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Milí Dobřejováci,
taky máte pocit, že ten čas nějak rychle letí? Ani se člověk nestačí pořádně rozhlédnout a rok
je pryč. Na začátku toho nového
mi dovolte vám popřát vše dobré, především pak zdraví a pohodovou mysl. Obě tyto komodity
budeme určitě hodně potřebovat.
Minulý rok utekl velmi rychle
i nám v zastupitelstvu obce. Určitě to bylo i tím, že jsme dávali dohromady řadu důležitých a většinou složitých projektů, které by
měly výrazně posunout kvalitu
života v Dobřejovicích. Na stránkách tohoto Dobřejovického
zpravodaje jsme se pokusili o jejich stručný výčet. V závěru roku
se nám povedlo udělat důležitý
krok k zajištění školy pro děti naše, i budoucích generací. Do společného projektu výstavby nové
budovy jsme se rozhodli vstoupit
společně s obcí Čestlice. Dobrou
zprávou je, že zastupitelé podpořili návrh rozpočtu pro letošní
rok, který bude co do finančního
objemu i rozsahu plánovaných
investic rekordní v historii obce.
I přesto ho plánujeme jako přebytkový. Na následujících stránkách se dozvíte, co všechno se
chystáme vybudovat a opravit.
Přestože pandemie koronaviru s námi zůstává i na začátku
nového roku, jsem přesvědčený, že každý den nám i tak nabízí bezpočet příležitostí a možností pro dobrou náladu. Tak
je využívejme. Mějte se dobře,
sousedé. Užijme si letošní rok.
váš starosta
Martin Sklenář

www.dobrejovice.cz

Co Dobřejovicím
přinesl rok 2021?
S koncem roku přichází čas
na bilancování. Pojďme si
společně připomenout, co
nejdůležitějšího se v tomto
roce v naší obci událo.

U

plynulý rok byl bohužel
již druhým, který zásadně ovlivnila pandemie COVID-19. Z tradičních společenských akcí proběhly pouze letní
kina a zářijový Burgerfest. Ostatní dlouho připravované akce musely být nakonec vždy zrušeny.
Alespoň příroda nám to ale někdy vynahradila. V únoru jsme si
například po mnoha letech užili krásné ladovské zimy a mnozí z nás vyrazili na naše rybníky
bruslit či hrát hokej. Okolní pole
a louky pak zbrázdily běžecké stopy vyšlapané místními i přespolními nadšenci.
Práci na záměrech na vylepšení
života v obci však naštěstí pandemie neohrozila. Již tři roky připravované rozšíření úzkých chodníků
na Čestlické ulici a jejich doplnění
o nové přechody a semafor se i letos přesto nestihlo, a to z důvodu
velmi dlouhého posuzování žádosti
o dotaci. Dobřejovice nicméně nakonec více jak třímilionovou dotaci získaly a podařilo se také vybrat
ve veřejné soutěži zhotovitele s více jak milionovou úsporou nákladů oproti plánovanému rozpočtu.

V oblasti dopravy se však přeci jen podařilo mnohé uskutečnit.
Silnice mezi Jesenicí a Říčany dostala nový povrch a na konci roku se na ní objevila i přes pět let
plánovaná okružní křižovatka ve
směru na Herink. Ani komunikace
v obci nezůstaly opomenuty. Obec
u společnosti OPTREAL po opakovaných urgencích zajistila dokončení povrchu horní části ulice
U Křížku. Firma najatá obcí na jaře „zkulturnila“ dolní části ulice K
Lesíku. Zkrátka nepřišli ani chodci a cyklisté, kteří mohou nově vyrazit bezpečně po nové cestě do
sousedních Čestlic. Dokončený byl
také výkup pozemků a projektování nových autobusových zastávek
a souvisejících chodníků na ulici
Košumberk. Aktuálně se pracuje
na přípravě žádosti o dotaci.
Pracovalo se také na projednání
záměrů, které ovlivní budoucnost
a vzhled obce na mnoho desítek
let dopředu. Architekti ve spolupráci se zastupiteli a se zapojením
občanů zpracovali návrh architektonické koncepce centra Dobřejovic. Díky ní budeme mít v budoucnu dostatek nových prostor
pro služby, dojde ke zklidnění dopravy v centru a vzniknou kvalitní
veřejná prostranství. To se může
podařit také díky dohodě s Českou poštou o odkupu jimi vlastněné budovy do majetku obce.

Tu výhledově nahradí nová budova se společenským sálem a restaurací. Výrazné zlepšení čeká
také okolí fotbalových hřišť. V létě
zvolila členská schůze Fotbalového klubu Dobřejovice nové vedení
z hráčů a došlo k dohodě o podmínkách odkupu zanedbané budovy obcí. Nyní již má budova vodovodní a kanalizační přípojku
dokončenou a projektanti usilovně pracují na projektu rekonstrukce a dostavby o novou hospodu a cvičící sál. Také fotbalová
činnost klubu se úspěšně rozvíjí.
Velké změny se udály v oblasti školství. Dobřejovice společně
s okolními obcemi přišly o školský
obvod v Průhonicích. Tím se rozběhl maraton jednání s cílem zajistit
dostatek míst v základních školách
nejen pro tento rok, ale i dlouhodobě do budoucna. Rozhodnutí,
kde nakonec vznikne nová základní škola, ovlivní naši obec na desítky a možná i na sto let dopředu. Jak
zastupitelé v této věci rozhodli se
dozvíte na následujících stránkách.
Podařilo se také zajistit přes
deset let plánovanou výstavbu
protihlukových valů a přilehlých
cest, byly vysazeny další desítky
stromů… Těch velkých i menších
zlepšení bylo letos opravdu hodně. Pojďme si ty nejdůležitější tedy připomenout na následující
dvoustraně. n Milan Hulínský
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Okružní křižovatka Dobřejovice - Herink

2020

2021

Projekt: 2015 - 2020
Stavební povolení: 2021
Výstavba: 9 - 11 / 2021
Zhotovitel: Eurovia CS pro KSÚS
Cílem úpravy křižovatky bylo odstranění tohoto
smrtelně nebezpečného místa. Obec Dobřejovice za finanční podpory obce Herink a městem
Jesenice zajistila zpracování projektové dokumentace a stavební povolení. Ty byly následně
předány Krajské správě a údržbě silnic, která zajistila výběr zhotovitele a financovala výstavbu.

2021

Projekt: 2020
Výstavba: 2021
Zhotovitel: Walco CZ pro Obec Dobřejovice
Letos provedená oprava odstanila dvě problémová místa v této ulici. Ve spodní části se lámala krajnice, čemuž zamezila nově vybudovaná opěrná zídka. O několik desítek metrů výše
dostala rozpadající se vozovka zcela nový povrch, doplněno bylo odvodnění a podél komunikace byly zpevněny plochy s parkovacím stáním.

2021

Záměr: 2020
Výstavba: 2021
Zhotovitel: pracovníci obce, Vladimír Hájek
Bezpečné pěší propojení s Čestlicemi dlouho
citelně chybělo. Obci se podařilo odhalit, že
část pozemku na jedné z možných tras patřící
obci Průhonice je připlocena k přilehlým pěstebním plochám. Díky dohodě všech zúčastněných byl vybudován nový plot na správném
místě, vykáceny náletové dřeviny, vybudována
štěrkem zpevněná cesta a vysazena nová alej.

Rekonstrukce ulice K Lesíku

2020

Cyklostezka a cesta na Čestlice

2020

Výstavba protihlukových valů u silnice II/101

2020

2021

Odbočka kanalizačního a vodovodního řadu Čestlická

2020
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2021

Záměr: před rokem 2010
Obci se v roce 2021 podařilo prostřednictvím
stavebníka domluvit se soukromými majiteli pozemků pod plánovaným valem. Ten zajistí dostatek zeminy a výstavbu valu včetně jeho
kolaudace a převedení na obec.
Další postup: Dokončení valu a jeho osetí a vybudování přilehlých cest proběhne v roce
2022. Poté bude provedeno akustické měření
a zhodnoceno, zda bude třeba doplnit protihlukové stěny, např. v místě cesty na Modletice.

Záměr: 2020
Projekt: 2020
Stavební povolení: 2021
Zhotovitel: J.L.T. pro Obec Dobřejovice
Hlavním cílem bylo připojit objekt fotbalových
kabin na kanalizaci, bylo totiž zjištěno, že dosud většina splašků končila v potoce. Po převodu nemovitosti na obec proběhla během
dvou měsíců výstavba vodovodního i kanalizačního řadu a přípojek pro objekt na fotbalovém hřišti i pro kiosek Staročeské pekárny.
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Obnova aleje u silnice k Průhonickému parku

2020

2021

Obnova křížku u silnice k Průhonickému parku

2020

2021

Rekonstrukce a dostavba kabin a hospody

2021

NÁVRH

Architektonická koncepce centra Dobřejovic

2021

NÁVRH

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy

2021

NÁVRH
11

Záměr: 2020
Výsadba: 2021 - 2022
Zhotovitel: dobrovolníci, pracovníci obce, organizace Sázíme stromy
Původní ovocné stromy u silnice již postupně
usychaly. Krajská správa a údržba silnic pokácela staré stromy. Dobrovolníci a adoptivní rodiče stromů vysázeli na podzim prvních 45 lip.
Další postup: V roce 2022 proběhne výsadba
dalších 70 stromů. Nová alej tak bude končit
až v místě obnoveného křížku.

Záměr: 2021
Výstavba: 2021
Zhotovitel: pracovníci obce
Na podnět jednoho z občanů byla od začátku tohoto roku připravována obnova jediného
z dobřejovických křížků, který se nedochoval.
Bohužel neúspěšně byly hledány fotky původního stavu. Proto bylo rozhodnuto postavit zde křížek z dostupných zdrojů. Darovaný
kovový kříž očistil a nabarvil a žulové kvádry
z bazaru upravil dobřejovický místostarosta.

Záměr: 2021
Studie: re: architekti
Během roku se ukázalo, že by obec od fotbalového klubu mohla koupit zanedbanou budovu
na fotbalovém hřišti a zajistit její rekonstrukci. Tento záměr byl přidán do zadání architektonické studie centra. Po nákupu budovy obec
vybudovala vodovodní a kanalizační přípojku
a zadala zpracování projektu.
Další postup: Zpracování projektu, záskání stavebního povolení a vybrání dodavatele stavby.

Záměr: 2020
Zhotovitel: re: architekti
Architektonická koncepce navrhuje nový vzhled
a funkci celého centra obce. Vzniknout či rekonstruovat by se měly celkem čtyři budovy.
Upraveny budou veřejná prostranství i silnice.
Další postup: Postupně bude připravována
projektová dokumentace jednotlivých částí.
Pro některé je nutné dokončit právě započatou
změnu územního plánu. Dopravní řešení bude
projednáno se Středočeským krajem.

Záměr: 2020
Zhotovitel: Ing. Vojtěch Novotný
Obec v letošním roce nechala zpracovat studii, jejímž cílem je snížení tranzitní automobilové dopravy přes Dobřejovice. V květnu byl
pro účely této studie realizován rozsáhlý směrový dopravní průzkum. Studie navrhla soubor
opatření, kterými by bylo možné dosáhnout
odvedení části tranzitní dopravy mimo obec.
Další postup: Návrhy je nutné projednat s dalšími orgány (ŘSD, Středočeský kraj…).
www.dobrejovice.cz
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CO SE Příjmy
DĚJE 2021
NA OBEC
NÍM 2021
ÚŘA DU?
Příjmy

Výdaje 2021 Výdaje 20

Zastupitelé schválili rekordní rozpočet na rok 2022
8 614 714 Kč

Zastupitelé schválili rozpočet obce na příští rok, který
počítá s výdaji v rekordní
výši přesahující 31 milionů
korun. Také příjmy rozpočtu jsou plánovány v dosud
nevídané výši takřka 33
milionů. Rozpočet tak vychází jako přebytkový.

P

oslední měsíce roku se tradičně nesou v duchu plánování projektů na další rok.
A také v duchu zajištění jejich financování, které se projevuje
právě v rozpočtu. „Jeho přípravě
věnujeme každoročně velkou pozornost. Všichni zastupitelé dostávají rozsáhlou a velmi podrobnou tabulku, ve které jsou veškeré
plánované příjmy i výdaje popsány. Návrh rozpočtu také podrobně zkoumá finanční výbor obce,“
uvedl místostarosta Jan Chvátal. „Druhým rokem pokračujeme
v rozdělování všech příjmů i výdajů na ty, která souvisí s běžným
provozem obce a na ty, které slouží k uskutečnění projektů a rozvoji
obce. Jsem hrdý na to, že je na první pohled zřejmé, že většinu financí se chystáme vložit do rozvoje
naší obce,“ doplnil místostarosta
Chvátal. Výdaje na rozvojové pro-

8 614 714 Kč

33%
Příjmy 2022

18 232 860 Kč

33%

9 972 386 Kč

Výdaje 2022

NEJVĚTŠÍ PLÁNOVANÉ
59% PROJEKTY
59%

16 868 351 Kč

30%

67%

67%
46%

54%

17 578 361 Kč

70%
Provoz

Rozvoj
provoz

14 179 886 Kč

jekty činí více jak 54 procent z celkových výdajů rozpočtu.
Největšími projekty bude oprava a rozšíření chodníků, oprava dešťové kanalizace a přechod
s tlačítkovým semaforem na ulici Čestlická s náklady ve výši přesahující 6 milionů korun. Plánována je také výměna veřejného
osvětlení v celé obci za úsporná
LED svítidla ve výši cca 2,5 milionu korun. Bude nutné řešit havárii na čistírně odpadních vod (1,3
mil. Kč) a podílet se na nákladech na úpravě vodojemu ve Vestci, nutné pro navýšení rezervované kapacity dodávky vody, ve výši
cca 900 tisíc Kč. Stejnou částku
bude stát dobudování protihlukových valů včetně nákupu pozemků. Obec také počítá s přípravou
rekonstrukce objektu na fotbalovém hřišti za více než 900 tisíc ko-

rozvoj

Provoz

Rozvoj

provoz

rozvoj

run. Obecní úřad posílí také personálně. Na správu sportovního
areálu a údržbu zeleně v centru
plánuje od března 2022 přijmout
nového pracovníka.
„Na přípravě dalších projektů soustavně pracujeme a je možné, že se je podaří v průběhu roku alespoň částečně uskutečnit.
Pokud se to podaří, budou do rozpočtu následně doplněny rozpočtovým opatřením. Jedná se především o nákup budovy od České
pošty či o rekonstrukci a dostavbu budovy na fotbalovém hřišti, s kterými bychom chtěli začít
v druhé polovině roku,“ řekl starosta Martin Sklenář.
To, že i přes rekordní výdaje je
rozpočet plánovaný jako přebytkový, je možné díky plánovaným
příspěvkům od developerů a stavebníků do fondu infrastruktury

41%

• Chodníky a přechody
na Čestlické ulici
• Rekonstrukce a dostavba 12 817 960 Kč
budovy u fotbalového hřiště
• Výměna svítidel veřejného
osvětlení
za úsporná
LED
Provoz
Rozvoj
Provoz
Ro
• Dostavba protihlukového valu včetně cest pro pěší
• Investice do vodojemu ve
Vestci (s okolními obcemi)
• Havarijní oprava nádrže
čistírny odpadních vod
• Výsadby nových alejí
• Změna územního plánu
v centru obce
• Příprava výstavby chodníků,
přechodů a zastávek na ulici
Košumberk (stavební povolení, dotace)
• Oprava povrchu ulice Sportovní včetně nového veřejného osvětlení
• Oprava kapličky
• Revitalizace potoka v centru, nová lávka pro pěší

17 578 361 Kč

22 943 035 Kč

18 232 860 Kč

(3,8 mil. Kč) a také díky dotacím
(přes 5,7 mil. Kč).
n Milan Hulínský

Nová škola vznikne ve
Změna územního plánu
spolupráci s Čestlicemi v centru postupuje dále
Několikaměsíční rozhodování, zda se do výstavby
nové spolkové základní
školy pustit společně
s Modleticemi a Herinkem,
nebo naopak s Čestlicemi,
již má své rozuzlení.

V

předchozích týdnech probíhala jednání s oběma
možnými partnery. „Od obce Čestlice jsem obdržel informaci, že tamní zastupitelstvo schválilo záměr výstavby společné
základní školy s naší obcí,“ informoval starosta Martin Sklenář.
„Zároveň jsme obdrželi od obce Modletice upravenou nabídku, jak bychom se do stavby jejich
školy mohli zapojit bez vstupu
do dobrovolného svazku obcí,“
doplnil starosta Sklenář.
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Zastupitelé Dobřejovic se proto
na své pracovní schůzce podrobně věnovali tomu, kterou variantu zvolit. Je to důležité rozhodnutí.
Přeci jen se škola pro 540 žáků staví na dobu mnoha desítek let a celkové náklady nejspíše přesáhnou
půl miliardy korun.
Zastupitelé nakonec jednomyslně zvolili spolupráci s Čestlicemi. „Jedním z důvodů byla jejich
poloha. Většina z nás jezdí za prací a nákupy právě tímto směrem.
Zastupitelé také upřednostnili
jistotu uzavření oficiálního dobrovolného svazku s Čestlicemi
před nejistou a časové omezenou
smlouvou s Modleticemi,“ vysvětlil starosta Martin Sklenář. Ten
dostal za úkol připravit se starostou Čestlic návrh veškeré smluvní
dokumentace.
n Milan Hulínský
re:architekti
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Změna č. 3 územního plánu
Dobřejovic, nutná pro budoucí výstavbu budov pro
občanské vybavení na návsi, vstupuje do další fáze.

pošty a multifunkčího sportovního hřiště projednal Krajský úřad
Středočeského kraje. Vzhledem
k tomu, že nepožaduje zpracovat
vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území, mohli zastupitelé
obsah změny schválit. Následně
projektanti zpracují text návrhu
změny a připraví ho pro veřejné
projednání. O jeho termínu budete samozřejmě informováni.
n Milan Hulínský

Architektonická koncepce centra Dobřejovic

N

ávrh obsahu změny zahrnující výstavbu nové budovy
pro poštu, knihovnu a další služby naproti obecnímu úřadu, budovy se společenským sálem a restaurací na místě stávající

m_1:750

soutisk platného územního plánu a návrhu na změnu ÚP
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CO SE DĚJ E NA OBEC NÍM ÚŘA DU?

Máme dohodu o výstavbě
poslední části valu!

KRÁTC E ZE ZASTUPITELSTVA
V rámci změny vlastníka nemovitosti Skalická 150 bylo provedeno skutečné zaměření pozemku 41/5. Při něm bylo zjištěno, že stávající oplocení je na obecním pozemku. Zastupitelé schválili pronájem této části
pozemku o výměře 55 m2 za roční nájemné 200 Kč za m2.
Proběhlo průběžné přezkoumání hospodaření obce za období
1-8/2021 společností ATLAS AUDIT. Kontrola účetnictví, nakládání
s majetkem, tvorby, plnění a úprav rozpočtu, veřejných zakázek, nakládání s dotacemi neodhalila žádné nedostatky.

Dohoda na vybudování a legalizaci té části protihlukového valu, na které
již řadu let byla navezena
část zeminy, se paradoxně
ukázala jako nejsložitější.

P

roč bylo dosažení dohody
v tomto případě tak složité? „Pozemek, na kterém již
řadu let navezená zemina tvořila
bariéru, je v soukromém vlastnictví. Zemina zde oficiálně byla pouze jako dočasná deponie a nikoli
jako protihlukový val. Část zeminy byla navíc uložena v ochranném pásmu vodovodu,“ popsal
starosta Martin Sklenář

Obec uzavřela dohodu o spolupráci při budování této části valu s jeho stavebníky (p. Pressl a p.
Vít), dosavadním vlastníkem pozemku a majitelem zeminy (spol.
OPTREAL). Obec po dokončení
a kolaudaci odkoupí od stavebníků protihlukový val za cenu 10
000 korun, přitom od stávajícího
vlastníka odkoupí pozemek pod
ním za cenu 200 korun za m2. Podél valu vznikne na sousedním
pozemku zpevněná cesta. Společnost OPTREAL dá zároveň obci dar
na protihluková opatření ve výši 100 000 korun. Hotovo by mělo
být do června letošního roku.
n Milan Hulínský

Obec Dobřejovice ušetří
na dopravní obslužnosti

Obec nyní přispívá své příspěvkové organizaci MŠ Korálek řádově více,
než je zvykem v okolních obcích. Výše školného, které platí rodiče, je
u nás naopak výrazně nižší. Aby se školné mohlo zvýšit, bude MŠ Korálek nově obci za využívání budovy platit obci 25 000 Kč za měsíc.
Finanční výbor provedl 23. 11. 2021 pravidelnou kontrolu za účasti
všech členů. Obsahem bylo podrobné seznámení s návrhem rozpočtu a kontrola dokladů za II. a III. kvartál roku. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu rozpočet ke schválení.
Zastupitelé schválili rozpočtový výhled na roky 2023-2024. Postupné navyšování investičních výdajů i plánovaných příjmů z dotací souvisí s tím, že obec hodlá postupně realizovat velké projekty uvedené
ve strategickém plánu.
Schválen byl také plán inventur za rok 2021. Inventura bude prováděna na základě předložené směrnice. Inventarizace bude provedena u veškerého hmotného a nehmotného majetku, zboží, pohledávek
a závazků. Týká se i příspěvkové organizace MŠ Korálek Dobřejovice.
Redakční rada Dobřejovického Zpravodaje se sešla dne 8. 12. 2021.
Tématem byla financování (všechny práce na Zpravodaji mimo práci šéfredaktora a tiskárny dělají dobrovolníci) a prostor pro vyjádření
spolků a občanů (prostoru je dostatek, nevyskytl se žádný problém).
Obec se dohodla s FK Viktoria Vestec na spolupráci v roce 2022.
Ta spočívá v pronájmu zadního fotbalového hřiště a kabiny k tréninku
starších žáků a dorostu od dubna do října v pondělí a středu od 17:00
do 20:00. FK Viktoria Vestec uhradí za každý trénink 2000 Kč.
Protože obec zakoupila zcela novou profesionální sekačku, rozhodla
se prodat přebytečný starší stroj. Autorizovaný servis odhadl cenu na
39 900 korun, nejvyšší z 11 nabídek v soutěži obálkovou metodou
byla 70 000 Kč. Nový majitel si po uhrazení již stroj odvezl.

Zajištění příměstské autobusové dopravy má na starosti Středočeský kraj. Ten
obstarává dopravce pro
jednotlivé linky a kryje část
nákladů. Na spolufinancování se podílí také obce.

D

osavadní rozdělení úhrad
za dopravní obslužnost
mezi jednotlivé obce bylo
nekoncepční. „Vůbec jsme nevěděli, z čeho výše plateb požadovaných krajem vychází. Většinou
to byly pozůstatky nějakých his-

torických dohod, rozhodně ale za
tím nebyl žádný systém,“ popsal
starosta Martin Sklenář. Nové vedení kraje se to ale rozhodlo změnit. Prosadilo standard dopravní
obslužnosti v závislosti na počtu
obyvatel na lince. „Obec Dobřejovice bude mít při zachování stávajících spojů vše ve standardu.
To znamená, že nebudeme muset
financovat žádné nadstandardní
spoje. Díky tomu ušetříme ročně
přes 100 000 korun,“ informoval
starosta Sklenář.
n Milan Hulínský

35. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo proběhne ve čtvrtek 13. 1. 2022
od 18:00 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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Sazby místních poplatků v roce 2022
Jak jsme vás již informovali v minulém čísle Zpravodaje, nový zákon o odpadech zcela zrušil způsob, jakým byly dosud u nás vybírány poplatky za komunální odpad.
Dobřejovice se tomu chtě nechtě musely přizpůsobit.

H

lavní změnou je zákonem vynucená změna výše poplatků. Zatímco dříve byl cenově zvýhodněný svoz větších popelnic, nyní zákon
stanovuje povinnost určit výši poplatků tak, aby cena vývozu jednoho litru kapacity popelnice byla pro všechny velikosti i frekvence svozu stejná. U nejvíce využívané 120 litrové popelnice to znamená navýšení z původních 2500 Kč na 2 808 korun. Ti, kterým je svážena popelnice
jednou za čtrnáct dní či za měsíc, ale mohou ve srovnání s předchozími lety ušetřit. Ceny za svoz plastů a bioodpadu od domů zůstávají nezměněny.
Dobrou zprávou je, že při placení tentokráte nebude nutné vyplňovat žádné nové formuláře. Pokud velikost a četnost svozu vaší popelnice nebudete měnit, zaplatíte pouze poplatek a odejdete se známkou na popelnici na další rok. Pouze v případě, že budete chtít změnit
četnost svozu nebo velikost nádoby, bude nutné vyplnit připravený
formulář.
Pro úplnost jsme pro vás připravili ucelený přehled všech místních
poplatků. Tedy poplatků za odpad, psy a poskytování úplatného pobytu
včetně informací, v jaké výši a do kdy je nutné je uhradit.
n Obecní úřad Dobřejovice

Směsný komunální odpad
Platba tohoto poplatku je povinná pro majitele každé nemovitosti, ve
které vzniká komunální odpad.
Termín úhrady: do 31. 1. 2022
nádoba

frekvence

den svozu

poplatek

120 litrů

1x měsíčně

poslední pátek v měsíci

120 litrů

1x za 14 dní

sudý pátek

1 404 Kč

120 litrů

1x týdně

každý pátek

2 808 Kč

240 litrů

1x měsíčně

poslední pátek v měsíci

1 296 Kč

240 litrů

1x za 14 dní

sudý pátek

2 808 Kč

240 litrů

1x týdně

každý pátek

5 616 Kč

1100 litrů

1x za 14 dní

sudý pátek

12 870 Kč

1100 litrů

1x týdně

každý pátek

25 740 Kč

648 Kč

Svoz bioodpadu
Termín úhrady: do 31. 3. 2022

Služba jen pro zájemce.
nádoba

frekvence

den svozu

poplatek

120 litrů

1x týdně

každou středu
od dubna do listopadu

910 Kč

240 litrů

1x týdně

každou středu
od dubna do listopadu

1 190 Kč

Svoz plastu
Termín úhrady: do 31. 1. 2022

Služba jen pro zájemce.
nádoba

frekvence

den svozu

120 litrů

1x za 14 dní

sudé pondělí

poplatek
150 Kč

Poplatek za psa
Platí dobřejovičtí majitelé psů.
Standardní výše:

Termín úhrady: do 31. 5. 2022
Pro osoby nad 65 let:

První pes

200 Kč

První pes

100 Kč

Každý další pes

250 Kč

Každý další pes

150 Kč

Poplatek z pobytu
Sazba poplatku je 9 Kč za každý započatý den pobytu kratšího 60 dnů.
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu za osobu, která
nemá v obci trvalý pobyt. Více informací najdete na stránkách obce
www.1url.cz/@poplatek.
Termín úhrady: vždy pololetně

JAK V LEDNU ZAPLATIT POPLATKY?
Nezapomeňte, prosím, že dosavadní známky na popelnice platí jen
do konce ledna. Nové známky na rok 2022 pořídíte na obecním úřadě od středy 5. 1. 2022, platba možná v hotovosti či platební kartou.
Po loňské dobré zkušenosti nabízíme opět rozšířené úřední hodiny:
o pondělí
9:00 – 18:00
o středa
9:00 – 18:00
o úterý
9:00 – 15:00
o čtvrtek
9:00 – 15:00

NOVÁ MÍ STA S KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPA D

V ulici Nad Mlýnským rybníkem bude od nového roku ještě jeden
kontejner na papír, který v tomto místě dlouhodobě chybí.
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Zcela nové stanoviště s kontejnery na papír, plast a sklo bude
nově zřízeno na vjezdu do nově vznikající lokality v ulici Okružní.
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Jak třídit oleje?
Speciální kontejnery na
sběr použitých rostlinných
olejů jsou v naší obci již
několik let. Bohužel se
ale množí situace, kdy je
v nich vyhozeno tolik nevhodného odpadu, že je
svozová firma nodmítá
vyvézt, protože odpad
nelze dále zpracovat.

P

opelnice černé barvy s červeným víkem určené právě pro shromažďování použitých rostinných olejů a tuků ze
smažení jsou umístěny na stanovištích s kontejnery na tříděný odpad v ulicích Na Návsi, Na Průhoně a Horní.
Tyto sběrné nádoby o objemu
240 litrů slouží pouze k umísťování použitých potravinářských olejů
a tuků a to pouze v těsně uzavřené PET lahvi nebo jiném plastovém
obalu vhozeném do popelnice bez
igelitových pytlíků.

Prosíme, nevhazujte do těchto popelnic oleje a tuky uzavřené do skleněných nádob! Nepatří tam také žádné igelitové sáčky,
plechové obaly či obaly od minerálních olejů! Do těchto popelnic smozřejmě nepatří ani žádné
technické oleje z automobilů či jakýkoli jiný odpad.
Pokud je v popelnici na oleje větší množství odpadu, který
do ní nepatří, nemůže svozová firma obsah popelnice použít pro
další zpracování a je nutné jej odvézt se směsným komunálním odpadem. A to je velká škoda!
Proto vás prosíme, soustřeďujte použitý kuchyňský olej pouze
v plastových lahvích (do PET lahve jej nalijete pohodlně například
s pomocí trychtýře). Do popelnice
pak vhazujte pouze dobře uzavřenou nádobu (aby se z ní olej nevylil), a to bez jakýchkoli dalších
obalů (igelitové pytlíky apod.).
n Obecní úřad Dobřejovice

TA KHLE NE!

Oleje ve skleněných nádobách, tetrapakových obalech či plechovkách
do popelnice na oleje skutečně nepatří! Stejně tak jako igelitové pytlíky, hliníkové plechovky, či motorové oleje.

TRVALÝ POBYT: DOBŘEJOVICE
1 trvale hlášený občan = 12 000 Kč ročně pro obec ze státního rozpočtu
VÝHODY TRVALÉHO POBYTU:
• Uložení odpadů do sběrného
dvora zdarma
• Sleva 30 % na permanentku
do Průhonického parku.
• Děti: přednost v umístění do
MŠ Korálek.
• Senioři: zvýhodněné služby
Senior taxi a dovoz obědů
V Dobřejovicích žije podle odhadů takřka 200 lidí,
kteří zde nemají nahlášený trvalý pobyt.
OBEC TÍM ROČNĚ PŘICHÁZÍ O 2 MILIONY
KORUN, KTERÉ POTŘEBUJE NAPŘÍKLAD NA:
• nové chodníky a přechody pro chodce,
• zajištění občanské vybavenosti a služeb,
• zajištění míst v mateřské a základní škole,
• příznivé ceny vodného, stočného a svozu odpadů,
• či podporu kultury a sportu.

PŘIHLASTE SI NA OBECÍM ÚŘADU TRVALÝ POBYT V DOBŘEJOVICÍCH!
www.dobrejovice.cz
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„Dobřejovice jsou specifické velkým podílem
tranzitní dopravy,“ říká projektant Tomáš Vejražka.

Ing. Tomáš Vejražka

Přestavba křižovatky ve směru na Herink je nejviditelnějším výsledkem práce Ing. Vejražky v Dobřejovicích.

Doprava, doprava a zase
doprava. Pokud bychom
hledali v Dobřejovicích
nejfrekventovanější slovo
v debatách obyvatel o tom,
co by v obci zlepšili anebo
co jim tu nejvíce komplikuje
život, našli bychom ho velmi rychle. Je jím „doprava“.

A

rozvinout bychom si ho
mohli o celou řadu přídavných jmen, jako třeba
„hustá,“ „nebezpečná,“ „hlučná“
a mnoho dalších. Řešení tématu
neuspokojivého stavu dopravy je
velkou prioritou i vedení obce. Jakýmsi „dvorním“ dopravním projektantem je tu již od roku 2015
Ing. Tomáš Vejražka ze společnosti PPU spol. s.r.o. V Dobřejovicích
zasažených tranzitní dopravou
projektuje stavby, které mají zvýšit bezpečnost provozu.
Proč jste se rozhodl projektovat
zrovna dopravní stavby?
TV: Doprava a stavby mě odmalička zajímaly, takže volba byla jednoduchá. Myslím, že už to bude
20 let co jsem si touto oblast vybral pro své uplatnění.
Odkdy spolupracujete s Dobřejovicemi a jaký první projekt
jste zde uskutečnil?
TV: Působím tu od roku 2015. Začínali jsme akcí s názvem Dobřejovice - zklidnění dopravy.
Je podle vás dopravní situace
v této obci něčím specifická?
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TV: Bohužel ano, a to velkým podílem tranzitní dopravy.
Na přípravě projektů se u vás
jistě podílí tým lidí. Jaké profese zahrnuje?
TV: Je to velmi široká škála profesí. Kromě dopravních projektantů jsou to projektanti inženýrských sítí, geodeti, geotechnici,
rozpočtáři, lidé zajišťující inženýrskou činnost a v neposlední
řadě i kuchaři z restaurací, které
navštěvujeme.
Jaké vámi navržené projekty již
byly v Dobřejovicích postaveny?
TV: Kromě aktuálně dostavěné
okružní křižovatky šlo o rekonstrukci části ulice K Lesíku, dostavbu ulice Příčné, zklidnění
průjezdu centra obce pomocí dopravního značení a úpravu dopravního režimu v ulici U Kapličky.

Které projekty z „vaší dílny“
jsou nyní v Dobřejovicích ve stádiu realizace či přípravy?
TV: Příští rok na jaře vypukne
oprava a dostavba chodníku podél ulice Čestlická včetně semaforu na přechodu u hřiště. Nyní čekáme na vydání společného
povolení na prodloužení chodníku podél ulice Košumberk včetně dostavby autobusové zastávky
v obou směrech, přechodu a další prodloužení cesty na sever až
ke stávající polní cestě.
Obec má novou architektonickou studii centra obce. Co na ní
říkáte? A myslím tím především váš názor coby specialisty
na dopravní řešení.
TV: Je to odvážná, ale na druhou
stranu uskutečnitelná studie.

Je mu 37 let. Vystudoval Fakultu stavební na ČVUT. Ve
společnosti PPU spol. s.r.o.
pracuje od svých sedmnácti
let, tedy již dvě desítky let. Je
ženatý a má dvě děti. Pochází
z Prahy, kde také i žije. Jeho
velkou zálibou jsou hory, a to
v zimě i v létě.
Dobřejovice zápasí s velkými intenzitami automobilové dopravy, zvláště té tranzitní. Existuje podle vás nějaká cesta, jak to
zlepšit?
TV: Na to neexistuje jednoduchá
odpověď. V první řadě je nutné vyřešit prostupnost objízdné trasy,
a to především okružní křižovatku na sjezdu z D1 v Modleticích.
A také bych zkusil řidičům „znepříjemnit“ průjezd obcí. V obou
případech, ale neexistuje jednoduché řešení.
Dobřejovičtí občané často požadují zpomalit automobily

Co byly největší problémy při jejich plánování a uskutečnění?
TV: To je stále stejný příběh. Nejvíce komplikují přípravu a průběh
projektů řešení majetkových vztahů k dotčeným nemovitostem,
a pak také velmi složitá a zdlouhavá byrokracie.
A z jaké uskutečněné či plánované stavby v Dobřejovicích máte vy osobně největší radost?
TV: Z těch nejnovějších je to určitě právě dokončená okružní křižovatka, protože její výstavba má
podle mého názoru velký smysl.

Autorský dozor při provádění vyprojektovaných staveb je nedílnou
součástí práce dopravního projektanta
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na průtahu obcí pomocí retardérů či „zpomalovacích semaforů“. Co vy na to?
TV: Že kdyby to bylo tak jednoduché, bylo by to dávno hotové :-).
Tato problematika má mnoho hledisek, počínaje zimní údržbou
a konče provozem autobusové dopravy. Také se k ní vyjadřuje celá řada orgánů a organizací, které mají obvykle rozdílné pohledy na věc.
Takže vaše doporučení…
TV: Osobně nepovažuji opatření typu příčných prahů, polštářů
či „buzer“ semaforů jako vhodné
a žádoucí na sběrné komunikace. Spíše jsem zastáncem vjezdových bran, okružních křižovatek,
dlouhých zvýšených ploch atd. Tedy prvků, které neomezí plynulost a komfort dopravy, ale zároveň zajistí zklidnění dopravy. Tyto
nástroje jsou ale investičně náročnější a bohužel takové projekty často končí na řešení majetkových záležitostí.
Jak se vám spolupracuje s vedením obce Dobřejovice?

PPU
spol. s r.o.

INŽENÝRSKÝ ATELIER

Tomáš Vejražka nezapře svou profesi ani v soukromém životě.
TV: Velmi dobře. Cítím u něj velký zájem dopravní problémy v obci řešit a ochotu při hledání řešení naslouchat těm, kteří už s tím
mají nějaké zkušenosti. Je fajn tady pracovat.

Jaké zajímavé stavby vámi navržené najdeme v jiných obcích?
TV: Každá stavba je svým způsobem zajímavá, takže se těžko vybírá. V poslední době ale mám
radost, jak se nám daří spolupo-

PPU je projektová společnost
s mnohaletou praxí, která nabízí poradenství, studie, projektové dokumentace všech
stupňů a inženýring v oborech doprava (komunikace, cyklostezky, chodníky, parkování a dětská hřiště), technická
infrastruktura (inženýrské sítě
jako jsou například kanalizace, vodovody, plynovody, veřejné osvětlení, přípojky sítí, likvidace dešťových vod, čistírny
odpadních vod, atd.) a životní
prostředí (posudky a studie:
hluk, odpady, apod.).
dílet na přeměně obce Tetín. A také jak dopadla výstavba Libeňských DOCKů na Palmovce, na
které se podílíme už více než deset let.
n Milan Hulínský

INZERCE

www.alimpex.cz

Trendy nabídka hummusů a vege salátů
z Dobřejovic

K dostání v Dobřejovicích na prodejně Staročeské pekárny u hřiště.
Vege-salaty-hummusy-2022-A5-v1.indd 1

13.12.21
www.dobrejovice.cz
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Z O KO L NÍ CH OBC Í A JINÝC H ZDROJŮ

Při cestě autem z D1 na Opatov musíte jet jinudy
1
PŮVODNÍ
TRASA

OPATOV
HOSTIVAŘ

Původní sjezd z dálnice již slouží jen pro jízdy směr Háje.
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Jezdíte autem ve směru
na Opatov a dále třeba do
Hostivaře? Pokud ano, dejte při sjezdu z dálnice velký pozor! Po úpravě křižovatky je zde totiž třeba jet
zcela jinou trasou.
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Na nově upravené křižovatce slouží dva pruhy k odbočení na Opatov.

MĚ

RC

EN

TR

UM

3

JE

HÁ

>

>

1S

Pří jízdě na Opatov a Hostivař z D1 sjeďte až po 350 m za mostem.
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jezd z D1 na Opatov byl vždy
tak trochu noční můra. Bylo třeba zvrátit hlavu prudce doleva a prokličkovat mezi auty jedoucími ze Šeberova na Háje.
Po rekonstrukci křižovatky Opatovská x Chilská byl tento nebezpečný úsek zcela přestavěn. Pokud sem po paměti najedete, na
Opatov se v souladu s předpisy
dostanete až velkou oklikou. Ces-

ta na Opatov totiž nyní vede až
dalším sjezdem z D1, kterým se
v minulosti jezdilo jen ve směru
na Šeberov. Ten je od toho, na který jsme byli zvyklí, ještě dalších
350 metrů dále. Podjedete most,
sjedete z dálnice a na nově zbudovaných odbočovacích pruzích zahnete doleva na Opatov.
O této zásadní změně bohužel
v době uzávěrky Zpravodaje neinformovalo žádné výrazné dopravní značení. Není tedy divu, že část
řidičů jezdí po paměti. A ve chvíli, kdy zjistí, že na Opatov neprojedou, raději volí cestu přes dvojitou plnou čáru než objížďku přes
ulici Ke Kateřinkám.
n Jan Chvátal

NOVÁ TRASA
PŮVODNÍ TRASA
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Z O KO L NÍ CH OBC Í A JINÝC H ZDROJŮ

Projekt na obnovu Průhonického parku začíná
Začátkem prosince začaly
v Průhonickém parku stavební a arboristické práce
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu: Průhonický park –
obnova, rozvoj a oživení
památky UNESCO.

C

ílem projektu je obnovit jedinečnou
krajinářskou
kompozici, zajistit bezpečnost u přestárlých stromů, opravit cesty i drobné historické stavby. Na celkový výsledek se mohou
návštěvníci těšit v prosinci 2023.
„Porosty stromů představují
naprosto dominantní prvek prostorové struktury parku. V současné době je ale v alarmujícím
stavu více než 17% porostů a 70 %
z nich potřebuje pěstební zásah.
Nutné ošetření vyžaduje i velké
množství stromů, především podél cest,“ řekl Jiří Šmída, vedoucí Správy Průhonického parku
a dodává: „Pokud bychom situaci neřešili, postupem času by došlo k rozpadu původní krajinářské kompozice. Jsme rádi, že jsme
díky tomuto projektu získali pro-

středky na oživení porostů, udržení kompozice a zajištění provozní
bezpečnosti,“ dodal Šmída.
V průběhu dvou let dojde také k obnově mlatových cest,
ohradních zdí a v neposlední řadě i drobných historických staveb, které se v parku nacházejí.
Návštěvníci se mohou těšit také
na nové expozice v rekonstruovaných objektech České chaloupky,
Rybárny a Wachhausu a nový informační systém.
Od prosince 2021 začly probíhat stavební a arboristické práce.
V zimních měsících mimo vegetační dobu bude docházet především
k ořezu a kácení přestárlých a nemocných stromů. Od jara 2022
se přidají zahradnické práce jako
úpravy průhledů, výsevy nových
trávníků, výsadba nových stromů
a tisíců cibulovin. V příštím roce
dojde také k opravě drobných historických staveb v parku, ve kterých vzniknou nové expozice pro
návštěvníky. Jako poslední dojde
k rekonstrukci cest nejen hlavních
návštěvnických okruhů.
n podle tiskové zprávy
Botanického ústavu

Pomoc s úhradou
zvýšených cen energií
V důsledku výrazného růstu cen energií se vám nemusí dostávat financí na
úhradu základních potřeb.
Pomoci vám mohou sociální dávky – konkrétně příspěvek na bydlení nebo
dávka mimořádné okamžité pomoci.

N

a příspěvek na bydlení má
nárok vlastník nebo nájemce bytu, když náklady
na bydlení dlouhodobě převyšují 30 % čistého příjmu jednotlivce
nebo rodiny. Žádost si mohou podat osoby starší 18 let a zohledňují se náklady na bydlení a příjmy všech osob v domácnosti.
Další dávkou, která vám může
pomoci, je mimořádná okamžitá pomoc, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce. Je to jednorázová
dávka, která pomůže s nedoplat-

kem na vyúčtování, pokud bude
mít domácnost potíže s jeho uhrazením z vlastních finančních zdrojů. Jedná se však o pomoc na přechodnou dobu, kdy tato dávka
bude poskytována pouze nyní,
kdy se vyúčtování energií řeší.
Při žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc budou také zohledňovány příjmy, majetek (úspory)
a náklady na bydlení.
Formuláře k oběma dávkám lze
nalézt na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí
(MPSV), kde je lze vyplnit a vytisknout. Potřebné formuláře můžete
získat osobně u úředníků na Úřadu práce ČR, nejblíže je detašované pracoviště v Říčanech, na adrese 17. listopadu 392/38. Úřední
hodiny jsou pondělí a středa:
8:00 – 12:00; 13:00 - 17:00. Telefon 950 151 707
n podle Jesenického kurýra
a stránek www.mpsv.cz
www.dobrejovice.cz 11
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FOTOSTRA NA
V prosinci nám do redakční pošty dorazily opět krásné fotografie pořízené z dronu Jozefem Pappem. Tentokráte v nich zachytil dobřejovickou
předvánoční atmosféru. V dalších číslech Zpravodaje v této rubrice samozřejmě moc rádi otiskneme i vaše fotografie ze života v Dobřejovicích.

Jozef Papp

Jozef Papp
12 www.dobrejovice.cz
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INZERC E

MAKO CAR s.r.o.
LITÁ KOLA | PNEU | SERVIS | GEOMETRIE | BRZDY | KLIMA

Jesenická 331, 252 44 Dolní Jirčany
Tel.: +420 602 554 510
e-mail: info@makocar.cz
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3 U NÁS PŘEZUTÍ NA ZIMNÍ PNEUMATIKY V POHODĚ A BEZ STRESU
3 FÉROVÉ CENY 3 ROZŠÍŘENÉ KAPACITY NA USKLADNĚNÍ SEZONNÍCH PNEUMATIK
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SPO L KOVÝ A S POLEČ ENS K Ý ŽIVOT

Prosincové dění v Mateřské škole Korálek
Prosinec se v mateřské škole
nesl ve znamení návštěvy
Mikuláše a také Adventu.

D

ěti vyráběly Mikuláše, andělíčky i čerty. Poctivě nacvičovaly říkanky, které
pak přednesly Sv. Mikulášovi. Odměnou jim byla nadílka plná dobrot. Tímto děkujeme rodičům za
příspěvek do balíčků.

Celý měsíc se nesl v kouzelném duchu Vánoc a pohádek. Děti
kreslily svá tajná přání, která pak
společně poslaly Ježíškovi poštou.
Vyráběla se přáníčka, vánoční ozdoby, ale především děti svědomitě nacvičovaly vánoční pásmo
pro své blízké.
Přejeme pohodu, pevné zdraví
a šťastný Nový Rok 2022.
n děti a kolektiv MŠ Korálek

Obecní úřad Modletice
Modletice čp. 6
251 01

KONKURZ NA ŘEDITELE ŠKOLY
Základní škola a mateřská škola Modletice
hledá nového ředitele
• Termín podání přihlášek nejpozději do 31. 1. 2022
• Předpokládaný termín konkurzu 15. 2. 2022
• Předpokládaný termín nástupu: 1. 3. 2022
• Předpoklady pro výkon práce ředitele/ky školy stanovené podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících ve znění pozdějších předpisů.
• Nejméně 4 roky praxe spočívající ve výkonu přímé
pedagogické činnosti (§ 5 odst. 1 písm. b) zákona)
• Znalost školské problematiky a s ní souvisejících
právních předpisů
• Organizační a řídící schopnosti
• Je možné vítěznému uchazeči nabídnout v obci byt
2+kk.
Podrobné informace o konkurzu:
Na www.modletice.cz nebo na tel. čísle 725 021 855.
14 www.dobrejovice.cz
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Rozsvícení vánočního stromu bez slavnosti
Když jsem se zamýšlela
nad příspěvkem o tradiční
akci Rozsvícení vánočního
stromu, říkala jsem si o čem
vlastně budu psát? O tom,
že jsme byli nuceni akci zase zrušit? To se mi nepíše
hezky, ale je to tak. Historie se bohužel opakuje.

V

še bylo připraveno, prodejci s dekoracemi a vánočními dobrotami pozváni, děti z Mateřské školy Korálek měly
připravené pásmo koled a básniček. Vše jsme byli nuceni v souvislosti s koronavirovou situací pár
dnů před první adventní nedělí
zrušit. Nejvíce byly zklamány právě děti, neboť nám nemohou ukázat vše, co si na rozsvícení stromečku připravily.
Jak tedy probíhalo rozsvícení
vánočního stromu 29. 11. 2021
v Dobřejovicích? Krátce před pátou hodinou popřál starosta prostřednictvím Faceboku spoluobčanům krásné prožití vánočních

svátků a především hodně zdraví. Následně se z reproduktorů rozeznělo odbíjení hodin. Po jehož
doznění se strom před Dobřejovickým zámkem za doprovodu vánočních melodií rozzářil. Poté podtrhl vánoční atmosféru pan Štěpán
Hodač, který zahrál na trubku několik vánočních koled.

Po celou dobu rozsvícení byla
pro děti připravena u stromečku schránka na Ježíškovu poštu, kterou střežil jeden anděl ze
spolku Dobřejovický Čtyřlístek.
Co tedy byla má první myšlenka? Tentokrát máme opravdu krásný vánoční strom. Svítí
do všech stran a na čas vánoč-

ních svátků je příjemnou ozdobou naší obce! Věřím, že příští
rok se budeme moci u stromečku sejít a popřát si krásné svátky osobně.
Přeji Vám všem krásné prožití
vánočních svátků v kruhu rodiny
a přátel ve zdraví a pohodě.
n Pavla Mikušková

www.dobrejovice.cz 15
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Ohlédnutí za koncem roku 2021,
aneb co všechno jsme stihli

I přes nepříznivou epidemickou situaci si pro vás
v době předvánoční připravil spolek Duha Dobřejovice celou řadu aktivit.

Vánoční bojovka

Vánoční trhy se ani v letošním
roce v Dobřejovicích nekonaly,
ale děti i dospělí si mohli kolem
zámku první týden adventu pro-

Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice
Tel.: 323 603 310,
607 058 184
E‑mail: urad@dobrejovice.cz
Obecní knihovna
U Kapličky 44, Dobřejovice
Otevírací doba:
pátek 15:00–17:00

Andělská pošta

I v letošním roce mohly děti poslat svůj dopis Ježíškovi. Andělská
pošta měla své stanoviště při rozsvěcení vánočního stromku v Dobřejovicích právě pod ním… Nechyběl ani anděl, který na vše bedlivě
dohlížel. Díky sociálním sítím se
ale do celé akce mohly letos zapojit více i děti, které na rozsvěcení dorazit nemohly nebo musely trávit adventní čas v karanténě.
Akci připravila Duha Dobřejovice
a Spolek Dobřejovický Čtyřlístek
a jim tedy patří poděkování všech
dětí, které v prosinci nedočkavě
čekaly, zda jim Ježíšek na jejich
dopis odpoví. Když pak ve schránce dopis objevily, měly zaručeně
radost. My se těšíme rozhodně na
pokračování této tradice.

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY

Pošta Dobřejovice
Na Návsi 3
251 01 Dobřejovice
Tel.: 954 225 170
jít připravenou Vánoční bojovku.
Po splnění všech úkolů si všichni účastníci mohli stáhnout i svoji odměnu. Vánoční dobble jsme
připravili pro všechny, kteří si rádi hrají, a chtěli si společně užít
čas před Vánoci.

Adventní tvoření na doma

Pro všechny ty, kteří rádi trávili odpoledne v knihovně, jsme si
připravili tvoření alespoň na doma. Každý prosincový pátek Duha
Dobřejovice roznesla nebo nechala v knihovně k dispozici balíčky,
ve kterých děti nalezly nejrůznější tvoření, návody, vykreslovačky,
ale také knihu plnou tradic i tvo-

ření. Celou knihu má tedy ten,
kdo si přišel pro všechny balíčky.
Doufáme, že jsme se nejedné rodině postarali o zábavu a vánoční tvoření při delších zimních večerech.

Díváme se srdcem

I v letošním roce jsme se nemohli oficiálně sejít na vánočních trzích a při rozsvícení vánočního
stromu. Chceme však jako každoročně udělat radost a podpořit
dobrou věc. Vidět rozzářené oči
dětí, které nemají to štěstí vyrůstat v rodině, vždy potěší. Pomáháme již čtvrtým rokem a někteří
z Dobřejovic děti z dětského domova poznali při nezapomenutelném Sousedském posezení s Lukášem Kotlárem.
Chcete-li s námi i letos splnit sny
a přání dětem v DD Uherský OSTROH, můžete jako vloni přispět.
Zašlete Vámi zvolenou částku na
účet: 5555800207/0100 a nezapomeňte na variabilní symbol
24122021. Budeme netrpělivě čekat, kolik se nám v letošním roce
podaří pro děti vybrat. Děkujeme.
n Duha Dobřejovice

Ř ÁDKOVÁ I NZERC E:
Firma GATO s.r.o. Vidovice-Kunice hledá zaměstnance do výroby (venkovní rolety,
žaluzie, sítě proti hmyzu). Pracovní poměr hlavní, ŽL, Dohoda o provedení práce.
Jednosměnný provoz. Zájemci se mohou hlásit na tel. 777038000
Firma GATO s.r.o. Vidovice-Kunice hledá TECHNIKA pro montáže žaluzií a rolet,
venkovních i vnitřních. Pracovní poměr hlavní, ŽL, Dohoda o provedení práce.
Jednosměnný provoz. Zájemci se mohou hlásit na tel. 777038000

Obecní policie Vestec
Tel.: 739 156 156
Finanční úřad
Tel.: 323 627 305,
323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Okresní správa sociálního
zabezpečení Praha‑východ
Tel.: 284 005 401
Fax: 284 005 404
E‑mail podatelny:
posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh
Úřad práce, kontaktní pracovi‑
ště pro Prahu‑východ
Tel.: 950 151 111
Fax: 950 151 302
e‑mail: posta@py.mpsv.cz
Koordinátor sociální práce
Tel.: 725 369 985 (Po a St)
Tel.: 774 780 543 (Út a Čt)
Volejte vždy od 9 – 16 hod.
Poruchy veřejného osvětlení
Telefon: 800 101 109
– je nutné uvést číslo lampy,
která nesvítí, a ulici.
Poruchy elektřiny
Telefon: 800 850 860
Poruchy plynu
Telefon: 272 767 300
Informační linka koronavir
Telefon: 1212
Při vážných zdrav. problémech
Telefon: linky 155 či 112
Informace o obci
www.dobrejovice.cz

MĚSÍČNÍK DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / Ročník 2022, číslo 1/2022 (leden) / šéfredaktor Milan Hulínský / Vychází 29. prosince 2021 / Uzávěrka únorového čísla je 23. ledna 2022
Vydává Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, 251 01 Dobřejovice / Číslo registrace MK ČR E 19932 / E‑mail: zpravodaj@dobrejovice.cz / Náklad: 630 výtisků / Cena: neprodejné

16 www.dobrejovice.cz

