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Milí Dobřejováci,
pár dní před koncem roku se vám
dostává do rukou další vydání
Dobřejovického zpravodaje. Tro‑
chu jsme tentokrát jeho distribuci
uspíšili. Období vánočních a no‑
voročních svátků je tradičně i ča‑
sem dovolených, a proto jsme si
nebyli zcela jisti, že byste zpravo‑
daj obdrželi hned v prvních dnech
nového měsíce, jak jste zvyklí.
Konec roku je vždy vhodným ča‑
sem bilancování. Ten letošní byl
z důvodu celosvětové pande‑
mie koronaviru opravdu nároč‑
ný. Myslím si, že to na sobě po‑
cítil každý z nás. I přesto se život
ani v Dobřejovicích nezastavil.
O tom, co se všechno během ro‑
ku v obci dělo, opravovalo, stavě‑
lo a zařizovalo, jsme vás průběž‑
ně informovali. Bylo toho hodně.
Velkou radost mám například
z přípravy Strategického plánu
rozvoje Dobřejovic, tedy zásad‑
ního dokumentu, jakési kuchař‑
ky, podle které chceme obec dál
vylepšovat. Myslím si, že milým
vánočním dárkem nejen pro mě
je dokončení stavebních prací na
rozšíření chodníku v ulici Čestlic‑
ká. Bude mít zásadní vliv pro zvý‑
šení bezpečnosti chodců. Byla to
složitá a zdlouhavá cesta při zaři‑
zování. Ale povedlo se!
Zastupitelstvo obce v prosinci
schválilo rozpočet na rok 2021,
který počítá s pokračováním
trendu navyšování investic do
nezbytného rozvoje Dobřejovic.
Dočtete se, kam peníze poputu‑
jí. Dobrou zprávou je i nezvyšo‑
vání poplatků za komunální od‑
pad, tedy s výjimkou bioodpadu.
Přeji vám příjemné počtení, klid‑
ný zbytek roku a do toho nadchá‑
zejícího hodně zdraví a pohody.

váš starosta
Martin Sklenář

www.dobrejovice.cz

Nejnebezpečnější místo
pro chodce již neexistuje
Obci se po dvouletém intenzivním úsilí podařilo rozšířit
nebezpečně úzký chodník
na ulici Čestlická. Občané,
kteří tímto místem procházejí, tak dostali netradiční
vánoční dárek.

P

ůvodní stav v tomto místě
není třeba dlouze představovat. Necelých osmdesát metrů chodníku, vedoucího od křižovatky s ulicí U Kapličky směrem
na Čestlice, bylo opravdu hodně
nebezpečných. V nejužších místech u sloupu elektrického vedení
a u rohu plotu byla jeho šířka jen
necelých sedmdesát centimetrů.
Chodci tak v tomto nejužším místě frekventované silnice byli ohrožováni desetitisícem denně projíždějících vozidel.
„Tento stav jsme vnímali jako jeden z nejpalčivějších problémů obce. Proto jsme se na jeho řešení vrhli
hned po nástupu do funkce,“ uvedl
starosta Martin Sklenář. Že to nebyla lehká cesta a že bylo třeba překonat různorodé překážky, ukazuje
přehled na pravé části této strany.
Nejvíce viditelných změn proběhlo v posledních měsících. Stavební firma zbourala dva původní
ploty a postavila nové na posunutém místě. Díky tomu se otevřel
prostor pro vybudování chodníku,
širokého 170 centimetrů.

„Vzhledem k velké intenzitě automobilové i pěší dopravy na Čestlické ulici jsme chtěli řešit bezpečnost
chodců opravdu komplexně,“ upozornil starosta Sklenář. Obec proto připravila projekt, který zahrnuje úpravy přechodu u fotbalového
hřiště a jeho doplnění o semafor
s poptávkovým tlačítkem. Dále pak
nový, širší chodník až k ulici Slepá, přesun a nasvětlení přechodu
u autobusové zastávky Dobřejovice, Čestlická a nový chodník vedoucí k zastávce na druhé straně.
Nutná bude také výměna dešťové
kanalizace pod chodníkem. Předpokládané náklady na vybudování všech těchto změn a úprav jsou
okolo 7,7 milionu korun.
„V současné době připravujeme
velkou žádost o dotaci. Ale i kdyby všechno šlo nejrychleji, jak může, chodník bychom nezačali dělat
dříve než za rok,“ nastínil místostarosta Jan Chvátal. „Nechtěli jsme ale, aby občané museli tak
dlouhou dobu procházet staveništěm po původním úzkém chodníku. Proto jsme vlastními silami
položili zámkovou dlažbu v celém
rozšířeném prostoru,“ dodal místostarosta Chvátal. Přestože jde
o provizorní nízkonákladové řešení na jeden až dva roky, jedná se
z pohledu bezpečnosti a komfortu chodců o výrazný posun vpřed.
n Milan Hulínský

DOSAVADNÍ POSTUP
• 11/2018: První jednání s
majiteli sousedních pozemků
o posunu hranic a plotů
• 11/2018: Žádost o provedení
přeložky překážejících sloupů
nízkého napětí
• 12/2018: Kamerový průzkum
poškozené dešťové kanalizace
pod chodníkem
• 1/2019 - 9/2019: Zpracová‑
ní projektové dokumentace
na chodník
• 1/2019 - 12/2019: Dělení
a směna pozemků
• 9/2019 - 4/2020: Získává‑
ní stanovisek úřadů k projek‑
tu chodníku
• 9/2019 - 4/2020: Zpracová‑
ní projektové dokumentace
na nové ploty
• 3/2020: Přesun sloupů
• 5/2020: Stavební úřad vydává
územní souhlas na ploty
• 6/2020: Odbor dopravy vydá‑
vá povolení na nový chodník
• 9/2020 - 12/2020: Bourá‑
ní původních plotů, výstavba
plotů na posunutém místě
• 12/2020: Položení provizorní‑
ho povrchu chodníku ze zám‑
kové dlažby
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Házet směsný odpad
Proběhla aktualizace
do kontejnerů se nevyplácí dvou obecních vyhlášek
Zastupitelstvé v prosinci
schválili změny dvou vyhlášek, které se týkají výše
plateb za svoz bioodpadu
a vymezení veřejných prostranství pro účely plateb
za jejich zábor.

Z
Odvoz tříděného odpadu financují všichni obavatelé Dobřejovic z poplatků za
popelnice a z rozpočtu obce. Proto na vyhazování
nepořádku do kontejnerů
doplácíme my všichni.

O

bec s tímto nešvarem
dlouhodobě bojuje. U kontejnerů již byly instalovány
informační nálepky a dvojjazyčné cedule a také kamery, které
prostor monitorují. Právě na základě záznamu z kamer byl na začátku prosince na návsi chycen
výtečník, který do kontejneru na
plasty házel opakovaně pytle se
vším možným.

Přestupek na místě řešil místostarosta za asistence obecní
policie. Pán musel zaplatit pokutu ve výši 2 000 korun a pod dohledem strážníků uklidit tři pytle,
které tam postupně nanosil. Dohru měl tento případ i pro majitele objektu, ve kterém tento člověk bydlí. Byl obecním úřadem
vyzván, aby zajistil dostatečný počet a velikost nádob na komunální odpad pro obyvatele svého domu, a poplatek za další sběrovou
nádobu obratem zaplatil.
Nejde o nějaké zbytečné šikanování! Takovéto jednání jednotlivců nám všem kazí životní prostředí a zvyšuje náklady.
n Obecní úřad Dobřejovice

pohledu občanů je jistě nejdůležitější změna, týkající
se výše poplatků za komunální odpad. V důsledku navýšení nákladů svozové firmy a kvůli
zvýšení poplatků za skládkování
v důsledku schválení nového zákona o odpadech bude obec nucena za svoz odpadů platit dle druhu odpadu o 3,2% až 24,6% více
než v letošním roce.
Přestože bude tedy v roce 2021
nutné doplatit na svoz odpadů
v Dobřejovicích celkem více jak
400 tisíc korun, rozhodli se zastupitelé pro příští rok nezvyšovat
občanům cenu známek na popelnice. Jedinou výjimkou jsou hnědé popelnice na bioodpad, které má okolo stovky obyvatel před
svým domem. Zde došlo díky
zdražení v kompostárně k navýšení ceny svozu o 45%. Vzhledem
k tomu, že občané mají i nadále

možnost zdarma bioodpad odkládat ve sběrném dvoře, byla cena
odvozu popelnic na bioodpad jako jediná v uvedené vyhlášce navýšena.
Druhá z projednávaných změn
se týkala doplnění dvou obecních
pozemků do obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích,
konkrétně do výčtu veřejných
prostranství, ze kterých se vybírají poplatky za jejich zábor. Zařazení nově získaného pozemku v prostoru před vrakovištěm by mělo
přispět k vyklizení vraků a parkujících aut, zabírajících tento prostor. Na druhém pozemku v blízkosti Průhonického parku již je
v současnosti vybírán poplatek
za umístění reklamního zařízení,
v přehledu veřejných prostranství
ale omylem chyběl. Na tuto chybu upozornil kontrolní výbor obce a nyní je již všechno v pořádku.
Pozemky byly doplněny do grafické i textové přílohy, ostatní text
vyhlášky zůstal beze změn. Schválené vyhlášky již byly zkontrolovány odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
a budou platné od 1.1.2021.
n Obecní úřad Dobřejovice

Práce architektů na návrzích změn návsi může začít
Architekti, krajinářky a dopravní inženýr ze studia
re:architekti úspěšně ukončili sběr podkladů pro tvorbu architektonické koncepce centra Dobřejovic.
V březnu se můžeme těšit na jejich první návrhy
úprav dopravy, zeleně, veřejných prostranství a služeb na dobřejovické návsi.
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www.dobrejovice.cz

P

o dobu tří měsíců od začátku práce na koncepci prostudovali architekti desítky
projektů a dokumentů a jednali
s řadou institucí, aby získali veškeré podklady pro budoucí práci
na návrhu nových budov a úprav
veřejných prostranství v centru.
„Nedílnou součástí tohoto procesu je zapojení dobřejovických občanů do tvorby dokumentu, který
ovlivní Dobřejovice na několik de-

sítek let dopředu,“ uvedl místostarosta Jan Chvátal. Původně plánované setkání široké veřejnosti
s architekty ve spolkovém domě
nebylo možné za aktuálních epidemických omezení uskutečnit.
Architekti proto s nabídkou individuálních schůzek oslovili osmnáct zástupců spolků, podnikatelů a organizátorů akcí. Na základě
výzvy ve Zpravodaji se přidali ještě čtyři aktivní Dobřejováci.

Podněty od nich se staly poslední z částí dokumentu, shrnujícího provedené průzkumy.
Architekti s nimi seznámili zastupitele, jsou k dispozici také na
www.1url.cz/@CentrumDobrejovic.
„S dosavadní spoluprací se zhotoviteli jsem spokojen a už se těším na první návrhy, jak by náves
mohla v budoucnu vypadat a fungovat,“ zhodnotil starosta Sklenář.
n Milan Hulínský
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Obec začala narovnávat vztahy kolem fotbalového areálu
Využít areál fotbalového hřiště pro širší spektrum
obyvatel, zatraktivnit jej, ale také vyřešit celou řadu
majetkových a právních nesrovnalostí spojených například s provozováním objektu restaurace a ubytovny. Vedení obce se rozhodlo pustit do řešení problému, který dlouhá léta postupně „bobtnal“ a vyústil
například v nedávné nařízení k odstranění nelegálně
postavené pergoly ze strany stavebního úřadu.

C

ílem obce je nejen výrazné vylepšení areálu fotbalového hřiště tak, aby sem
obyvatelé rádi chodili, ale také
zajištění lepších finančních podmínek a stability pro místní fotbalový klub. „Předseda kontrolního výboru Pavel Brotánek letos
na podzim upozornil vedení obce,
že Dobřejovice nemají dosud řádně vyřešený zábor veřejných prostranství v okolí fotbalového hřiště. A také, že neexistuje nájemní
smlouva na pronájem pozemku,
na kterém je umístěna budova
Fotbalového klubu Dobřejovice,“
vysvětlil starosta Martin Sklenář.
V objektu fotbalového klubu je
restaurace a ubytovna. Komerčně je využívá Dana Sačková, jejímž
zástupcem je její manžel a zároveň i předseda klubu Ladislav Sačko. Podle jeho vyjádření na setkání
s vedením obce na konci listopadu

platí klubu nájemné ve výši zhruba
200 000 korun ročně, přesně tuto
částku potřebuje fotbalový klub
na svoji činnost. Jak uvedl Ladislav
Sačko, samotná ubytovna má kapacitu 24 lůžek. Při ceně 180 Kč za
noc při plném obsazení tak může
teoreticky její měsíční obrat dosahovat 129 000 Kč. Při obsazenosti
například z 60 procent pak 81 000
Kč za měsíc. Další příjmy plynou
také z provozu restaurace.
Vedení obce chce nastavit spravedlivé nájemné pro jednotlivé subjekty podnikající v Dobřejovicích
v objektech či na pozemcích obce.
„Po dohodě s právním zástupcem
obce a s ohledem na komerční využívání restaurace a ubytovny v budově fotbalového klubu, jsme navrhli majiteli budovy nájemné za
využívání obecního pozemku ve výši v místě a čase obvyklé,“ vysvětlil místostarosta Jan Chvátal. Ta-

to částka by měla být stejná, jako
platí za užívání obecního pozemku
sousední Staročeská pekárna, tedy měsíčně 104,60 Kč/m2. Provozovatel ubytovny a restaurace by tak
platil obci měsíčně 41 200 Kč. „Veškerý tento příjem by putoval na činnost fotbalového klubu a tím by se
stabilizovala a výrazně finančně vylepšila jeho situace,“ podotkl starosta Martin Sklenář. Podle vyjádření zástupců fotbalového klubu
Ladislava Sačka a Jana Krejčího je
ale pro provozovatele restaurace
a ubytovny navrhované nájemné za
užívání pozemku obce nereálné.
Vedení obce je připravené jednat
i o variantě odkupu objektu fotbalového klubu u hřiště, jeho celkové rekonstrukci a zajištění kvalitnějšího zázemí pro fotbal a trávení
volného času obyvatel. „Věříme, že
vedení fotbalového klubu racionálně zhodnotí vzniklou situaci jako

možnost, jak zajistit pro svou činnost a rozvoj fotbalu v Dobřejovicích lepší finanční podmínky
i zázemí,“ řekl místostarosta Jan
Chvátal. Výkonný výbor fotbalového klubu se má sejít do konce roku 2020. Zastupitelstvo Dobřejovic
pak bude rozhodovat o konkrétním návrhu řešení na svém lednovém veřejném zasedání.
V roce 2021 obec podpoří místní mládežnický fotbal částkou 150
tisíc korun, o 49 tisíc korun si požádal i Fotbalový klub Dobřejovice. Dalších 150 tisíc korun půjde
do péče o hrací plochy a za 250 tisíc korun pořídí obec profesionální sekací stroj na fotbalová hřiště.
n Milan Hulínský
Zápis z jednání, která se situa‑
cí zabývala najdete na:
• www.1url.cz/@Zapis22
• www.1url.cz/@Zapis23.

Průhonice vypověděly
pěti obcím školský obvod

Společnost OPTREAL
postupně plní své závazky

Zastupitelé Průhonic vypověděli Dobřejovicím a čtyřem dalším obcím smlouvu
o školském obvodu. Obec
hledá způsoby, jak zajistit
dostatek míst pro prvňáčky.

Developer dobřejovických
lokalit okolo ulic Vačkářova a Okružní postupně plní
své závazky vůči obci.

Z

a vším stojí skutečnost, že
celkový plánovaný počet
předškoláků ze spádových
obcí značně převyšuje kapacitu základní školy v Průhonicích. Ta má
pro následující školní rok v prvních třídách k dispozici maximálně 60 míst. Požadavky z okolních
obcí jsou ale výrazně vyšší (Průhonice 16, Dobřejovice 16, Herink
12, Modletice 6, Popovičky 5 a Nupaky 58 aktuálních předškoláků).
„Z uvedeného přehledu je jasné, že tento problém rozhodně nezpůsobily Dobřejovice. V předstihu jsem proto poslal zastupitelům
a vedení Průhonic dopis se žádos-

tí o zachování školského obvodu pro naši obec. Následně jsem
se zúčastnil i samotného jednání,
kde jsem důvody pro zachování
smlouvy zopakoval,“ popsal svou
snahu starosta Martin Sklenář.
Zastupitelé obce Průhonice nakonec ale 24. 11. 2020 rozhodli
o vypovězení smlouvy pro všechny
obce, včetně Dobřejovic. Výsledkem následných jednání starosty
s ředitelkou ZŠ Průhonice je takový návrh pravidel pro příjem žáků
do prvního ročníku, podle kterých
se dá předpokládat, že v následujícím školním roce budou všichni
zájemci z Dobřejovic do první třídy přijati. „Společně se starosty
okolních obcí pracujeme na rozpracování několika variant, jak ve
střednědobém i dlouhodobém horizontu zajistit dostatek míst v základních školách,“ dodal starosta
Sklenář.
n Milan Hulínský

Č

ást závazků společnosti vychází ještě z minulosti. Měřič
rychlosti vozidel na Jesenické ulici nakonec místo developera zakoupila obec, OPTREAL svůj
závazek ale splnil prostřednictvím spolufinancování této akce. K ukončení se chýlí také další
mnoholetý rest - pokládka finálního povrchu v části ulice U Křížku.
Položení finální vrstvy asfaltu, vyrovnání všech vpustí, šoupat, a kanálů od ulice Košumberk k ulici
Na Draškách by mělo být hotové
do konce června. Společnost také
na své náklady během zimy provede terénní a zemní práce nutné
k realizaci pěší stezky na protihlukovém valu u silnice 101.

Co se týká aktuálně probíhající výstavby v ulici Okružní, došlo
v letošním roce k vyrovnání příspěvku developera na infrastrukturu u již prodaných parcel se
započtením nákladů, které OPTREAL v minulosti investoval do
intenzifikace čistírny odpadních
vod. Na účet obce díky tomu letos
přišlo více jak 2,6 milionu korun.
Dokončena také byla směna
pozemků, jejímž výsledkem je jeden zasíťovaný stavební pozemek
s přilehlou plochou zeleně, který si obec podrží jako investici do
budoucna. Obec se také již stala majitelem nově vybudovaného propojení vodovodů a redukční šachty. Toto dílo jednak zajistí
dostatek vody pro novou lokalitu,
mělo by ale i přispět k odstratnění občasných problémů s nedostatečným tlakem vody v celé obci.
n Obecní úřad Dobřejovice
www.dobrejovice.cz
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Příjmy
2021 NAPříjmy
2021

Výdaje 2021 Výdaje 20

Zastupitelé schválili rekordní rozpočet na rok 2021
8 614 714 Kč

8 614 714 Kč

33%

Rozpočet obce na rok 2021
Příjmy 2021
Příjmy 2021
je v mnoha ohledech výji8 614 714 Kč 8 614 714 Kč
mečný. Naplánovány jsou
33%
33%
rekordní investice. Obec
chce také získat výrazně
více peněz na dotacích.

S

estavování návrhu proběhlo
ve velmi nejisté době. „V důsledku poslaneckou sněmovnou schváleného daňového
balíčku může obec v příštím roce přijít až o čtvrtinu svých daňových příjmů,“ vysvětlil místostarosta Jan Chvátal. „Příjmy jsme
proto plánovali velmi opatrně
a v předloženém rozpočtu počítáme s nejhorší možnou variantou
vývoje,“ doplnil starosta Martin
Sklenář. Přesto by měly celkové
příjmy obce v následujícím roce
vzrůst a to především v důsledku
podaných žádostí o dotace.
Návrh rozpočtu měli možnost
podrobně prostudovat zastupitelé, členové finančního výboru
i občané Dobřejovic. Rozpočet byl
nakonec schválen dle původního
návrhu beze změn.

P

ovinnost schvalovat rozpočtové výhledy minimálně na dva roky následující
po schváleném rozpočtu ukládá
obci zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Na straně příjmů se uvádějí odhadované
finanční prostředky, ze kterých bude obec své plány na další rozpočtové roky financovat. Obsahují odhad výše daňových výnosů, příjmy
z poplatků a příjmy z vlastní činnosti (pronájmy apod.). Důležitým
podkladem je i odhadovaná výše
plánovaných dotací.Na stranu výdajů se především zahrnují všechny stálé provozní výdaje,ale také
výdaje určené na uskutečnění rozvojových záměrů obce.
Rozpočtový výhled Dobřejovic
na roky 2022-2023, schválený zastupiteli v prosinci, navazuje na
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18 232 860 Kč

33%

Výdaje 2021
Výdaje 2021

NEJVĚTŠÍ PLÁNOVANÉ
59% PROJEKTY
59%

18 232 860 Kč 18 232 860 Kč

67%

67%
41%

41%

• Chodníky a přechody
na Čestlické ulici
17 57859%
361 Kč 59% 17 578 361 Kč • Oprava ulice K Lesíku
12 817 960 Kč
67%
67%
• Oprava ulice Sportovní, včet‑
17 578 361 Kč 17 578 361 Kč
12 817 960 Kč 12 817 960 Kč
ně doplnění veř. osvětlení
• Cesta pro
pěší do Rozvoj
Čestlic
Provoz
Rozvoj
Provoz
Rozvoj
Provoz
Provoz
Ro
Provoz
Rozvoj
Provoz
Rozvoj
Provoz
Rozvoj
Provoz
Rozvoj
• Cesta pro pěší po protihluko‑
„Příjmy i výdaje jsme opět roz- „Je dobré si uvědomit, že právě
vém valu
dělili na provozní a rozvojové. Pro- výdaje na rozvojové projekty tvo• Investice do vodojemu ve
vozní souvisí s běžným chodem ří výraznou většinu rozpočtu. JiVestci (s okolními obcemi)
obce a během let se zásadně nemě- nými slovy - peníze v příštím roce
• Výstavba odbočky vodovo‑
ní. Druhou skupinou jsou peníze neprojíme, ale proinvestujeme,“
du a kanalizace před fotba‑
na investiční a rozvojové projekty, shrnul starosta Sklenář.
lovým hřištěm
které slouží ke zlepšení života v obRozpočet schválili zastupitelé se
•
Povodňový plán, včetně poří‑
ci,“ vysvětlil místostarosta Chvátal. schodkem ve výši takřka 4,9 milizení měřícího čidla a sirény
Celkové plánované výdaje roz- onů korun. „Jsem přesvědčen, že
•
Kamerový systém v cent‑
počtu překročí jednatřicet mili- schodek nakonec bude nižší. Karu obce
onů korun, což je meziroční ná- ždopádně všechny peníze efektiv• Výsadby nových alejí
růst takřka o třetinu. Stojí za ně vynaložíme na rozvoj obce. Protím především náklady na po- to se nebojíme použít úspory, které
• Zpracování architektonické
stupné uskutečňování rozvojo- koncem roku budou již okolo 40
koncepce centra obce
vých projektů, vycházejících ze milionů korun. Právě pro inves• Projekční příprava výstavby
schváleného strategického plá- tice do budoucna jsou totiž úspochodníků, přechodů a za‑
nu. Přehled těch nejdůležitějších ry určeny,“ uzavřel starosta Martin
stávek na ulici Košumberk
najdete na této straně vpravo. Sklenář.
n Milan Hulínský

Rozpočtový výhled obce
na roky 2022-2023
Je rozpočtový výhled pouhou formalitou, nebo se
jedná o důležitý dokument
finančního plánování rozvoje obce?

18 232 860 Kč

rozpočet obce na rok 2021. Zároveň vychází ze schváleného strategického plánu, protože obsahuje
postupné uskutečňování rozvojových projektů v něm uvedených.
To se projevuje v postupném navyšování investičních výdajů až
na 40 milionů v roce 2023. Zároveň s tím obec plánuje tyto akce
spolufinancovat z dotací. Tím by
rozpočty v návrhu obou let měly i přes výrazné investice skončit v deficitu „pouze“ 4,5 - 5,3
milionu korun. Ten bude hrazen
z úspor obce. „Rozpočtový výhled
neukazuje jednotlivé projekty, ale
zobrazuje trendy v hospodaření
obce. Jeho schválením v podstatě
říkáme, že se chystáme více a více
investovat do rozvoje obce, zároveň chceme být úspěšní v žádostech o dotace. Přesto je jasné, že
z důvodu potřebných investic budou rozpočty schodkové. Ty však
budou pouze ve výši, na které
stačí úspory obce,“ vysvětlil místostarosta Jan Chvátal
n Milan Hulínský

41%

Vedle pekárny bude
prodejní automat na vejce

V

edení Staročeské pekárny
požadalo zastupitele o vyjádření k záměru instalace
automatu na vejce vedle prodejny pečiva. Takzvaný „vejcomat“ by
měl být umístěn v demontovatelném boxu stejného vzhledu, jako
je prodejna pečiva. Vejce pochází ze statku Dvořák z nedalekých
Zlatník. Podobný přístroj již dlou-

há léta funguje například vedle
čerpací stanice na Kocandě.
Zastupitelé se záměrem souhlasili. Dle sdělení provozovatele
jej budete moci využívat nejpozději od Velikonoc. Obec bude vybírat od provozovatele platby na
základě platebního výměru za zábor veřejného prostranství.
n Obecní úřad Dobřejovice
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NÁZORY ZASTUP ITELŮ

Vše nejlepší a pevné zdraví Jiný úhel pohledu
a zastupitelstvu obce byl starostou představen návrh řešení
v roce 2021
pronájmu pozemku pod budovou na hřišti fotbalovému klubu.

V

ážení spoluobčané, milí Dobřejováci, dovolte mi touto cestou vám popřát vše nejlepší a pevné zdraví v novém roce 2021.
I když se nacházíme v nelehké situaci, kterou nikdo nepředpokládal, je potěšující, že ji zatím dobře zvládáme. V této době buďme
zodpovědní a mějme ohledy a opatrnost vůči ostatním, ať se nám epidemii podaří společně úspěšně zvládnout. Děkuji vedení obce Dobřejovice, jak zvládá tuto epidemiologickou situaci.
Vždy jsem podporoval a budu podporovat vyrovnaný či přebytkový rozpočet obce, ale i chápu mimořádnost současné situace a proto
jsem se rozhodl, že tento náš schodkový rozpočet na rok 2021 podpořím. Pevně věřím, že peníze budou vynaloženy ve prospěch všech
občanů Dobřejovic.
n Mgr. Martin Čmolík

24. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo proběhne ve čtvrtek 14. 1. 2021
od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Vzhledem k epidemické situaci bude zasedání opět
vysíláno na facebookovém profilu Obec Dobřejovice.

N

Budova je v majetku fotbalového klubu. Dle sdělení starosty je
požadovaná cena 104,6 kč/m2. Cenu za m2 stanovil ve výši platby za
pronájem pozemku pod prodejnou pekárny, kterou nabídl obci majitel
pekárny. Tato nabídka byla od počátku z mého pohledu více než štědrá a zastupitelé s péčí řádného hospodáře ji nemohli odmítnout. Proto
považuji za absurdní z této částky vycházet.
Za daleko více vypovídající považuji ceny pronájmu spolkového domu, nebo prodejny na návsi. Pro představu uvedu příklad SD. Nájemné
za pozemek a budovu SD činí 35 000 Kč měsíčně, tato tržní suma přišla
zastupitelům vysoká. Při požadavku 104,6 kč/m2 by jen cena pronájmu
pozemku SD musela měsíčně činit 311 080 Kč plus adekvátní částka za
budovu. Je více než zřejmé, jak je požadovaná částka neadekvátní. Čas
ukáže osud fotbalu a posledního hostince v obci.
Dalším bodem jednání bylo schválení a stanovení rozpočtového výhledu obce na roky 2022-2023. Na můj dotaz, co konkrétně a za jakou
přibližnou sumu je v plánu, jsem neobdržel žádnou konkrétní odpověď. Přesto byl schválen výhled výdajů obce ve výši na rok 2022 – 27,5
milionů a na rok 2023 – 49, 2 mil. Kč. Pro představu: v posledních letech byly výdaje do 20 mil. Kč včetně investic a nákupu nemovitosti.
Mnoho občanů to zajímá, nicméně z důvodu epidemiologické situace
sledovali jednání online a nemohli se zeptat osobně.
Přeji vám hodně zdraví a štěstí v novém roce 2021
n Pavel Brotánek

INZERCE

Trendy nabídka
hummusů a vege
salátů z Dobřejovic

www.alimpex.cz
Vege salaty hummusy 2021 A5 v1.indd 1

11.12.20 16:58
www.dobrejovice.cz
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KRÁTC E Z OBC E

DŘÍVE

NYNÍ

Teprve při srovnání původního a nynějšího stavu chodníku na Čestlické si uvědomíme, jak moc úzké a nebezpečné místo to bylo.

DŘÍVE

NYNÍ

Pracovníci obce zrušili zbytečný plot mezi parkovišti u fotbalového hřiště. Na ploše již po zpevnění asfaltovým recyklátem parkují automobily.

DŘÍVE

NYNÍ

Odborná firma doplnila do tří přístřešků na autobusových zastávkách Na Návsi, Čestlická a Jesenická chybějící lavičky.

DŘÍVE

NYNÍ

Tmavé místo u kontejnerů v blízkosti bytovek v ulici U Zámku osvětluje nová solární lampa veřejného osvětlení.
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A KTUÁ LNĚ

Sazby místních poplatků v roce 2021

Z

ačátek roku se vždy nese ve znamení platby místních poplatků.
Proto jsme pro vás připravili ucelený přehled poplatků za odpad,
psy a poskytování úplatného pobytu včetně informací, v jaké výši a do kdy je nutné je uhradit. Dobrá zpráva je, že i přes výrazné navýšení cen, které za svoz odpadu platí obec svozové firmě, zůstává cena
známek na popelnice pro občany stejná. Jedinou výjimkou je navýšení
cen svozu bioodpadu od domů.

Svoz plastu

Směsný komunální odpad

Poplatek za psa

Platba tohoto poplatku je povinná pro majitele každé nemovitosti, ve
které vzniká komunální odpad.
Termín úhrady: do 31. 1. 2021

Platí dobřejovičtí majitelé psů.

nádoba

frekvence

den svozu

poplatek

120 litrů

1x měsíčně

poslední pátek v měsíci

120 litrů

1x za 14 dní

sudý pátek

1 600 Kč

120 litrů

1x týdně

každý pátek

2 500 Kč

240 litrů

1x měsíčně

poslední pátek v měsíci

1 200 Kč

240 litrů

1x za 14 dní

sudý pátek

2 200 Kč

240 litrů

1x týdně

každý pátek

3 800 Kč

1100 litrů

1x za 14 dní

sudý pátek

9 200 Kč

1100 litrů

1x týdně

každý pátek

15 000 Kč

850 Kč

Svoz bioodpadu
Služba jen pro zájemce.

Termín úhrady: do 31. 3. 2021

nádoba

frekvence

den svozu

poplatek

120 litrů

1x týdně

každou středu
od 7. 4. do 24. 11. 2021

910 Kč

240 litrů

1x týdně

každou středu
od 7. 4. do 24. 11. 2021

1 190 Kč

Termín úhrady: do 31. 1. 2021

Služba jen pro zájemce.
nádoba

frekvence

den svozu

120 litrů

1x za 14 dní

sudé pondělí

Standardní výše:

poplatek
150 Kč

Termín úhrady: do 31. 5. 2021
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 letošní známky na popelnice platí jen do
konce ledna. Nové známky na rok 2021 pořídíte na obecním úřadě
od středy 6. 1. 2021. Po loňské dobré zkušenosti nabízíme opět roz‑
šířené úřední hodiny:
o pondělí
8:00 – 18:00
o středa
8:00 – 18:00
o úterý
8:00 – 15:00
o čtvrtek
8:00 – 15:00
S ohledem na stále se měnící epidemiologická nařízení Vás budeme
včas informovat o případných změnách v otevírací době a případ‑
ně i o dalších možnostech způsobu úhrady. Prozatím tedy platí, že
úhradu poplatku za svoz odpadu lze provést pouze na obecním úřa‑
dě v uvedené hodiny hotově či platební kartou.

www.dobrejovice.cz
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ROZHOVOR

„Dobřejovice jsou pro nás ideálním místem, “
říká mnohonásobný mistr republiky ve squashi Jan Koukal

S

edmatřicetiletý Jan Koukal je
několikanásobným mistrem
České republiky ve squashi
a také vícemistrem Evropy. Nedávno se přestěhoval do Dobřejovic
a my jsme ho při této příležitosti
požádali o krátký rozhovor.
Proč jste si vybral Dobřejovice
jako místo pro svůj další život?
Čím jsou pro Vás zajímavé?
JK: Dobřejovice jsem si vybrali s manželkou záměrně. Doporučil nám je Karel Pilař, bývalý hokejista, který tady bydlí. Znám
i Mariana Jelínka, s kterým spolupracuji a který tu také žije. Plno dalších kamarádů bydlí okolo,
například v Herinku. Přestěhovali jsme se sem z Radotína. Narodilo se nám druhé dítě a potřebovali jsme tedy něco trochu většího
a také změnu. Dobřejovice se nám
moc líbí. Manželka to má kousek
k rodičům na Spořilov, do Radotína k mým rodičům to také není
daleko. Tchán je primář ortopedie
v Benešově, takže každý den jezdí okolo. Já docela často jezdím
do Brna a jsme členové golfového
klubu v Pyšelích, takže toto místo je pro nás vlastně ideální. Chtěli jsme hlavně zahradu, aby děti
měly kde řádit.
Jste známý jako dlouhodobě
velmi kvalitní hráč squashe.
Proč právě tento sport? Jak jste
se k němu dostal?
JK: Od malička jsem byl fanatický sportovec. Ve třech le-

tech jsem začal s plaváním, v pěti
s atletikou, pak bylo taekwondo,
baseball, fotbal. Se squashem
jsem začal v jedenácti díky kamarádovi táty ze Švédska. Vzal tátu na squash, ten vzal mě a takto
to dopadlo. Podstatnou část mého života jsem se squashem i živil
a nedělal jsem nic jiného.
Které další sporty máte v oblibě
a do jaké míry je provozujete?
JK: Tak to jsou dvě rozdílné věci. Jsou sporty, které mě baví dělat, a sporty, na které mě baví
se koukat. Nejraději hraji fotbal.
Hodně mně chytil golf. Celá rodina manželky jsou golfisti. Manželka má handicap 4. Ani jsem nečekal, že mně to tak chytne. Ve
squashi pomáhám několika šikovným juniorům. A co se týká
dívání na sport, tak poslední dobou mě hodně chytly šipky. Ty rád
i s manželkou hraji. Jinak se ale
dokážeme dívat téměř na všechny sporty. Paradoxně squash mě
hrozně baví hrát, ale koukat na
něj vůbec.
Squash hrajete stále aktivně?
Jak moc složité je udržovat si
vysokou výkonnost?
JK: Squash už nehraji systematicky tři roky. Jediný turnaj, který
mě stále láká, je Mistrovství České republiky, na které jsem se
vždy snažil tak měsíc nebo dva
předem připravovat. Je to ale jediný turnaj, který v roce hraji, takže je to hrozně těžké, protože mi

chybí herní praxe a fyzická kondice. Jeden zápas jde. Ale odehrát
pět zápasů za čtyři dny je masakr. První dva dny to ještě jde, ale
být schopný se hýbat třetí či čtvrtý
den je už hodně velká výzva, která hodně bolí.
Čím se živíte nyní, když už to
není hraním squashe?
JK: Moje práce je stále sport.
Odjakživa. Bavil mě a zajímal
sportovní marketing. Pořádal
jsem různé turnaje, akce jako
Mistrovství České republiky ve
squashi, zajišťoval jsem vůbec
první přímý přenos tohoto sportu v České televizi. Prošel jsem jako sportovec velkou marketingovou agenturou a staral se po této
stránce i sám o sebe. Před čtyřmi
roky se mi naskytla možnost spolupracovat s rychlostním kanoistou Josefem Dostálem, starat se
mu o marketing a public relations. Tím jsem začal a postupně
jsem svůj záběr rozšířil i o další
sportovce. Starám se o hokejistu Petra Mrázka, plavkyni Báru
Seemanovou, atletku Báru Malíkovou, šipkaře Káju Sedláčka,
boxera Vasila Ducára a několik
dalších. Založil jsem si agenturu
Sportegy. V ní také vidím svoji budoucnost.
Jak moc a v čem ovlivnila
a ovlivňuje Váš život pandemie
koronaviru? A co říkáte tomu,
jak se s ní vypořádává Česká republika?
JK: Pandemie nepochybně
ovlivnila život každého včetně mě.
Z toho, jak to zvládá Česká republika, rozhodně nadšený nejsem.
Především z toho chaosu. Jak se
vše ze dne na den mění, lidi dostanou naději a za pár dní je pryč.
Současné období nejistoty je šílené. Nevím, jak dlouho to může ještě trvat a jak dlouho to ještě lidé
dokážou zvládat, a to hlavně ekonomicky.

Zdroj: squashPage.net
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Jsme na začátku nového roku.
Co Vás v něm čeká a na co se
těšíte?
JK: Hlavně se přeji, aby se životy nás všech vrátily postupně
do normálních kolejí a svět vypadal zase jako třeba v roce 2019.

Jan Koukal
je bývalý český squashista,
člen klubu Buldoci Praha.
Aktuálně je majitelem agentu‑
ry Sportegy, která zastupuje
přední české sportovce. Je pří‑
znivcem sportovního klubu SK
Slavia Praha.
V roce 2017 vyhrál 18. titul
mistra České republiky. Poprvé
vyhrál v roce 1999. Od té do‑
by vyhrál každé mistrovství re‑
publiky s výjimkou roku 2009,
kdy prohrál v semifinále.
Jan Koukal je také vicemistr
Evropy 2005, vítěz 34 turnajů
PSA. Nejvýše na žebříčku PSA
byl na 39 místě. Drží rekord,
když na okruhu PSA dokázal
získat titul 13 let po sobě.
Je členem týmu Real TOP Pra‑
ha, v jehož dresu se zúčastňu‑
je charitativních zápasů a akcí.
S manželkou Adélou mají syny
Joakima a Samuela.
Aby i naše děti mohly žít naplno
a situace jim nebránila se rozvíjet a poznávat svět.
Kvůli sportovcům doufám, že
se uskuteční olympiáda, která
byla přesunuta z loňského roku.
Většina z těch, o které se svou
agenturou pečuji, teď s výhledem na ní již pátým rokem trénuje. Vím, kolik úsilí, času a dřiny
za tím z jejich strany je.
A co byste vzkázal na startu nového roku čtenářům Dobřejovického zpravodaje?
JK: Aby se lidé v této době navzájem respektovali, pomáhali si
a byli hlavně zdraví. To je to nejdůležitější.
n Milan Hulínský

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 1 / 2021

SPO L EČEN S K Ý A S POLKOV Ý ŽIVOT

Prosinec v mateřské škole Korálek

Prosinec - poslední měsíc
v roce, bývá bohužel v posledních letech bez sněhové nadílky. Ale jsou to
chvíle, kdy se všude uklízí, vaří a především peče,
vzduch voní vanilkou, purpurou a jehličím.

A

dventní čas v mateřské škole provází spousta činností.
Děti se podílejí na výzdobě
školky, vyrábí přání pro své blízké. Vánoční čas je pro děti opředen
zvláštním kouzlem, tajemstvím
a je plný očekávání. V pátek 4. prosince si děti užily „ Andělské zvonění a čertovské rojení“. Zpívalo
se, tancovalo, za krátkou říkanku
dostaly děti od Mikuláše balíček
plný dobrot. Dopoledne se vydařilo a všem dětem líbilo. Děkujeme
rodičům za přinesené sladkosti.

V této nelehké covidové době se
děti bohužel neúčastnily rozsvěcení stromečku. Společně s rodiči si tedy vyrobily ozdobu ze šišky
a stromeček přizdobily.
V pátek 11. prosince si děti
užily vánoční besídku. Letos byla jiná, než na jakou jsme zvyklí. Bez rodičů a veřejnosti, možná bez trémy z vystoupení, ale
o to radostnější. Společně jsme
v jednotlivých třídách nazdobili vánoční stromečky, program
zpestřila a doplnila Jana Koutová. Děti se nechaly strhnout kouzelnou atmosférou, písničkami
i sněhovou nadílkou.
A tak jménem všech dětí a jejich rozzářených očí, které jsou
plné očekávání, přejeme všem
krásné a poklidné Vánoce a především pevné zdraví.
n Děti a zaměstnanci MŠ Korálek

Netradiční rozsvícení vánočního stromu

A

dventní čas a Vánoční svátky jsou pro většinu z nás
nejkrásnější svátky v roce.
V dnešní uspěchané době je chvilka prožitá s přáteli často velkou
vzácností. Rozsvěcení vánočního
stromku v Dobřejovicích na první
adventní neděli je jednou z příležitostí v předvánočním čase, kdy se
se svými přáteli, sousedy setkat.
V letošním roce jsme byli s ohledem na vládní nařízení nuceni vánoční strom rozsvítit bez doprovodného programu a tudíž bez
shlukování občanů. Ale i tak mělo rozsvícení své kouzlo. Před 17.
hodinou se na návsi zastavilo několik skupinek spoluobčanů, kteří
se vraceli z procházky nebo šli vy-

venčit svého čtyřnohého mazlíčka.
Při čekání na okamžik rozsvícení
začala spontálně zpívat paní Jana
Rychterová vánoční koledy.
Pan starosta potom prostřednictvím facebooku popřál všem
občanům Dobřejovic krásné Vánoční svátky, hodně zdraví a spokojenosti do roku 2021. Poté přišel očekávaný okamžik rozsvícení
stromku. Letos poprvé se nerozzářila borovička před úřadem,
ale vysoká tůje před zámkem. Pan
Štěpán Hodač zahrál z okna úřadu několik vánočních koled. Jako
by ta trumpeta věděla, že čas zázraků nastal…
n Krásné Vánoce přeje
Pavla Mikušková
www.dobrejovice.cz
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Dobřejovický uličník

0

Ulice Nad Mlýnským rybníkem má bezkonkurenčně nejdelší název ze všech
dobřejovických ulic. A to
není rozhodně jediné, co je
na této ulici zajímavé.

U

lice Nad Mlýnským rybníkem je lokalita, která byla vystavěna po roce 2008
na bývalých loukách při vjezdu
do obce od Čestlic. První etapu výstavby začala stavět společnost Skala Invest Group jako
ucelenou zástavbu domů anglického typu. Developerský projekt
následně několikrát změnil majitele. Díky tomu bohužel vznikly
spory obce s developery ohledně
placení příspěvků a převodu pozemků a infrastruktury, z nichž
některé skončily až u soudu. Rodinné domy ve druhé a třetí etapě si pak už v následujících letech stavěli jednotliví majitelé
sami v rozdílném stylu. V současnosti probíhá stavba posledních tří rodinných domů a po
jejich kolaudaci bude celá tato
lokalita již dokončena.

10 www.dobrejovice.cz
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Název ulice pochází od jednoho
ze dvou dobřejovických rybníků.
Ten se nachází za obcí směrem na
Průhonice. Vodní plocha měla v 19.
století ve strovnání s dneškem takřka pětinásobnou rozlohu! Voda
by dnes sahala až k budovám vrakoviště a Alimpexu, zatopila by zcela obecní čističku odpadních vod.
Pod vodou by byla také část zadního fotbalového hřiště a louky za
ním, takřka až k silnici na Čestlice.
Pod hrází rybníka býval Dobřejovický mlýn. K němu jezdili mlít obilí statkáři z Dobřejovic
i z okolí. Právě proto nesla nyní
obnovovaná cesta od hráze rybníka směrem na Čestlice jméno
„mlýnská“. Mlýn doklapal v roce 1864, když jej poslední mlynář
Václav Janoušek prodal dobřejovickému panství. Samotný Mlýnský rybník byl následně vypuštěn
a vysušen na louky. Z mlýna nějakou dobu zůstala jen maštal, ve
které bydlel polní hlídač.
Jediná vodní plocha po dlouhou
dobu zde byla tzv „nádržka“ přibližně v místech u začátku hráze,
kde jsou již několik desetiletí od0
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Plocha rybníka byla v roce 1841 takřka pětkrát větší než v současnosti.

loženy zbytky panelů. Nádržka patřila JZD, byla tam kachňárna a
později kurníky pro slepice. Ty už
vodu nepotřebovaly, a tak se nádržka stala oficiální skládkou pro
odpad z celých Dobřejovic. Rybník byl obnoven v roce 1989 v souvislosti se stavbou nového kravína
(dnes budovy firmy Alimpex). Díky nepříliš vzdálenému datu obnovy nese rybník oficiální jméno
„Nový“. Navržen byl jako retenční
nádrž kravína, která měla zachytá-

vat splachy z něj. Zachytávání splavenin jde tomuto našemu rybníku
velmi dobře i po skončení provozu kravína a tak je, zvláště v některých svých částech, plný bahna.
Obec má již dlouhá léta v plánu
zajistit jeho odbahnění. Nákladný záměr v řádu několika milionů
korun zatím naráží na skutečnost,
že obec není vlastníkem zdaleka
všech pozemků této vodní nádrže.
n Jan Chvátal s pomocí
paní Vlasty Marcinkové
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Dobřejovice ve fotografiích včera a dnes
Díky další fotografii se společně můžeme podívat,
jak dalece se změnilo okolí
dobřejovické pošty.

P

ošta pro Dobřejovice byla
historicky nejdříve v Průhonicích. V Dobřejovicích začala fungovat roku 1958. V tomto roce byla brigádně přestavěna
budova číslo popisné 3 z bývalého
vepřína na kanceláře místního národního výboru a pošty. Tato dnes
již neexistující budova stála na návsi v místě dnešního parkoviště od
rohu dnešní prodejny až k břehu
potoka. Pod dobřejovický poštovní úřad spadal okruh obcí od Čestlic a Nupak přes Herink a Modletice až po Doubravice, Popovičky,
Chomutovice a Nebřenice. Prvním
poštmistrem byl pan Proš, syn drogisty z Uhříněvse. Po něm funkci
převzala paní Vykusová, která bydlela mimo jiné i v bývalé dobřejovické kovárně. Ta poštu vedla až
do konce sedmdesátých let. V roce
1971 byl při povodních celý objekt
MNV a pošty zaplaven vodou a nánosem bahna. Proto bylo rozhodnuto o stavbě nové pošty na místě
rybníčku v bývalém zámeckém parku, tedy na nynějším místě.
Stavba začala v roce 1974. Základy vybetonovali pracovníci podniku Vetastav, který v té době sídlil
v Dobřejovickém zámku. Hrubou
stavbu postavili dělníci panelárny z Hýskova u Berouna. Ostatní stavební práce provedli pracovníci místního JZD Rudá hvězda
Modletice i místní obyvatelé v Akci Z. Některé z nich, konkrétně pány Zemana a Michlera, vidíme na
prvním ze snímků. Stavba byla dokončena v říjnu 1976.
Kromě prostor pro poštu měla v posledním patře také byt. Ten
nejdříve obývala rodina pana Mráze. Pan Mráz za byt obsluhoval
v budově ústřední topení a dbal na
pořádek kolem pošty a na její bezpečnost. Od roku 1989 zde bydlel
nový vedoucí pošty pan Roman Bílý s rodinou. Pan Bílý nahradil ve
vedení pošty svou předchůdkyni,
která byla vzata do vazby pro zpronevěru 27 000 Kčs a nakonec vyvázla s uhrazením škody a podmínečným trestem.
Celý objekt pošty trpí řadou
problémů, z nichž asi největší je

zvýšené množství radioaktivity
v něm. Proto byl v roce 1992 byt
přeměněn na nebytové prostory.
Nejdříve zde sídlilo kadeřnictví
a prodejna galantérie. Kolem roku 2000 sem byla také přesunuta
obecní knihovna, která zde sídlila
až do otevření spolkového domu
v roce 2016.
Za zmínku stojí také dům, který vidíme v levé části snímku. Štít
dnes již neexistujícího stavení
s číslem popisným 41 by dnes částečně ležel až v hlavní silnici na návsi, několik metrů za přechodem

pro chodce. Budova zabírala část
dnešní travnaté plochy a chodníku
a dosahovala až ke kamenné studně a lavičce. Domek postavili v devatenáctém století Josef a Antonie
Vodrážkovi. Roku 1883 jej pak prodali Václavu a Marii Škorpilovým.
Ti si zde zařídili pekařství, obchod s obilím a koloniál. Pan Václav Škorpil tragicky zemřel v roce
1911, když si při čekání na koroptve u dobřejovického mlýna zamazal blátem pušku a při jejím čištění omylem zavadil o spoušť. Vdova
Marie Škorpilová domek s polem

postoupila svému synovi Václavovi
s rodinou. Provoz pekařství ustal
nedlouho po první světové válce,
roku 1934 byl uzavřen také obchod. Dům následně koupila rodina Urbanových. Ti jej v roce 1979
prodali místnímu národnímu výboru již jako nezpůsobilý k dalšímu bydlení a přestěhovali se do
bytovek za zámkem. Dům byl zdemolován a prostor byl použit při
rozšiřování a narovnávání silnice
na návsi v osmdesátých letech.
n Jan Chvátal s pomocí
paní Vlasty Marcinkové

DŘÍVE: Fotografie z poloviny sedmdesátých let zobrazuje pracovníky JZD při stavbě současné budovy pošty.
Vlevo vidíme část již neexistujícího domu č.p. 41, ve kterém bývalo pekařství a koloniál.

NYNÍ: Dobřejovická pošta a její okolí v dnešním stavu.
www.dobrejovice.cz 11
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DŮLEŽITÉ
KONTAKTY

I NZ ER CE

Potraviny
do rodiny

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

Nákup Vám přivezeme
až před Váš dům či byt

Pošta Dobřejovice
Na Návsi 3
251 01 Dobřejovice
Tel.: 954 225 170

• Velký výběr čerstvých potravin a delikates
• Jsme Vám k dispozici 7 dní v týdnu
Objednávejte přes
• e-shop
fanymarket.cz nebo

Obecní policie Vestec
Tel.: 739 156 156
Finanční úřad
Tel.: 323 627 305,
323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz

telefonicky 227 228 227

okolí zavážíme
• Blízké
ZDARMA již od

Okresní správa sociálního
zabezpečení Praha‑východ

objednávky
za 500 Kč

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

doručení
• Doba
nákupu: již
od 120 min.

Úřad práce, kontaktní pracoviště pro Prahu‑východ
Tel.: 950 151 111
Fax: 950 151 302
e‑mail: posta@py.mpsv.cz

fanymarket.cz
7_FANY MARKET_s134x180_Dobrejovicky zpravodaj.indd 1
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STÁLE SHÁNÍME HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z DOBŘEJOVIC

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

Máte doma staré fotografie Dobřejovic či života v nich? Pokud ano, stavte se prosím na obecním úřadu
u místostarosty. Fotografie si oskenujeme, zapíšeme si k nim informace od vás a ihned vám je vrátíme.

Informace o obci
www.dobrejovice.cz
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