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Milí Dobřejováci,
únor je za námi a tradičně by mě‑
la úvodní strana zpravodaje pat‑
řit reportáži z dobřejovického ma‑
sopustu. Ten se však v letošním
roce nemohl uskutečnit, což nás
všechny velmi mrzí. Nicméně ve
stejný termín, kdy měl masopust‑
ní průvod procházet obcí, nás po
několika chudších letech navští‑
vila skutečná zima. Přinesla ne‑
jen sníh pro běžkaře, sáňkaře, ale
i silné mrazy umožňující bruslení
na rybnících v obci. Jasná obloha
a slunce tak vylákala mnoho z nás
do přírody. Jsem přesvědčený, že
pohyb na čerstvém vzduchu pro‑
spívá nám všem.
Pokračujeme v intenzivním jed‑
nání, abychom zajistili pro na‑
še předškoláky místa v základ‑
ních školách v sousedních obcích.
Jasno by mělo být na konci úno‑
ra, tedy po uzávěrce tohoto vydá‑
ní. Aktuální informace vám přine‑
seme v dubnovém zpravodaji. Je
zřejmé, že dlouhodobější řešení
nedostatku míst v základních ško‑
lách bude třeba řešit koncepčně
a jednou z možností může být vý‑
stavba „svazkové školy“ ve spolu‑
práci s okolními obcemi.
V březnu také začíná další etapa
rekonstrukce krajské silnice z Je‑
senice do Říčan. Tentokrát zahrne
úsek v těsné blízkosti Dobřejovic,
což sebou přinese i nutnost zří‑
zení objízdných tras, z nichž část
povede i přes nás. Stavební práce
mají trvat do poloviny dubna. Do
té doby budeme muset strpět zvý‑
šený provoz.
Nadále pokračuje i rekonstrukce
ulice K Lesíku, tak aby byl dodr‑
žen termín předání. Buďme tedy,
prosím, opatrní a trpěliví.
Přeji vám příjemný vstup do první‑
ho jarního měsíce letošního roku.

váš starosta
Martin Sklenář

www.dobrejovice.cz

Konečně zase
pořádná zima!
V Dobřejovicích zavládla
v lednu, a hlavně v únoru,
na několik týdnů paní Zima. Díky ní jsme alespoň
na chvíli mohli zapomenout
na aktuální omezení a vyrazit na čerstvý vzduch.

D

louhotrvající silné mrazy
pokryly dostatečně silnou
ledovou vrstvou oba dobřejovické rybníky, a tak bylo možné po mnoha letech nazout brusle. Naposledy jsme si takto mohli
zabruslit před celými čtyřmi lety,
v lednu 2017. Stejně jako tehdy se
i letos rybník Skalník zaplnil nejen bruslícími rodinami s dětmi,
ale také hokejisty. Díky několika
nadšencům okolo spolku Moderní Dobřejovice byla ledová plocha
po několik večerů dokonce osvětlena. Bruslaři nejen z Dobřejovic
zaplnili také Mlýnský rybník.
Možnosti cestování na hory byly kvůli pandemii omezené, skiareály zavřené. A protože dobřejovická sněhová nadílka byla

opravdu vydatná, řada z nás vytáhla běžky a vyrazila na cesty,
louky a pole v okolí obce.
Dětem přinesl sníh možnost
pořádně si zabobovat. V obležení byla hlavně „Adamcovka“ - tedy prudký svah vedoucí od ulice
Jesenická pod hráz rybníka Skalník. Boby ale svištěly na mnoha
dalších svazích a kopečcích.
Řada lidí vyrazila také na procházky zasněženou krajinou. Plno bylo nejen na již hotových cestách, ve sněhu se objevily také
prošlapané cestičky na budovaných trasách směrem na Čestlice
a po protihlukovém valu. „Je vidět, že po dokončení, které plánujeme na jaro letošního roku,
budou tyto cesty určitě hojně využívány,“ podotkl místostarosta
Jan Chvátal.
Přívaly sněhu přinesly ale také mnoho práce s jeho odklízením. Po několika mírných zimách
byla letos v každodenní pohotovosti firma zajišťující úklid sněhu
z místních komunikací i pracov-

ník údržby obce odklízející chodníky. „Sněhová nadílka byla v některých dnech opravdu extrémní.
I tak si myslím, že až na několik
drobností se sníh podařilo včas
a dostatečně z chodníků a silnic
odklidit. A to i přes kopcovitý terén v naší obci,“ zhodnotil starosta Martin Sklenář.
Sněhová nadílka byla výzvou
také pro popeláře. Plné svozové
vozidlo může vážit až 26 tun, a tak
se na sněhu a náledí stává těžko
ovladatelné. Aby nedošlo ke zranění nebo poškození majetku,
může se posádka ve výjimečných
případech rozhodnout do ulice
nezajíždět a odpad nevyvézt. Problematické jsou především kopečky, či úzké uličky. Proto se
u nás popeláři jeden den nedostali do příkrých, a navíc slepých,
ulic Březová a Šípková. Vše se ale
dořešilo díky vstřícnosti a pochopení dotčených obyvatel. Ti svůj
přebývající odpad uložili do pytlů, které byly vyezeny následující
týden.
n Milan Hulínský
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Do obce povede značená
turistická trasa KČT

Ve spolupráci s Klubem
českých turistů připravila
obec návrh nové značené
turistické trasy, která bude
procházet Dobřejovicemi.

P

rojekt nového turistického
značení navazuje na aktivity obce v obnově a výstavbě cest pro pěší a pro cyklisty.
„Po loňském dokončení dvou kilometrů cest jsme si uvědomili,
že by je bylo dobré nějak označit
a lidi k nim nasměrovat. Nechtěli jsme ale vymýšlet svoje značení,
proto jsme zkontaktovali odborníky z KČT,“ popsal místostarosta Jan Chvátal.
Z nabízených variant vybrala
Krajská komise značení KČT návrh protáhnout žlutou značku
z Průhonic do Dobřejovic a nově
jí ukončit na rozcestí v Osnici. Tím
se uzavře značený okruh kolem

Průhonického parku. Na katastru Dobřejovic bude značka procházet od průhonické cyklostezky
okolo Nového rybníka, proti proudu potoka k fotbalovému hřišti
a na náves. Tam bude umístěn rozcestník. Trasa bude mít značenou
odbočku k dobřejovické kapličce.
Pokračovat bude vzhůru do ulice
U Křížku, dále po nyní budované
cestě na valu k rybníku Skalník.
Od něj přes Jesenickou a Okružní
ulici, úvozem pražské cesty a přes
osnickou ulici Na Vrbici až k osnickému hřbitovu. Tam se trasa napojí na stávající červenou značku.
„V plánu máme následně udělat informační cedule k jednotlivým zajímavým místům na trase. Rádi bychom také v budoucnu
měli další značené trasy směrem
na Čestlice či Modletice,“ doplnil
místostarosta Chvátal.
n Milan Hulínský

Dobřejovice podpoří
organizaci sázející stromy
Organizace Sázíme stromy
vysadila v Dobřejovicích
během dvouleté spolupráce takřka stovku stromů.
Obec nyní podpoří její činnost finančním darem.

N

ezisková organizace Sázíme stromy propojuje obce a firmy s cílem vysazovat
v krajině novou zeleň. Od firem
získává finance na nákup stromů a materiálu a spolupráci jejich zaměstnanců při vysazování.
Obce zajišťují výběr místa a následnou péči o stromy. „Za dva
roky se nám takto podařilo spo-
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lečně vysadit 95 stromů u stezky
nad Horní ulicí či na Pražské cestě. Hodnota těchto výsadeb již jde
do statisíců, my jsme je ale díky
Sázíme stromy měli zdarma,“ vysvětlil místostarosta Jan Chvátal.
Zastupitelstvo se na základě
skvělých zkušeností z dosavadní
spolupráce rozhodlo organizaci
podpořit darem ve výši 5 000 Kč.
Peníze budou využity na nákup
nářadí a také na školení pracovníků. „Už se těším na další společné sázení. Tím bude březnová výsadba 45 stromů u nové cesty do
Modletic,“ dodal místostarosta.
n Milan Hulínský

SHÁNÍME FOTOGRAFII KŘÍŽKU U PARKU

Nedaleko silnice od dobřejovického špýcharu směrem k Průhonic‑
kému parku stával podle starých map křížek. Na tomto místě na
začátku vloni obnovené cesty směrem k Osnici však po něm nezů‑
stalo ani památky. Obec by ráda tento křížek obnovila, nemáme ale
pro kameníky vůbec žádnou informaci o jeho původním vzhledu.
Proto prosíme všechny, kdo máte jakoukoli jeho fotografii: přineste
nám jí na obecní úřad. Fotografii si oskenujeme a ihned vám jí vrátíme.

Úsilí o zajištění dostatku
míst ve školách pokračuje
Do snah o zajištění dostatku míst v základních školách pro prvňáčky se na
podnět Dobřejovic zapojil
také Středočeský kraj.

T

ermíny zápisů do základních škol se blíží, a tak se
v uplynulých týdnech také stupňovala snaha vedení obce o nalezení řešení přetížených
základních škol v okolí. To způsobil především neuvážený rozvoj
sousedních Nupak. „Na základě
lednového pověření zastupitelstva jsem obci Průhonice odeslal
žádost o uzavření nové dohody
o společném školském obvodu
pro naší obec. Přes mojí osobní
účast na zasedání bohužel průhoničtí zastupitelé přesunuli projednání této žádosti až na březen,“
popsal starosta Martin Sklenář.
„Termíny zápisů se ale nezadržitelně blíží, a tak jsem byl nucen do
celé problematiky zapojit Krajský

úřad středočeského kraje,“ dodal
starosta Sklenář.
Na základě žádosti Dobřejovic
o stanovení školského obvodu do
ZŠ Průhonice ze strany kraje byla
svolána společná schůzka za účasti starostů obcí Dobřejovice, Modletice, Herink, Nupaky, Popovičky,
Průhonice, Čestlice a ředitelů ZŠ
Průhonice a Čestlice s cílem najít
zákonné řešení pro umístění dětí
v tomto regionu.
Vzhledem k tomu, že na setkání ke konkrétní dohodě nedošlo,
proběhla 18. 2. 2021 poslední vyjednávací schůzka. Pokud ani na
ní nedojde k spravedlivé dohodě
mezi obcemi a jednotlivými ZŠ,
pak školský obvod na dobu jednoho až dvou let stanoví středočeský kraj. „Naše obec je iniciátorem snah o dohodu na zajištění
příštího školního roku, proto pevně věřím, že to pro naše prvňáčky
dopadne dobře,“ uzavřel starosta
Sklenář.
n Milan Hulínský
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Začínají jednání o vzniku Finanční výbor odhalil
dobrovolného svazku obcí nesrovnalosti v dotaci
Stejně jako každý rok proběhla i letos kontrola vyúčtování dotací, které obec
v roce 2020 poskytla dobřejovickým spolkům.

Dobřejovice, Modletice a Herink budou jednat
o možnostech společného
postupu nejen v otázkách
školství. Záměr vzniku dobrovolného svazku těchto
obcí začnou předjednávat
jejich starostové.

T

ři uvedené obce neformálně spolupracují již delší dobu. Společně v minulosti řešili například výběr firmy na odvoz
odpadů či zajištění obecní policie. Potřeba vytvořit pro tuto spolupráci formálnější základ vyvstala
při hledání dlouhodobého řešení dostatku míst v základních školách pro děti Dobřejovic a z širšího
okolí. „Jednou z možných variant
by byla výstavba zcela nové školy
až pro 540 žáků v některé z obcí,“
uvedl místostarosta Jan Chvátal.
Odhad nákladů na zřízení takové
školy se pohybuje okolo 500 milionů korun. Rýsuje se možnost zís-

kání dotací pro školu ve výši 70
procent pro obec a 85 procent pro
svazek obcí. „Větší výše dotace pro
novou školu a možnost dělit další náklady mezi více obcí je hlavním podnětem pro to, abychom
jednali o možnostech vzniku svazku našich obcí. Jednáme ale také
o možném vzniku prvního stupně
základní školy v bývalé modletické
školce již od poloviny roku 2022,“
dodal starosta Martin Sklenář.
Zastupitelstvo starostu zmocnilo k přípravě vzniku svazku.
Díky tomu mohou začít jednání
s dotčenými organizacemi. Pokud
budou jednání úspěšná, předloží
starosta zastupitelům návrh stanov svazku. „Dobrovolný svazek
obcí může společně řešit celou řadu dalších oblastí jako je dopravní obslužnost, odpady, voda, infrastruktura. Ve svazku se zvyšují
vyjednávací možnosti obcí,“ zdůraznil starosta.
n Milan Hulínský

Právník Fotbalového
klubu napadl postup obce
Jednání mezi obcí a fotbalovým klubem o nájemní
smlouvě na pozemek pod
budovou ubytovny a restaurace se vyhrotila. Fotbalový klub do věci angažoval právníka.

P

rávní zástupce Fotbalového klubu Dobřejovice napadl platnost rok a půl staré výpovědi nájemní smlouvy.
„Chtěl bych připomenout, že výpověď jsem byl nucen spolku dát pro
velmi vážné porušení smluvních
podmínek. Tím byla černá stavba
zastřešení nad zahrádkou restaurace, kterou spolek stavěl v rozporu se zákony i podmínkami obce,“

vysvětlil starosta Martin Sklenář.
„Mrzí mne, že klub nevyslyšel naše výzvy k jednání o nastavení férových podmínek nájmu obecního
pozemku a také o systému financování a podpory fotbalu ze strany obce,“ uvedl starosta Sklenář.
Další kroky v této věci tak již ve
vztahu ke spolku bude konat právní zástupce obce.
Obecní úřad zároveň řeší otázku záborů veřejného prostranství
pro zázemí restaurace a pro reklamy umístěné na plotu a zábradlí u hřiště. Na reklamy budou do
konce února vystaveny platební
výměry, ty, které jsou již neaktuální, budou odstraněny.
n Milan Hulínský

V

loňském roce obdržely čtyři dobřejovické spolky na svou činnost dotace v celkové výši 161 000 korun.
Na správnost vyúčtování těchto
dotací se na svém lednovém jednání zaměřil finanční výbor obce.
Z předložených dokladů vyplynulo, že spolky Myslivecké sdružení Dobřejovice, Moderní Dobřejovice a Junior Dobřejovice naložili
s finančními prostředky v souladu se smlouvou a jejich vyúčtování bylo přijato bez výhrad. „Nemilým překvapením pro nás bylo,
že jsme nedostali v řádném termínu k dispozici žádné vyúčtování
dotace od spolku Fotbalový klub
Dobřejovice. Tento spolek v rozporu se smlouvou a přes upozornění ze strany obce vyúčtovaní peněz již převedených na jeho účet
nedodal,“ uvedl předseda finančního výboru Martin Joza. Finanční
výbor v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech doporučil,
aby obec požadovala vrácení celé dotace, pokud FK nesplní svou
povinnost dodat vyúčtování.
Nedlouho po jednání výboru
obecní úřad e-mailem vyúčtování dotace 35 000 Kč, určené na
opravy a úpravy společných prostor kabin sloužících pro hosty,
mládež a fotbalisty, spočívající ve
výměně podlah, konečně obdržel. Vyúčtování obsahovalo fakturu ze srpna 2020 na výměnu podlah v kabinách a pokladní doklad
stvrzující její zaplacení.
Při následné kontrole na místě, bylo ale zjištěno, že ve fotbalových kabinách žádné nové po-

vrchy podlah nejsou. „Vyzval
jsem představitele klubu k objasnění skutečného stavu. Od pana Krejčího jsem se dozvěděl, že
prý s mým vědomím žádnou výměnu podlah uvedenou v dotaci neprovedli a peníze použili na
jiný účel,“ popsal starosta Martin Sklenář. „Dotačního podvodu na úkor obce bych se nikdy
nezúčastnil. Kdo mě zná, tak ví,
že vždy nekompromisně hájím
zájmy obce, a to i vůči přátelům.
Představa, že bych něco takového
navíc domlouval se spolkem, který má s obcí řadu nevyřešených
věcí, je prostě absurdní,“ doplnil
starosta Sklenář.
Fotbalový klub následně dodal další podklady pro vyúčtování dotace - náklady na ubytování na soustředění, pronájem hal
a nákup fotbalových pomůcek. Tedy na jiný účel, než bylo uvedeno
ve smlouvě. Starosta předložil celou věc zastupitelstvu a navrhl,
aby tyto doklady byly předány finančnímu výboru. Jeho mimořádné zasedání se konalo až po uzávěrce tohoto čísla.
„Nerozumím tomu, proč si klub
hned na začátku nepožádal o dotaci na fotbalovou činnost a chtěl
po obci finance na opravu podlah, kterou se viditelně nechystal
udělat. Nejsmutnějším důsledkem
celé záležitosti ale je, že trenér
mládeže, který mě a pana místostarostu do šaten pustil, přišel
o klíče a šatnu dětí musel vyklidit.
Za chyby vedení klubu tak platí fotbalová mládež,“ uzavřel starosta Martin Sklenář.
O vyjádření jsme požádali i zástupce vedení fotbalového klubu
Jana Krejčího. „Do Dobřejovického zpravodaje se k této věci určitě vyjadřovat nebudeme,“ sdělil.
n Milan Hulínský

26. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo proběhne ve čtvrtek 4. 3. 2021
od 18 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Vzhledem k epidemické situaci bude zasedání
opět vysíláno na facebookovém profilu
Obec Dobřejovice.
www.dobrejovice.cz
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Jak to bylo s odpady v roce 2020?
Díky aktuálním číslům od
svozové firmy již víme, jaký vliv měla koronakrize a s ní související práce
z domova, distanční výuka
či omezení cestování na
množství odpadů vyprodukovaných v obci.

Z

předložených výkazů je jasné, že v loňském roce bohužel nepokračovaly pozitivní
trendy z roku 2019. Díky tomu, že
jsme tolik času netrávili v zaměstnáních, školách a na dovolených
mimo Dobřejovice, výrazně narostlo především množství směsného komunálního odpadu. Toho
jsme v Dobřejovicích vyprodukovali takřka 190 tun, tedy meziročně o 35% více!
Přitom právě množství směsného odpadu vyprodukovaného
na jednoho obyvatele bude podle nového odpadového zákona, platného od 1. 1. 2020, rozhodující pro možnost uplatnění
slevy na poplatku za skládkování. Obec, která překročí postupně se snižující hmotnostní
limit, bude muset za uložení odpadů na skládce zaplatit výrazně více. V následujících letech
nás tedy čeká společná snaha
o co nejmenší produkci směsného odpadu. Jen tak si dokážeme
udržet současnou výši cen známek na popelnice.
Bohužel se také nepodařilo udržet dosavadní velmi vysokou míru třídění. Zatímco v roce
2019 tvořily separované odpady
celkem 53% z celkového množství
odpadů, vloni to bylo již jen 43%.
Pokleslo především množství vytřídného papíru (o 20%), stejně
tak bylo vytříděno méně plastů

200
150
100
2020
2019
2018

50
0
2018

směs (t)
128,02

plast (t)
25,84

papír (t)
20,77

sklo (t)
18,53

kov (t)
0,69

bio (t)
42,76

2019

138,50

31,44

36,34

14,59

0,81

73,52

2020

186,67

27,17

28,96

27,17

0,97

56,00

(o 14%). Mnozí z nás pravděpodobně v době omezení s papírem
a plastem nezamířili ke kontejnerům na tříděný odpad, ale ke
svým popelnicím na směs. Bohužel stále přetrvává nešvar, kdy
jsou do kontejnerů vhazovány nesešlápnuté PET lahve a nerozložené kartonové krabice. Do kontejnerů pak nelze nic dát, i když jsou
místo odpadů plné vzduchu.

Pravděpodobně v důsledku většího množství spotřebovaných
nápojů vzrostla hmotnost vytříděných plechovek o 20% a skla dokonce o 86%.
A trochu dobrých zpráv závěrem. V lednu 2020 bylo zprovozněno nové stanoviště kontejnerů
na plast, papír a sklo v ulici Nad
Robotou. Rozšířila se také místa,
kde jsou umístěny šedivé konteje-

2018

ry na drobný kovový odpad (Skalická, U Zámku) a oranžovo-černé
kontejnery na oleje (Horní). Dobrou zprávou je i to, že i přes výrazně se zvyšující náklady na svoz tříděného a směsného odpadu se
zastupitelstvo rozhodlo nezvedat
občanům poplatky za popelnice.
Jedinou výjimkou je zdražení nádob na bioodpad pro rok 2021.
n OÚ Dobřejovice

2021

Za poslední roky se zlepšil vzhled okolí kontejnerů. Za to patří dík všem, kteří zde netvoří nepořádek.

NÁ ZORY

Nad dopisy čtenářů

T

ak tady by mělo být prázdné místo a jen můj podpis… Ptáte se proč? Skoro
žádné dopisy nechodí! Váš zpravodaj má svého šéfredaktora, má
své redaktory, má svou redakční
radu ve složení Bc. Anežka Char-
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vátová, Pavla Mikušková a Ing.
Libor Stárek.
Musím rád konstatovat, že jste
s Dobřejovickým zpravodajem
spokojeni. Respektive to musíme
předpokládat, protože za uplynulý rok jsme nedostali jedinou

oficiální stížnost, námět, článků
pomálu. Pravda jedna stížnost
k prošetření tu byla (nemožnost
reakce na článek), řeší jí ve své
kompetenci redakční rada.
Shodli jsme se, že o vaše příspěvky a zpětnou vazbu opravdu stojíme! Možnost přispívat
do Zpravodaje jste měli, máte
a mít budete. Využijte ji, těšíme

se! Články obohatíte své spoluobčany. Podněty nám pomůžete
zlepšit formu nebo obsah. Přispět můžete především přes mail
zpravodaj@dobrejovice.cz, nebo i do schránky OÚ nebo oslovte nás, členy redakční rady. Rádi
Vám pomůžeme.
n Libor Stárek
člen redakční rady
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DOPRAVA

Opravy silnice zvýší průjezd obcí

Také v letošním roce pokračuje rekonstrukce krajské silnice vedoucí z Jesenice do Říčan. Tentokrát se
jedná o úsek v těsné blízkosti naší obce, přes kterou bude vedena i část objízdných tras.

O

pravy povrchu komunikace a výměna svodidel bude probíhat v úseku od
nově postavené okružní křižovatky u firem SOPO a Wilson centrum v Modleticích až po křižovatku s dobřejovickou ulicí
Jesenická. Práce proběhnou postupně ve 3 etapách v době od
1. 3. do 18. 4. 2021. Popis omezení
v jednotlivých fázích najdete v pravé části stránky. Uzavírky a objížďky s nimi spojené budou mít vliv
také na trasy autobusových spojů.
Plánované práce jsou součástí širšího projektu rekonstrukce
silnice II/101 od Jesenice až po
křížení s dálnicí D1. Část úseků
již byla opravena v loňském roce. Jednalo se především o opravu povrchu od Kocandy až na kraj
Dobřejovic, či již výše zmíněná
okružní křižovatka v Modleticích.
Krajskou správu a údržbu silnic čeká ještě po dokončení tohoto úseku navazující oprava povrchu v modletické obchodní zóně.
V následujících letech by měla také postavit novou okružní křižovatku na kraji Dobřejovic, v místě častých a vážných dopravních
nehod ve směru na Herink. Projektovou dokumentaci křižovatky nechaly zpracovat Dobřejovice,
Herink a Jesenice. Schválený projekt je v těchto dnech předáván
Středočeskému kraji.
n OÚ Dobřejovice

1. ETAPA
1. 3.–13. 3. 2021
Uzavřen: úsek silnice mezi kři‑
žovatkami s ulicemi Jesenická
a Košumberk obousměrně.
Osobní automobily: objízdná
trasa ve směru na Řícany povede
přes Herink a Modletice, ve smě‑
ru na Jesenici přes Dobřejovice.
Nad 6t: objížďka po D0 a D1.
MHD: Změny zatím nejsou zná‑
my, sledujte informace na za‑
stávkách a na www.ropid.cz.

Dobřejovice

Herink

2. ETAPA –
14. 3.–4. 4. 2021
Uzavřen: úsek z 1. etapy + jeden
jízdní pruh ve směru na Říča‑
ny od ulice Košumberk k okruž‑
ní křižovatce v Modleticích. Zde
bude provoz řízen kyvadlově po‑
mocí semaforů.
Osobní automobily: objízdné
trasy shodné s 1. etapou.
Nad 6t: objížďka po D0 a D1.
MHD: Viz informace na zastáv‑
kách a na www.ropid.cz.

Dobřejovice

Herink

3. ETAPA –
5. 4.–18. 4. 2021
Uzavřen: jeden jízdní pruh ve
směru na Jesenici od okružní
křižovatky v Modleticích po ulici
Košumberk. Zde bude provoz ří‑
zen kyvadlově pomocí semaforů.
Osobní automobily: silnice
II/101 bude průjezdná. Objízdné
trasy nebudou vyznačeny.
Nad 6t: objížďka po D0 a D1.
MHD: Viz informace na zastáv‑
kách a na www.ropid.cz.

Modletice

Modletice

Dobřejovice

Herink

Modletice
www.dobrejovice.cz
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Z OKOLNÍC H OBC Í

Podpořte opravu starého
zvonu v Popovičkách!

V

době, kdy uplynulo pár
let od objevení Ameriky
a Vasco da Gama vyplouval poprvé kolem Afriky do Indie, byl v roce 1497 odlit zvon.
Krásný, velký, znělý zvon byl zavěšen do kostela svatého Bartoloměje v Popovičkách a je tam dosud. Ano, je jedním z nejstarších
takto dochovaných zvonů v naší
zemi. Unikl osudu, který potkal
naprostou většinu jiných zvonů
- roztavení a přetavení do formy
dělových koulí nebo jiných zbraní nebo nástrojů.
Unikl bohužel také pozornosti a oslavám jeho jedinečnosti.
Dodnes je v kostele a… nezvoní.
Tedy nezvoní v kostele, ale může
vám zvonit ve vašem mobilu – na
www.1url.cz/@HlasZvonu si můžete nejen poslechnout, ale zdarma i stáhnout krásný, majestátný zvuk. A pokud si ho v mobilu
přiřadíte k oblíbené osobě, můžete ho slýchat alespoň takto
dost často.

Rádi bychom ale, aby opět zvonil i v kostele, pro všechny a celé okolí. Aby se zase rozezněl, je
třeba opravit jeho srdce. Naštěstí
srdce zvonu, stejně jako to lidské,
se dá opravit – jen to bude stát
731 580 Kč a žádná zdravotní pojišťovna to neuhradí. Do dnešního dne se za poslední dva roky na
transparentním účtu shromáždilo
již 58% těchto nutný prostředků.
Je to hodně, ale ještě stále ne dost.
Proto i vám nabízíme možnost
zanechat nesmazatelnou stopu
v historii tohoto cenného odkazu z minulosti – pokud na konto
č. 123-0132170247/0100 pošlete jakoukoliv částku a přiblížíte
zvon o krůček k jeho cíli slavnostně zvonit. Doufáme, že i díky vaší
pomoci to bude brzy.
Více informací o historii zvonu,
akcích na jeho podporu i stavu na
transparentním účtu jsou dostupné na www.naszvon.cz.
n za organizátory sbírky
Iveta a Martin Patákovi

Kde se můžete v okolí
nechat testovat na COVID?

V blízkosti Dobřejovic jsou
nyní k dispozici hned dvě
místa, kde zájemce otestují na COVID-19. U jednoho
nabízejí PCR testy, u druhého pak testy antigenní.

L

aboratoř GenDetective s.r.o.
nabízí provedení PCR testů
na novém odběrovém místo u prodejny Makra v Čestlicích.
Jedná se o formu Drive-in, při které odběry probíhají přímo z automobilu. Zázoveň se ale mohou samozřejmě nechat otestovat i pěší.
Přijímají jak pacienty se žádankou, tak samoplátce. Otevřeno je
sedm dní v týdnu od osmi do osmnácti hodin. Výsledky garantují do 24 hodin. Pacienti si mohou
vytvořit rezervaci na webových
stránkách www.testycestlice.cz.
Rezervaci je možné si udělat také
telefonicky na číslech 731099730
nebo 731099731. Zájemci se mohou na test dostavit také bez rezervace.

Druhé testovací místo, Covidpass, najdete u benzinové čerpací stanice Benzina u dálnice
D1 ve směru na Prahu, kousek
za Průhonicemi. Pro občany České republiky jsou tu připraveny
bezplatné antigenní testy, které
hradí zdravotní pojišťovny. Nárok
na toto testování zdarma mají lidé
jednou za tři dny. Výhodou je, že
na výsledky testů není třeba čekat na místě, dorazí vám do dvaceti minut na váš e-mail. To celý
proces testování výrazně zrychluje. Antigenní testy pro samoplátce zde stojí 450 Kč (s vytištěným orazítkovaným potvrzením)
a 350 Kč (bez vytištěného potvrzení, pouze zaslaného mailem).
Provozní doba je sedm dní v týdnu od osmi do osmnácti hodin.
Je nutná předchozí rezervace na
www.covidpass.cz. Více informací
můžete získat také na telefonním
čísle 774 515 711 či na e-mailu
pruhonice-pha@agcovidpoint.cz.
n Milan Hulínský

Modletický sklad Billy bude mít fotovoltaickou elektrárnu

O

bchodní řetězec Billa chystá energetická úsporná
opatření na všech svých
prodejnách, centrále i v logistických prostorách. Využít chce pře-
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devším obnovitelné zdroje energie. Jako vlajkový projekt pro
instalaci fotovoltaické elektrárny si vybral střechu centrálního
chlazeného skladu v Modleticích.

A proč byl tento objekt nejvhodnější? Protože je obří a v létě kvůli vysokým teplotám spotřebovává velké množství energie na
chlazení. Po důkladné analýze by-

la proto naprojektována fotovoltaická elektrárna o výkonu 999
kWp. Sluneční paprsky během
letních dnů pokryjí až 90 % spotřeby. Nejde přitom v žádném případě o malou investici. Výstavba
takové elektrárny vyžaduje necelých 30 milionů Kč. Zpětně by její roční výnos měl být kolem 1,7
milionu Kč. Obchodní řetězec připravil rozsáhlou dokumentaci
k projektu a po jeho zhodnocení
požádal také o státní dotaci ve výši 12 milionů Kč. Investice do této fotovoltaické elektrárny se vrátí přibližně za 11 let.
n Milan Hulínský
s využitím článku v deníku Právo
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FOTO GRA FIE OD Č TENÁ ŘŮ
Na facebooku jsme opět vyzvali občany k zaslání fotografií zasněžené
obce a zimních radovánek v ní. Vaše fotografie z Dobřejovic rádi uveřejníme v této nové rubrice také v následujících číslech Zpravodaje.

Ivana Picková

Jozef Papp

Ivana Harantová

Martin Sklenář
www.dobrejovice.cz
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ROZHOVOR

„Nová Základní umělecká škola FLOW zve i děti
z Dobřejovic,“ říká zakladatelka Marie Vraná Růžička.
Kdy a kde mohou rodiče děti
přihlásit?
MVR: Přihlášky pro nadcházející
školní rok vypíšeme v dubnu a rodiče je naleznou na našich webových stránkách www.flowzus.cz
Přihlásit se budou moci zájemci ve
věku šest až osmnáct let. Uchazeči do I. či II. stupně jsou pak zváni
na talentové zkoušky, které se budou konat v červnu a úspěšní absolventi přijímacího řízení se pak
budou moci těšit od září na výuku
v našich zcela nových prostorech.

Talentované děti ve věku
šest až osmnáct let již nemusí dojíždět za uměleckým vzděláním do pražských „zušek“. Základní
umělecká škola FLOW na
jaře přivítá děti v příjemných nových prostorech
v 1. patře nad supermarketem Billa, v Obchodním
centru Spektrum v Čestlicích.

S

vým vintage designem připomínají tradiční francouzskou uměleckou školu.
Tanec, klavír, divadlo, zpěv, balet, keramiku, malování, kytaru
a mnoho dalších aktivit plánují
nabídnout dětem od 1,5 roku věku. Více nám k tomu řekla Marie
Vraná Růžička, zakladatelka společnosti Kroužky, která organizuje zájmové kroužky pro děti již 21
let a provozuje i školu Flow.
V názvu vaší školy máte zvýrazněné slovo „flow“. Proč?
MVR: FLOW je podle maďarského psychologa Mihaly Csikszentmihalyi stav absolutního štěstí,
kdy se věnujeme tomu, co nás baví, nesledujeme čas, nejde nám
o výkon, je to čirá radost z prožitku teď a tady. Naším cílem je, aby
„flow“ děti v nové umělecké škole zažívaly co nejčastěji, ať už je
to při tanečních lekcích, soukromé výuce hudebního nástroje, při
malování u malířského stojanu,
hraní v kapele, či při účinkování
v divadelním představení třeba
v Průhonickém zámku.
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Čím toho dosahujete?
MVR: Zaměřujeme se na pečlivý
výběr těch nejlepších pedagogů,
kteří umí podpořit a rozvinout
přirozený potenciál dětí, umí radostí a hrou děti vést, inspirovat vlastním zapálením pro daný umělecký obor, připravit děti
na studium na středních uměleckých školách, a s citlivým, individuálním přístupem posouvat dovednosti každého malého umělce.
Jaké obory a studijní zaměření
tedy nabízíte?
MVR: V hudebním oboru nabízíme přípravnou hudební výchovu, sólový zpěv, hru na kytaru,
na klavír, na flétnu a v plánu jsou
další hudební nástroje. V tanečním oboru nabízíme přípravnou
taneční výchovu, balet, moderní
tanec, scénický tanec a další taneční styly. Ve výtvarném oboru
se děti kromě přípravné výtvarné výchovy budou moci věnovat
malbě, kresbě, naučit se keramické tvorbě, grafice, tisku, kreativnímu tvoření a dalším výtvarným stylům. V literárním oboru
chceme nabídnout divadlo, muzikálové herectví, recitaci a mnoho dalšího.
Kdy probíhá výuka a kolik rodiče za ní zaplatí?
MVR: Výuka na základní umělecké škole probíhá v odpoledních
hodinách, případné workshopy
i o víkendech. Dny a časy výuky
jsou dány rozvrhem. Ceny za výuku u nás jsou srovnatelné s jinými školami. Pohybují se od 1 000
korun do 3 000 korun za pololetí.

V úvodu jsme se ale zmínili
o tom, že navštěvovat vás mohou
ale i mnohem mladší děti…
MVR: Ano. Hezké prostředí základní umělecké školy FLOW otevřeme také nejmladším dětem,
které spolu s rodiči budou moci dopoledne, ve večerních hodinách a o víkendech navštěvovat naše umělecké kluby, tvořivé
workshopy či soukromé lekce tance, zpěvu, hry na hudební nástroj
nebo muzikálové herectví. Jsme totiž přesvědčeni, že FLOW můžeme
žít v každém věku. Nabídka kurzů,
workshopů a dalších lekcí bude
k dispozici opět na našem webu.
Jaký způsobem fungujete v době výrazných omezení vyhlášených vládou v důsledku pandemie koronaviru?
MVR: Jako kterákoliv jiná základní umělecká škola, tedy di-

Marie Vraná Růžička
Společnost Kroužky založi‑
la v roce 1999. Po absolvová‑
ní Střední pedagogické školy
v Litomyšli, jako nadšená pe‑
dagožka volného času a mla‑
dá učitelka třeťáků na ZŠ,
dostala nápad, jak dětem
umožnit prožít svůj volný čas
smysluplně a v bezpečném
prostředí mezi kamarády, tedy
přímo ve škole. A tak vznikly
KROUŽKY. Dnes je maminkou
Elišky, Marečka, Marušky, Teo‑
dora a malého Bartoloměje.
stančně. Řídíme se vždy nařízením vlády, ale jako všechny
školy se těšíme na děti a opětovnou prezenční výuku. Informace k provozu školy máme uvedeny na našem webu a s rodiči také
komunikujeme prostřednictvím
našich pedagogů.
n Milan Hulínský

Škola zahájila svou činnost ve školním roce 2017/2018 pod dřívěj‑
ším názvem Základní umělecká škola a Středisko volného času Prů‑
honice. Úzce spolupracuje s partnerskou organizací Kroužky pro
děti. Využívá jejího personálního i majetkového zázemí a také zku‑
šeností.
V první roce působení organizace provoz zahájila poskytováním zá‑
jmového vzdělávání – kroužků. Ty probíhají v základní škole Průho‑
nice a navštěvují je především žáci zmíněné základní školy. Od škol‑
ního roku 2020/2021 zahájila také základní umělecké vzdělávání,
a to při základní škole v Čestlicích a Světicích. V budoucnu škola
plánuje prostřednictvím zájmového i základního uměleckého vzdě‑
lávání posílit nabídku vzdělávání v okolích obcích.
Více na www.flowzus.cz. Případné dotazy pište na info@flowzus.cz.
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SPO L EČENS K Ý A S P OLKOV Ý ŽIVOT

Únorové dění v mateřské škole Korálek

Ú

nor bílý – pole sílí. Po několika dlouhých letech
máme opravdickou zimu.
A protože si povídáme o zvířátkách, co v zimě dělají a jak obtížně se jim shání v tomto ročním
období potrava, rozhodli jsme
se donést tvrdé pečivo a jablíčka srnkám a dalším zvířátkům
na přilepšenou. Měli jsme obrovskou radost, že jsme na konci cyklostezky zahlédli krmelec. Byl
úplně prázdný. O to více jsme neskrývali potěšení, že naše výpravná mise byla úspěšná.

Celý tento měsíc si také povídáme o našem těle, děti obkreslují vzájemně svoje postavy, tvoří koláže na téma „zdraví“. Učí
se pojmenovávat správně všechny části těla a některé orgány. Dozvídají se, jak tělo správně funguje a jak je důležité se starat nejen
o svůj zevnějšek, ale i o svoje nitro. Mít dostatek pohybu a sportu,
jíst zdravě, pečovat o osobní hygienu, ale také mít dostatek zdravého spánku a odpočinku. Krásné
zimní dny a pozitivní mysl.
n Jana Horká, MŠ Korálek

INZERCE

Velikonoční paštikový
Duopack VIII
s pečeným masem 80 g
a Bruselská
s brusinkami 80 g

iov

rém

p
mix
ých

Paštiková
bonboniéra
se sýrem 150 g

tik

paš

2x s eidamem, 2x s modrou
plísní, 2x s camembertem

Velikonoční paštika
Velikonoční
paštiková
bonboniéra 150 g
2 ks s mandlemi, 2 ks s kachními játry
a šampaňským, 2 ks s brusinkami

www.pateduchef .cz

s medvědím česnekem 200 g

VELIKONOCE PRO GURMÁNY!
K dostání v Dobřejovicích na prodejně Staročeské pekárny u hřiště.
www.dobrejovice.cz
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Dobřejovický uličník
í
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Ulice Sportovní leží na horním okraji Dobřejovic ve
směru na Modletice u bytových domů CANABA.
Tipnete si, jak ulice přišla
ke svému jménu?

Z

a původem jména ulice, ale
i za historií vzniku celé lokality, se musíme vypravit do roku 1993. Tehdy byl obci
představen záměr akciové společnosti Skalník „pro rozvoj měst
a obcí v územním celku Dobřejovice“. Společnost slibovala za
8-10 let rozvinout obec do moderní podoby. Součástí záměru bylo
také vybudování kompletní infrastruktury obce, a to i v původní
zástavbě. Společnost měla zajistit plynofikaci, kanalizaci včetně
čistírny odpadních vod, vodovodní přivaděč a vodovodní řady po
obci, rekonstukci telekomunikačních sítí, elektrického vedení a veřejného osvětlení.
Součástí záměrů společnosti
bylo také vybudování nákupního
střediska s prodejnou potravin
a smíšeného zboží na pozemku u fotbalového hřiště směrem
k památnému topolu. Místo původní školky v dnešním Spolkovém domě měla být vybudována
nová mateřská škola. Společnost
se také zavázala například platit
většinu nákladů na obecní policii.
Dle tehdy vznikajícího územního plánu bylo určeno místo pro
cca 110 nových domů a během
deseti let se měl zvýšit počet obyvatel až o 70%. Jednotlivé developerské projekty v obci měly být
koordinovány
zastupitelstvem
a právě společností Skalník a.s..
Ta měla v plánu vybudovat lokalitu obsahující asi padesát rodinných domů v dnešních ulicích Žitná, Lipová, Horní a Sportovní.
V posledně jmenované ulici mělo

10 www.dobrejovice.cz

vyrůst sportovní centrum, které
dalo ulici také jméno. Návrh centra vidíte na této stránce vpravo.
Zajímavostí z dnešního pohledu je, že obec tehdy prodala developerovi část svých pozemků za
cenu 5,50 Kčs/m2. Nově vznikající lokalitě se mezi některými starousedlíky začalo říkat podle tehdy populárního seriálu „Beverly
Hills“, nebo jen zkráceně „Beverly“. Nejen tam, ale i v původní části obce vládl několik let čilý stavební ruch. Do roku 1995
byla dokončena výstavba čistírny odpadních vod, vybudován vodovodní přivaděč z Jesenice na
kraj obce a postoupily práce na
výstavbě vodovodu, kanalizace
a plynu v některých částech obce.
Společnost Skalník také dokončila první domy v lokalitě.
Na stavbách se ale začaly vršit
problémy. Z důvodu nedostatečné kvality prací na technických sítích a komunikacích byla vypovězena smlouva s firmou Diviš, celá
věc skončila na několik let u soudu. Společnost Skalník a.s. se dostala do finančních problémů,
které se projevily narůstajícími
dluhy u dodavatelů a také nedodělky a nesplněnými sliby. Přes
kapitálový vstup další společnosti
do projektu ukončila společnost
Skalník a.s. svou činnost ke konci roku 1999. Zůstaly po ní soudní spory s jejími bývalými klienty
a nedokončená původně přislíbené kanalizace, vodovod a plynofikace v části staré zástavby. Nebylo
vybudováno ani nákupní středisko u fotbalového hřiště, pozemek
byl převeden zpět na obec a ta zde
vysadila parčík. Developer nevybudoval ani slibovanou novou
mateřskou školu.
Již od roku 1997 bylo jasné, že
nevznikne ani plánované sportovní centrum. Výstavbu v této části

Plány společnosti Skalník a.s. počítaly s velkým sportovním centrem.

Nakonec místo něj vznikly čtyři bytové domy a dva rodinné dvojdomy.
převzala v roce 1999 firma CANABA. Ta přišla se záměrem vybudovat zde čtyři bytové domy a dva
dvojdomy. Obci mimo jiné slíbila
vypracování dokumentace na novou mateřskou školu a její výstavbu s velkou slevou. K tomu nakonec opět nedošlo a novou školku
následně postavila obec sama.
Nedořešeno také zůstalo, kdo bude po vybudování bytových domů vlastníkem komunikace v ulici Sportovní a pozemků pod ní.
Obec také zapomněla požadovat
vybudování veřejného osvětlení,
které v ulici dodnes chybí.
V následujících dvaceti letech se zástupci obce Dobřejovi-

ce pokusili několikrát domluvit,
ale pro nereálné požadavky developera k dohodě velmi dlouho nedošlo. Teprve v loňském roce obec zakoupila komunikace
a související pozemky za symbolickou cenu 20 000 Kč, zároveň
ale obdržela dar ve výši 140 000
Kč. V první polovině letošního
roku proběhne oprava větší části
propadlé zámkové dlažby na silnici a výstavba opěrné zídky, která by měla zamezit sjíždění komunikace na zahrady okolních
domů. Zároveň firma dobuduje
čtyři chybějící stožáry veřejného
osvětlení.
n Jan Chvátal
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Dobřejovice ve fotografiích včera a dnes
Archivní fotografie ze začátku osmdesátých let
nám představuje poslední
chvíle původního silničního
mostu. Pojďme toho využít
a zahloubejme se do historie obou mostů na dobřejovické návsi.

D

obřejovický potok přitéká na náves ze Skalice od
ulice U Potoka, kde je sevřený okolní zástavbou a kamennými i betonovými zdmi. Jak už
jsme se zmiňovali v několika předešlých číslech, vypadal prostor
dnešní návsi původně zcela jinak.
V místě dnešní křižovatky a části
parčíku stál statek rodiny Gutových č.p. 2 a za ním v místě dnešní autobusové zastávky ve směru
na Herink stavení rodiny Bursíkovy s číslem popisným 46. Silnice
tehdy oba statky obcházela nynějším parčíkem pod zdí truhlárny
k dnešnímu stanovišti kontejnerů. Od něj vedla přímo k nynější
autobusové zastávce ve směru do
Prahy. Potok silnice překonávala po kamenném mostě. Ten překlenoval potok výše po toku od
stávajícího mostu s napřímenou
a rozšířenou silnicí.

K úpravám křižovatky a obou
mostů na návsi došlo na přelomu sedmdesátých a osmdesátých
let. Obec vykoupila od Gutových
a Bursíkových budovy i s pozemky. Následně proběhla demolice
budov a místo sloužilo jako skládka štěrku, písku a suti na přeložku silnice a stavbu nových mostů.
Začátkem roku 1980 začali dělníci Krajské správy státních silnic
pomocí mechanizace pracovat na
přemostění potoka a vybudování
nové křižovatky. Práce se prodlužovaly, mimo jiné kvůli nedostatku mostnic - tzv. „Benešových rámů“ ze želozobetonu. Ty jsou zde
položeny ve dvou řadách a tvoří těleso mostu. Na jejich dodávku pro druhou polovinu mostu
se čekalo dva měsíce až do dubna 1980. Po dokončení nové vozovky byl původní most zbourán.
A právě tyto práce zachycuje
černobílá fotografie. Levá polovina původního mostu je již zbourána, za ní je vidět roh mostu nového. V levé části snímku vidíme
budovu tehdejšího obchodu se
smíšeným zbožím - Jednoty. Ten
byl v roce 1999 rekonstruován
a po přístavbě prvního patra slouží také jako obecní úřad.

DŘÍVE: Bourání původního kamenného silničního mostu na návsi
v roce 1980. Za ním je vidět roh betonového rámu stávajícího mostu.

Neméně zajímavá je historie
dalšího mostu, ležícího u několik desítek metrů dále po proudu a vedoucího od návesní křižovatky směrem k zámku. Tento
původně cihlový most spojoval
obec se zámkem a přilehlým velkostatkem. Hned za mostem bývaly velké zděné sloupy brány velkostatku. Její vrata se každý večer
zavírala.
Po pravé straně mostu stávala na pískovcovém podstavci socha sv. Jana Nepomuckého. Socha v roce 1925 spadla do potoka
a poškodila se. Stalo se tak pravděpodobně kvůli otřesům způsobeným nákladním autem, které
odváželo mléko ze dvora do Prahy. Po vytažení z potoka již nebyla umístěna zpět a byla umístěna
v nedaleké zámecké kapli. Kaple
však byla v roce 1957 odsvěcena
a socha byla převezena do Čestlic, kde našla místo při kostelní zdi. O Jana Nepomuckého pak
projevil zájem pan učitel Hájek
z Průhonic, který si sochu odvezl
ke své vilce. Po jeho náhlé smrti
kontaktovala jeho manželka dobřejovické představitele, aby zařídili odvoz sochy do Dobřejovic.
Bylo domluveno, že socha Jana

Nepomuckého bude postavena
nad mostkem přes potok od Skalníka na stráni mezi vysázené břízy blízko vodopádu ze Skalníka.
Akčnější než tehdejší vedení Dobřejovic se ale ukázal majitel domku ve Skalické ulici č.p. 62 pan
Mašek. Ten vykupoval po obcích
kožky, a proto se mu také říkalo
„kůžičkář“. Sochu přivezl z Průhonic a nechal jí na svůj náklad
opravit u uměleckého kováře pana Bruthanze v Herinku. Kovář
svařil díru na světcových zádech,
způsobenou pádem do potoka,
a obnovil poškozený pás s hvězdami kolem hlavy. Takto opravenou sochu postavil pan Mašek na
betonový podstavec u svých vrat.
Jím vybrané místo tehdy vzbudilo
u některých sousedů vlnu nevole, nicméně socha na tomto místě stojí dodnes.
Bohužel se mi zatím přes veškerou mou snahu nepodařilo
sehnat fotografii „zámeckého“
mostu se sochou svatého Jana Nepomuckého na svém původním
místě. Pokud jí někdo doma někdo ve svých archivech máte, budu moc rád, pokud nám jí přinesete na úřad k oskenování.
n Jan Chvátal

NYNÍ: Aktuální fotografie pořízená od ulice U Potoka. Za mostem vlevo je
obecní úřad, budova napravo od něj je číslo popisné 38 v ulici U Zámku.
www.dobrejovice.cz 11
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Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice
Tel.: 323 603 310,
607 058 184
E‑mail: urad@dobrejovice.cz

VÝHODY SPOLUPRÁCE
S REALITNÍMI PROFESIONÁLY
Z VAŠEHO KRAJE

CERTIFIKOVANÍ
MAKLÉŘI

Slyšeli jste už o RE/MAX G8 Reality? Jedná se o největší skupinu realitních
kanceláří v rámci sítě RE/MAX ČR. Zázemí, know-how, přes 20 let zkušeností
v oboru a pozitivní reference jsou pro naše klienty zárukou prvotřídních služeb.
I proto pod touto značkou působíme. Jsme realitní makléři a působíme ve vašem
kraji. Známe místní trh a lokalitu, což je velkou přidanou hodnotou.
Rádi vám pomůžeme s pronájmem či prodejem vaší nemovitosti kdekoliv na území
Prahy a ve Středočeském kraji. Designová úprava nemovitosti, profesionální fotografie, tvorba videa a půdorysů, efektivní marketing, vedení prohlídek, možnost aukce,
bezpečný právní servis, komunikace s úřady i veškeré formality. To vše řešíme za vás.
Po celou dobu jsme vám na blízku a informujeme vás o průběhu obchodu. Zakládáme
si na přátelském přístupu. Neváhejte proto a obraťte se na nás!

Obecní knihovna
U Kapličky 44, Dobřejovice
Otevírací doba:
pátek 15:00–17:00
Pošta Dobřejovice
Na Návsi 3
251 01 Dobřejovice
Tel.: 954 225 170
Obecní policie Vestec
Tel.: 739 156 156
Finanční úřad
Tel.: 323 627 305,
323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Okresní správa sociálního
zabezpečení Praha‑východ

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI
ZDARMA
Lámete si hlavu
se stanovením správné
ceny nemovitosti?
Odborný cenový odhad pro
vás rádi připravíme zdarma.
OZVĚTE SE!

Ing. JAROSLAVA VLKOVÁ
+420 720 758 840
jaroslava.vlkova@re-max.cz
www.vlkovajaroslava.cz
JAROMÍR TICHÝ
+420 728 112 616
jaromir.tichy@re-max.cz
www.re-max.cz/jaromirtichy

SPOLEHLIVOST | ODBORNOST | DŮVĚRA
ŘÁDKOVÁ INZERCE:
Koupím pole, louky nebo zahradu případně malou chatu, domek i ve špatném stavu v Praze a okolí.
Telefon: 603 442 474.
Řádkovou inzerci ve Zpravodaji si můžete objednat za 36 Kč/řádek i vy! Příjem inzerce na e-mailu: mistostarosta@dobrejovice.cz.

Tel.: 284 005 401
Fax: 284 005 404
E‑mail podatelny:
posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh
Úřad práce, kontaktní pracovi‑
ště pro Prahu‑východ
Tel.: 950 151 111
Fax: 950 151 302
e‑mail: posta@py.mpsv.cz
Koordinátor sociální práce
Tel.: 725 369 985 (Po a St)
Tel.: 774 780 543 (Út a Čt)
Volejte vždy od 9 – 16 hod.
Poruchy veřejného osvětlení
Telefon: 800 101 109
– je nutné uvést číslo lampy,
která nesvítí, a ulici.
Poruchy elektřiny
Telefon: 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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