďka při loňské výstavbě okružní křižovatky.

KRÁTC E
Od pondělí 23. května do neděle 5. června 2022 budou v parčíku za kioskem pekárny umístěny tradiční pouťové atrakce. Pouť bude přístupná
také 4. června v době konání Dětského dne.
Velká část parkoviště u fotbalového hřiště bude až do konce června
sloužit jako zázemí stavby chodníků na Čestlické ulici. Proto se v tomto
prostoru nedostává míst pro parkování automobilů. Prosíme všechny řidiče, aby využívali také nedaleké parkoviště u obecního úřadu.

Zapojením čerpadel tlakové kanalizace a následnou kolaudací byl
zakončen projekt napojení budovy u hřiště na vodovod a kanalizaci.

6
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Letos na podzim se budou konat volby do obecních zastupitelstev. Minulé komunální volby se konaly 5. a 6. října 2018. Podle zákona vyhlašuje termín konání voleb prezident republiky. Ten již jejich letošní konání stanovil na pátek 23. září a na sobotu 24. září 2022.

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 5 / 2022

INZERC E

MILION

pro Čestlice a okolí.

Diplom

www.dobrejovice.cz
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Z O KO L NÍ CH OBC Í A JINÝC H ZDROJŮ

Co se mění v Pražské integrované dopravě?
Od začátku dubna došlo
v návaznosti na úpravy
výše celostátních slev také ke změnám cen jízdného
pro děti, studenty a seniory ve Středočeském kraji.

S

tátní sleva pro tyto tarifní
kategorie (děti od 6 do 18
let, studenti od 18 do 26
let a senioři od 65 do 70 let) se z
rozhodnutí vlády ČR snížila ze 75
% na 50 %. S tím souvisí i změna
cen jízdného pro jednotlivou jízdu i předplatních kuponů Pražské integrované dopravy (PID),
které jsou nově poloviční oproti
plné ceně.
Další změnou je zavedení zlevněného jízdného pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P ve Středočeském kraji, kteří mají nově slevu
75 % z plné ceny jízdného, a to jak
v autobusech, tak ve vlacích PID
(dosud mohli cestovat v autobusech zdarma). Pro cestování po
Praze se ceny jízdného nemění.
Senioři nad 70 let mohou zatím cestovat příměstskými autobusovými linkami PID na území Středočeského kraje i nadále
zdarma. Plánuje se ale zrušení
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této bezplatné přepravy ke dni
12. 6. 2022. Rozhodla o tom Rada Středočeského kraje.
Nové ceny předplatních jízdenek pro cestování po regionu (mimo Prahu) najdete přehledně v tabulkách v pravé části stránky a na
webových stránkách Pražské integrované dopravy: www.pid.cz.
Od 1. května se pak změní podmínky cestování pro uprchlíky
z Ukrajiny. Podmínky platné ve
Středočeském kraji sjednotí se
státními pravidly. Zatímco dosud
měli dopravu zcela zdarma po neomezenou dobu, zkracuje se od
května tato lhůta jen na prvních
pět dnů od získání dokladů o dočasné ochraně. „Musíme pomáhat lidem, kteří přicestují z válečné zóny a logicky nemají šanci se
rychle zorientovat v pravidlech,
která jsou v České republice nastavená. Na druhou stranu není
důvod, aby lidé, kteří zde žijí delší
dobu a zpravidla dostávají státní
podporu či si již vydělávají sami,
jezdili i nadále bezplatně,“ vysvětlil středočeský radní pro oblast
veřejné dopravy Petr Borecký.
n zpracováno dle informací
Pražské integrované dopravy

Ceny jízdenek pro jednotlivou jízdu od 1. 4. 2022

Ceny předplatných kupónů od 1. 4. 2022
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Sezóna v Průhonickém parku právě začíná!
Magnólie jsou v plném květu a to znamená, že hlavní
návštěvnická sezóna Průhonického parku začíná. Tisíce rododendronů park
svými barvami teprve zaplaví, ale návštěvníci se už
nyní mohou těšit z jarních
květů Alpina i prvních výsledků prací obnovy parku.

V

souvislosti s 60. výročím
založení Botanického ústavu AV ČR, který Průhonický
park spravuje, se veřejnost letos
navíc dočká rozšířeného programu akcí.
Dne 5. června se budou konat
tradiční vědecké dílny Botanického ústavu. „Vědecké dílny v parku
jsou každý rok jedinečnou příležitostí, kdy se mohou návštěvníci seznámit s našimi výzkumy
a vědci. Tento rok, protože si připomínáme 60 let existence Botanického ústavu, je věk ústředním
tématem akce. Dozvíte se o krátkověkosti a dlouhověkosti rostlin
i o tom, jak stanovíme věk u bylin,
dřevin i lesních porostů,“ říká Jan
Wild, ředitel Botanického ústavu AV ČR a dodává: „Průhonický
park je jedinečným místem, kde
se setkává poznávání fascinujícího světa rostlin s uměleckým

uchopením přírody. V našem programu tedy nechybí i část pro milovníky umění – divadelní představení a výstavy umění, na které
jste všichni srdečně zváni.“
Květen a červen bude také ve
znamení komentovaných prohlídek po sbírkách pivoněk a kosatců Průhonické botanické zahrady, proběhne Víkend otevřených
zahrad a poprvé i Noc kostelů,
kdy se veřejnost bude moci podívat do běžně nepřístupných částí
zámku, parku a kostela. Před letními prázdninami ožije Malé nádvoří zámku divadelními představeními, po celý rok probíhají
v průhonickém zámku koncerty
vážné hudby.
Průhonický park prochází od
prosince 2021 rozsáhlou obnovou, která znamená oživení stávajících kompozic, odstranění
či ošetření starých a nemocných
dřevin, obnovu cest, drobných
historických staveb a výsadbu tisíců nových rostlin.
„Během zimního období, kdy
byly rostliny ve vegetačním klidu,
jsme zvládli odstranit stromy, které byly přestárlé, nemocné či jinak
narušené nebo rizikové. Zároveň
pokračujeme i v ošetřování korun
stromů. Jsme rádi, že tuto sezónu začínáme v ještě bezpečnějším
prostředí pro návštěvníky,“ říká

Jiří Šmída, vedoucí Správy Průhonického parku Botanického ústavu AV ČR.
V jarním období probíhá
v rámci projektu také výsadba
stovky nových solitérních stromů v I. části parku, vysazuje se
nová kaštanová alej u botanické
zahrady, upravuje se okolí u objektu Welzovna a jsou připraveny
plochy pro výsadbu tisíců lesnických sazenic, kterými se obnoví
části plášťových i vnitřních porostů. Zároveň pokračuje rekonstrukce drobných historických
staveb v parku.

„Rozvoj parku ovšem nespočívá pouze v obnově porostů a stavebních objektů, ale i vylepšení
služeb. Spustili jsme např. nový
informační systém pro návštěvníky, kdy se mohou pomocí SMS
nechat informovat o novinkách
v parku. Letošní sezónu si mohou
návštěvníci také více užít s naším
novým průvodcem po listnatých
stromech parku, který jsme právě
vydali,“ uzavírá Jiří Šmída.
Více informací najdete na webu
www.pruhonickypark.cz
n zpracováno dle tiskové zprávy
Botanického ústavu AV ČR

A KC E V OKOLÍ
Provázení po sbírkách – dřevité a rané bylinné pivoňky
Sraz 14. května 2022 ve 14:00 hod u vstupu do Průhonické botanické
zahrady. Více na www.pruhonickypark.cz.
Čestlický rozběh – akce pro děti i rodiče
Obec Čestlice pořádá 15. května 2022 od 10.00 akci nejen pro rodiny s dětmi s názvem Čestlický rozběh. Na cyklostezce Křeslická začne
v 10.00 hodin a potrvá cca tři hodiny.
Jarní farmářský trh
Hostit ho bude 15. května 2022 park u kaple svatého Prokopa v Jesenici. K dostání tu bude sezónní ovoce a zelenina, maso, uzeniny a další
produkty od výrobců z Čech a Moravy. Více na www.mujesenice.cz.
Koncert Pražské kytarové kvarteto
Koncert z cyklu „Zámecká hudební setkání“ (Rak – Ravel – Franck – Debussy – Sommer). Proběhne 15. května 2022 od 17 hod v Rytířském
sále průhonického zámku. Více na www.pruhonickypark.cz.
Provázení po sbírkách – zahradní kosatce
Sraz 28. května 2022 ve 14:00 hod u vstupu do Průhonické botanické
zahrady. Více na www.pruhonickypark.cz.
www.dobrejovice.cz
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Dubnové dění v Mateřské škole Korálek
Měsíc duben v Mateřské
škole se nesl ve znamení
oslav svátků jara.

P

o zimě se všichni těšili na
příjemné paprsky jarního
sluníčka. Svěžím vzduchem
se nesla vůně fialek, sněženek,
narcisů a hyacintů. Děti poznávaly domácí zvířátka a jejich mláďátka, pozorovaly probouzející se
přírodu a její proměnu. Svými výtvory zkrášlily společné prostory
tříd a šaten. Sázely osení na Ve-

likonoce, vyráběly zajíčky, ovečky, učily se koledy, hledaly velikonoční zajíce na zahradě školky,
kde si rády společně hrají. Při teplých dnech se nemohly nabažit
prvních her na pískovišti – hloubily tunely, stavěly hrady, prodávaly zmrzliny, pekly bábovky. No
zkrátka vypadalo to jako na velkém mraveništi, kde každý plnil
svůj úkol.
Krásné jarní dny a Veselé Velikonoce!
n děti a kolektiv MŠ Korálek

Velikonoce se Čtyřlístkem
V sobotu 9. dubna přivítali
členové spolku Dobřejovický
Čtyřlístek po dvouleté pauze zájemce o tradiční svátek, kterým jsou Velikonoce.

D

esítky dětí i dospělých měly ve Spolkovém domě
možnost si vyrobit a připravit výzdobu na velikonoční
svátky. Členové spolku v předstihu vyfukovali vajíčka, a tak jich
na zdobení byl dostatek. Zdobilo
se sypanou metodou pomocí barevného písku, lepila se bavlnka
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a kreativitě se meze nekladly. Bylo možné si vytvořit ovečku a ty
nejmenší lákala tvorba obrázku,
na kterém poskakovali malí zajíčci. Vrcholem umělecké tvorby bylo
upletení pomlázky, učili se všichni, malí i velcí. Do toho všeho přiskákal Velikonoční zajíček, který
dětem přinesl čokoládová vajíčka. Byly to příjemné tři odpolední hodiny strávené ve společnosti
tvořivých lidí se smyslem pro sounáležitost. Děkujeme a těšíme se
zase příští rok.
n Andrea Hájková
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Druhý zájezd zavedl seniory na Plzeňsko
Ve čtvrtek 21. dubna jsme
pro dobřejovické seniory
zorganizovali v pořadí již
druhý výlet. Vyrazila tentokrát celkem pětadvacítka zájemců. Opět jsme rádi
využili služeb zkušené průvodkyně a organizátorky
výletů paní Abrahámové.

P

rvní zastávkou byl výrobní závod Bohemia sekt ve
Starém Plzenci, ve kterém jsme odhalili tajemství výroby nejznámějších českých
sektů. Mimo jiné jsme mohli spatřit největší tank na cuveé
o obsahu neuvěřitelných více než 1 000 000 lahví. Součástí prohlídky byla také degustace
sektů včetně novinky Bohemia
sekt ICE. Na závěr si účastníci exkurze mohli v přilehlé podnikové prodejně zakoupit sekty
a další výrobky za zvýhodněné
ceny, což mnozí z nás využili.
Následoval dobrý oběd v tradiční Staroplzenecké restauraci

a přejezd do podhůří Brd na Vodní hamr Dobřív. Tento hamr patří
mezi unikátní technické památky
připomínající historii zpracování železa v tomto kraji. Velmi zábavný průvodce umožnil účastníkům vcítit se do role starých
kovářů. Část z nás totiž aktivně
zapojil do své prezentace a ukázek starých strojů poháněných
vodní silou. V závěru bylo možné
shlédnout i ukázku práce kováře.
Poslední zastávkou byl státní zámek Hořovice, opět s velmi
poutavým výkladem průvodkyně.
Především její podání různých
afér původních vlastníků zámku
(kterých bylo na jeden rod celkem dost) si získali soustředěnou pozornost. Také vlastní interiéry zámku jsou opravdu krásné
a stojí za návštěvu.
Podle ohlasu účastníků se i
tentokráte výlet povedl, za což
jsem moc rád. Už nyní připravujeme další z řady těchto poznávacích výletů.
n Martin Sklenář
starosta

Dobřejovice hlásí: Uklizeno!
Jarní úklidové brigádě konané předposlední dubnovou sobotu přálo počasí
i přízeň účastníků.

P

o deváté hodině se začalo
prostranství před obecním
úřadem plnit více jak padesátkou občanů, kteří se rozhodli věnovat několik hodin práci na
zvelebování naší obce. Jednotlivé
skupinky si mezi sebou rozdělily,
kdo půjde uklízet pohozené odpadky do jakých částí Dobřejovic
a blízkého okolí.

Na první pohled je naše obec
rok od roku čistší. Bohužel stále ještě jsou lidé, kteří do přírody vyhazují odpadky a dělají si
z ní skládku. Rozum zůstává stát
nad tím, že největší skládka byla
jen nedaleko od sběrného dvora,
kam správně takový odpad patří.
Celkem se nám podařilo sesbírat
okolo 750 kg odpadu. Závěrečné
opékání buřtů ve Skále udělalo
příjemnou tečku za touto vydařenou akcí. Děkujeme!
n Jan Chvátal
místostarosta
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Lipová alej k Průhonickému parku je dokončena
Dokončení lipové aleje od
dobřejovického špýcharu podél opravené silnice
až na okraj Průhonického
parku je na nějakou dobu poslední podobnou akcí. Důvod je jednoduchý:
všechny vhodné obecní pozemky byly v uplynulých
třech letech osázeny takřka
čtyřmi stavkami stromů.

S

ázení plánované ve spolupráci s organizací Sázíme
stromy mělo být tentokráte
velké. Objednáno bylo šest desítek
vzrostlých stromů v ceně takřka
150 tisíc korun. Ty měly doplnit
45 lip, vysázených na kraji silnice
loni na podzim. Na výsadbu přispěla především společnost PRK
Partners s.r.o., která také chtěla při akci s párty stanem a bohatým občerstvením plánované pro
100 lidí stromy vysadit. Z akce ale
kvůli vytížení účastníků starostmi
souvisejícími s válkou na Ukrajině nakonec bohužel sešlo. Jako na
zavolanou oslovila koordinátorku
výsadby Radku Inoveckou společnost SentinelOne s tím, že hledají
místo, kde by mohli sázet.
Tentokráte jsme vzhledem
k velkému počtu stromů a jejich velikosti věnovali hodně času přípravě. Náročné také bylo
sladit výsadbu s opravou povrchu silnice. Nakonec se to podařilo. A tak pouhý den po položení
asfaltu přijel ke špýcharu kamion ze školkařské společnosti Arboeko, který jsme za pomoci bagru vyložili. Herinský bagrista pan
Lehovec také nahrubo vykopal
díry pro všechny stromy.
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V pátek 2. dubna bylo pár stupňů nad nulou, vál silný vítr a občas nás zkropil déšť. Díky dobré přípravě a hlavně úžasnému
pracovnímu nasazení všech bylo za necelé čtyři hodiny hotovo.
Stromy ještě dostaly první várku
zálivky a teď jim lze jen přát, aby
se dobře uchytili.
Protože jsme sázeli vzrostlé
stromy byla tato akce finančně
náročnější. Moc bych proto chtěl
poděkovat „adoptivním dárcům“,
kteří obci na tuto výsadbu věnovali celkem čtyřicet tisíc korun.
Jak už jsem psal, skončilo touto výsadbou dvouapůlleté období
výsadeb na obecních pozemcích.
Na třinácti lokalitách jsme vysadili 362 stromů. V současnosti již
není k dispozici žádný volný obecní pozemek. Čeká nás tedy období, kdy se budeme hlavně starat
o vysazené stromy. Další výsadby
již budou v menším rozsahu a až
za několik let po dokončení plánovaných stavebních projektů.
n Jan Chvátal
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MAKO CAR s.r.o.
LITÁ KOLA | PNEU | SERVIS | GEOMETRIE | BRZDY | KLIMA

Jesenická 331, 252 44 Dolní Jirčany
Tel.: +420 602 554 510
e-mail: info@makocar.cz
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Dobřejovice se na jaře vezou na vítězné vlně

Našemu fotbalovému klubu se aktuálně opravdu
daří. Rád bych se spolu
s vámi na dění v něm během posledních měsíců
podíval pohledem předsedy klubu, ale také z pozice
trenéra „Áčka“.

J

ako předseda musím konstatovat, že jsme v průběhu
zimní přestávky opravdu nezaháleli. Hlavně jsme se věnovali přípravám na přechod mládeže pod FK, stabilizaci kádru mužů
a investování do budování značky
FK Dobřejovice. Do jarní části sezóny díky tomu mohli hráči a realizační tým mužů vyběhnout v nových tréninkových soupravách.
Stejné je to také u trenérů Junioru, na soupravách pro naše mladé hráče se zatím ještě pracuje.
Pokud vše proběhne podle plánu, tak na červnovém dětském
turnaji „O pohár obce“ oficiálně
zahájíme fungování našich nejmladších pod hlavičkou FK. Zároveň se chystáme oznámit jeden

14 www.dobrejovice.cz

velmi zajímavý projekt. Ten je ale
zatím tajný, nechte se překvapit!
S Jančou Kollerovou dále pracujeme na tom, abychom od nové
sezóny mohli přihlásit také dobřejovický ženský tým.
Novinkou je, že od května budou během zápasů v okénku
„U Karla“ k dispozici klubové suvenýry, například hrníčky, vlaječky, minidresy a šály.
Chtěl bych moc poděkovat
všem, kteří s chodem klubu pomáhají a velmi se těším na další spolupráci s obcí, rodiči, hráči, trenéry!
Pokud máte připomínky, nápady, nebo podněty k fungování našeho klubu, napište nám na mail
predseda@fkdobrejovice.cz, nebo
vybor@fkdobrejovice.cz.
Z pozice trenéra „A“ týmu musím konstatovat, že dřina se vyplácí! Máme za sebou velmi kvalitní přípravu, během které jsme
absolvovali čtyřiadvacet tréninkových jednotek a pět přátelských
zápasů. Třešničkou na dortu bylo třídenní soustředění v Jevišovi-

V ÝS LEDK Y ZÁ PAS Ů
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FOTBA L
cích, kterého se zúčastnilo těžko
uvěřitelných 27 hráčů, kamarádů,
trenérů a nově také masér Marek.
Ten masíruje naše borce před každým domácím zápasem.
Odměnou za velmi dobrou
práci v přípravě je výtečný start
do jarní části soutěže. Tak dobré
výsledky asi nikdo nečekal. Z prvních čtyř kol máme čtyři výhry
a odnášíme si 12 bodů!
Je velmi zajímavé uvědomit
si, že s výjimkou dvou či tří hráčů hraje tým ve stejném slože-

ní, ve kterém pravidelně bojoval o poslední příčky tabulky. Pro
hráče je to skutečně důkaz o tom,
že pokud plní taktické pokyny,
jsou ochotni udělat pro tým něco navíc a natrénují, tak se v Dobřejkách o záchranu dlouhou dobu
bojovat nebude!
Po sedmnácti odehraných kolech jsme díky těmto výsledkům
na děleném druhém místě tabulky
a uděláme maximum proto, aby
bylo naše umístění co nejlepší!
n Ondřej Dvořák

TA BULK A - OKRES NÍ PŘEBOR
Stav ke dni 20. 4. 2022

Na našem hřišti trénoval klub FC Slovan Liberec
Předzápasové tréninky profesionálních týmů se na
dobřejovickém hřišti stávají pomalu tradicí. Po loňské návštěvě české fotbalové reprezentace do 21 let
u nás tentokrát trénoval
FC Slovan Liberec.

A

ktuálně osmý tým FORTUNA:LIGY si na dobřejovickém hřišti zatrénoval v polovině dubna cestou na zápas se
čtvrtým Slováckem. „Zkontaktovali mě z realizačního týmu Slovanu, že naše hřiště vyhodnotili jako
nejlepší v celém okolí a že by si na

něm rádi zatrénovali. Jsem rád,
že i profesionální týmy oceňují
péči, se kterou náš fotbalový areál obec spravuje,“ uvedl starosta
Martin Sklenář. Hráči nepohrdli
ani stávajícém zázemím v místních kabinách. Se zájmem si ale
prohlédli vizualizace plánované
rekonstrukce, která by na vysokou úroveň měla dostat také kabiny, sprchy a další části fotbalového zázemí.
Zápas se Slováckem v Uherském Hradišti nakonec Slovan
prohrál 2:0 díky proměněným penaltám ve 40. a 62. minutě.
n Milan Hulínský
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DŮLEŽITÉ
KONTAKTY
Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice
Tel.: 323 603 310,
607 058 184
E‑mail: urad@dobrejovice.cz
Obecní knihovna
U Kapličky 44, Dobřejovice
Otevírací doba:
pátek 15:00–17:00
Pošta Dobřejovice
Na Návsi 3
251 01 Dobřejovice
Tel.: 954 225 170
Obecní policie Vestec
Tel.: 739 156 156
Finanční úřad
Tel.: 323 627 305,
323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Okresní správa sociálního
zabezpečení Praha‑východ
Tel.: 284 005 401
Fax: 284 005 404
E‑mail podatelny:
posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh
Úřad práce, kontaktní pracovi‑
ště pro Prahu‑východ
Tel.: 950 151 111
Fax: 950 151 302
e‑mail: posta@py.mpsv.cz
Koordinátor sociální práce
Tel.: 725 369 985 (Po a St)
Tel.: 774 780 543 (Út a Čt)
Volejte vždy od 9 – 16 hod.
Poruchy veřejného osvětlení
Telefon: 800 101 109
– je nutné uvést číslo lampy,
která nesvítí, a ulici.
Poruchy elektřiny
Telefon: 800 850 860
Poruchy plynu
Telefon: 272 767 300

Ř ÁDKOVÁ I NZ ERC E:

Provádím zednické a malířské práce, obklady, dlažby a další práce
dle domluvy.
Více na telefonu 721757399

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