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Milí Dobřejováci,
sice pomalu, ale přece, se naše životy vracejí do obvyklých kolejí.
Věřím, že pandemie bude brzy za
námi a začneme žít opět naplno.
Důležité je, že pandemie nedokázala náš život zcela paralyzovat.
A samozřejmě to platí i o Dobřejovicích. Pustili jsme se do projektu
úprav na Košumberku. Připravovaná výstavba okružní křižovatky na Herink získala rozhodnutí
o umístění stavby a pilně pracujeme na přípravě stavebního povolení. To bychom rádi do podzimu měli v ruce. Byla vypsáno
výběrové řízení na výstavbu cyklo a pěší stezky do Modletic. Velmi dobrá je i zpráva, že se nám
podařilo v loňském roce hospodařit s obecním rozpočtem tak, že
jsme uspořili téměř 4,5 milionu
korun. Ty se nám budou nyní moc
hodit pro uskutečnění našich společných plánů při zvelebení Dobřejovic. Zpracování strategického
plánu obce se blíží ke konci a rádi bychom ho předali ke schválení
na červnovém jednání zastupitelstva obce. Chystáme také rozšíření kapacity obecní čističky odpadních vod při využití a zefektivnění
její současné technologie.
Zmínil jsem jen několik důležitých věcí. Více se o nich, ale nejen o nich, dočtete v tomto vydání Dobřejovického zpravodaje.
A ještě jedna zajímavost. Rozhodli jsme se, že na facebookové
stránce obce budeme prozatím
nabízet přímý přenos z veřejného
jednání obecního zastupitelstva.
Těším se na setkání s vámi. Třeba
při promítání letního kina, které
by se mělo uskutečnit na fotbalovém hřišti 26. června. Mějte se
krásně. Přeji vám příjemné čtení.

váš starosta
Martin Sklenář

www.dobrejovice.cz

Dobřejovice jsou místo
pro život a ne jenom
zkratka pro auta!
Při přípravě nového strategického plánu zaznělo heslo „chodci především“. Zdá
se, že právě tato dvě slova
charakterizují postoj velké
části obyvatel naší obce:
Chceme, aby Dobřejovice
byly dobrým místem k životu a ne jen zkratkou pro
auta z okolních obcí.

N

ež se podaří tuto vizi uskutečnit, bude muset obec
dokončit desítky dílčích
projektů. A to zdaleka ne jen v dopravní oblasti! Právě v dopravě jsou ale již vidět první posuny
k lepšímu.
Koncem dubna byly na všechny
hlavní vjezdy do obce instalovány
nové měřiče rychlosti s kamerovým systémem. Jejich cílem je dosáhnout dodržování „Zóny 40“,
tedy omezení maximální rychlosti automobilů v celé obci na čtyřicet kilometrů v hodině. „Vzhledem
k úzkým a klikatým silnicím, velké
intenzitě provozu a desítkám problémových míst jako jsou přechody v nepřehledných místech, úzké
chodníky, či nedostatečné rozhle-

dové poměry na křižovatkách má
podle nás toto omezení rychlosti
v celé obci smysl,“ říká místostarosta Jan Chvátal.
Někteří řidiči ale omezení nerespektují a maximální dovolenou
rychlost překračují. Na sociálních
sítích proto kromě převažující
spokojenosti zaznívala především
ze strany přespolních řidičů k instalaci radarů také ostrá kritika.
„Někdo bohužel vnímá Dobřejovice pouze jako úsek, který je cestou
do práce nebo na nákupy třeba
projet co nejrychleji a to bez ohledu na bezpečnost,“ povzdechl si
starosta Martin Sklenář. „Dodržovat předpisy a brát tím ohled
na ostatní ale zabere při jednom
průjezdu obcí maximálně dvacet
sekund navíc. Řidič se tím ovšem
vyhne pokutě a hlavně případné
nehodě zaviněné nebezpečnou
jízdou,“ varuje starosta. Instalované měřiče mají také další funkce. Poskytují podrobnou každodenní statistiku intenzity dopravy
na všech hlavních vjezdech do obce. Statistiky jsou již nyní veřejně
přístupné na dopravním portálu
Středočeského kraje na interne-

tové stránce doprava.kr-stredocesky.cz/map. V současné době
také probíhá propojování kamer
na dispečink Policie České republiky. Záznamy z kamer budou policistům sloužit při odhalování
trestné činnosti v Dobřejovicích
i jejich okolí.
Různorodé reakce vzbudilo také zúžení široké silnice na návsi pomocí vodorovného dopravního značení a instalace velkých
květináčů do těchto míst. Ty nejen udělaly náves krásnější, ale
také jednoznačně vymezily prostor, kam automobily opravdu nepatří. „Tyto dočasné úpravy nám ukazují, jakým směrem
by se v budoucnu měl ubírat návrh dopravních úprav na návsi.
Tedy jasně vymezené plochy pro
automobily a zároveň více místa
pro chodce,“ hodnotí úpravy starosta Sklenář. Právě dokončovaný strategický plán s tím počítá.
Na jeho základě zadá již letos vedení obce architektonickou studii návsi a jejího okolí a také projekt trvalých dopravních úprav
v těchto místech.
n Milan Hulínský
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DOPRAVA

Na ulici Košumberk jsou v plánu
velké změny v oblasti dopravy
Chybějící autobusové zastávky, nepřehledné křižovatky, chybějící chodníky a přechody pro chodce.
To vše doprovázené vysokou rychlostí projíždějících
automobilů. Taková je současná situace v horní části
ulice Košumberk.

Ř

ešení nebude jednoduché
a bohužel ani rychlé. A to
i přesto, že autobusovou
zastávku ve směru z obce začal
již minulý rok stavět investor sousední lokality rodinných domů.
„Zastávka, jejíž výstavbu zajistilo předchozí vedení obce, se sice již staví. Bohužel k ní ale ne-

ní zajištěný přístup pro pěší.
A bez něj není možné jí zkolaudovat ani používat. Stejně tak nebylo v minulosti zajištěné ani místo
pro výstavbu zastávky v opačném
směru,“ vysvětluje starosta Martin Sklenář. Obec již udělala první krok ke koncepčnímu řešení
uvedených problémů. Obecnímu
projektantovi dopravních staveb,
společnosti PPU, předala zadání
a projektanti na jeho základě vypracovali dvě varianty řešení. Ty
byly předloženy zastupitelstvu,
které schválilo pokračování prací na variantě obsahující výhody obou návrhů. „Základem řešení bude umístění autobusových
zastávek v obou směrech do jízdních pruhů v místě těsně pod kři-

žovatkou s Horní ulicí. Jízdní pruhy se v tomto místě rozdělí dělícím
ostrůvkem pro zamezení objíždění stojících autobusů. A také pro
větší bezpečnost chodců na zde
plánovaném přechodu,“ představuje návrh Martin Sklenář. Součástí úprav bude také nový chodník k ulici U Křížku, napojení na
cyklostezku nad Horní ulicí, odvodnění komunikací i výstavba
veřejného osvětlení. Zástupce obce nyní čeká projednávání záměru s Dopravním inspektorátem
a Krajskou správou a údržbou silnic. „Již se také rozbíhají jednání
s majiteli všech dotčených pozemků. Zatím jsou všichni vstřícní
a chápou, že záměr je i v jejich zájmu. Za to bych jim chtěl moc po-

Přibližná vizualizace navržených změn. Pohled na křižovatku Košumberk x Horní ve směru od Modletic.

Původní radar z Čestlické
slouží nyní na návsi

V
2

www.dobrejovice.cz

času neměřil. Proto musel být zlikvidován. Původní radar z Čestlické ulice je ale zcela funkční a nyní
již slouží na novém místě při vjezdu na náves ze směru od Herinka.
n Obecní úřad Dobřejovice

děkovat,“ říká starosta Sklenář.
Pokud vše poběží hladce, mohla by obec získat stavební povolení začátkem příštího roku. S ohledem na termíny podávání žádostí
o dotace a lhůt spojených s výběrem stavební firmy je reálné, že
stavební práce by mohly proběhnout v roce 2022. „To, že úpravy na Košumberku bude možné
uskutečnit nejdříve za dva roky,
nás mrzí. Děláme vše proto, aby
to bylo co nejdříve. Složitost povolovacích procesů ale bohužel
nejsme schopni ovlivnit,“ uzavírá
místostarosta Jan Chvátal.
n Milan Hulínský

Nová křižovatka na Herink
má územní rozhodnutí
Obec Dobřejovice připravuje společně s Herinkem
a Jesenicí projekt výstavby
okružní křižovatky na nebezpečném křížení silnice
II/101 (Jesenice - Říčany)
s ulicí Jesenická.

důsledku instalace nových
radarů vznikla otázka, jak
naložit s dosavadními přístroji. Měřič rychlosti dříve umístěný na Košumberku již v poslední
době díky chybě nabíjení většinu

Návrh autobusových zastávek
umístěných v jízdních pruzích.

P

rojektová dokumentace, financovaná výše zmíněnými obcemi, je zpracovávána
již od roku 2018. Protože se daná křižovatka nalézá na dobřejovickém katastru, celý projekt koordinuje právě obec Dobřejovice.
Celý proces přípravy se vloni
o třičtvrtě roku zdržel díky poža-

davku města Jesenice na doplnění osvětlení křižovatky a nutnosti
zajistit pro něj odpovídající místo napojení elektřiny. Po vyřešení tohoto problému mohlo být začátkem dubna vydáno rozhodnutí
o umístění stavby.
Nyní byla zahájena fáze zajištění stavebního řízení. Cílem je získat stavební povolení do podzimu
letošního roku. Poté bude projekt
dle smlouvy předán Středočeskému kraji k realizaci. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je v období podzim 2021 až
jaro 2022.
n Obecní úřad Dobřejovice
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CO SE DĚJE NA RA DNIC I?

Hospodaření Dobřejovic skončilo
v roce 2019 výrazným přebytkem
Jak dopadlo hospodaření
obce Dobřejovice v roce
2019? Do čeho se nejvíce
investovalo a kde se naopak podařilo ušetřit?
A jak zhodnotil hospodaření obce nezávislý auditor?

R

ozpočtové příjmy činily
v loňském roce rekordních
22 551 971,88 Kč. Tato suma dokonce o více jak 3,2 milionu překročila původně plánované příjmy. Hlavním zdrojem byly
opět daně přerozdělené ze státního rozpočtu (takřka 15,3 milionů Kč) a daň z nemovitých věcí
(více jak 2,3 milionu Kč). Obec ale

nad rámec těchto prostředků získala například dotace na uskutečnění projektů ve výši 811 715 Kč.
Nezanedbatelný nebyl ani příjem
z pronájmu obecního vodohospodářského majetku ve výši přesahující 1,2 mil. Kč. Ve srovnání
s předchozím rokem se také například podařilo o třetinu zvýšit příjmy z pronájmu nemovitostí i z krátkodobých podnájmů ve
Spolkovém domě.
Na výdajích se i přes velké investice do majetku a do uskutečňování projektů (viz rámeček vpravo) naopak podařilo
významně ušetřit. Celkové výdaje obce činily 18 098 042,87 Kč,
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byly tedy oproti původně plánovanému
rozpočtu
nižší o více než 1,5 milionu.
„Je to mimo jiné důsledek důkladné
revize všech provozních nákladů,
kterou jsme provedli na začátku tohoto volebního období. Meziročně
jsme díky tomu ušetřili například
takřka třetinu nákladů na elektrickou energii či dvě třetiny nákladů
na úklid spolkového domu,“ uvedl
místostarosta Jan Chvátal.
Rozpočet skončil i přes uvedené mnohamilionové investice přebytkem ve výši 4 453 929,01 Kč.
„O tyto peníze se zvýší rezerva
obce. Díky právě dokončovaném
strategickém plánu již nyní víme,
jaké investice jsou v následujících
letech potřeba, aby se nám v Dob-
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řejovicích žilo ještě lépe. A na to
se tyto peníze budou moc hodit,“
shrnuje starosta Martin Sklenář.
Hospodaření obce také přezkoumal nezávislý auditor - firma
ATLAS AUDIT. Ta konstatovala, že
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
n Milan Hulínský

NEJVĚTŠÍ INVESTICE
roku 2019:
• Nákup domu č.p.36 na návsi
• Rekonstrukce ulice Příčné
mezi ul. Polní a V Porostlým
• Oprava komunikace k rybníku Skalník
• Oprava krajnice ul. Košumberk

Na obecní kanalizaci bude Provoz v Mateřské škole
možné připojit další budovy Korálek je opět obnoven
V Dobřejovicích je padesát
objektů dosud nenapojených na obecní kanalizaci.
Majitelům těch z nich, které nemají vlastní čističku či
vyváženou zkolaudovanou
jímku, hrozí od ledna příštího roku citelné sankce.

N

adpoloviční většina z výše
uvedených objektů má již
vybudovanou vlastní přípojku od doby výstavby kanalizačních řadů. Tam nebude s napojením problém. „S více jak
dvaceti budovami se však při
rozšíření obecní čističky v roce
2016 nepočítalo. My však chceme umožnit napojení majitelům
všech nemovitostí, u kterých je to

technicky reálné. Poté by jim už nehrozily velké pokuty od vodoprávního úřadu,“ vysvětluje místostarosta Jan Chvátal.
Obec proto zadala studii, která zhodnotila aktuální zatížení
čističky a také navrhla opatření
nutná pro zvětšení její kapacity
v rámci dosavadní technologie.
„Po posílení vzduchových dmychadel dojde k rozšíření kapacity
o více než čtvrtinu. Díky tomu budeme moci během několika týdnů
oslovit majitele dotčených nemovitostí s nabídkou na zřízení přípojek za podmínek, vycházejících
z původních příspěvků v dané lokalitě“, popisuje další postup
místostarosta Chvátal.
n Milan Hulínský

V

zhledem k ukončení nouzového stavu, rozvolňujícím se opatřením ve vztahu
k pandemii koronaviru a otevření prvních stupňů základních škol
schválilo zastupitelstvo obce znovuotevření MŠ Korálek Dobřejovice. Školka bude otevřena od

25. 5. 2020 za dodržení opatření,
uvedených v platných nařízeních
vlády k ochraně dětí i zaměstnanců. Provoz pak bude prodloužen
až do 15. 7. 2020 s ohledem na rodiče, kteří v době pandemie museli čerpat dovolenou.
n Obecní úřad Dobřejovice
www.dobrejovice.cz
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Obec zakoupí s podporou dotace nákladní elektromobil
Obec dlouhodobě trápí nedostatek techniky pro údržbu zeleně a pro další práce
v obci. Situaci pomůže řešit
plánovaná koupě nákladního elektromobilu.

Z

ázemí pro údržbu obce nebylo dlouhá léta příliš řešeno. Dosud byla k dispozici
jen malá betonová garáž umístěná u fotbalového hřiště. V ní
se tísnila jediná obcí vlastněná
technika. Tou je rider (tedy sekací traktůrek) a jeho příslušenství
pro letní i zimní údržbu.
Nové prostory jsou díky ukončené výstavbě nové montované
dvougaráže na oploceném pozemku vedle zámku již k dispozici.
„Z analýzy dosavadního způsobu
provádění údržby vyvstala potřeba nahradit zbytečné využívání rideru na činnosti, k nimž není určený. Zbytečně se ztrácí čas, ničí
stroj a spotřebovávají pohonné hmoty. Hledali jsme tedy takové vozidlo, které by vyhovělo na-

šim potřebám a vhodně doplnilo
dosavadní techniku,“ uvádí důvody pro pořízení elektromobilu
starosta Martin Sklenář. Na základě této analýzy vybrala obec
nákladní elektromobil SELVO
S2.DCH. Toto vozidlo má díky velikosti nákladního prostoru, elektricky sklápěné korbě, plné kabině pro práci v zimě či instalované
elektrické zásuvce velkou užitnou
hodnotu. Vůz disponuje také ho-

mologací pro provoz na pozemních komunikacích.
Vozidlo bude možné využít na
odvoz listí či větví, objemných
odpadů, na pravidelný výsyp košů v obci i na cyklostezkách, převoz techniky pro údržbu obce nebo materiálů pro drobné stavební
či údržbářské práce. Po instalaci
demontovatelné nádrže o objemu
600 litrů se dá také použít pro zálivku zeleně.

V rámci poptávkového řízení
se podařilo získat nejvýhodnější nabídku. Zároveň obec podala
žádost o dotaci ke Státnímu fondu životního prostředí z programu “Podpora alternativních způsobů dopravy” ve výši 40 procent
z celkových nákladů. Žádost o dotaci byla úspěšná a tak z obecního rozpočtu bude na nákup automobilu třeba uvolnit jen částku
261 360 Kč. n Milan Hulínský
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„Některé zboží není kvůli pandemii k dostání,“
říká provozovatel obchodu Na návsi Petr Hlubuček
Po stěhování do nedalekých Modletic hledal Petr
Hlubuček prostory vhodné
k podnikání v blízkosti svého bydliště. Taková možnost se mu nabídla přímo
v Dobřejovicích.

J

iž třináct let zde proto vede,
tento velký fanoušek rekreačního sportu, obchod s potravinami. Do jaké míry ale ovlivnila
pandemie koronaviru provoz obchůdku a na co se mohou zákazníci do budoucna těšit? To nám prozradil v rozhovoru.
Jak se Vám líbí v Dobřejovicích?
PH: Zdejší okolí je mi od počátku příjemné a cítím se tu skutečně doma. Nedá se přitom úplně vybrat, co zde mám nejraději.
Mezi favority ale určitě patří okolní příroda a místní pohoda. Výhodou je i skutečnost, že za různorodou kulturou je to odtud
jen kousek cesty. Navštěvuji proto často Průhonický park a Aquapark, divadla a výstavy.
Jak vás napadlo otevřít si obchod?
PH: V oblasti nákupu a prodeji žiji téměř celý život. Baví mě poznávat nové lidi, ať už obchodníky
či zákazníky, a nalézat stále nové
a kvalitnější zboží, které mohu nabízet za co nejnižší ceny na trhu.

Jaký sortiment ve svém obchodě nabízíte?
PH: Nabízím čerstvé pečivo
z malé hrnčířské soukromé pekárny, zeleninu, ovoce, čerstvé
uzeniny a sýry, mléčné výrobky,
mraženou zeleninu, zmrzliny, zákusky, potraviny, nápoje, drogerii, sezónní sortiment, který je
uzpůsoben například na Vánoce
a Velikonoce. Také si u nás mohou všichni pochutnat na kávě,
teplých párcích, karbanátcích,
polévkách a v zimě ještě připravujeme svařák.
Provozovatelem obchodu jste
již třináct let. Bylo nutné postupně upravovat sortiment?
PH: Tak, jako se mění svět kolem nás, se mění i nároky zákazníků. Nejvíce se to projevuje v požadovaném množství druhů, v kvalitě
sortimentu a také v cenách. Musíme tedy průběžně obměňovat sortiment, ale i nabízet další služby.
Největší zájem je o kvalitní pečivo
a mléčné výrobky.
Jak chod obchodu ovlivnila
pandemie koronaviru? Bylo
nutné přizpůsobit vaše podnikání vzniklé situaci?
PH: Pandemie ovlivnila mé
podnikání především bezpečnostními opatřeními. Několikrát
denně musím dezinfikovat nákupní košíky, dveře, pult, zázemí

a zásobovací prostory. Také prodavačky musí pracovat v ochranných pomůckách, čímž se pro ně
pracovní směny staly náročnějšími. Změnila se také dynamika
návštěvnosti zákazníků, což velmi negativně ovlivnilo ekonomiku
mého podnikání. Také se změnil
rozvrh zásobovacích časů a dostupnost některého zboží, které
nebylo vůbec k dostání.
Vaše podnikání určitě není jenom o vztahu se zákazníky. Jak
se vám spolupracuje s obecním
úřadem?
Rád bych poděkoval obecními
úřadu za poskytnutí roušek a dezinfekce pro mé zaměstnance na
počátku pandemie. Je mi ale líto,
že se zde vytrácí vesnický duch obchodu. Dříve obecní úřad, pro udržení obchodu v obci, a tak další
občanské vybavenosti, například
snižoval nájemné. Co se domluvilo
ústně, to platilo a vztahy byly velmi přátelské. V dnešní době se nájem a náklady na provoz obchodu
zvyšují. Písemně se stvrzuje úplně
vše a vztahy jsou bohužel ve většině případů již jen čistě na formální
bázi pronajímatel - nájemce.

Co plánujete ve svém obchodě
ještě vylepšit či změnit? Mohou
se obyvatelé Dobřejovic těšit na
nějaké novinky?
Po stabilizování obchodní situace se mohou všichni těšit na
návrat měsíčních letáků. Také
chystáme v rámci podpory obchodníků ekonomicky zasažených
pandemií koronaviru a ve spolupráci s antikvariáty akci s názvem
Prodej knih za hubičku. První knihy již naleznete v našem obchodě.
Co byste chtěl na závěr vzkázal
vašim zákazníkům nebo čtenářům Dobřejovického zpravodaje?
Přál bych si, aby mezi námi byly co nejlepší vztahy. Aby se v obchodě cítili dobře zákazníci i zaměstnanci. Zároveň děkuji za
jakoukoli zpětnou vazbu, na základě které, pokud je to možné, rozšiřuji sortiment nabízeného zboží. Také bych rád poprosil,
v případě většího odběru zákusků, chlebíčků a dalšího sortimentu o objednávky dopředu, abych
byl schopen zajistit dostatečné
množství zboží.
n Milan Hulínský
www.dobrejovice.cz
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Zveme vás do letního kina Těšte se na Burgerfest!

P

o nucené kulturní přestávce, kterou nám přinesla na
počátku jara pandemie Covid-19, vám s radostí sděluji, že
prázdniny opět zahájíme letním
kinem. Promítat budeme na fotbalovém hřišti v Dobřejovicích
v pátek 26. 6. 2020. Začneme po
setmění, tedy přibližně ve 21:15.
Tentokrát se můžeme těšit na
rodinný film z archivu Československé kinematografie „Přijela
k nám pouť“. Je to hudební komedie o nesmiřitelném soupeření dvou dětských vesnických part
se spoustou známých hereckých

osobností. V tomto filmu jsou ale
ještě zachyceni v dětském věku.
Další termín letního promítání filmové pohádky je naplánovaný na neděli 30. 8. 2020 od 20
hodin. Nebudete se muset bát nechat děti ponocovat, vždyť škola
začíná až v úterý 1. září.
Velký prostor na fotbalovém
hřišti nám umožní dodržení bezpečnostních podmínek, které je
nutné splnit při pořádání kulturních akcí. Jménem kulturní komise obce Dobřejovice vás na obě
akce srdečně zvu!
n Pavla Mikušková

19. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo proběhne ve čtvrtek 11. 6. 2020
od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Na základě kladných ohlasů bude toto zasedání opět
vysíláno na facebookovém profilu Obec Dobřejovice.
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V

posledních měsících jsme všichni museli změnit své plány a přijmout omezení v souvislosti s bojem proti nemoci Covid-19. Také
spolek Moderní Dobřejovice musel přerušit pořádání naplánovaných akcí. Proto letos na jaře neproběhl Večer s muzikou, Čarodějnice, Dětský den a bohužel neproběhne ani červencová Hawajská Regatta.
Členové našeho spolku využili tento čas pro plánování dalších akcí,
a to hlavně prvního z nich - Burgerfestu! Pokud v září nebudou v platnosti opatření, která by konání podobných akcí omezovala, bude tu pro
vás letos tato akce připravena se vším všudy! Držme si palce, chovejme
se ohleduplně a v sobotu 12. 9. 2020 na dobřejovickém Burgerfestu na
viděnou.
n Vaše Moderní Dobřejovice

Očkování psů proti
vzteklině proběhne 17. 6.

P

odle veterinárního zákona
má každý majitel psa staršího 3 měsíců zákonnou
povinnost zajistit očkování proti vzteklině. Hromadné očkování
bude provádět MVDr. J. Šimr na
obvyklém místě na návsi u pošty
ve středu 17. června od 18 hodin.
Pro psy, za které byl uhrazen
letošní místní poplatek ze psa, je
očkování zdarma. Ostatní psi mohou být očkováni po uhrazení poplatku 100 Kč. Všichni chovatelé
budou mít možnost rozšířit očkování ještě o psinku, a to za příplatek 250 Kč. Psa na vodítku předvádí k očkování dospělá osoba.
Dále upozorňujeme, že od
1. ledna 2020 platí povinnost

označovat psy mikročipem. Povinné očkování psa proti vzteklině je
od tohoto data platné pouze tehdy, pokud je pes takto označen.
Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním
provedeným před 3. 7. 2011.
n Obecní úřad Dobřejovice

PLATBA POPLATKU
Připomínáme, že posledního května uplynula lhůta pro
úhradu poplatků za psy na
rok 2020. Dále žádáme majitele psů, kteří tak ještě neučinili,
o nahlášení čísla čipu na obecním úřadě. Bližší informace na
www.1url.cz/@PoplatekPsi.
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Češi jsou stále na špičce
v třídění odpadů v EU

Nové návštěvnické centrum
v Průhonickém parku
V novém návštěvnickém
centru Průhonického parku
získáte přehled o místech
aktuálního kvetení, pořádaných akcích, či informace o vědecké činnosti Botanického ústavu. V parku
také znovu funguje prodej
vstupenek na pokladnách.

Podle každoročního zhodnocení výsledků třídění
a recyklace odpadů třídí
své odpady 3/4 obyvatel
ČR. Řadíme se tak mezi nejpilnější třídiče v rámci EU.

T

říděním odpadů, které
umožňuje jeho následné využití, snižujeme zátěž životního prostředí. Třeba tím, že šetříme přírodní zdroje surovin,
zamezujeme rozšiřování skládek
atp. Tradičně nejlépe se daří recyklovat papír, v jeho případě se vloni podařilo dosáhnout míry recyklace 88 %. U skla bylo dosaženo
79% míry recyklace, u plastových
obalů 69%, u kovů 57% a u nápojových kartonů to bylo jen 25 %.
Kromě vysokého počtu obyvatel, kteří preferují ekologický

a ohleduplný přístup k přírodě,
jsme v roce 2019 opět navýšili množství vytříděného odpadu
– každý z nás průměrně vytřídil 51,3 kg (pro porovnání: v roce 2018 to bylo 49 kg). K třídění
odpadů Čechy motivují zejména dobrá docházková vzdálenost
a dostatek barevných kontejnerů.
Česká republika disponuje jednou z nejkvalitnějších sběrných
sítí v Evropě. Na jejím vytvoření
a provozu se podílí průmysl a obce sdružené v systému EKO-KOM.
Minimalizujme odpad a ten,
který vyprodukujeme, třiďme, má
to smysl! Rady a tipy, jak na to,
ale i hry pro děti najdete např. na
www.samosebou.cz či www.jaktridit.cz.
n zpracováno dle materiálů
společnosti EKO-KOM

Živnostníci mohou žádat
kraj o bezúročné půjčky
Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé žádat o bezúročnou návratnou půjčku, která jim
pomůže řešit současnou
krizovou situaci.

S

tředočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem
ve středních Čechách, na které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad. Maximální výše podpory je 50 tisíc
korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok,
v červnu 2021. Půjčka musí být
splacena nejpozději do 15. března 2024. Při podávání žádosti nerozhoduje den a pořadí, žádosti se
přijímají do 30. června 2020. Středočeský kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 miliard korun.

Žádosti je možné podat prostřednictvím webové stránky:
pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz. Tam zájemci najdou formulář i podrobný návod k jeho
vyplnění.
Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které jsou ke dni podání žádosti
evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a zároveň měli
k datu 12. 3. 2020 včetně alespoň
jednu živnost, která nebyla pozastavena, přerušena či zrušena.
U žadatele nesmí probíhat exekuční a insolvenční řízení a nesmí být zanesen v registru exekucí a insolvencí. Sídlo podnikání
žadatele musí být na území Středočeského kraje.
n zpracováno dle tiskové
zprávy Středočeského kraje

B

otanický ústav AV ČR otevřel v přízemí průhonického zámku od 11. 5. 2020 nové návštěvnické centrum. V něm
návštěvníci získají rychlý přehled
o celém areálu, naleznou zde velkou mapu s aktuálním kvetením
v jednotlivých částech parku, informace o pořádaných akcích, 3D
model parku, přístup do informačního systému Virtuální Průhonice
nebo si mohou prohlédnout Botanickým ústavem vydané publikace.
Část expozice je věnována vědecké činnosti Botanického ústavu, jeho pracovištím a jednotli-

vým výzkumům. Návštěvníci si
mohou také prohlédnout unikátní exponáty jako například semeno palmy seychelské, které je největší na světě.
V květnu byly také otevřeny další vnitřní expozice jako Galerie Natura, ve které probíhá řada výstav.
V provozu je také kavárna Coffee59Brunch s venkovní zahrádkou
na nádvoří zámku.
Pro vstup do parku je možné
nyní kromě elektronické vstupenky zakoupené v síti Ticketstream
nebo celoroční čipové vstupenky využít opět nákup přes výdejní
okénka prodejny u hlavního vstupu nebo v druhé části parku.
Přípomínáme, že naši občané mohou následně na dobřejovickém obecním úřadu uplatnit
nárok na příspěvek 30 % z ceny zaplacené roční vstupenky do
parku.
n zpracováno dle tiskové
zprávy Botanického ústavu AV ČR

INZERCE
Botanický ústav AV ČR, v.v.i. hledá do svého týmu pro pracoviště
v Průhonicích novou kolegyni/kolegu na níže uvedenou pozici:

ZAHRADNÍK / ZAHRADNICE
Co u nás budete dělat?
• Zahradnické práce při údržbě botanické zahrady, především obsluha
zahradní mechanizace, sekání trávy, aplikace hnojiv a prostředků na
ochranu rostlin, prořezávání stromů a keřů, modelace terénu, příprava a údržba expozic. Základní pěstební činnost.
Co musíte znát, mít a umět?
• Nejlépe vyučení v oboru či maturita na střední zahradnické či zemědělské škole, zájem o obor. Znalost práce s křovinořezem a motorovou pilou. Řidičský průkaz skupiny T.
Co oceníme?
• Pracovitost a spolehlivost.
Co nabízíme?
• Krásné prostředí Průhonického parku a botanické zahrady
• Pestré zaměstnanecké benefity (5 dní sick days, příspěvek na penzijní
připojištění, bezúročnou půjčku na bytové účely, lesní MŠ, SODEXO
Gastro a Flexi Pass, podnikový rekreační objekt na Šumavě - Kvilda)
• Vzdělávací kurzy a školení
• 25 dní dovolené
• Příjemný pracovní kolektiv
• Možnost ubytování
• místo výkonu práce Průhonice; výborná dopravní dostupnost MHD
z metra Opatov, možnost parkování v areálu; četné možnosti stravování
Předpokládaný nástup:

Ihned nebo dle dohody.

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na adresu:
Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Správa Průhonického parku, Zámek 1,
25243 Průhonice nebo na e-mail: jaroslava.odvarkova@ibot.cas.cz.
Bližší informace k nabízenému místu poskytne RNDr. Pavel Sekerka na
telefonním čísle 606 637 565.

www.dobrejovice.cz
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Dobřejovický uličník
Č
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Původ názvu ulice Čestlická je zřejmý na první pohled. Využijme toho tedy
a věnujme se vývoji vztahů
našich dvou obcí.

D

obřejovice s Čestlicemi
v historii spojovaly hlavně
tři věci - škola, kostel a hřbitov. Mimo jiné proto bylo důležité
i propojení přes nynější Čestlickou
ulici, které postupně nahrazovalo
původně důležitější cestu přes „Labešky“ (tedy mezi průhonickým
parkem a oborou) dále do Prahy.
Okresní silnice z Dobřejovic
do Čestlic byla dle kroniky z roku
1939 postavená mezi roky 1885
a 1888 nákladem 4300 zlatých.
Podruhé byla přestavěna roku
1905. Toto spojení se stávalo postupem času nejdůležitějším spojením do Prahy.
Výrazným zásahem do dopravy
i do krajiny byla výstavba dálnice
D1 v prostoru mezi našimi dvěma
obcemi. První návrhy na výstavbu dálnice napříč Československem se objevily již ve 30. letech
20. století.K prvním pracem v terénu došlo v roce 1939. Po okupaci Německem byly plány drobně
pozměněny, ale výstavba pokra-

čovala až do roku 1942, kdy byla
po postupném omezování definitivně zastavena. Na leteckém snímu z roku 1953 je již trasa dálnice dobře viditelná - byl srovnán
terén a vybudovány některé mosty, včetně toho na silnici do Čestlic. O obnově stavby dálnice Praha
- Brno bylo rozhodnuto až v roce
1963. V červenci 1971 pak byl
úsek dálnice mezi Prahou a Mirošovicemi otevřen.
Zvyšující se intenzita automobilové dopravy mezi rozrůstajícími se vesnicemi, zvětšujícími se
obchodními zónami v okolí dálnice a Prahou, kde řada obyvatel pracuje či chodí do školy dopadla v posledních letech nejhůře
právě na ulici Čestlickou. Na dobřejovické návsi se totiž stýkají silnice od Herinka a Modletic a dále
směrem na Prahu pokračují právě přes Čestlickou. Tímto „trychtýřem“ projelo dle dopravního
průzkumu před dvěma lety okolo
10 500 vozidel denně!
Silné vazby obou vesnic v minulosti tvořila čestlická farnost.
Dobřejovičtí měli možnost navštěvovat nedělní a sváteční mše
v dobřejovické zámecké kapli, farní kostel svatého Prokopa z roku

Historická pohlednice Čestlic. Zdroj: www.cestlice-obec.cz
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1864 se ale nacházel ve vedlejší
vesnici.
Také děti školou povinné chodily každý den do sousedních Čestlic. První zmínka o vyučování je
ve farních záznamech již z roku
1711. Do roku 1835 se vyučovalo ve skromné chaloupce čp. 37.
Roku 1835 byla na stejném místě postavena nová škola. Ta však
v roce 1870 vyhořela a hledalo se
místo pro umístění nové.
Jednou z možností bylo i postavit školu v Dobřejovicích. Proč se
tomu tak nestalo popisuje dobřejovická kronika: „Dítky navštěvují bohužel doposud obecnou
školu v Čestlicích, ačkoliv v roce 1900 mohla se vystavěti škola
při menším nákladě doma v Dobřejovicích. Tehdejší obecní zastupitelstvo, v jehož čele byl starosta
Josef Hubínek, se neodůvodněně postavilo proti tomu, ačkoliv
veškeré občanstvo si školy tak žádoucně přálo.“ Důvody nesouhlasu tehdejšího zastupitelstva neznáme. Nicméně důsledky tohoto
rozhodnutí neseme i po sto dvaceti letech, kdy začíná být velký
problém najít v okolních základních školách místo pro prvňáčky
z Dobřejovic.

Vztahy obou vesnic zakalil v posledních letech spor ohledně rozšíření obchodní zóny naším směrem. V roce 2016 byla čestlickým
zastupitelstvem přijata Změna
č. 1 Územního plánu obce Čestlice, která při dálnici D1 na poli
směrem k Dobřejovicím vymezila
19ha velkou plochu pro obchodní zónu. Zastupitelstvo Dobřejovic v obavě z extrémního nárůstu
dopravy tuto změnu napadlo pro
nezákonné vynětí plochy ze zemědělského půdního fondu a v roce
2017 dosáhlo zrušení této změny u Krajského soudu. Následnou
kasační stížnost letos Nejvyšší
správní soud po 2,5 letém rozhodování zamítl. Je tedy snad už definitivně rozhodnuto, že k rozšíření obchodní zóny a souvisejícímu
dramatickému navýšení tranzitní automobilové dopravy u nás
v Dobřejovicích nedojde.
Věřím, že se díky ukončení tohoto sporu budeme moci s Čestlicemi vrátit k oboustranně výhodné spolupráci a společně řešit
problémy, které trápí obě obce například hluk od dálnice či chybějící bezpečné propojení obou
vesnic pro chodce.
n Jan Chvátal

Původní čestlická škola roku 1870 shořela. Zdroj: www.cestlice-obec.cz

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 6 / 2020

Z AJ ÍMAVOSTI Z OBC E

Dobřejovice ve fotografiích včera a dnes
Dnes se přeneseme za dobřejovický zámek do prostor bývalého hospodářského dvora a seznámíme
se s historií místního pivovaru a fary.

B

udovu bývalého pivovaru
vidíme v levé části snímku.
První zmínky o něm jsou již
z roku 1740. S místním pivovarem byla těsně spjata také dobřejovická hospoda, o které jsme
psali v minulém čísle. V ní se například muselo točit jen zdejší pivo. O jeho kvalitách se dozvídáme
v kronice: „Sládek Josef Štěpán
vařil jen černé (pivo) a tak silné,
že kdo by jich chtěl udělat víc, než
se patří, tak se snadno dostal na
stůl neb lavici.“
Pivovar provozovalo arcibiskupství asi do roku 1886, později jej
pronajalo panu Václavu Novotnému, který v něm do té doby sládkoval. Posledním nájemcem byl do
roku 1922 již výše zmiňovaný Josef
Štěpán. Po něm se pivovaru přestalo dařit. Nejdřív si jej pronajal
jistý pan Mrázek, který zde ani nezačal pivo vařit a odstěhoval se do
Říčan. Stejně dopadl i následující
nájemce pan Michálek, jen s tím
rozdílem, že se odstěhoval do Prahy. Dalším nájemcem byl pan Lecjaký, který pivovarské budovy
nejdříve důkladně opravil a pak
v nich zřídil pražírnu žitné kávy.
Přestože to byla dle kronikáře káva velice znamenitá, její výrobě se
zde pro silnou konkurenci nevedlo. Nájemce tedy místo kávy začal
v prostorách „po továrnicku malovat papír“. Bohužel ani to se mu
nedařilo, skoro všechen svůj majetek zde prodělal, a tak se odstěhoval do Městečka nad Sázavou.
V roce 1946 bylo v Dobřejovicích ustaveno „Zemědělské výrobní družstvo pro společné obhospodařování půdy“, které si od
pražského arcibiskupství pronajalo celý hospodářský dvůr i související půdu. Bývalý pivovar byl
upraven na první velkovýrobnu prasat ve středních Čechách,
ve které bylo chováno 16 prasat.
Družstvo mělo tehdy dokonce jako údajně první v říčanském okrese družstevní prádelnu. V ní byla
prý velká pračka, ždímačka, vana,
škopky, zavařovací kuchyně s kot-

DŘÍVE: V osmdesátých letech v těchto místech hospodařilo JZD. V budově nalevo se chovala prasata.

NYNÍ: Bytové domy č.p. 114 a 115 a citlivě rekonstruovaná dobřejovická fara, přesněji kaplanka.
lem, zavíracím strojkem na plechovky, krouhačkou a lisem na
ovoce.
V době pořízení fotografie budovu využívalo JZD Rudá hvězda Modletice. Výše zmíněný prasečák byl v přízemí, v levé části
objektu skryté za stromem.Vedle
prasečáku byly násypky pro šrotovací zařízení umístěné nahoře.
V patře byl pak byt pro družtevníky. Na rohu objektu viditelném
na fotografii byly v přízemí umístěny dílny. V osmdesátých letech
dvacátého století pak JZD budovu
zbouralo a na pozemku vystavělo
nové bytovky.

V pravé horní části snímku pak
je fara. Tedy přesněji kaplanka,
protože v dobřejovicích nebydlel
farář, ale pouze kaplan. Ten měl
na starosti zámeckou kapli nejsvětější Trojice, umístěnou ve východním křídle zámku. Dobřejovická kronika o tom píše: „Kníže
Arcibiskup Václav Chlumčanský
roku 1830 odkázal 3000 zlatých
na fundaci pro druhého kaplana,
jenž měl v neděli a svátek konati v kapli dobřejovické za ní mši
svatou…Roku 1866 byla pro fundálistu vystavena v Dobřejovicích
kaplanka, tj. domek pro ubytování kněze. Fundace bývala propůj-

čována obyčejně některému knězi
na odpočinku neb churavci.
Prvním kaplanem byl Jan Materna, „farář moravský na odpočinku, čestný děkan, vzorný kněz
a pokročilý včelař“. Posledním
pak koncem 30. let dvacátého století Vojtěch Řeřicha. V devadesátých letech již zchátralou a neobydlenou stavbu koupila rodina
Bruthansových. Ti v roce 2001 začali s rekonstrukcí, která objektu
vrátila původní ráz. Rekonstrukce je opravdu zdařilá, například
okna podle původních zhotovil
místní truhlář pan Láska.
n Jan Chvátal s pomocí pamětníků
www.dobrejovice.cz
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Dobřejovické cyklotoulky
Trasa č. 2: Po stopách
rodu Ringhofferů
Během nastávajících horkých dní neosvěží nic lépe,
než džbánek skvěle vychlazeného točeného piva. Proto dnešní pomyslnou cyklistickou metou budou Velké
Popovice a tamnější světoznámý pivovar.

T

ento trip byl samozřejmě vybrán tématicky. Posledně
jsme se totiž vydali severně od Dobřejovic k frekventované vodní oáze uprostřed vyprahlé městské zástavby. Nyní nás čeká
osamocenější cesta jižním směrem
k hustým lesům kolem malebné
Sázavy a půvabnému nitru tzv. Ladova kraje. Pouhá honba za zlatavým mokem to tedy nebude. Zbývá
už jen promazat řetěz, zkontrolovat tlak v pneumatikách a vyrazit!
Naše putování začíná jako minule na parkovišti u obecního
úřadu. Odtud to vezmeme kolem
zámečku na Nový rybník. Po účelových komunikacích obkroužíme
velkou část Dobřejovic. Tato síť
neoznačených cest a cyklostezek
(viz. přiložená mapka) se skvěle hodí na procházky a příjemně
nás dovede i do Modletic. Bezpečně podjedeme pod Pražským
okruhem a vyjedeme před vytíženou silnicí 101. Musíme ji překonat, takže je potřeba mít se na
pozoru. (V současnosti probíhá
na místě stavba kruhového objezdu, doporučujeme uzavřený podjezd pod okruhem dočasně objíždět přes Košumberk). Podobná
okružní dopravní síť je i v Modleticích. Také ji využijeme abychom se co nejdéle vyhýbali pro-

vozu na silnicích. Napojíme se na
ni u Wilson Restaurant a dovede
nás k cyklostezce 0028. Zde také
začíná naše první etapa po silnici, ale nemusíme se obávat, nebude dlouhá. Profičíme Popovičky a hned za Chomutovicemi
zahneme doleva na polní cestu
a dále na cyklostezku 0065 směrem na Předboř. V této vesničce
se nachází zámeček z 18. století,
který je v soukromém vlastnictví
a dost zanedbaný, takže o Versailles se rozhodně nejedná. Navzdory tomu se tento prostor relativně
dobře hodí na případnou občerstvovací pauzičku.
Dále pokračujeme přes pole po
nezpevněných cestách na Radimovice. Před touto vesničkou doporučuji vyjet na kopeček Radimovka, odkud je hezký výhled po okolí
a při dobré viditelnosti je okraj
matičky Prahy jako na dlani. Z Radimovic opravdu snadno dofrčíme
až do centra Velkých Popovic, kde
se nachází cíl dnešního výletu - pivovar Velkopopovický kozel. Předně bych chtěl napsat, že byť tato
světoznámá značka spadá pod Plzeňský Prazdroj, tak pivo se zde
stále houževnatě vyrábí a historické kořeny tu má vaření piva opravdu značné. Ty sahají až do 14. století. Největší rozkvět však zařídil
František Ringhoffer, vlivný baron a veleúspěšný podnikatel, který zde koncem 19. století dokončil stavbu přelomového pivovaru
a roku 1875 byla slavnostně uvařena první várka piva Kozel. Rod
Františka Ringhoffera zanechal
nejen ve Velkých Popovicích dodnes nepřehlédnutelné odkazy.

Cílem naší cesty bude velkopopovický pivovar a zdejší hospoda.

10 www.dobrejovice.cz

Odkaz na mapu: www.1url.cz/@CykloPopovice
Celková délka: 27 km
Povrch: 45% asfalt, 55% terén
Časová náročnost: 3 - 5 hod
Náročnost: vyšší
Převýšení: 351 m
Vhodné pro děti: spíše ne
Orientační body: účelová komunikace/neoznačená cyklostezka „kolem Dobřejovic”, Modletice, cyklostezka 0028, účelová komunikace
směr Předboř, cyklostezka 0065, účelová komunikace směr Radimovice, žlutá turistická stezka, Velké Popovice, modrá turistická stezka, cyklostezka 0029, 0028, žlutá turistická stezka, cyklostezka 11. Greenway P-W, cyklostezka 8232, cyklostezka 8100, Dobřejovice

V současnosti je Velkopopovický kozel moderním pivovarem. Je
možné do něj zavítat v rámci komentovaných prohlídek a dozvědět se více informací o historii, vaření piva, rodině Ringhofferových,
současné výrobě a dalších zajímavostech. K posílení chutným jídlem
a vyzkoušení piva Velkopopovický kozel slouží přilehlá restaurace
Velkopopovická Kozlovna.
Kdo by měl volný čas navíc, tak
si může cyklovýlet ve Velkých Popovicích jednoduše prodloužit.
Vyplatí se například zajet do přírodního parku Velkopopovicko
a v místních lesích načerpat klid
do duše a čerstvý vzduch do plic.
Ti největší borci mohou po turistických trasách dojet až do Hrusic,
Senohrab a k překrásné řece Sázavě. Tento kraj je dokonale pohád-

kový a člověk pochopí, že inspiraci
do své tvorby zde pan umělec Josef Lada musel snadno naleznout.
Po bohatém programu nezbývá
než se vracet pomalu domů. K tomu využijeme modrou turistickou
trasu přes park a cyklostezku 0028
na Petříkov a Radimovice. Odtud
po žluté turistické trase na Čenětice. Za Oleškami nás čeká poslední super terénní pasáž údolím Botiče na Osnici. V této vesničce by
bylo chybou nezastavit se v Šabatově zmrzlinářství. Vyrábí totiž výborné domácí zmrzliny. Po mlsání
šlápneme do pedálů a bezpečně
po cyklostezkách 8232 a 8100 kolem Průhonické parku zafinišujeme domů, do Dobřejovic. Pevně
věřím, že se vám zalíbí i tato cyklotoulka. Sportu zdar!
n Aleš Kotrbatý
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Pěší výlety do okolí
Kolem dokola Dobřejovic
Díky postupně budovaným novým cestám je již
možné bezpečně a vcelku
pohodlně obejít celou naši
vesnici. Pojďme se na tento okruh společně vydat!

T

rasa dnešního výletu začíná jako již tradičně na dobřejovické návsi. Od ní se vydáme ulicí Skalickou až k rybníku
Skalník. Cestou po levé straně
míjíme sochu Jana Nepomuckého s mosaznou tabulkou, připomínající výšku hladiny při povodni v roce 2013. Cesta dále ke hrázi
rybníka vede přes mostek po silničce opravené v loňském roce.
Nádherné okolí rybníka Skalník
ani bývalý lom v jeho sousedství
asi není třeba představovat. Okolo rybníka projdeme po příjemné stezce s řadou míst k odpočinku a krásnými výhledy na rybník.
Třeba se vám poštěstí vidět za letu párek ledňáčků, který v jednom ze břehů rybníka hnízdí.
Vrátíme se ke hrázi, kde zahneme vlevo do kopce. Přes poměrně
frekventovanou Jesenickou ulici
přejdeme do nové výstavby v ulici Okružní. Přímo na jejím konci začíná letos vybudovaná mlatová stezka vedoucí přes pole do
úvozu takzvané „Pražské cesty“.
Přestože se v něm ještě plánují další úpravy terénu, výsev trávy a na podzim také výsadba nových a prořez stávajících stromů,
můžeme úvozem bez obav projít
dále. Na jeho konci zahneme doprava na další vznikající travnatou
cestu vedoucí prostředkem pole.
Na jejím konci narazíme na dří-

ve velmi používanou silnici mezi Dobřejovicemi a Průhonicemi.
Vzhledem k jejímu nešťastnému
uzavření v loňském roce se ale nyní velkého provozu bát nemusíme a můžeme bez obav zahnout
doprava a dojít po ní až na kraj
obce. U barokního špýcharu zahneme doleva a kolem „paštikárny“, tedy výrobny lahůdek společnosti ALIMPEX, projdeme až
na hráz druhého dobřejovického
rybníka. Ten opět obejdeme dokola. Rybník se nazývá Mlýnský,
většinou se ale uvádí jako Nový.
Tento název souvisí s výstavbou
rybníka v roce 1987. Ta proběhla na místě, kde historicky rybník
býval. Původní vodní plocha byla
dokonce o mnoho větší - zasahovala až ke dnešní čistírně odpadních vod, zadnímu fotbalovému
hřišti či skoro až k silnici na Čestlice. Tím směrem se také vydáme.
Nutnosti procházet po frekventované silnici se vyhneme díky mostku vedoucímu k ulici Nad
Mlýnským rybníkem. Tou projdeme vlevo až nakonec k Čestlické. Na ní zabočíme opět vlevo
a po chodníku projdeme až na konec obce. Poslední kus před začátkem cyklostezky sice chodník
chybí a je třeba jít po kraji silnice, nicméně se zde jeho výstavba
už plánuje.
Na tomto místě se napojíme
na štěrkovou „cyklostezku“ mířící vpravo. Na jejím začátku je lavička, zvoucí nás k odpočinku. Po
stezce zamíříme dále kolem remízku, na jehož stavu se velmi
neblaze podepsala kůrovcová kalamita. Dojdeme až ke křižovat-

Dnešní výlet nás zavede ke známému ale i malebnému rybníku Skalník.

Délka trasy: 8 km Mapa: www.1url.cz/@OkoloDobrejovic
Terén: vedlejší silnice, cyklostezky, udržované cesty, 1x schody
Varianta: + 1km náročnějším terénem s přecházením rušné silnice
Tipy na další výlety najdete na www.1url.cz/@VyletyDobrejovice
ce cest uprostřed polí. Zde budeme pokračovat rovně po asfaltové
cestě, doplněné loni na podzim
nově vysazenou alejí stromů.
Na jejím konci zahneme doprava a po kraji silnice dojdeme až
na kraj obce. Dalšímu pohybu po
rušné silnici se vyhneme díky tomu, že po místních komunikacích
a chodníku obejdeme bytové domy zprava. V tomto Zpravodaji se
na jiném místě dočtete o tom, že
na řešení tohoto pro chodce nepříjemného místa se již pracuje.
Nedaleko „robotního“ křížku,
popisovaného v minulém čísle,
přejdeme ulici Košumberk a pokračujeme rovně až ke vzrostlému
kaštanu, pod nímž stojí další křížek. Zde si můžeme vybrat dvě varianty trasy.
Pokud půjdete s dětmi, nebo
jste již prostě unavení tak zahněte doprava a poté se dejte doleva
ulicí Vačkářovou. Na konci jedné

z jejích slepých odboček naleznete schody. Po nich sejdete dolů do
lesíka. V něm se dáte doprava a na
jeho konci směrem doleva ulicí
K Lesíku, která vás po chvíli dovede opět na náves.
Druhá varianta je dobrodružnější: od kaštanu budete pokračovat rovně až k silnici Říčany
- Jesenice. Tu opatrně přejdětě
a po polní cestě na druhé straně
dojděte až k dálniční mostu, po
němž vede Pražský okruh. V tomto místě se dejte doprava a okolo ovčího výběhu se ponořte do
divokého porostu takzvané „zadní skály“. Tato cesta rozhodně není vhodná pro kočárky! Držte se
cesty vedoucí údolím, která poté
zahýbá do svahu vpravo. Opět dojdete k silnici. Na její druhé straně se po okraji pole a po cestě dostanete ke Skalníku. A odtud na
náves již cestu znáte.
n Jan Chvátal

Po budovaných cestách se ale dostaneme i na místa méně známá.
www.dobrejovice.cz 11
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Zumba a jóga budou na hřišti
probíhat také o prázdninách
Ihned při prvním rozvolnění vládních nařízení jsme
začali aktivně cvičit na
hřišti za spolkovým domem. Lekce budou pokračovat také o prázdninách.

V

Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice
Tel.: 323 603 310,
607 058 184
E-mail: urad@dobrejovice.cz

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
O prázdninach (od 2. 7.) se vracíme k puvodnímu rozvrhu. Zumba bude probíhat ve čtvrtky od
20:00 do 21:00 a o nedělích od
19:00 do 20:00. Jóga pak v pondělky od 19:00 do 20:00.

V případě, že se chystáte na jakoukoliv hodinu poprvé, doporučuji, abyste mne kontaktovali
na telefonu 776 633 974 nebo na
e-mailu lipota@email.cz.
n Táňa Lipowská

Spolkový dům bude i nadále uzavřen
kvůli havarijnímu stavu podlahy

nitřní prostory spolkového domu jsou bohužel nadále uzavřeny. Není to ale
v souvislosti s nouzovým stavem,

Obecní úřad
Dobřejovice

Obecní knihovna
U Kapličky 44, Dobřejovice
Otevírací doba:
do odvolání ozavřena, jinak
pátek 15:00–17:00

V

rátit se ke cvičení po několikatýdenní nečinnosti byla velmi příjemná změna.
Zvlášť u zumby, která se vždy cvičí
ve svižném tempu za doprovodu
krásné a k tanci motivujíci hudby.
Pro velký zájem účastníků jsme
museli dokonce přistoupit na rezervační systém, aby bylo možné
dodržet maximalní počet 10 osob
na ploše.
Momentálně je po dalších kolech rozvolňování povoleno na
sportovištích více osob a tak již
rezervace řešit nemusíme. Zumbu cvičíme každý týden ve středu a v neděli od 18 hodin. Lekce jsou určeny pro všechny, kteří
mají chuť se na čerstvém vzduchu
hýbat, potit, tančit nebo jen přijít
na jiné myšlenky. Příjít je možné
bez objednání.
V pondělky a pátky od 17:00 se
zase můžete krásně protáhnout,
trošku posílit, zpevnit vaše tělo
a zrelaxovat na hodinách jogy.
Výše uvedený rozvrh platí do
konce školního roku.

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY

příčinou jsou probíhající opravy podlahy. V sálu proto nemůže
probíhat pravidelné cvičení, zavřena musí zůstat také knihovna.

K problémům došlo při pokládání podlahové krytiny, která
má zvýšit komfort dosavadní tvrdé a studené dlažby. Při provádění vyšlo najevo, že dlažba v celém
sále je nekvalitně položena a část
dlaždic se odlupuje z podlahy.
Protože se jedná o stavební součást pronajatého objektu, provádí opravy na své náklady majitel
objektu. Předpokládaný termín
ukončení prací a znovoutevření
spolkového domu je v polovině
června. Za vzniklé komplikace se
omlouváme! n OÚ Dobřejovice

Úřad práce, kontaktní pracoviště 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 – 15 hod.
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 obci
www.dobrejovice.cz
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