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Milí Dobřejováci,
do nového měsíce společně vstupujeme s vědomím, že se po celém světě řeší pandemie způsobena novým koronavirem. Ta
výrazně zasahuje do života každého z nás v celé řadě omezení
a preventivních opatření. Obtížnou situaci společně s vámi aktivně řešíme a jsem přesvědčený,
že ji dobře zvládneme. Přesto ale
v následujících týdnech přijdeme
o některé oblíbené akce v obci.
Zrušit jsme museli tradiční jarní
úklidovou akci a nad konáním čarodějnic visí velký otazník. Jakmile pandemie skončí, tak si to vynahradíme!
V tomto vydání se ale nevěnujeme jenom koronaviru. Jsme například o něco dál v přípravě
Strategického plánu obce. Vyhodnotili jsme výsledky dotazníků a našeho druhého setkání.
Za veškeré připomínky, nápady i odpovědi vám velice děkuji. Určitě nezapadnou! V březnu
se nám mimo jiné podařilo zajistit výstavbu sloupů na Čestlické.
Připravujeme také čištění komunikací, které proběhne 8. dubna.
Protože se Vám líbí „výlety“ do
historie Dobřejovic, přinášíme
i tentokrát jejich další pokračování. Čeká vás také opravdu zajímavý rozhovor s paní Vlastou Marcinkovou, naší milou knihovnicí.
Doufám tedy, že toto vydání zpravodaje bude pro vás nejen zdrojem informací, ale i možností pro
alespoň krátké oddychnutí.
V těchto nelehkých časech dbejte, prosím, na bezpečí své i všech
ve vašem blízkém okolí. V případě potřeby se na nás kdykoliv obraťte. Jsme tu pro vás!
Přeji vám pevné zdraví a pozitivní mysl.

váš starosta
Martin Sklenář

www.dobrejovice.cz

Pandemie koronaviru
stmelila Dobřejovice
Od konce ledna mnoho
z nás bedlivě sleduje veškeré zprávy ohledně onemocnění COVID-19. Pandemie, která zasáhla skoro
celý svět, s sebou přinesla mnoho nových opatření, nařízení a také obavy.
Do Dobřejovic ale i velkou
dobrosrdečnost místních
obyvatel a upevnění pospolitosti celé obce.

T

o shrnuje starosta Dobřejovic Martin Sklenář: „Těší mě, že občané jsou až
na ojedinělé výjimky ohleduplní
a zodpovědní. Ihned po vyhlášení
nařízení o nošení roušek je opravdu používají. Bohužel jsme museli zrušit některé plánované akce,
ale o to více se těším na všechny
společné chvíle, které po pominutí restriktivních opatření zase budeme moci prožívat“. Hned v zápětí ale upozorňuje na nutnost
vytrvat a řídit se i nadále vládními nařízeními.
Mezi ty nejdůležitější patří dodržování základních hygienických
pravidel, používání ochranných
prostředků, posilování imunity
zdravým životním stylem a přísunem vitamínů. Je zcela nezbytné
si často a důkladně mýt ruce pomocí dezinfekčních přípravků nebo mýdlem a vodou. Povinné nošení roušky je vhodné doplnit
i nošením rukavic a samozřejmě
se co nejméně setkávat s ostatními lidmi.
Doporučuje se chovat tak, jako by byl kdokoli v blízkém okolí virem nakažen. Jen tak je možné
zamezit jeho dalšímu nekontrolovatelnému šíření. Na rozdíl od jiných obcí ale Dobřejovice zatím
nemají nedostatek roušek pro své
obyvatele.

„Nakoupili jsme materiál na
výrobu roušek. Ohromnou pomocí nám byla iniciativa našich občanek, které z dodaného materiálu dokázaly ušít více jak sedm
set kusů roušek. Rád bych tímto
jmenovitě poděkoval Marii Kudláčkové, Jitce Vejnoskové, Janě
Urbanové, Renátě Němečkové,
Marii Sedláčkové, Adéle Přenosilové, Pavle Mikuškové a také mojí
manželce za veškerou práci při šití,“ dodal Martin Sklenář.
Obec byla schopna podle evidence obyvatel dodat roušky
všem lidem starším 65 let a do
všech míst poskytujících nezbytné služby pro obyvatele, jako je
místní obchod, pošta či pojízdná prodejna. Zbylé roušky nabídl
obecní úřad prostřednictvím mobilního rozhlasu i ostatním Dobřejovákům.
„V těchto dnech se také přesvědčujeme, jak funkční je rozesílání SMS prostřednictvímMobilního rozhlasu. Každý se
může stále do této služby zaregistrovat prostřednictvím stránek
dobrejovice.mobilnirozhlas.cz,
po instalaci mobilní aplikace či
na obecním úřadu. Aplikaci nezneužíváme a posíláme z ní pouze ty nejdůležitější informace,“

vysvětlil místostarosta Dobřejovic Jan Chvátal. „Veškeré informace o provozu služeb v obci, nařízených omezeních a doporučeních
jsou přístupné na hlavní stránce
obecního webu. Vzhledem k rychle se měnící situaci je aktualizujeme několikrát denně,“ doplnil
místostarosta Jan Chvátal.
Pro zajištění zastupitelnosti
ve vedení obecního úřadu v jakékoliv situaci, nepřijdou nyní starosta a místostarosta do přímého
kontaktu. Jeden pracuje z úřadu a druhý z domova. V případě
nutnosti se vymění. Vedení obce
je také ve stálém spojení s krizovým štábem města Říčany, jakožto
obcí s rozšířenou působností. Výměna informací, poznatků a zkušeností probíhá formou videokonferencí.
„Jsme si vědomi toho, že nová nařízení a situace ohledně koronaviru mohou být pro mnohé
z nás obtížné. Právě z tohoto důvodu je důležité být jeden druhému
oporou. K tomu je nutná vzájemná tolerance, ohleduplnost a zvýšená sebedisciplína. Jedině tak
máme šanci pandemii co nejdříve
porazit. Věřím, že to zvládneme,“
dodal starosta Martin Sklenář.
n Milan Hulínský
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T É MA ČÍ SL A: JAK VI DÍ ME S OUČ AS NOST A BUDOUC NOST OBC E?

Co vyplynulo z dotazníků a ze setkání?

Hlavní pozitiva z dotazníků
Rybník Skalník a přilehlá rekreační zóna

74

Cyklostezky okolo obce, např. do Průhonic

58

72
21

Fotbalové hřiště – jeho existence
V obci ajepoloha
pošta

19
68

Louky za hřištěm + cvičák pro psy, klid, volnost
Pojízdná prodejna Staročeské pekárny

15
61

Mlýnský
rybník
a okolíkolem
pro rekreaci
Možnosti pro
rekreaci
/ turistiku
obce cyklostezky
bezvedle
provozu
aut v krajině,…
Dětské hřiště
FK: dobře
dostupné,

14
55

Činnost ve spolkovém domě - sportovní a
dětský program, hudební akce, výukové…

46

SLUŽBY

ÚZEMÍ

Dobrá dostupnost autem kamkoli - obec leží
na křižovatce cest; rychlý spoj na D1
Je vybudovaná infrastruktura – vodovod,
kanalizace, plyn
Průhonický park – je dostupný a má vstup od
Dobřejovic
Zbourání objektu na návsi - dům odkoupen a
zbourán, potenciál pro další využití
Ostatní zelená prostranství - "Zadní skála",
údolí potoka - rekreace, příroda, mikroklima
Vesnický charakter obce – náves, relativně
málo nevhodných staveb, sousedé se znají
Obecní úřad - příjemné jednání, zaměření na
Zámek – je krásný, historický objekt v centru
problémy obce, rozšířená provozní doba

pro
setkávání
Mateřská školaprostor
kvalitní,
ochotní
pedagogové,
příjemné prostředí, dostatečná kapacita,…

Funguje obchod v budově úřadu
Fotbalové hřiště - využitelné vícegeneračně pro trávení volného času
Rozšiřující
se hřiště
odpadové
hospodářství
Multifunkční
u spolkového
domu

PROSTŘEDÍ

využitelné vícegeneračně - pro trávení…

2

55
55
51
49
30
29

11
46

42
35

78
23

Pestré prostředí
- rybníky,
potok, stromy
Knihovna
ve spolkovém
domě

868

Průběžná obnova zelených ploch

057

Každoroční úklid obce

56

Není tu znečišťující průmysl

51

Lesík u Skalníku - i po těžbě je zelený

48

Úklid vodních toků, čištění koryt
www.dobrejovice.cz

44

Zlepšení smogu při topné sezóně oproti
minulosti

18

ÚZEMÍ

Hlavní negativa z dotazníků
Tranzitní automobilová doprava - ruší, špatně
se najíždí, znesnadňuje pohyb chodců,…

85

Zavření průjezdu Průhonickým parkem zvětšuje provoz centrem obce

74

Hluk z dopravy - od D0, D1 a silnice II/101

64

Chybí bezpečné propojení do Čestlic pro
chodce a cyklisty

63

Ubytovny - hluk, rizika, obyvatelé nemají
vztah k místu ani trvalé bydliště a z daní…

58

Chybějící návaznost pěších a cyklostezek –
zejména
od restaurace
ulice Horní -astandardní
ulice Čestlické
Chybí
solidní
jídlo,
setkávání v rodinném kruhu
Přibližování průmyslových zón k obci – mění
charakter,
kazí výhledy
Nedostatek
autobusových
spojů – nízká
frekvence, především o víkendech
Vrakoviště v blízkosti Mlýnského rybníka nepřívětivé místo
Chybí prostor pro posezení - kavárna, vinárna
Špatná kvalita vody Mlýnského rybníka odpadky,
zvláště
v jeho
cípu (něco
Chybí víceúčelový
sál pro
kulturu
a sport
jako sokolovna)
x
Není obvodní lékař; žádná zdravotnická
vybavenost

SLUŽBY

V

rámci této fáze proběhla
dvě plánovací setkání s občany a dotazníkové šetření. Dvou plánovacích setkání se
účastnilo celkem okolo 70 občanů. Bylo odevzdáno celkem 71 dotazníků (51 v papírové formě a 20
elektronicky).
Co občany Dobřejovic „pálí“
nejvíce? Podívejme se na nejdůležitější trojice pozitiv a negativ.
Jako hlavní pozitivum jsou jednoznačně vnímaná zelená veřejná prostranství dostupná pro rekreaci. Vyjmenovaných jich byla

řada v čele s rybníkem Skalníkem
a jeho okolím. Pozitivně bylo hodnoceno, že tato prostranství jsou
dobře dostupná, přístupná pěšky
i na kole a že tvoří propojenou síť
(přesto by jejich propojení mohlo
být větší). Řada účastníků prvního
setkání právě dostatek veřejné zeleně okomentovala jako hlavní důvod, proč se do Dobřejovic přistěhovali.
Dalším velkým pozitivem jsou
aktivní spolky a jejich akce – řada
spolků organizuje dostatečný počet aktivit a akcí, zároveň pro ně
existuje alespoň základní zázemí (Spolkový dům, hřiště apod. ).
Dobře vnímané je také centrum
s alespoň základními službami jako jsou pošta, obchod, pekárna,
obecní úřad. Řada podobně velkých obcí nemá ani to.

PROSTŘEDÍ

Při přípravě strategického
plánu už máme za sebou
analytickou fázi, kde dáváme dohromady, v čem
si obec dnes stojí dobře
a v čem tkví problémy.

Obchod na návsi - drahý, nedostatečný
Zatížení tranzitní
dopravou
– hluk
a emise z
sortiment,
neberou
karty
průtahu obcí
Nedostatečná otvírací doba pošty
Hluk z dopravy – dálnice, okruh, silnice II/101
Chybí veřejná ZŠ - alespoň 1 stupeň, aby se
Neprostupnost
krajiny –dojíždět
chybějící cesty přes
nemuselo
pole, průchody přes silnice a dálnice
Nejsou volnočasové služby pro dospívající
Znečištění(např.
Dobřejovického
skatepark)potoka z polí,
splašky z rodinných domů
Nabídka spolkového domu nedostatečná,
umožňuje
jen dočasné
akce
- není pro
trvalé…
Znečištění
ovzduší
lokálními
topeništi

45
96
38
64
28
54
19
53
103

42
35
107
34
85
33
53
15
46
7
35

Málopřekvapením,
zalesněných ploch a parků
Není asi velkým
kový 23
dům). Některé služby úplně
že problém,
který
našim
občachybí
– například restaurace, ka(Ne)údržba soukromých nezastavěných
23 či sál pro kulturu a sport.
nům vadí nejvíce, je narušení
várna,
pozemků pohybu po
obci
a života
Vizuální
prostředí
obce - veřejných
vysoké neprůhledné Hlavní vnímané hrozby v bu16
betonovéautomobiploty
prostranství tranzitní
doucnu pak vycházely z ohroželovou dopravou.
Po trase
průjezní toho
pozitivního a prohloubení
Odpadky na veřejných
místech
- nedostatek
16
odpadkových košů
du je několik desítek
problema- problémů. Nejvíce bylo zmiňovátických míst. Také
v okolí
obce
no další
zvýšení dopravy, sucho
Nedostatek
spodních
vod v létě
14
jsou bariéry a mezery v pěším a vedra ale třeba i nezájem mlaa cyklo pohybu - chybí celá pro- dých o veřejné dění, který by mopojení či jednotlivé úseky rekre- hl ohrozit pokračování aktivního
ačních tras.
spolkového života.
Mnohokráte zaznělo, že i když
Kompletní výsledky z plánoje dobře, že v obci jsou základní vacích setkání a dotazníku i zajíslužby, mají tyto služby řadu nedo- mavá a užitečná data o obci nastatků. Týká se to jak komerčních jdete na internetových stránkách
služeb (obchod), tak veřejné ob- www.1url.cz/@DobrejoviceSP.
čanské vybavenosti (pošta, spoln Petr Klápště, OÚ Dobřejovice

Na práci v Dobřejovicích oceňuji atmosféru i nasazení! Strategický
plán nejde udělat zvenku. Role odborníka je v tom, přispět, aby strategii mohli vymyslet místní sami. Věnovat se strategickému plánu
Dobřejovic mi dělá radost. Pracovní skupina, která ho připravuje, je
pestrá, schopná se neformálně bavit i pořádně zabrat. Jednání mají spád a výsledky. A na setkáních s veřejností totéž, jen ve větším –
příjemná atmosféra, zaujetí a spousta námětů. Když se daly výsledky
dohromady, klíčové oblasti, kde je třeba zapracovat, se pak vylouply
skoro samozřejmě samy. Věřím, že je vše dobře nastartováno a že se
i přes aktuální omezení podaří strategický plán dotáhnout až k návrhu konkrétních úkolů a projektů.
n Petr Klápště, odborný konzultant přípravy strategického plánu
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Stávající stav obce v mapách a grafech
Pro práci na přípravě dobrého strategického plánu jsou kromě vstupů od občanů nutná i „tvrdá čísla“ o obyvatelstvu, hlavních majitelích a správcích pozemků, obecních financích či velkých plánovaných záměrech v okolních obcích. Přinášíme vám výběr toho nejdůležitějšího z prezentace
promítáné na začátku druhého plánovacího setkání s občany. Celou prezentaci naleznete na www.1url.cz/@dataSP.
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Pozemky (zeleně) a budovy (červeně) v majetku obce Dobřejovice.

Finanční majetek obce k 31. 12. daného roku.

Práce na strategickém plánu pokračují dál

Rozbíhají se práce na návrhové části strategického
plánu. Ta by měla postupně dospět od obecné vize
a cílů ke konkrétním úkolům a projektům.

N

a základě dosavadních výstupů z plánovacích setkání a dotazníku určila pracovní skupina pro strategický
plán na svém jednání 27. 2. 2020
dvě klíčové tématické oblasti. Jedná se o zásadní oblasti, ve kterých
je potřebné dát dohromady nové náměty či záměry na zlepšení.
Pro každou oblast vnikla pracovní skupina složená z vedení obce,
členů skupiny připravující strategický plán a občanů, kteří na veřejných plánovacích setkání či

prostřednictvím dotazníku projevili zájem účastnit se další práce.
První oblast se jmenuje Každodenní život – služby, život a doprava v centru. Oblast se zabývá
několika tématy, které se propojují v centru. Patří sem požadavky na snížení negativních dopadů
průjezdné automobilové dopravy,
zlepšení možností pro pěší pohyb
v obci, rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb a zlepšení podmínek
pro využití a život ve veřejných
prostranstvích v centru.
Druhá oblast se jmenuje Krajina a rekreace – zelená prostranství, pěší a cyklo prostupnost. Oblast se zabývá tématy, která se
vážou na podobu a využití volné
krajiny a zelených prostranství
v obci. Patří sem snaha o zlepše-

ní prostupnosti krajiny pro pěší
a pro cyklisty, zlepšení prostředí
pro různé formy rekreace a v neposlední řadě zlepšení stavu vegetace a vodního režimu krajiny.
Pracovní skupiny se stihly již
poprvé sejít a dohodnout po-

stup práce. Vzhledem k aktuálním opatřením bránícím šíření
koronaviru bude další práce probíhat na dálku a jednání pracovních skupin se uskuteční pomocí
videokonferencí.
n Petr Klápště, OÚ Dobřejovice
www.dobrejovice.cz
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CO SE DĚJE NA RA DNIC I

Pozemky pro nový chodník Pravidla pro chování v naší
koupí obec za dvě koruny
obci reguluje nová vyhláška
Obecně závazné vyhlášky určují, co se v dané obci považuje za normální
a žádoucí. Zastupitelstvo
obce nově aktualizovalo
vyhlášku týkající se veřejného pořádku.

S
V

edení obce předložilo zastupitelstvu ke schválení
výsledek ročních jednání
se dvěma majiteli pozemků u autobusové zastávky Dobřejovice,
Čestlická.
Tyto soukromé pozemky před
plotem novostavby rodinného
dvojdomu jsou nezbytné pro plánovanou stavbu chodníku. Na
části pozemku dokonce stojí část
autobusové zastávky. „Vzhledem
k závazku obce vybudovat na
těchto pozemcích chodník a vjezdy jsme s majiteli domluvili symbolickou kupní cenu za každý jeden pozemek, a to ve výši jedné
koruny,“ uvedl starosta Martin
Sklenář. Zastupitelstvo obě tyto
smlouvy jednomyslně schválilo.
„Naším cílem bylo dát zde do pořádku vlastnické vztahy a umožnit stavbu chodníku a bezpečnějšího přechodu. Aby bylo možné
pozemky pro chodník oddělit
a převést na obec, udělali jsme
drobné změny v textu územního

plánu v této lokalitě. Je mi proto
líto, že právě tyto změny jsou spolu s ostatními napadeny u soudu
spolkem Za naše Dobřejovice,“
dodal starosta.
Projektová dokumentace na nový chodník je již hotová a projektant jí zaslal dotčeným organizacím a institucím k vyjádření. Obec
by měla v průběhu léta obdržet
stavební povolení. Již nyní probíhá příprava žádosti o dotaci na
Státní fond dopravní infrastruktury na uskutečnění tohoto projektu. Žádost bude obec podávat
v říjnu letošního roku.
Pokud budou Dobřejovice v dotačním programu úspěšné, stavba chodníku od této autobusové
zastávky až k přechodu u hřiště
by mohla začít již v příštím roce.
Část prací má být ale hotová
ještě dříve. Již nyní probíhá přeložka překážejících sloupů, v přípravě je také výstavba nových, posunutých plotů v nejužším místě
chodníku.
n Milan Hulínský

Firma OPTREAL vybuduje
nové napojení vodovodu

J

iž v loňském roce vyšlo na základě nového Generelu jesenického vodovodu najevo, že
pro napojení lokality společnosti OPTREAL Nad Pražskou cestou
bude nutné vybudovat nové připojení na páteřní vodovod. Zároveň se musí postavit šachta s redukčním ventilem, který zajistí
propojení stávajícího vodovodu
v obci s novým připojením. „Původně chtěl developer po obci,
aby tyto zásahy provedla na své
náklady. Po řadě jednání uznal, že
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tato opatření jsou v jeho zájmu,
a zavázal se je ve své režii vybudovat,“ popisuje průběh jednání
starosta Martin Sklenář. Zastupitelstvo obce proto na svém březnovém zasedání mohlo schválit
smlouvu o smlouvě budoucí kupní, ve které se společnost OPTREAL zavazuje na vlastní náklady vybudovat tuto stavbu a následně
ji převést do vlastnictví obce za
symbolickou částku 1 000 Kč (bez
DPH).
n Milan Hulínský

myslem bylo umístit všechny regulace ohledně veřejného pořádku přehledně
do jedné vyhlášky. Doposud se
této problematice věnovaly čtyři
různé dokumenty, a to bylo pro
obyvatele velmi nepřehledné.
Text vypracoval obecní úřad ve
spolupráci s pracovníky Odboru
veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra. Nová vyhláška tak zároveň odpovídá platným
zákonům a předpisům.
Aktualizovaná vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci, pravidla pro pohyb jiného zvířectva
na těchto prostranstvích, udržování veřejného pořádku a čistoty,
ochranu veřejné zeleně, používání zábavní pyrotechniky, požívání alkoholických nápojů, hlučné
činnosti a stanovuje případy, při
nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší.
Při schvalování se na zastupitelstvu hojně diskutovalo nad řadou
bodů. Nejvíce návrhů padlo k navrženému zmenšení omezení pro
používání hlučných přístrojů (jako
jsou sekačky, motorové pily, brusky). Místostarosta navrhl, aby bylo možné tyto činnosti provozovat
v sobotu již od 10 hodin, místo původních 14 hodin. Tento návrh byl
nakonec schválen. Zastupitelé rovněž schválili omezení těchto činností o sobotách, nedělích a svátcích, a to večer po 20:00.
Věříme, že uvedené regulace,
které mají za cíl pokud možno
bezproblémové sousedské soužití
v naší obci vezmete všichni za své
a budete je respektovat.
n Obecní úřad Dobřejovice

HLAVNÍ PRAVIDLA
S účinností od 1. dubna 2020
jsou v obci platná tato nařízení
týkající se veřejného pořádku:
Pohyb psů na veř. prostranství
Na veřejných prostranstvích
v zastavěné části obce je možný pohyb psů pouze na vodítku.
Osoba doprovázející psa je povinna odstranit případné znečištění způsobené psem.
Používání zábavní pyrotechniky
V zastavěných částech obce je
zakázáno používat zábavní pyrotechniku. To se nevztahuje na
oslavy konce roku a odůvodněné výjimky udělené starostou obce.
Čistota, ochrana zeleně
Na plochách veřejné zeleně je
zakázáno poškozovat, ničit nebo znečišťovat zeleň, stát nebo
jezdit motorovými vozidly,
rozdělávat otevřený oheň.
Požívání alkoholických nápojů
Požívání alkoholických nápojů
a zdržování se s otevřenou lahví je zakázáno na veřejných prostranstvích v centru obce a dále
v rekreační zóně u rybníku Skalník. To se nevztahuje na oslavy
konce roku a odůvodněné výjimky udělené starostou obce.
Hlučné činnosti o víkendu
Provozování a používání hlučných strojů a zařízení (např. sekaček, křovinořezů, motorových
pil, cirkulárek, atp) je možné
o sobotách od 10:00 do 20:00
a o nedělích a státních svátcích
v době od 14:00 do 20:00.
Kratší noční klid
O silvestrovské noci a při 11 vyjmenovaných kulturních akcích
se posouvá začátek nočního klidu na druhou hodinu ranní.
Celou vyhlášku najdete na úřední desce obecního úřadu a na
www.1url.cz/@VerejnyPoradek.

18. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Vzhledem k aktuální situaci dubnové zasedání zastupitelstva neproběhne. Zasedání by bylo svoláno na
16. 4. 2020 pouze v případě neodkladné potřeby.
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Pojízdná prodejna pekárny V sále Spolkového domu
otevírá i v sobotu dopoledne je nový příjemnější povrch

P

ojízdná prodejna dobřejovické pekárny stojí na parkovišti před
fotbalovým hřištěm již takřka rok. Novinkou je, že od 21. 3. 2020
má otevřeno i v sobotu od 7:00 do 12:00. Otevírací doba ve všední
dny zůstává stejná, tedy od 7:00 do 18:00. n Obecní úřad Dobřejovice

Kontejnery na návsi sleduje
nová průmyslová kamera

N

ucená přestávka v provozu Spolkového domu Dobřejovice byla
využita k instalaci nové podlahové krytiny v sálu. Spolkový dům
je totiž již od svého otevření v roce 2016 nejvíce využívaný na
různorodé cvičící lekce dospělých i dětí. Pro tyto aktivity je však stávající podlaha z keramické dlažby velmi nevhodná. Je totiž velmi tvrdá
a studená. „Po řadě konzultací jsme vybrali profesionální povrch zvaný
baletizol. Ten je velmi vhodný pro veškeré aktivity, které se zde konají.
Zároveň je možné jej pouze položit na dlažbu a zafixovat oboustrannými lepicími páskami, aby nebyla poškozena dlažba pod ním,“ vysvětluje místostarosta Jan Chvátal. „Pokládku jsme provedli vlastními silami
na konci března. Spolkový dům tak hned po svém znovuotevření uvítá
všechny návštěvníky měkčí a teplejší podlahou," uzavírá místostarosta.
n Milan Hulínský

Nové sloupy umožní rozšířit
chodník v Čestlické ulici

S

tanoviště na tříděný odpad na návsi je poměrně často dějištěm
mnoha nešvarů. Někteří neukáznění lidé do kontejnerů nebo vedle nich odhazují tašky se svým směsným odpadem. „V poslední
době se nám také několikrát stalo, že jsme zde chytli pracovníky stavebních firem, jak kontejnery zaplňují papíry a plasty ze staveb. Ty jsou ale
právnické osoby povinny likvidovat za své - například ve sběrném dvoře,“ stěžuje si místostarosta Jan Chvátal. Chybou také je, když tyto kontejnery využívají projíždějící obyvatelé okolních obcí.
Zvyšují totiž náklady, které Dobřejovice vynakládají na systém
sběru komunálního odpadu z obecního rozpočtu. Ročně je to přes
700 000 Kč. Tento systém je určen pouze pro občany Dobřejovic, kteří
se na jeho provozu spolupodílí svými platbami za popelnice. Tedy nikoliv pro obyvatele jiných obcí a pro firmy, i kdyby měli sídlo v naší obci.
„Vzhledem k tomu, že nepomohly prosby ani informační cedule, budeme se těmto nešvarům bránit důrazněji. Chtěl bych poděkovat Jirkovi
Brabcovi za instalaci profesionální otočné kamery, která nám umožní
hříšníky odhalovat a pokutovat,“ vysvětluje budoucí postup obce starosta Martin Sklenář. Všechny výše uvedené skutky jsou totiž přestupkem se sankcí až 50 000 Kč. Viníci budou pomocí záznamu z kamery
odhalováni a pokutováni obecní policií.
n Milan Hulínský

V

průběhu března padla další z mnoha překážek pro rozšíření úzkého chodníku na Čestlické ulici. Nyní jsou tam čtyři nové sloupy
elektrického vedení. „Díky tomu bude možné odstranit tři sloupy, které omezovaly průchod po chodníku, nebo by do něj zasahovaly
po jeho plánovaném rozšíření,“ shrnuje důvody změny starosta Martin
Sklenář. Přestože zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o přeložce vedení již v lednu loňského roku, kvůli zpoždění na straně provozovatele
elektrické sítě a jeho dodavatele k ní došlo až nyní. „Současně se vztyčením nových sloupů jsme zajistili instalaci dvou nových dopravních
zrcadel, aby obyvatelé nemovitostí v tomto nepřehledném úseku mohli
bezpečněji vyjíždět a přecházet,“ doplňuje starosta.
n Milan Hulínský
www.dobrejovice.cz
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Pražský magistrát nechává zpracovat
studii odtokových poměrů v povodí Botiče

Mnozí z vlastníků pozemků v naší obci nedávno obdrželi do schránek dopis
s žádostí o vyjádření ke
studii odtokových poměrů v povodí Botiče. K této
studii, ale i k záměrům obce Dobřejovice přinášíme
další informace.

Z

miňovaná studie je zpracovávaná společností Sweco
Hydroprojekt a.s. a byla zadána Hlavním městem Praha. Obsahuje řadu návrhů na zlepšení
protipovodňových opatření.
V naší obci navrhuje především novou suchou nádrž za silnicí II/101, rekonstrukci Mlýnského rybníka, protipovodňová
opatření nad Horní ulicí, revitalizaci vodního toku Dobřejovického
potoka včetně obnovy lávky u hřiště, či revitalizaci vodního toku

u Modletic. Je nutné zdůraznit, že
to jsou prvotní návrhy hydrologů,
zatím neprojednané s vlastníky.
Není také vyřešeno, kdo by opatření navrhovaná hlavním městem
na území Středočeského kraje realizoval.
Obec Dobřejovice však co se
týká protipovodňových opatření sama nespí. Ve spolupráci s Povodím Vltavy připravujeme opravu podemletého břehu
u fotbalového klubu. Na to naváže vybudování nové, širší lávky
u hřiště a přírodně blízké úpravy
potoka v centru obce. Díky nim se
potok stane ozdobou naší návsi.
Obec také s hydrology a odborem životního prostředí řeší možný rozsah suché nádrže nad obcí.
Pokud by se ukázalo, že by suchá nádrž byla opravdu schopna ochránit Dobřejovice před
povodněmi, vyhověla by požadav-

kům ochrany přírody a zároveň
by náklady na její výstavbu byly úměrné zabráněným povodňo-

vým škodám, začne obec jednat
s vlastníky dotčených pozemků.
n Obecní úřad Dobřejovice

Maximální rozliv vody v navrhované suché nádrží nad silnicí 101.

CO, K DY, KDE V DOBŘEJOV IC ÍC H

Dění v MŠ Korálek

J

ak už bývá poslední únorový den v naší školce zvykem,
uspořádali jsme i letos karneval. Pro děti byl připraven zábavný dopolední program s Jiřím Počtou plný tance a soutěží. Hledaly
se diamanty, chytaly se bublinky… Děti se převlékly za své oblíbené pohádkové postavy - princezny, supermany, rytíře, piráty
či berušky. Všichni si dopoledne náramně užily. Jako překvapení na závěr představení za dětmi
přispěchalo oblíbené pohádkové
prasátko Pepina.
Ke konci školního roku máme
s dětmi naplánováno několik výletů. První výlet by se měl uskutečnit

23. 4. 2020 do skanzenu v Přerově
nad Labem na výstavu „Velikonoce“ ke svátkům jara. Děti se s námi
vrátí v čase a dozvědí se o tom jak
se dříve žilo na vsi.
Další výlet by měl proběhnout
7. 5. 2020 na zámek Berchtold
a posledním výletem by se měl
stát dne 10. 6. 2020 hrad Točník,
kterým nás provedou pohádkové postavy. Uvidíme, jak to všechno dopadne, vždyť jen v březnu
byla vzhledem k mimořádné situaci zrušena dvě divadélka. A dne
13. 3. 2020 byl vzhledem k probíhající pandemii koronaviru do odvolání přerušen provoz naší MŠ.

n Jana Horká

ÚKLID VŠECH KOMUNIKACÍ ČISTÍCÍM VOZEM
PROBĚHNE VE STŘEDU 8. DUBNA 2020

Stejně jako v loňském roce proběhne i letos čištění
komunikací. Aby mohl úklid proběhnout opravdu
na všech komunikacích, neparkujte prosím tento den vaše vozidla na ulicích. Tam by mohla blokovat průjezd čistícího vozu. K parkování využijte
váš pozemek, případně parkoviště u fotbalového
hřiště, obecního úřadu, nebo u spolkového domu.
Předem děkujeme za respektování této prosby.
n Obecní úřad Dobřejovice
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„Nejčastěji si knihy půjčují ženy,“
říká dobřejovická knihovnice Vlasta Marcinková.

V

lasta Marcinková (75) je
spjata s Obecní knihovnou Dobřejovice již od roku
1973. Místní rodačka totiž mimo
zájem o vyšívání, pletení a objevování krás českých hradů a zámků
vždy tíhla i ke krásám literárním.
A když se uvolnilo místo knihovnice, jako první obec oslovila tehdy vlastní členku kulturní komise,
zda by o vedení obecní knihovny
neměla zájem. Vlasta Marcinková
s tím tehdy souhlasila a od té doby se stará o kulturní dědictví, které se v knihách ukrývá.
Paní Marcinková, baví vás tato
práce? Co na ní máte nejraději
a naopak, co nejméně?
VM: Ano, baví mě velice. Jinak
by to asi nešlo. Snažím se, aby vše
bylo naprosto v pořádku a dělám
vše, jak nejlépe umím. Nejraději
mám, když k nám chodí lidé a nejsem v knihovně sama. Naopak ale
není nic, co by mě nebavilo. Vše, co
v knihovně dělám, má svůj smysl.
Víte, od kdy obecní knihovna
v Dobřejovicích funguje? Změnila se budova od té doby nějak?
VM: Kdysi jsem na tuto otázku hledala odpověď. Přesné datum jsem ale nedohledala. Bylo to
ale přibližně od roku 1920–1925.
Pro zajímavost, v roce 1939 bylo
v knihovně 171 knih. Nyní máme
ve volném výběru knih kolem tisíce kusů. Knihovnu jsem také od
mého působení musela pětkrát
přestěhovat. Můj ohromný vděk
patří všem, kteří nám se stěhováním pomohli. Sama bych to určitě nezvládla.

Kde tedy nyní knihovna sídlí?
VM: Nejedná se přímo
o knihovnu, jakou si mnozí mohou představovat. Sídlíme totiž
ve spolkovém domě. V místnosti,
která je běžně využívána jako tělocvična. Mezi mé další povinnosti tak patří před otevřením připravit stoly, židle atd. Po zavření
zase musím vše sklidit, což není
zcela ideální. Tělocvična je sama
o sobě trochu pustá.
Jakou máte otevírací dobu?
VM: Oficiálně každý pátek od
15:00 do 17:00. Ale když se povídá či se někdo v knihovně sejde,
tak i déle. Místní také vědí, že pokud nemohou v pátek z nějakého důvodu knihy vrátit, stačí mi
je přinést domů. Já je do knihovny už odnesu.
Kolik máte přibližně výpůjček
za rok?
VM: Za loňský rok se pohybujeme na bezmála pěti stech výpůjčkách.
Všimla jste si za ty roky nějakých výkyvů, co se návštěvnosti
knihovny týče?
VM: Ano, dlouho mě mrzelo,
že čtenářů ubývá. Nyní se to ale
konečně zase rozhýbává. Vděčíme tomu i spolku Duha, který se
k nám přidal. Vedou zde kroužky
pro děti, takže je to tu mnohem živější a veselejší. Nejčastěji si knihy půjčují ženy, řekla bych tak
nad padesát let. Ale díky dětským
kroužkům nyní i maminky. Několik čtenářů je i z okolních obcí.

Když zase lidé jeví o knihy zájem, máte nějaký systém obměňování knižního fondu?
VM: Knihy měníme s Říčany
a Benešovem. Nákup knih totiž
nemá v dnešní době moc cenu. Do
Říčan jezdím v rámci obměňování
fondu sama. Z Benešova nám knihy dováží. V Dobřejovickém fondu, což je majetek obce, máme na
sedm set knih. Máme různé naučné knihy, rukodělné, pro zahrádkáře, o vaření a také beletrii.
Liší se nějak knižní fond mezi
těmito obcemi?
VM: Ano, liší. Z Benešova většinou dovezou knihy novější. V Říčanech jsou to naopak knihy o něco starší. Samozřejmě také mohu
požádat o díla určitých spisovatelů, pokud někdo u nás v knihovně
shání něco specifického. Když to
ve výměnných skladech mají, tak
není problém se domluvit.
Mohou Vám lidé nosit i již přečtené knihy, o které nadále nemají zájem nebo je chtějí nabídnout k přečtení i sousedům?
VM: Ano, samozřejmě mohou.
Dokonce tu máme ohromnou polici, kde je minimálně na pět set
knih ve volném výběru. Jedna se
nachází na chodbě spolkového
domu a jedna je přímo v místnosti
knihovny. Každý může přijít a tyto
knihy si přečíst. Dvě obdobné police jsou i na obecním úřadě. Před
osmi, deseti lety se k nám takto
dostaly opravdu staré knihy, nyní
jsou to spíše ty novější.

Nabízí knihovna případným
návštěvám i jiné služby?
VM: Jistě! Každý, kdo přijde,
může dostat kávu, čaj a někdy
i sušenku. (smích)
Slyšeli jsme, že byste ráda prostory knihovny nabídla například seniorům k setkávání? Napadají vás i jiné možné způsoby
využití prostoru?
VM: Díky sdružení DUHA Dobřejovice se prostor nyní využívá pro
konání hezkých akcí. Budeme se
snažit i nadále, aby alespoň jednou
za měsíc knihovna ožila zajímavými
besedami, setkáními a tak podobně. Například sousedské posezení
s Lukášem Kotlárem, který prezentoval svou cestu a život dětí v dětských domovech, bylo neuvěřitelné.
Prozraďte nám nakonec – jak
spořádaní jsou Dobřejováci při
využívání obecní knihovny?
VM: Jsou naprosto spořádání!
Knihy vrací navíc i ve skvělém stavu, občas někdo něco vrátí pozdě,
což ale není žádný velký problém.
Chtěla bych také říci, že vždy,
když knihovna cokoliv potřebovala nebo potřebuje, tak mi vždy
zastupitelstvo vyšlo maximálně
vstříc. Za to jsem jim moc vděčná.
n Milan Hulínský

OBECNÍ KNIHOVNA
U Kapličky 44, Dobřejovice
Otevřeno: V současnosti je do
odvolání knihovna uzavřena.
Poté každý pátek 15:00 - 17:00.
www.dobrejovice.cz
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Dobřejovický uličník

Nad původem názvu ulice
U Kapličky není třeba dlouze bádat. Je za ním opravdu krásná růžová kaplička
stojící na prostranství před
dobřejovickou pekárnou.
Tato ulice je jednou z nejstarších a nejzachovalejších ulic v naší obci. Vždyť všechny stávající domy v polovině této ulice směrem
ke Košumberku jsou zanesené
již na mapě z roku 1841. Vlastní
kaplička v té době ale ještě nestála. Kapličku dle historické kroniky obce z roku 1939„…zbožní občané Dobřejovští roku 1879 ku cti
Matky Kristovy Marie a matky její sv. Anny vystavěli. K této kapličce když byla suchá léta se utíkali
prosíce o pomoc Matku Boží a sv.
Anny jichžto sošky uvnitř kapličky
na malém oltáříčku jsou chovány. Se soškami těmito se vydávaly na poutě: na sv. Horu, do Staré
Boleslavi a kapličce ke Zdiměřicům. Vůdcem a zpěvákem procesí
byl starý Cíp a Jeřábek. Sošku sv.
Anny nosívaly ženy oblečeny v bílé
sukně, černé kabátky, na hlavách
mívaly modré hedvábné šátky,
kolem pasu modré široké stuhy.
Sošku P. Marie nosily děvčátka
oblečená v bílé šatečky zdobené
modrými nebo červenými stužkami a na uměle zvlněných hlavách
zelené ozdobné věnečky. Sošky tyto nosily na zvláštních nosítkách.

8
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Na kapličce jest zvonek, kterýmžto se zvonívalo když procesí vycházelo za vsi a vracelo se zase
z pouti domů i při jiných příležitostech: jako když někdo ve vsi zemřel, pohřeb když vycházel ze vsi,
aneb když vypukl oheň. Ku konci
světové války roku 1918 byl zvonek zrekvírován a odnešen ze vsi.
Roku 1922 dali místní příslušníci
církve č.s. zhotoviti u pražského
zvonaře Arnošta Děpolda zvonek
nový s poprsím M. Jana Husa.
Stál 820 Kč. U Kapličky v prvních
letech po ustavení se církve československé u nás kněz církve této
vykonával mši husitskou.“
Kaplička po 2. světové válce
chátrala, byla opravena až v roce 1976. V roce 2000 pak dokonce došlo k odcizení zvonu. Roku
2008 proběhla celková oprava
kapličky do její dnešní podoby.
Zvon ale obnoven nebyl, na jeho
místě visí jen nefunkční atrapa.
Úklid a výzdobu kapličky si od letošního roku vzala na starost sousedka Niki Justová.
V těsném sousedství kapličky se nacházel památkově chráněný strom - lípa srdčitá. V roce
2010 se z něj odlomila velká větev. Z důvodu napadení houbou
byl po několika letech strom pokácen. V roce 2012 proběhlo v ulici U Kapličky vybudování vodovodu a kanalizace. Současně byl
také nově položen povrch komunikace.
Pojďme se ještě zastavit u nejvýznačnějších budov v této ulici: ve
stavení č.p. 11 na rohu s ulicí Košumberk byla původní dobřejovická (panská) kovárna. Ta sloužila až do roku 1870. Tehdy byla

y

čk

li
ap
K
U

vystavěna nová kovárna na obecním pozemku na návsi u mostu,
o které jsme psali v lednovém čísle. Roku 1907 zřídil v části domku
č.p. 11 pan Karel Druksa koloniální obchod (pan Druksa byl kromě toho ještě tesařem a hudebníkem). Prodejna potravin zde byla
až do roku 1964, kdy byl vystavěn
objekt Jednoty na návsi.
V nynější Staročeské pekárně, domě č.p.13, je v historických
pramenech již roku 1578 zmiňována krčma. Hospoda na tomto
místě vydržela až do padesátých
let. Následně byl v tomto domě
Místní národní výbor. V budově byla i knihovna, v sále se ta-

ké promítaly filmy a sloužil jako
svatební síň či klubovna. V roce
1999 byl úřad přesunut na nynější místo na náves, majiteli objektu č.p. 13 se stali manželé Šindelářovi a zřídili v něm pekárnu.
K zajímavé historii tohoto objektu se určitě ještě vrátíme podrobněji v některém z dalších vydání.
Jako poslední zmíníme budovu
č.p. 44 na opačném konci ulice
U Kapličky. Jedná se o původní
mateřskou školku, která byla následně v restitucích vrácena soukromému majiteli. V roce 2016 si
objekt pronajala obec a byl zde
vybudován Spolkový dům Dobřejovice.
n Jan Chvátal
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Dobřejovice ve fotografiích včera a dnes
Najít místo, ze kterého byla pořízena fotografie ze
slavnostního odhalování
pomníku padlým v 1.světové válce, nebylo vůbec
jednoduché. Pomník totiž
původně stál na zcela jiném místě než dnes.

P

omník nyní nalezneme na
naší návsi v parku vedle
pošty. Tam ale v době odhalení pomníku byly podle archivních leteckých fotografií pouze stromy a vůbec žádné budovy.
Dle vzpomínek pamětníků zde, za
zámeckou zdí, byl navíc v té době rybník. Nakonec se mi podařilo na starých leteckých fotografiích původní umístění pomníku
najít - nacházel se na křižovatce
ulic Skalická, Na Návsi a Kaštanová. Byl tedy v místě, kde se nyní otáčí autobusy hromadné dopravy. Zajímavé také je, že obrys
původního pomníku zůstal až do
dnešních dní propsaný v katastrální mapě jako hranice jednoho
z obecních pozemků.
A jak pomník vlastně vypadá?
Na jeho podstavci je umístěn nápis „Padlým rodákům ve světové válce 1914 - 1918“, který výše
na pískovcovém kvádru doplňuje
deska se jmény 11 padlých a kovový reliéf malého státního znaku
Československé republiky.
O vybudování pomníku se dočteme v dobřejovické kronice
z roku 1939: „Kroužek divadelních ochotníků za předsednictví
Josefa Kouckého si vzal za úkol
z výtěžku z her a přispění místních občanů postaviti padlým
příslušníkům zdejší obce ve světové válce pomník, což se jim
v plné míře podařilo. Pomník
představuje československého legionáře s puškou v rukou připraveného k obraně práv a svobody
své milé vlasti. Zhotovil a postavil Bohumil Pánek mistr kamenický z Říčan. Podezdívku pod pomník která jde hodně do hloubky
provedl Josef Maňas a Václav
Bursík. Pomník byl odhalen 14. 5.
roku 1922 za velké účasti jak domácího tak přespolního obecenstva, hasičů, též Sokolové z Průhonic se této slavnosti zúčastnili
a pán učitel Hlinka z Kuří přednesl pěknou řeč.“

DŘÍVE: Slavnostní odhalení pomníku padlým v 1. světové válce 14. května 1922.

NYNÍ: Toto místo se od základu změnilo. Pomník a většina budov už na svém původním místě nestojí.
Až paní Vlasta Marcinková mi
objasnila, co se stalo s výše popsanou sochou legionáře, kterou
bychom na pomníku nyní hledali
zcela marně. Na začátku německé
okupace v době II. světové války
sochu, která stála na vršku současného pomníku, neznámo kdo
odstranil. A od té doby se už nikde neobjevila.
Narazil jsem také na nesrovnalost v počtu padlých: zatímco kronika popisuje, že do první světové
války narukovalo 82 mužů z Dobřejovic, z nichž 13 padlo, na po-

mníku jich je uvedeno jen jedenáct. Přesný počet už nezjistíme.
Podle popisku na rubu historické fotografie na ní řeční pan Bursík. Z našeho pohledu vlevo by
měly být děti Chaloupkovy, vpravo pak Vykusovy. Paní Marcinková
pak doplnila odhad, kdo další by
mohl na fotografii být: hasič vlevo je asi pan Josef Forejt, vpravo
stojí nejspíše pan Václav Papírník.
Doporučuji vám - jděte se na tato místa podívat a připomenou si
historii naší obce.

n Jan Chvátal

Pomník ve své dnešní podobě.
www.dobrejovice.cz
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Tip na cvičení od Táni Lipowské
V době pandemie je třeba
posilovat náš imunitní systém. Pojďme si denně zacvičit nejznámější jógovou
sestavu „pozdrav slunci“.

1

3

2

T

ato sestava má blahodárné
účinky na celé tělo. Zvyšuje
srdeční činnost, prokrvuje
organismus, podporuje spánek,
ale hlavně toto cvičení zahání starosti a uklidňuje! Je také nenáročné na prostor.
Ráda bych vám představila variantu cvičení, kterou na západě
popularizoval André van Lysebeth. Jedná se o dynamickou sestavu
- v každé pozici se střídá buď vždy
jeden nádech nebo jeden výdech
jak je popsáno u fotografií. Během cvičení je tedy důležité, abyste skloubili dech a pohyb. Zpočátku vám to zřejmě úplně nepůjde.
Nechte dech prostě plynout a jen
se snažte si zapamatovat pořadí
jednotlivých cviků. Jak se ale budete zlepšovat a cviky si osvojovat,
zaměřte pozornost právě na koordinaci dechu a pohybu.
Cvičení se věnujte pár minut
denně. Naším cílem by mohlo být
dosáhnout nejprve 5 minut, kdy
dáme v poměrně svižném tempu
14 kol (pozdravu slunce) a pak až
10 minut - cca 40 kol.
Ideální čas pro cvičení je hned
po ránu (při rychlejším tempu se
zpotíte, rozproudíte krev a energii
- je to výborná rozcvička).

výdech

4

nádech

6

5

nádech

výdech

nádech

výdech

11

10

výdech

nádech

3

2

nádech
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Varianta pro děti - „Zvířecí pozdrav sluníčku“
1

zadržet dech

9

8

7

výdech

zajíc

4

výdech
Výše uvedenou sestavu zvládnou děti. Kdyby se jim přece jenom zdála byt těžká, níže posílám
fota sedmi za sebou jdoucích cviků “zvířecího pozdravu sluníčku”.
Užijte si krásné cvičení pod heslem: “stačí krátce, ale denně!”
n Táňa Lipowská

SOUTĚŽ
výchozí pozice

5

kobra

7

6

pes
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žirafa

kočka

výchozí pozice

Pošlete mi na lipota@email.cz,
nebo na WhatsApp číslo
776 633 974, případně na FB
Táňa Lipowská krátké video
s vaším provedením pozdravu
slunce. Dostanete hodinu jógy
zdarma, až bude koronavirové
období za námi. Cvičíme ve
Spolkovém domě každé pondělí
a středu vždy od 19h. Když je
venku krásně a teplo, cvičíme
na čerstvém vzduchu na hřišti.
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KRIZOV É ŘÍZENÍ

Jak správně nosit roušky
a pečovat o ně?

BUĎTE V OBRAZE S MOBILNÍM ROZHLASEM!
Rádi byste v případě krizových událostí dostávali upozornění přímo do
vašeho telefonu? Připomínáme, že již rok Obec Dobřejovice zasílá zdarma informační a krizové SMS občanům zaregistrovaným do platformy
Mobilní Rozhlas. Registrace je možná při stažení mobilní aplikace, na
webu dobrejovice.mobilnirozhlas.cz případně na obecním úřadu.

Přinášíme vám připomenutí několika základních pravidel k nošení roušek a také tipy, jak se o ně starat, aby
vám přinesly požadovanou ochranu
a bezpečně vám sloužily.
• Před nasazením (a po sundání)
roušky použijte na ruce dezinfekci nebo si je umyjte mýdlem.
• Rouškou si zakryjte nos a ústa
a ujistěte se, že mezery mezi rouškou a obličejem jsou co nejmenší.
• Během nošení se roušky nedotýkejte.

PÉČE O ROUŠKU

• Roušku sundávejte vždy zezadu za tkaničky.

• Jakmile je rouška vlhká, vyměňte ji za novou.

• Látkovou roušku je možné používat opakovaně.

• Po použití je ovšem nutné ji vyvařit (či vyprat v pračce na 90 °C) a vyžehlit z obou stran na maximální teplotu

90 ºC
90°C

10 min

2–3×
2-3x

max.
max

hod.
14 den

n Obecní úřad Dobřejovice

INZERC E

Paštiková
bonboniéra
s ovocem

Paštiková
bonboniéra
s vínem

mix
výc
mio

pré

Provensálská
paštika
s dekorací

hp
ik
ašt

PÉČE O ROUŠKU
Velikonoční
paštiková
bonboniéra

Mandlová
paštika
s dekorací

Paštika
s kachními
játry
a dekorací
pomeranče

Bruselská
paštika
s kanadskou
brusinkou

VELIKONOCE PRO GURMÁNY!

www. pateduchef .cz

90 ºC

10 min

PdCh Velikonoce 2020 A5.indd 1

2–3×

max.

4 hod.

www.dobrejovice.cz
11
12.03.20 11:35

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 4 / 2020

Obecní úřad nabízí
pomoc občanům
Obecní úřad zajišťuje pro občany následující prostředky a služby:

Bavlněné roušky
Díky usilovné práci dobrovolníků z naší obce máme k dispozici bavlněné roušky, které jsme schopni okamžitě doručit na Vaši adresu.

Desinfekční prostředek Anti-COVID
Zakoupili jsme 400 litrů desinfekčního prostředku, který je vhodný na
desinfekci rukou a ploch. Zároveň jsme zakoupili 1l lahve s uzávěrem,
abychom je mohli distribuovat přímo k Vám.

Zajištění nákupů pro seniory

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY
Obecní úřad
Dobřejovice
Obec 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:
do odvolání ozavřena, jinak
pátek 15:00–17:00
Pošta Dobřejovice
Na Návsi 3
251 01 Dobřejovice
Tel.: 954 225 170
Obecní policie Vestec:
Tel.: 739 156 156,
702 277 227
Kontakt na finanční úřad:
Tel.: 323 627 305,
323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz

Ve spolupráci s dobrovolníky zajišťujeme nákupy potravin, léků, drogerie, zeleniny apod. pro seniory, dlouhodobě nemocné a občany v
karanténě.

Kontakt na Okresní správu
sociálního zabezpečení
Praha-východ:

Rozvoz obědů pro seniory

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

Ve spolupráci se společností Kvalitní podzim života zajišťujeme rozvoz
obědů pro seniory a dlouhodobě nemocné občany.

V případě, že máte zájem o kteroukoli výše uvedenou službu, neváhejte nás kontaktovat na telefonních
číslech obecního úřadu (607 058 184), nebo starosty (725 021 828).

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nabídka práce: Pokladní v Průhonickém parku
Do pokladny Průhonického parku přijmeme
pokladní na sezónní výpomoc a zástupy za
stálé pokladní v době nemoci a dovolených.
Nástup duben 2020.
Požadujeme: znalost práce na PC, komunikativnost, vstřícnost, znalost AJ nebo NJ vítána.
Bližší informace:
Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Průhonice, tel.: 271 015 153, 602 305 616, pr@ibot.cas.cz

Kontakt na Úřad práce,
kontaktní pracoviště
pro Prahu-východ:
Tel.: 950 151 111
Fax: 950 151 302
e-mail: posta@py.mpsv.cz
Poruchy veřejného osvětlení
Telefon: 800 101 109
– je nutné uvést číslo lampy,
která nesvítí, a ulici.
Poruchy elektřiny
Telefon: 840 850 860
Poruchy plynu
Telefon: 272 767 300
Informační linka koronavir
Telefon: 1212
Při vážných zdrav. problémech
Telefon: linky 155 či 112
Informace o stavu v obci
www.dobrejovice.cz
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