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Milí Dobřejováci,
napadá mne použít dnes
v úvodníku staré známé klišé
z mnoha anekdot – mám pro
vás dvě zprávy, jednu dobrou
a druhou špatnou, kterou chcete slyšet první? Ale na to je situace příliš vážná a smutná.
Tak nejprve ta dobrá zpráva,
i když se na první pohled jeví spíše opačně. Smrky u Skalníku padly pod pilami dřevařů. A to pozitivní? Zbavili jsme
se tím kůrovce v naší obci a na
podzim ty vykácené nahradí nové stromy.
A teď tu špatnou zprávu, i když
ta se zase na první pohled tváří,
jako že o nic vlastně nejde. Přes
všechno naše úsilí zvrátit opatření, které je přímým důsledkem
špatného rozhodnutí minulého vedení obce, dojde v nejbližší době k uzavření silnice mezi
Průhonickým parkem a oborou.
To bude mít pro Dobřejovice neblahé následky v podobě dalšího zvýšení dopravní zátěže. Ale
bohužel, už se nedá nic dělat.
Ale abych nebyl jen pesimistou,
dočtete se i další věci, doufám
veselejší. Například o řadě zajímavých kulturních, společenských i sportovních akcí, které
jsme si pro sebe jako obyvatelé připravili a které se připravit
chystáme. A jsem rád, že u nás
v Dobřejovicích to opravdu žije.
V hlavním tématu tohoto čísla
se věnujeme dopravě. Seznámíme vás i s plány a záměry v této oblasti pro nejbližší budoucnost. Víte sami, že to je věc,
která nás v obci hodně trápí.
A nakonec ta nejlepší zpráva ze všech – vypadá to, že jaro už definitivně zvítězilo nad zimou a čekají nás zase dny zalité
sluncem. Věřím, že to bude platit i v přeneseném smyslu slova
a budeme se dále setkávat a bavit při společných akcích.
Hezké jaro!
Martin
Sklenář,
starosta

www.dobrejovice.cz

Silnice mezi
Průhonickým
parkem a oborou
se uzavře
Přes velké úsilí nového vedení obce o zvrácení rozhodnutí obce Průhonice se
nepodařilo zabránit uzavření silnice III/0032 Průhonice–Dobřejovice. Toto
opatření bude pro Dobřejovice znamenat další zvýšení dopravní zátěže, podle
odhadů zhruba o tisíc vozidel denně.

„Z

astupitelstvo Průhonic na svém zasedání
19. března 2019 rozhodlo o zamítnutí žádosti Dobřejovic na revokaci usnesení

a zrušení smlouvy s Botanickým
ústavem Akademie věd České republiky, podle které má být uzavřena silnice mezi Průhonickým
parkem a oborou. K jejímu uzavření by mělo dojít v řádu týdnů,“
uvedl starosta Martin Sklenář.
Pro obec a její obyvatele je to velká nepříjemnost.
Jedním z hlavních argumentů
obce Průhonice byla přitom skutečnost, že předchozí vedení obce Dobřejovice vydalo v roce 2015
s tímto uzavřením souhlas. Stalo
se tak formou následujícího usnesení:
„Usnesení č. 2015/12/05:
Zastupitelstvo obce Dobřejovi-

ce souhlasí s vyřazením silnice
III/0032 Průhonice–Dobřejovice v úseku mezi první a druhou
částí Průhonického parku z veřejné silniční sítě a se začleněním jejího pozemku do plochy
Průhonického parku.
Výsledek hlasování:
pro 5 (Kappel, Krejčí, Hrdinová, Kudláček, Brotánek), proti
4 (Mikušková, Sklenář, Čmolík,
Marcinková).“
„Nyní jsme již využili bohužel
všechny dostupné prostředky, jak
toto špatné rozhodnutí zvrátit,“
dodal starosta Sklenář.
(Milan Hulínský) n
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CO SE DĚJE NA RA DNIC I

Na obecní úřad
nastoupila nová úřednice

D

obřejovičtí občané se budou na obecním úřadu potkávat s novou úřednicí,
paní Petrou Bulánkovou. Má bohaté zkušenosti z účetnictví. Petra Bulánková má potřebu mít věci kolem sebe v pořádku a ráda
se setkává s novými lidmi. Práce

na obecním úřadu spojuje podle
ní oboje. Věří, že postupně bude
umět obyvatelům Dobřejovic pomoci se vším, s čím na úřad přijdou. K jejím zálibám patří kultura, jóga, balet a tanec.
(Karel Pleiner) n

Kácení v lesíku skončilo

O

dborná firma vykácela u rybníka Skalník smrky postižené kůrovcem.
Na konci měsíce pak následovalo odstranění větví a štěpkování.

Děkujeme všem občanům za pochopení a vstřícnost. Výsadbu nových stromů plánujeme na letošní
podzim. 
(OÚ Dobřejovice) n

Uklízejte po vašich psech
a nezapomínejte na vodítko

N

ěkteří zdejší obyvatelé bohužel stále nedodržují
platnou obecně závaznou
vyhlášku o veřejném pořádku. Ta
mimo jiné zakazuje volný pohyb
psů na veřejných prostranstvích
v zastavěné části obce, mimo vymezená území (parčík v ulici Lipová, louka mezi Zámkem a hřištěm). Ukládá také majitelům psů
uklízet po jejich psech (či samo-

zřejmě i jiných zvířatech) exkrementy. Pokud s sebou nechcete
nosit připravený igelitový pytlík,
můžete využít sáčků pro tyto účely, které jsou rozmístěné na stojanech v obci. Myslete prosím na
naše společné životní prostředí.
Nezapomeňte, že tam, kde necháte svého miláčka vykonat potřebu, si potom mohou hrát děti –
třeba i ty vaše. (Karel Pleiner) n
Je možné využít
sáčků na psí
exkrementy
umístěných
na stojanech
po obci.

Zastupitelé schválili
pachtovní smlouvu
se společností AGRO Jesenice

P

o zveřejnění záměru pachtu
některých obecních pozemků a jejich částí přišla nabídka a návrh smlouvy jen od společnosti AGRO Jesenice u Prahy, a. s.,
která dané pozemky obhospodařovala dosud, byť z větší části bez
platné smlouvy.
Cena za pacht pozemků vychází z dosavadní jednotkové ce-

ny ve výši 3441 Kč ročně za hektar (tedy tři procenta z průměrné
ceny zemědělského pozemku).
Roční pacht podle nové smlouvy
bude 11 286 Kč. Dosud AGRO Jesenice platilo ročně pouze zhruba
4500 Kč. Smluvní doplatek za
pacht nezaplacený v minulých letech ve výši 31 886 Kč byl na účet
obce uhrazen 5. 3. 2019.  (red) n

ZVEME VÁS NA 7. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Místo konání: Obecní úřad – zasedací místnost,
Na Návsi 26, Dobřejovice
Datum konání: čtvrtek 11. dubna 2019 od 18.00 hod.
www.dobrejovice.cz

Dobřejovice budou mít nový
informační systém s mobilní
aplikací Mobilní rozhlas

O

bec Dobřejovice se chystá pořídit nový informační systém s mobilní aplikací Mobilní rozhlas. Jedná se
o moderní komunikační platformu pro oboustrannou komunikaci mezi obcí a občany. Kromě toho
však systém nabízí řadu dalších

nových služeb a nástrojů, které
budou obec a její obyvatelé moci
využívat. Podrobnější seznámení
se všemi možnostmi této novinky
přineseme v příštím čísle Dobřejovického zpravodaje.
(Karel Pleiner) n

Na vstupenku do
Průhonického
parku vám
přispěje obec

Ch

odíte do Průhonického
parku? A víte, že obyvatelům s trvalým bydlištěm v Dobřejovicích přispívá obec
na celoroční vstupenku úhradou
30 procent z její ceny? Stačí se jen zastavit na našem obecním úřadu s dokladem o zakoupení vstupenky a vyplnit krátkou žádost. 
(red) n

INZERCE
Prodám poz. 7000 m2 u Senohrab 100 Kč/m2 a 17 000 m2 u Kamenice 150 Kč/m2. Obojí přístup obecní komunikací, 150 m od zástavby a žádná ochr. pásma. Pozemky vyjma zemědělských staveb nebo staveb bez základů zatím nestavební. Tel. majitele 603 442 474.
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Chybějí dárci krve! Pomůžete?

K

rev, destičky a plazma. To jsou tři složky krve, které může zdravý
člověk darovat a tím pomoci nejen lidem, kteří to potřebují, ale
i pro výrobu léků a medicínské účely.
Odběr krve je prováděn v transfuzních stanicích a jiných zdravotnických zařízeních. Jedná se o přístrojové odběry (aferéza). Během jednoho odběru je většinou darováno 470 ml krve. Vedle krve mohou být
odebírány jen vybrané krevní složky – krevní plazma, krevní destičky,
bílé krvinky a červené krvinky. Odborně darování krve v ČR zaštiťuje
Společnost pro transfuzní lékařství.

Podmínky pro darování plné krve

n věk 18–65 let, prvodárci jen do 60 let
n minimální hmotnost 50 kg
n intervaly odběrů:
ženy 1x za 4 měsíce (3x za rok)
muži 1x za 3 měsíce (4x za rok)
(minimální interval je 10 týdnů)
n opakovaný dárce krve stráví na našem transfuzním oddělení přibližně 1 hodinu, nový dárce 1–2 hodiny
n odběr trvá 5–10 minut
n standardní množství odebrané krve je 450 ml
n zdravý člověk

Co vás čeká, až přijdete na
transfuzní/aferetické oddělení?
n registrace v evidenci (mějte s sebou průkaz totožnosti, doklad
o zdravotním pojištění platném v ČR, legitimaci dárce)
n seznámení s dokumentem „Poučení dárce krve“
n vyplnění „Dotazníku pro dárce krve“
n vyšetření krevního obrazu
n vyšetření u lékaře
n odběr (pokud je vše v pořádku)
V dnešní době je velký nedostatek dárců krve a krevních složek.
Proto nebuďme lhostejní a pojďme společně pomoci dobré věci. Výsledkem totiž bude nejen dobrý pocit z pomoci jinému člověku, ale i možnost zapojit se do komunity dárců krve.
Nejbližší dárcovské centrum krve a plazmy je Thomayerova nemocnice. Odběry a náběry nových pacientů se provádějí vždy od pondělí do
pátku od 7.30 do 10.00 hodin. 
(Markéta Zdeňková) n

Příprava na odběr

n 24 hodin před odběrem žádný alkohol, nejíst tučná jídla,
vypít 2–3 litry tekutin
n 12 hodin před odběrem nekouřit
n ráno v den odběru lehce posnídat
(vynechat tučné a mléčné výrobky)
Dodržujte, prosím, dietní opatření, jinak je nutné celý odběr znehodnotit.

Nový dopravní průzkum bude
zkoumat, co se za rok změnilo

M

ožná si pamatujete, že takřka přesně před rokem vznikl díky dobrovolné práci několika občanů Dobřejovic pod vedením
Ing. Milana Pospíšila rozsáhlý, zajímavý a dopravními odborníky vysoce ceněný dopravní průzkum Dobřejovic. Díky němu jsme se
mimo jiné dozvěděli, že denní tranzit obcí již bohužel překročil pomyslnou hranici 10 000 automobilů denně. Obec ale ve výsledcích dopravního průzkumu získala prostředek, jak na odborné bázi argumentovat
a snažit se nárůst tranzitní dopravy omezovat.
Na květen letošního roku se chystá opakování kamerového průzkumu ve stejném rozsahu, opět formou dobrovolné práce. Na několika
vybraných úsecích dojde k porovnání, zda za rok došlo ke znatelným
změnám v provozu. Pokud ano, budou opět vyhodnoceny celodenní záznamy ze všech pěti sledovaných křižovatek a zpracována podrobná
technická zpráva. Výsledky budou opět předány k volnému použití obci
Dobřejovice i veřejnosti. 
(Jan Chvátal) n

INZERCE

Přijďte si zdarma vyzkoušet celý sortiment elektrokol
českého výrobce Apache.

TESTOVACÍ TÝDEN ELEKTROKOL APACHE V SENOHRABECH
10.–16. 4. 2019 OD 9 DO 18 HODIN

K dispozici budou všechny typy elektrokol,
včetně dětských. Po všechny dny bude možnost vyzkoušet si
koloběžky (pro děti i dospělé), dětská odrážedla
a elektrokoloběžky.
V sobotu 13. 4. 2019 od 9 do 18 hodin
budou zástupci Apache prezentovat nový
středový česko-japonský elektromotor Comp Drive C18.
Doprovodný program pro děti.

Virtuální
prohlídka
prodejny

Hlavní 33, Senohraby (u nádraží), telefon: 732 339 989, www.depo33.cz

www.dobrejovice.cz
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DOPRAVA

Doprava hýbe nejen světem,
ale také naší obcí
Vysoký počet vozidel projíždějících Dobřejovicemi,
místa, kde je kvůli nedostatku prostoru a silnému
provozu ohrožena bezpečnost chodců, nebo nedodržování povolené rychlosti neukázněnými řidiči, to
jsou jen některé z problémů, se kterými se Dobřejovice potýkají. Proto jsme
se dopravě rozhodli věnovat obšírněji v hlavním tématu tohoto čísla Dobřejovického zpravodaje.

„I

když projekt kruhového
objezdu patří minulosti,
neznamená to, že by nové vedení obce rezignovalo na řešení dopravních problémů, které
u nás máme. Jen to chceme provést jinak, protože podle našeho
názoru by kruhový objezd na dobřejovickém náměstí nejen hlavní
problémy nevyřešil, ale navíc by
nevratně narušil charakter centra

obce,“ uvedl starosta Dobřejovic
Martin Sklenář. Jedním z úkolů
pro vedení obce je proto nalezení
nového řešení křižovatky a jejího
okolí místo zrušeného objezdu.
Celou situaci komplikuje fakt,
že hlavní tahy obcí, kterými jsou
silnice III. třídy, nejsou ve správě
a většinou ani v majetku obce. To
je dáno zákony a předpisy, takže
ve valné většině se o nejvíce zatížené komunikace, jako je Čestlická, Košumberk, část Kaštanové
nebo Jesenická ulice, stará Středočeská krajská správa a údržba silnic, respektive Středočeský
kraj. „Každé opatření na takové komunikaci je tedy třeba řešit
nejen s krajem, ale i s dopravním
inspektorátem a s oddělením dopravy Městského úřadu v Říčanech. Není divu, že je to mnohdy
běh na dlouhou trať,“ upozornil
starosta.
Jsou však opatření, která
může obec uskutečnit relativně
rychle, zejména pokud se jedná
o obecní pozemky. Zvýšení bezpečnosti chodců je určitě jednou

z priorit a dále taková plánovaná
opatření popisujeme. S přicházejícím jarem se také chystá nezbytná údržba obecních komunikací.
Větší důslednost vyžaduje nové
vedení obce i od Obecní policie
Vestec, která má zadání věnovat
se dohledu nad respektováním již
umístěného dopravního značení
v obci. „Na jednu stranu je dobré,
že máme v Dobřejovicích zákaz
průjezdu vozidel nad šest tun, na
druhou stranu není výjimkou potkat se s kamionem otáčejícím se
na návsi,“ říká Martin Sklenář.
Ruku v ruce s tím jde i udělování výjimek z tohoto zákazu.
Obecní úřad ukončil dosavadní
praxi jejich vydávání, ke kterému
nebyl ze zákona oprávněn. Probíhají také jednání s příslušným
referátem na říčanském oddělení dopravy, aby do budoucna nedocházelo k nadužívání takovýchto výjimek.
Stranou nezůstalo ani dodržování povolené rychlosti v obci. V současnosti se například po
jednáních s firmou Optreal blíží

instalace radaru na Jesenické ulici. Spolu s Obecní policií Vestec
a s dalšími okolními vesnicemi
a městečky prověřuje vedení obce možnost zakoupení společného stacionárního radaru. Ten by
se pak střídavě využíval ve všech
obcích.
Základním problémem však
zůstává velký počet vozidel projíždějících Dobřejovicemi. Obec
se snaží zjistit přesná čísla a také kam směřuje další vývoj. Proto bude i letos pokračovat dopravní průzkum. Kromě získání dotací
na nové řešení dopravy v Dobřejovicích zjištěné údaje pomohou
i při dalším jednání s ostatními
partnery.
„Za vaše podněty a upozornění na dopravně problematická místa, návrhy na opravy komunikací nebo značení, případně
návrhy na další zlepšení budeme
moc rádi. Mně i místostarostovi Honzovi Chvátalovi je sdělujte
osobně, telefonujte nám nebo pište maily,“ dodal starosta Martin
Sklenář. 
(Karel Pleiner) n

Plánované záměry pro zlepšení dopravní situace v obci
Pomocí jednoduchých vizualizací vám chceme představit plány obce na úpravy jednotlivých míst, která jsou
pro dopravu v Dobřejovicích nejkritičtější.
Čestlická – rozšíření chodníku

Navržené řešení: přesun sloupů elektrického vedení, odkup pozemků od soukromých majitelů, stavba nových plotů, rozšíření chodníku
na 150 cm
Stav projektu: podepsána smlouva na přeložku el. vedení, zpracováno
nové dělení pozemků, příprava odkupu pozemků
Financování: plánována žádost o dotaci, část z rozpočtu obce
Čestlická – chodník a přechod u zastávky

Předpokládaná realizace: 2020
Nejkritičtější místo pro bezpečnost chodců v obci. Chodník je nyní v některých místech úzký jen 60 cm, sloupy zasahují do chodníku, průjezd
10 500 automobilů denně.
www.dobrejovice.cz
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DOP RAVA
Předpokládaná realizace: 2020

K Lesíku – nový povrch

Průchod chodců od zastávky Dobřejovice, Čestlická směr z Prahy je nyní nevyhovující. Přechod je značený na nesprávném místě, cesta k němu vede po nezpevněném povrchu na soukromém pozemku. Průchod
komplikuje i těleso bývalé zastávky.
Navržené řešení: odkup pozemků od soukromých majitelů, výstavba
nového chodníku, nový přechod na přehlednějším místě, včetně jeho
osvětlení.
Stav projektu: zpracovávání dělení pozemků, příprava odkupu pozemků
Financování: plánována žádost o dotaci, část z rozpočtu obce
Čestlická – světelný přechod u hřiště
Předpokládaná realizace: 2019
Povrch vozovky v nevyhovujícím stavu, eroze povrchu, nedostatečné odvodnění.
Navržené řešení: nový asfaltový povrch, stabilizace krajů, úprava míst
pro parkování, řešení odvodnění
Stav projektu: výběr projektanta
Financování: rozpočet obce
Košumberk – přechod

Předpokládaná realizace: 2020
Přechod se nachází v nepřehledné zatáčce, řada řidičů nerespektuje
přednost chodců na přechodu.
Navržené řešení: řešení převzato z projektu Zklidnění dopravy: doplnění přechodu o semafor spouštěný tlačítkem. V rámci projektu Čestlická – rozšíření chodníku dojde k opravě dešťové kanalizace a výstavbě
nového, mírně širšího chodníku.
Stav projektu: Projektová dokumentace hotova, příprava žádosti o dotaci
Financování: dotace – program Besip
Příčná – nový povrch

Předpokládaná realizace: 2019–2020
Kraj komunikace je v havarijním stavu – bortí se do příkopu. Stávající
šikmý chodník prodlužuje pobyt chodců na vozovce.
Navržené řešení: zatrubnění příkopu, nové dešťové vpusti, oprava povrchu, narovnání přechodu pro chodce
Stav projektu: projednávání s krajskou správou silnic, na přechod již
projektová dokumentace
Financování: z rozpočtu obce a středočeského kraje
Košumberk – autobusová zastávka + U Křížku – povrch a kontejnerová stání

Předpokládaná realizace: 2019
Vozovka v ulici Příčná mezi Polní a V Porostlým je v nevyhovujícím stavu.
Navržené řešení: Nový povrch vozovky ze zámkové dlažby, následně
doplnění veřejného osvětlení.
Stav projektu: projektová dokumentace včetně stavebního povolení,
v únoru 2019 podána žádost o dotaci
Financování: dotace, případně z vlastních zdrojů
www.dobrejovice.cz
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DOPRAVA
Předpokládaná realizace: zastávka 9/2019, chodník 2020–2021,
nový povrch v ulici U Křížku v roce 2019
Křižovatka se špatným rozhledem. Povrch části ulice U Křížku není dokončen a je poškozen překopy. Pro tuto lokalitu nejsou vybudována
kontejnerová stání pro tříděný odpad. Velká vzdálenost na zastávku
na návsi.
Navržené řešení: Nový asfaltový povrch, nové kontejnerové stání, nová autobusová zastávka (zatím jen jeden směr). Výstavba nového chodníku a tím zpřehlednění celé křižovatky
Stav projektu: většina již těsně před realizací, pro nový chodník probíhají jednání s majiteli pozemků
Financování: soukromí investoři, rozpočet obce

Navržené řešení: instalace rychlostního radaru s ukazatelem rychlosti.
Stav projektu: před realizací
Financování: soukromý investor
Okružní křižovatka směr Herink

Radar Jesenická

Předpokládaná realizace: 2022

Předpokládaná realizace: 2019
Na ulici Jesenická při vjezdu do obce je často překračována maximální
povolená rychlost 40 km/h

Místo častých dopravních nehod, včetně smrtelných. Velká rychlost vozidel projíždějících silnicí 101, nebezpečný průjezd ze směrů od Dobřejovic a od Herinku.
Navržené řešení: okružní křižovatka zpomalí rychlost automobilů
a umožní bezpečný průjezd automobilů ze všech směrů
Stav projektu: práce na projektové dokumentaci
Financování: plánována žádost o dotaci, rozpočet kraje
(Karel Pleiner, Milan Hulínský) n

Chystá se jarní
údržba komunikací
Víte, že v obci je okolo 6,5 kilometru místních komunikací ve správě obce a kromě toho více než 2,5 kilometru
krajských silnic? A o všechny tyto komunikace je třeba
se pravidelně starat. S nastávajícím jarem začíná být
toto téma více než aktuální.

L

etos na jaře chystá obec plošné čištění veškerých komunikací od
štěrku, prachu a jiných nečistot. Tímto zásahem bude zajištěna
jak nižší prašnost z dopravy, tak menší zanášení dešťové kanalizace splachy ze silnic. Logicky pak proto bude následovat vyčištění všech
vpustí dešťové kanalizace. Mnohé z nich jsou nyní v opravdu zanedbaném stavu, a nemohou tak plnit svou základní funkci – zajištění odtoku dešťových vod.
Současně obec plánuje jarní opravy komunikací. Jednodušší opravy, například výměny prasklých či chybějících poklopů vody a kanalizace, již byly provedeny v zimních měsících. V průběhu dubna pak budou
následovat opravy výtluků, propadlých kanálů i větší opravy povrchů
některých komunikací. Pro tyto zakázky právě finišuje výběr dodavatelských firem. (red) n

Takto zanesenou dešťovou vpustí moc srážek neodteče. Po čištění,
plánovaném na jaro, už to bude jinak. (foto vpravo)
www.dobrejovice.cz

U větších oprav končí výběr
dodavatelů a čeká se na lepší
počasí.

Drobné opravy na komunikacích
již byly provedeny v zimě.

7
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DOP RAVA

Dopravní značky v Dobřejovicích

Někdy nám naše značky říkají něco jiného, než by chtěly.

Některé jsou vtipně upraveny lidovou tvořivostí.

Některé se před námi řidiči doslova schovávají.

A některé nám přikazují takřka nesplnitelné – třeba jet
30 km/h na širokém a přehledném úseku.

Některé nás přenášejí zpátky v čase a vedou nás na
místa, která už nejsou…
Některé značky neexistují, a přitom citelně chybějí.

Všech značek bez rozdílu se ale bude týkat revize dopravního
značení v naší obci, kterou vedení obce plánuje na letošní rok.
www.dobrejovice.cz
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K R ÁTC E Z DOBŘEJOV IC

Starosta přivítal nové občánky

V

sobotu 16. 3. 2019 se ve
Spolkovém domě konala
slavnostní událost, Vítání
občánků. A to těch, kteří se narodili v letech 2017, 2018 a na počátku letošního roku. Úžasných
13 nových dětí – Dobřejovičáků
– přivítal starosta obce Martin
Sklenář a předsedkyně kulturní
komise Pavla Mikušková.
Rodiče, děti a příbuzní se
před třetí hodinou začali shromažďovat ve Spolkovém domě.
Během slavnostního vítání vy-

stoupily děti z Mateřské školy Korálek a sestry Sejkovy, které zahrály na harfu. Každé nově
přivítané děťátko dostalo pamětní minci, zlatý přívěšek se svým
znamením zvěrokruhu, knihu Péče o dítě a pamětní list. Kopie pamětního listu bude uložena v pamětní knize na obecním úřadě.
Maminky dostaly krásnou růži.
Následovala závěrečná společná
fotka a přípitek, který pokračoval
volnou zábavou s občerstvením.
(Markéta Zdeňková) n

Staročeská pekárna chce
obyvatelům Dobřejovic
prodávat své výrobky

S

taročeská pekárna chce zřídit na parkovišti u fotbalového hřiště prodejní stánek.
V něm bude obyvatelům Dobřejovic nabízet především své výrobky,
případně v rámci doplnění sorti-

mentu drobné občerstvení. Zatím
se uvažuje o zkušebním provozu,
který také ukáže nejlepší variantu
pro otevírací dobu provozovny. Ta
bude omezena jen na několik hodin denně. 
(Karel Pleiner) n

INZERCE

Velikonoční nabídka
paštik z Dobřejovic

Velikonoční
paštika
s brusinkami 200 g
v červené keramické formě

PŘESNĚ PODLE MÉHO GUSTA.

www.dobrejovice.cz

Duopack paštika
s kachními játry v černém
pepři 80 g a bruselská paštika
s brusinkami 80 g + svačinový nožík zdarma

V supermarketech BILLA od 1.4.2019.

Duopack bruseská
paštika s brusinkami 80 g
a paštika s pečeným
masem 80 g + svačinový
nožík zdarma

www.pateduchef.cz
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CO, K DY A KDE V DOBŘEJOV IC ÍC H

Heligonkáři
ve Spolkovém domě

V

sobotu 16. 3. se ve Spolkovém domě opět rozezněly heligonky. Spolek Moderní Dobřejovice pozval oblíbenou
Šraml partu ze Psár. Pro všechny
sousedy bylo připravené občerstvení, a tak se večer s muzikou protáhl do pozdních hodin. Příjemné
posezení doplnila projekce foto-

grafií z odpoledního vítání občánků. Příští Večer s muzikou připravujeme na 24. května od 18.00
hodin. Hrát pro vás bude bluegrassová a country kapela Dobřetybojs. Těšíme se na viděnou.
(Spolek
Moderní Dobřejovice) n

NOVÉ HODINY JÓGY A ZUMBY
VE SPOLKOVÉM DOMĚ
Od dubna 2019 přidáváme ve Spolkovém domě
dvě cvičební hodiny
s Ing. Táňou Lipowskou:
pondělí od 18.45 h do 19.45 h Power jóga
čtvrtek od 20.00 h do 21.00 h Zumba
Cena lekce: 100 Kč nebo permanentka 900 Kč / 10 vstupů
(je přenosná na všechny hodiny s Táňou v SD)
První, zkušební hodina zdarma.
Více informací na telefonním čísle 776 633 974,
lipota@email.cz, www.malyjogi.cz,
facebook: ZUMBA/JOGA v Dobřejovicích. (red) n

HORMONÁLNÍ JÓGOVÁ TERAPIE
Víkendový seminář hormonální jógové terapie
proběhne v pátek 26. dubna
v době od 17.15 do 21.15 hodin
a v sobotu 27. dubna
pokračuje od 9.00 do 16.00 hodin.
Informace a rezervace:
Marmela 602 358 686
Počet míst omezen

www.dobrejovice.cz
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KULTUR NÍ A S P OLKOV Ý ŽIVOT

Karnevalová sobota
pro malé i velké

S

obota 9. března proběhla v Modletickém zámečku
ve znamení karnevalového
veselí. Obce Dobřejovice, Modletice, Herink a Popovičky zde připravily Karneval pro děti a Karneval v maskách pro dospělé.
Karneval pro děti začal ve
14.30 h, ale první nedočkavci dorazili již lehce po druhé hodině.
Sál se začal pomalu plnit a nakonec dorazilo přes 60 dětí. Program trvající přes dvě hodiny odstartoval klaun Jéčko. Pro děti
byla připravena spousta zábavných her a soutěží. Dětem se připravené hry a soutěže, jako například podlézání pod překážkou
a chytání bublin, moc líbily.
Na závěr přišel děti ještě pozdravit Mimoň a diskotéka rozproudila zábavu. Jelikož se všem
zábava moc líbila a všechny úkoly
a hry děti splnily, dostaly od klau-

na kouzelný diamant a sladkosti.
Děti odcházely spokojené s úsměvem na tváři.
Večerní zábava Karneval
v maskách, která začínala od
20.00 h opět v Modletickém zámečku, již byla pro dospělé.
Masky ve stylu Hippie, Reggae,
Francouzi, Japonci, Pomáda,
Hrůzostrašný klaun, Vězeň, Vodák a spousta dalších si zatančily v rytmu 70.–90. let, a to díky DJ
Františku Nejedlovi, který celým
večerem provázel. Tančil skoro
každý, protože hudba byla skvělá.
Všem bylo líto, že akce po půlnoci musela skončit. Starosta obce
Dobřejovice Martin Sklenář na závěr večera předal pomyslnou štafetu obci Modletice, která bude
pořádat tuto akci příští rok. Děkujeme a přejeme hodně štěstí!
(Markéta Zdeňková) n

Spolek Dobřejovický
Čtyřlístek prodával
a u toho se zpívalo

V

sobotu 16. března 2019 bylo ve Spolkovém domě živo
už od 9.00 hodin. To první
zájemci o výhodnou koupi dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb přišli na Bazárek.
Na své si přišli parádivé holčičky i nezbední kluci. V nabídce
byly šatičky všech velikostí, tvarů i barev a tepláčky do pohody
i nepohody. Ani hračky nezůstaly v nabídce dlouho, děti s nimi
v náruči již velmi brzy pobíhaly po Spolkovém domě. A nebylo
divu, ceny byly tentokrát opravdu lákavé, neboť opravdu jen pár
kousků překročilo výši 100 Kč.
Kolem 10. hodiny již bylo ve
Spolkovém domě opravdu plno,
to byl okamžik, kdy Lenka Hamajdová rozezněla struny kytary
a písničkou zavolala na malou čarodějnici Malču. Malča pak pozvala ptáčky z blízkého okolí na slav-

Stolní tenisté
ovládli Spolkový dům

T

urnaj ve stolním tenise, pořádaný spolkem Moderní Dobřejovice, již počtvrté zakončil
zimní pingpongovou sezonu ve Spolkovém domě. Letos se ho zúčastnilo celkem osm
hráčů, kteří sehráli systémem „každý s každým“ utkání na tři vítězné sety do jedenácti
bodů. Vítězem se pak stal hráč, který dosáhl v celém turnaji nejvíc vítězných setů.
Tím letošním se stal nakonec Gustav Pompa, který dosáhl impozantního skóre 20 : 3.
O druhé a třetí místo se strhla napínavá bitva. Nakonec muselo rozhodnout vzájemné utkání,
ve kterém Tomáš Krahulec (15 : 8) porazil Jirku Brabce (15 : 6).
Vítěz převzal putovní pohár, na který přibude jeho jméno za vítězství v letošním ročníku.
Po dospělých se mezi sebou utkaly také děti. Na prvním místě se umístil Robert Melíšek,
druhý skončil Láďa Bezouška ml. a třetí Míša Bezouška. Vítězům gratulujeme.
Mnohem důležitější však je, že celý den ve Spolkovém domě vládla skvělá sportovní atmosféra. I proto se všichni těšíme na příští ročník, na který vás samozřejmě už nyní zveme. Uskuteční se opět v březnu. 
(Karel Pleiner) n
www.dobrejovice.cz

nost, při které se jí dvořili hned
tři nápadníci, loupežník, čertík
a vodník. Malča si však žádného
z nich nevybrala a i nadále snila
o svém milém Jindřichovi. Během
celého dobrodružství pomáhaly
děti Lence zpěvem přivolávat hrdiny, kteří do příběhu vstupovali. Nechyběl doprovod hudebních
nástrojů, které děti rozezněly.
A s čím, kromě nákupu z Bazárku,
děti odcházely? No přece s krásným zážitkem, dobrou náladou
ze společného zpěvu a s novou
schopností čarovat. S podobným
programem, kterým je kombinace Bazárku a představení pro děti, se na všechny těšíme v sobotu
21. září. Spolek Dobřejovický
Čtyřlístek zve všechny také na
Velikonoční dílničku s výstavou
do Spolkového domu v sobotu
13. dubna.
(Andrea Hájková) n

11

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 3 / 2019

ZE ŽIVOTA OBC E

Na školu
je dobré dítě připravit
Duben je měsíc, ve kterém
probíhají na jednotlivých základních školách zápisy do první třídy.
Dítě by mělo být na školu připravené, protože pokud je dítě nezralé, mohou se jeho potíže později
promítat do všech školních činností. Předpokladem úspěšného
školního startu jsou hlavně správná výslovnost, sluchové vnímání,
grafomotorika a pozornost.
Od zápisu do začátku školního roku v září je ještě dostatek času na systematickou práci s dítětem, říká Mgr. Taťána Velková,
školní psycholožka základní školy
v Praze 6 a členka Duhy Dobřejovice. Doporučuje všem rodičům
s dítětem procvičovat především
výslovnost hlásek, rozšiřovat
slovní zásobu, prodlužovat dobu,
kdy dítě vydrží u jedné činnosti,

a pracovat systematicky na rozvoji jemné motoriky ruky už od mala. Duha Dobřejovice proto nabízí výchovně-vzdělávací programy
pro děti v rámci Obecní knihovny Dobřejovice (každý pátek od
15 do 17 hodin). V populaci totiž
přibývá dětí, které špatně mluví,
nejsou schopné se na práci soustředit, nevydrží poslouchat alespoň 20 minut čtenou pohádku či
hrát např. nějakou společenskou
hru (pexeso, člověče, nezlob se,
slovní kopanou), nedrží správně
tužku a nejsou schopny vybarvit
a nakreslit jednoduchý obrázek.
Pomozte tedy svému dítěti, aby zažilo ve škole opravdu
úspěch a mělo radost z učení, objevování i tvoření. Určitě se to do
budoucna vyplatí.
(Libuše Charvátová) n

Březen v Korálku
Hlavním březnovým tématem
byl karneval a s ním spojené masopustní veselí. Děti se seznamovaly se zvyklostmi, jako jsou říkadla, písničky nebo pranostiky.
Vyráběly se karnevalové čepice
a zdobily se třídy.
Jako každý rok byl i letos pro
děti připraven zábavný dopolední program. Tentokrát se tančilo,
zpívalo a soutěžilo ve společnosti Mimoně. Děti se do svých masek převlékly hned ráno, a tak se

po školce proháněli celé dopoledne supermani, princezny, víly, baletky, ale také berušky či piráti.
Protože v březnu máme větrné počasí, dovádění na zahradě
jsme prozatím vyměnili za vycházky do okolí mateřské školy. Pozorujeme nejen proměny počasí, ale
také první jarní kytičky na zahrádkách, zvířátka na poli – srnky, zajíčky, nasloucháme ptačímu cvrlikání a těšíme se na příchod jara.
(Jana Horká) n

Základní škola Navis
pořádala
Den otevřených dveří
Šestnáct míst pro budoucí
prvňáčky má letos připravených
Základní škola Navis, která sídlí v dobřejovickém zámečku. Ve
čtvrtek pořádala pro zájemce Den
otevřených dveří, který navštívilo několik desítek rodičů i s dětmi. „V první až osmé třídě máme
nyní na sto třicet dětí. V jednotlivých třídách jich je čtrnáct až devatenáct. Letos v září budeme poprvé otevírat i devátou třídu,“
uvedla Martina Bětáková, manažerka školy.
Základní škola Navis nabízí moderní vzdělání zasazené do
křesťanského hodnotového systé-

mu. Je to také škola vybudovaná
rodinami pro děti. Vznikla v roce 2011 jako škola, která si klade za cíl rozvíjet děti po stránce osobnostní i duchovní. Roku
2014 získala povolení ministerstva školství k vyučování v cizím
jazyce (probíhá v angličtině). Na
druhém stupni učí kromě anglického jazyka také španělský jazyk. Kromě jazyků zde kladou
důraz na výuku matematiky a IT
(více na www.zsnavis.cz).
Zápis na Základní školu Navis
proběhne 10. až 12. dubna 2019.
(Milan Hulínský) n

www.dobrejovice.cz
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S P ORT

Jarní část fotbalových soutěží
odstartovala

O

ba dospělé fotbalové týmy Dobřejovic už jsou zase v plném nasazení a zahájily boj o co nejlepší výsledek
ve svých soutěžích. A-tým vstupuje do hry s ambicí udržet soutěž – Okresní přebor mužů. Posilami pro jaro jsou dva navrátilci,
kteří jsou odchovanci dobřejovického fotbalu od žáčků až po

dorost – Nguyen Thanh a Pham
Tuan Hoang.
Bohužel hráči dobřejovického áčka při své jarní premiéře
23. března vyjeli na hřiště TJ Aero Odolená Voda, kde narazili na
soupeře, jenž byl nad jejich síly.
Nakonec utkání skončilo poměrem 3 : 2 ve prospěch domácích.
Za Dobřejovice skórovali Lukáš

Bártek a Jiří Schuster.
Podstatně lépe dopadlo béčko, které 24. března na domácím
hřišti deklasovalo SK Křenice vysoko 5 : 0. Branky dávali Tomáš
Křelina, který se trefil dokonce
třikrát, dále pak Miroslav Hluchý a Tomáš Matějka. Jen tak dál!

(red) n

Hokejový tým Warriors Dobřejovice
má nové dresy

H

okejový tým z Dobřejovic
se schází již více než rok
v Merkur Ice Aréně v Říčanech. Původně začínal na malém
hřišti, kde hrál v sestavách 3 + 1.
Při tom si je vyhlédl jejich stávající soupeř Hokejový tým Vuton Říčany. Kluci tak získali stabilního
soupeře, doplnili kádr a nyní hrají každé úterý od 21.30 do 23.00

hodin. Zbývalo jen vymyslet název
pro tým a logo. To se nakonec podařilo, a tak mužstvo do nového
roku 2019 vstoupilo s novým názvem Warriors Dobřejovice. Hokejisté si pořídili také pěkné nové dresy.
Hlavním cílem dobřejovických vyznavačů ledového sportu je především sportovat a udr-

žovat se v kondici. V případě, že
máte zájem přidat se do místního
týmu, není nic jednoduššího než
se přijít podívat nebo kontaktovat Martina Sklenáře na telefonu
725 021 828. Budete vítáni.
(Milan Hulínský) n

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY
Obecní úřad
Dobřejovice
Adresa
Obec Dobřejovice
Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice
Spojení na obecní úřad
Tel.: 323 603 310,
607 058 184
E-mail: urad@dobrejovice.cz
Obecní policie Vestec:
Tel.: 739 156 156,
702 277 227
Kontakt na finanční úřad:
územní pracoviště v Říčanech
Politických vězňů 1233/40
251 01 Říčany u Prahy
Telefon: 323 627 305,
323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Provozní doba podatelny:
PO a ST 08.00–17.00 hodin
ÚT a ČT 08.00–15.30 hodin
PÁ 08.00–14.00 hodin
Kontakt na Okresní správu
sociálního zabezpečení
Praha-východ:
Sokolovská 855/225
190 00 Praha 9
Telefon: 284 005 401
Fax: 284 005 404
E-mail podatelny:
posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh
Kontakt na Úřad práce,
kontaktní pracoviště
pro Prahu-východ:
Zprostředkování zaměstnání:
Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7 – Holešovice
Telefon: 950 151 111
Fax: 950 151 302
e-mail: posta@py.mpsv.cz
Úřední hodiny:
PO a ST 08.00–12.00,
13.00–17.00 hodin
ÚT a ČT 08.00–11.00 hodin
PÁ 08.00–11.00 hodin
(jen noví uchazeči o zaměstnání a pozvaní)

TÉMA DALŠÍHO ČÍSLA: NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM OBCE
Připravujeme pro vás další, 4. vydání Dobřejovického zpravodaje. Tématem příštího, květnového čísla bude nový informační systém obce.
Vaše případné podněty, dotazy či náměty k tomuto tématu můžete posílat redakci do uzávěrky, která je 14. dubna 2019.
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