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Milí Dobřejováci,
doufám, že jste všichni zdraví
a v pořádku. Mám pocit, že společným úsilím se nám docela daří zvládat velké změny a omezení, které s sebou přinesl nouzový
stav vyhlášený v důsledku pandemie koronaviru. Dělá mi radost,
že se blíží mnohá rozvolnění a věřím, že se budeme moci postupně vrátit k obvyklému způsobu
a tempu života.
Máme za sebou dost netypické
Velikonoce, kdy jsme museli respektovat celou řadu preventivních opatření. Na druhou stranu
nouzový stav ovšem umožnil více
lidem jít na procházky do přírody, a tedy i blíže poznávat krásné
okolí Dobřejovic. To je určitě pozitivní zjištění. V tomto čísle proto
nově najdete tipy na pěší a cyklistické výlety do našeho okolí.
Život v obci se ale v žádném případě nezastavil a tím ani naše
práce na celé řadě projektů, které, věříme, zvelebí náš společný
životní prostor. Přehled o nich
a také o stavu jejich rozpracovanosti naleznete hned na první
straně v úvodním článku.
Přestože se život začíná pomalu
vracet do obvyklých kolejí, je už
nyní bohužel jisté, že nebudeme
moci letos uspořádat tolik oblíbený Dětský den. Není to ale žádná
tragédie, rozběhnuté přípravy na
něj zúročíme v roce příštím.
Milí sousedé, přeji vám mnoho
slunečných dnů, dobrou mysl
a pevné nervy při zvládání, věřím
že odcházející pandemie koronaviru. Možná vám k tomu přispějí
i stránky tohoto vydání Dobřejovického zpravodaje.

Přípravu nových projektů
nouzový stav nezastavil
Současná krizová situace negativně ovlivňuje řadu odvětví a činností. Na
obecním úřadě se ale bez
přerušení pracuje na přípravě nových projektů.

N

ěkteré z projektů a záměrů se již daří dotahovat
do konce a jejich výsledky
jsou již vidět na zlepšeních v obci.
„S probíhajícím jarem bude těch
drobných i větších změn více a více,“ říká starosta Martin Sklenář.
„Kvalitní plastovou barvu dostane dopravní značení na návsi.
Hned vzápětí tam umístíme velké truhlíky, které již osázeli místní zahradníci paní Zápotocké.
V květnu se také dočkáme nových
radarů i dvougaráže pro obecní
techniku. Dále plánujeme instalovat nový kamerový systém do prostoru návsi, který ochrání i novou
garáž,“ vyjmenovává starosta.
Mnoho dalších projektů je teprve na začátku a k jejich uskutečnění bude nutné urazit ještě
dlouhou cestu. Obec chce například umožnit připojení na kanalizaci těch objektů, které ji ještě
nevyužívají. Čas totiž tlačí. Od led-

na příštího roku vstoupí v platnost nové požadavky na nakládání s odpadními vodami, za jejichž
neplnění hrozí majitelům objektů citelné sankce. „V současnosti
dokončujeme odborné posouzení
stávající kapacity čistírny odpadních vod a také přehled nepřipojených nemovitostí. Doufáme, že
se nám díky drobným vylepšením
technologie čištění podaří navýšit
kapacitu, všechny zájemce připojit a zlepšit tak kvalitu vody v našem potoce,“ vysvětluje místostarosta Jan Chvátal.
Již nyní je jisté, že Dobřejovický potok kromě čistší vody čekají
i další změny k lepšímu. „V květnu budeme zastupitelům předkládat návrh úprav potoka na návsi. Chceme odstranit betonové
panely a dlažbu, svahy zatravnit
a zpevnit kameny. Prostě celé koryto udělat přírodnější, lépe udržovatelné a hlavně krásnější,“ vypočítává starosta Martin Sklenář.
O něco dále po proudu dochází k nebezpečnému podemílání
komunikace u objektu fotbalového klubu. Obec na to upozornila
správce toku, společnost Povodí
Vltavy, která upraví vodní tok od

návsi až po zadní fotbalové hřiště. Dojde jak ke zpevnění poškozeného svahu rovnaným kamenem,
tak i na výstavbu nového, dvojnásobně širokého mostku u hřiště.
Ten stávající totiž tvoří významnou
překážku povodňovým průtokům.
„Otázce protipovodňové ochrany
obce se začínáme zabývat v širším
měřítku. Oslovili jsme hydrologickou firmu a návrh na zpracování
studie budeme v květnu předkládat zastupitelstvu,“ dodává místostarosta Jan Chvátal.
Ani oblast dopravy v Dobřejovicích nezůstává pozadu. U řady
záměrů se již projednává stavební povolení (chodníky Čestlická,
opravy ulice K Lesíku, okružní křižovatka směrem na Herink). Na
projektování úprav v ulici Košumberk a na Čestlické při vjezdu do
obce začaly práce teprve nedávno.
„Z prvních návrhů, jak řešit svízelnou situaci s chybějícími zastávkami, chodníky a přechody na Košumberku jsem nadšený. Doufám,
že se nám podaří o správnosti tohoto řešení přesvědčit všechny zainteresované úřady,“ říká starosta
Martin Sklenář.
n Milan Hulínský

váš starosta
Martin Sklenář

V SOUČASNOSTI
www.dobrejovice.cz
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Dobřejovice v době koronaviru

V posledních několika týdnech se životy každého z nás v mnohém změnily. Jako samozřejmost nyní bereme věci, které bychom před dvěma měsíci považovali za nepřijatelné. A věcí dříve samozřejmých si začínáme vážit. Řada z nás místo pravidelných cest mimo obec do práce či do školy
tráví mnohem více času doma v Dobřejovicích. Na několika následujících fotografiích vám nabízíme několik pohledů na to, co se v naší obci dělo
a změnilo v době nouzového stavu.
n Obecní úřad Dobřejovice

Zástupci obce zajistili dezinfekci ANTI-COVID, stočili jí do 350 litrových lahví a osobně jí doručili do každého domu v obci. Dezinfekce je
stále ještě k vyzvednutí na obecním úřadu.

Ve spolupráci s hasiči z Průhonic zajišťuje obec pravidelnou dezinfekci kontejnerů na tříděný odpad. Dezinfekce probíhá vždy v pondělí, středu a pátek ve večerních hodinách 4%ním roztokem Sava.

Pro ochranu našich obyvatel a zaměstnanců klíčových služeb v obci
jsme zprovoznili dvě veřejná dezinfekční místa: na budově Obecního úřadu (u vchodu do obchodu) a v budově České pošty.

Ztížené podmínky neovlivnily práci ve skupinách na novém strategickém plánu. V průběhu videokonferencí se práce výrazně posunuly. Plán bude již v červnu předložen zastupitelstvu ke schválení.

„Dopravní špička“ na návsi v úterý 7. 4. 2020 okolo osmé hodiny
ráno. Podle údajů z měřiče rychlosti na Čestlické klesla intenzita
dopravy ve všední dny ve srovnání s únorem až o 35 %.

Od úterý 14. 4. 2020 byl opět otevřen provoz sběrného dvoru. Nutno
ale zatím počítat s omezenou otevírací dobou ve všední dny od 10:00
do 16:00 a s bezpečnostními opatřeními.
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Služby v obci stále fungují
Dobřejovická hospoda,
obchod i pojízdná prodejna pekárny se s omezeními nouzového stavu vypořádaly velmi dobře.
Místním i přespolním dál
nabízejí své služby. A je
o ně opravdu velký zájem!

H

ospoda Na hřišti po počátečním uzavření obnovila provoz alespoň v omezeném režimu. Výdejní okénko

je otevřené denně od 11:00 do
19:00. Koupit si zde můžete pivo, limonády a ve všední den mezi 11:00 a 14:00 i obědy k odnesení v boxu (za 5 Kč) nebo ve vlastní
nádobě. „Nabídka obědů je každý den zveřejňována na facebookové profilu Hospoda na Hřišti
Dobřejovice,“ říká její provozovatel Ladislav Sačko.
V provozu je také obchod se
smíšeným zbožím na návsi. Nabídka i otevírací doba zůstaly obvyk-

lé, tedy ve všední dny od 6:45 do
18:00 a v sobotu od 6:45 do 10:30.
Vzhledem k malé ploše obchodu
zde již neplatí hodiny vyhrazené
pouze pro seniory. Jediné omezení, které tu bude, nesouvisí s nouzovým stavem, ale s nadcházejícími květnovými svátky. Obchod
bude zavřený 1. a také 8. května.
Stále více žádané jsou také
služby pojízdné prodejny Staročeské pekárny. Ta je otevřena
ve všední dny od 7:00 do 18:00
a v sobotu od 7:00 do 12:00. Prodejna nabízí čerstvé pečivo, novinkou je prodej zmrzliny, či
váženého pekařského droždí. Provozovatelé plánují i prodej vlastního chlebového kvasu. O velkém
zájmu ze strany veřejnosti svědčí
i fakt, že výjimkou tu nejsou ani
fronty čítající až osm lidí. „Jsme
moc rádi, že k nám zákazníci rádi
chodí a podporují nás svými nákupy. Zvýšenou poptávku po pečivu z naší pekárny přikládáme
obavám nakupovat pečivo v su-

Nechce se vám vařit oběd? Ve
všední dny si jej můžet odnést
z hospody Na hřišti!
permarketech, kde není chráněné. Doufáme, že jsme kupující přesvědčili o kvalitě a že nám
zůstanou věrní i po skončení této,
pro všechny nelehké, doby,“ říká
Lenka Šindelářová ze Staročeské
pekárny. Provozovatel plánuje nahradit stávající prodejnu novým
kioskem. Jeho výroba se sice trochu pozdržela, ale v průběhu léta už bude prodej pečiva probíhat
v novém, příjemnějším prostředí.
n Milan Hulínský

www.dobrejovice.cz
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Po Čestlické nyní chodci
projdou o něco snadněji

Přechod na Košumberku je
po úpravě bezpečnější

DŘÍVE

DŘÍVE

NYNÍ

V

předchozích týdnech se podařilo zrealizovat jednu drobnou, zato však velmi potřebnou změnu. V průběhu března a dubna byly
v okolí zúženého místa na Čestlické ulici vybudovány čtyři nové
sloupy elektrického vedení. Následně bylo díky tomu možné odstranit
dva staré sloupy, překážející v průchodu po chodníku.
Práce na vyřešení problémů v tomto místě pokračují dále. Projektanti předali obci hotové projekty na širší chodník a na nové ploty, jejichž
vybudování v posunutém místě si širší chodník vyžádá. V současnosti
probíhá jejich povolování stavebním úřadem.
n Obecní úřad Dobřejovice

Práce na vybudování
„Pražské cesty“ pokračují

O

bec Dobřejovice vlastními silami buduje a obnovuje cestu pro
pěší a cyklisty z dobřejovické ulice Okružní k osnické lokalitě Na
Vrbici. Pracovníci obce již dokončili povrch na místě, kde se dosud muselo procházet přes pole. V navazující cestě úvozem se srovnal a zhutnil terén. „Chystáme se zde ještě osít povrch budoucí cesty
travním semenem. Na jaro jsme plánovali výsadbu doprovodných alejí s dobrovolníky, musela jsme ji ale kvůli nouzovému stavu přesunout
až na podzim,“ říká starosta Martin Sklenář. „Zároveň jednáme s městem Jesenice o výstavbě navazující cesty na jejich katastru,“ doplňuje.
n Milan Hulínský
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P

řechod ve střední části ulice Košumberk měl donedávna několik
zásadních vad. Chyběly mu bezbariérové úpravy, takže pohyb po
něm například s kočárkem byl problematický. Chodci navíc v tomto místě nepřecházeli frekventovanou silnici nejkratší možnou cestou
a trávili tak na vozovce o pár zbytečných a nebezpečných sekund navíc. V dubnu proto stavební firma odstranila původní obrubníky a nahradila je novými, sníženými na úroveň vozovky. Nástupní místo bylo
na jedné straně posunuto a rozšířeno. K větší bezpečnosti chodců také
přispěje nové výrazné označení přechodu i optická zpomalovací brzda
před ním.
n Obecní úřad Dobřejovice

Místní komunikace jsou
opět čisté a opravené

J

sme přesvědčeni, že pravidelná údržba komunikací ve vlastnictví obce je naprosto nezbytná pro bezproblémový provoz a přináší také omezení nákladů na opravy v budoucnu. V průběhu dubna proto proběhlo již tradiční čištění všech komunikací v obci čistícím
vozem. Hned v zápětí vyčistili pracovníci odborné firmy šedesát dešťových vpustí zanesených listím a dalším odpadem. Na mnohých místech
byly také ošetřeny praskliny v povrchu ulic asfaltovou zálivkou.
n Obecní úřad Dobřejovice
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V obci nově najdete více
odpadkových košů

Výstavba kruhového
objezdu omezí auta i pěší

Na některých místech koše citelně chyběly a musely být doplněny.

Z

důvodu výstavby kruhového objezdu u Modletic bude od 14. 4.
do 31. 8. 2020 omezen provoz na silnici II/101 za odbočkou na
Modletice (u budovy Wilson centra). Ze stejného důvodu není
možné od pondělí 20. 4. 2020 do odvolání projít uzavřeným podchodem pod okruhem D0 na cestě mezi Dobřejovicemi a Modleticemi.
n Obecní úřad Dobřejovice

Zastávky na návsi již svítí

Jinde bylo naopak potřeba odstranit přebytečné a hyzdící koše.

P

očet, stav a umístění odpadkových košů na různých místech obce volal již delší dobu po výrazném zásahu. Vedení obce dostávalo k umístění košů řadu podnětů od občanů občas marně chtějících při procházkách odhodit obal od občerstvení. Podobně na tom
byli i pejskaři, kteří někde bezvýsledně hledali stojany na papírové sáčky na psí exkrementy. „K řešení nás posunul návrh na umístění nových odpadkových košů od jedné obyvatelky v dotazníku ke strategickému plánu. Přišel mi od ní i perfektně zpracovaný dokument s fotkami
a mapkami. Byla by opravdu škoda tak skvělé přípravy nevyužít,“ vysvětluje místostarosta Jan Chvátal.
Obcí nově zakoupené a instalované odpadkové koše najdete u Mlýnského rybníka, na louce u zámku, v Lipové ulici a také v lesíku u Skalníka. V prostoru návsi byly naopak zdvojené či ztrojené koše odstraněny.
„Pokud máte námět na další místa, kde koše chybí, dejte mi o nich vědět
na e-mail mistostarosta@dobrejovice.cz nebo na telefon 607 055 158,“
říká Jan Chvátal.
n Milan Hulínský

PODĚKOVÁNÍ

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval paní Marcele Zápotocké, která věnovala prostřednictvím své zahradnické firmy naší obci bezmála 15 000 korun. Učinila tak formou odborné údržby zeleně
v Dobřejovicích. Jedná se především o úpravu okolí pomníku padlým v 1. světové válce. Obzvláště v dnešní době považuji toto gesto
za velmi solidární a jsem moc rád, že jsou mezi námi lidé, kteří nezištně podporují snahu o zvelebení našeho okolí.
Martin Sklenář, starosta

A

utobusové zastávky před obecním úřadem využívá velké množství
lidí. Vzhledem k tomu, že se nachází poměrně daleko od sloupů
veřejného osvětlení, museli zde cestující po setmění čekat v šeru.
Příležitost k osvětlení zastávek se naskytla při přípravě přesunu měřiče
rychlosti z Čestlické ulice na náves. „Při jednáních se správci sítí jsme
zjistili, že kabel pro veřejné osvětlení zde vede po sloupech nízkého napětí. A to nejen v místě vedoucího radaru, ale i nedaleko autobusových
zastávek. Vybudování osvětlení tak nebylo náročné ani drahé. A myslím,
že se nám povedlo,“ říká místostarosta Jan Chvátal.
n Milan Hulínský

18. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo proběhne ve čtvrtek 14. 5. 2020
od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Vzhledem k atuálním hygienickým nařízením bude
možná přítomnost pouze omezeného množství občanů. Celé zasedání proto bude živě vysílané na facebookovém profilu Obec Dobřejovice.
www.dobrejovice.cz
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„Těším se sem každý den,“
říká ředitelka mateřské školky Korálek.

L

enka Macháčková do Dobřejovic dojíždí každý den.
Důvodem jsou dvě věci. Zaprvé je ředitelkou MŠ Korálek
a za druhé ji zdejší atmosféra
i okolí doslova uchvátily. I proto
je pevnou součástí naší obce již
skoro třicet let. Ve volném čase
se ráda věnuje zahradničení i cestování. Život by si ale nedokázala představit bez „své“ mateřinky
a úžasných kolegyň. Jak náročné
je mít na starosti přes padesát čilých žáčků a co vše stojí za perfektně fungující školkou?
Dobřejovickou rodačkou nejste, ale s obcí jste spjata už velice dlouho. Navíc nám stále zachováváte svou přízeň. Čím to?
LM: I když odsud nepocházím,
tak jsem součástí Dobřejovic už
dvacet šest let. Dobřejovice jsou
tak nádhernou lokalitou, že jsem
už ani neprojevila zájem o žádné
zaměstnání, které by bylo blíže
mému bydlišti.
Mateřská škola Korálek funguje přibližně sedmnáct let. Ředitelkou jste od samého počátku?
LM: Ano. Než jsem sem nastoupila, tak jsem si ale zjišťovala
mnoho důležitých informací. Například jsem šla i za bývalým starostou panem Zemanem, který mě
přesvědčil o tom, že školka bude
mít v obecním úřadu oporu. Měla
jsem a stále mám velké štěstí nejen na kolektiv v práci, ale i na vedení obce. Stále vzpomínám například na paní starostku Žilikovou.
Vděčím jí za ohromný zájem, který o fungování Korálku projevila.
Hodně jsem se od ní naučila.

O kolik dětí celkem pečujete?
LM: Je to padesát dva dětí. Zaměstnanců je nás devět.
Žáčci mají evidentně převahu, dá se přes pět desítek dětí
v tomto počtu personálu vůbec
zvládnout?
LM: Při dobré organizaci to samozřejmě jde. Navíc jsme si zde
všichni, jak se říká, lidsky sedli. Ani jednu ze svých kolegyň
bych za nic nevyměnila. Myslím,
že se takhle skvělý kolektiv odráží i v celkové atmosféře ve školce.
V jakých situacích se to podle
vás projevuje nejvíce?
LM: Když něco děláte rádi
a s láskou a není to pro vás jen
další den, co musíte přežít v práci, tak se to odráží ve všem. Jsme
tu klidně i nad rámec pracovních
povinností, protože to pro nás není jen práce.
Čím se Korálek ještě může pyšnit, kromě sehraného kolektivu?
Kromě láskyplného přístupu
také naším zaměřením. Připravujeme děti na další životní krok.
Když nás ti malí človíčci totiž
opustí a vydají se do základních
škol, musí být schopni se v novém světě orientovat. Chceme,
aby děti nepřišly o svou kreativitu, naopak se jí snažíme rozvíjet.
Zařizujeme kroužky angličtiny,
keramiku, prvky jógy…
Jak lze předávat dětem vědomosti a znalosti tak, aby je to
doopravdy zaujalo?
LM: Hrou. Neotřelými nápady.
Nad rámec zábavné výuky děláme i různé speciální projekty, kde

toho děti mohou společně hodně
zažít. Součástí toho jsou jedinečné výlety a aktivity, které doprovázíme ručně vyráběnými doplňky a dekoracemi.
Pandemie koronaviru omezila
provoz mnohých školek. Jak je
tomu v Dobřejovicích? Měli jste
šanci projekt uskutečnit?
LM: Bohužel. V Korálku jsme byli prozatím nuceni přerušit provoz.
Vše ale uskutečníme v příštím roce!
Jak se změnil život ve školce,
když v ní nemohou být děti?
LM: Je to tu klidnější, ale bohužel i opuštěnější. Bez dětí to není
ono. Takto smutně vzniklý čas věnujeme pilným přípravám. Také
nám rozvádí internet po celé budově, malujeme, a obec nám zařídila i klimatizaci. Dvě paní učitelky
nyní pracují z domova na novém
školním vzdělávacím programu,
aktualizaci internetových stránek,
fotoknihách a kronikách. Čeká tu
na děti nová, upravená a voňavá
školka s krásným programem.
Potenciální noví žáčci školku asi
neuvidí ani při zápisu do dalšího školního roku? Tento rok je
naplánován na 4. - 15. května.
LM: Obdobnou situaci řešíme
poprvé, ale ano, zápis bude probíhat elektronickou formou. Určitě
je ještě k zápisům dobré podotknout, že se řídíme spádovostí. Tedy nejprve umisťujeme děti s trvalým pobytem v obci Dobřejovice.
Jsou nynější děti stejné, jako
byli například děti před deseti
lety? Všimla jste si nějakého zásadního rozdílu?

LM: Myslím, že dnes jsou zvídavější a možná i trochu náročnější. Ale pořád jsou to děti.
Chtějí a potřebují vlídný, lidský
přístup a pochopení. Chceme,
aby nám mohly důvěřovat a cítily
se tu bezpečně. Je to i má osobní
filosofie, že prostředí mateřinky
by mělo být rodinné. Rodiče jsou
zde vítáni samozřejmě také. Lépe se takto budují vzájemné vztahy a důvěra. A když někomu svěříte to nejcennější, co máte, tak je
zapotřebí opravdu velkého množství důvěry.
O svém zaměstnání jste od začátku rozhovoru mluvila velmi
vlídně. Opravdu vás tolik baví?
LM: Naprosto. Nejen baví, ale
především naplňuje. Nedovedu
si už ani představit, co bych bez
Korálku a všech dětí a mých úžasných kolegyň dělala. Těším se
sem každý den. A opravdu mi velmi záleží na tom, aby vše fungovalo – radostné a tvůrčí prostředí,
dobré vztahy mezi zaměstnanci
i s rodiči, a především spokojené
a šťastné děti. Snad se mi to i daří. Jsem toho názoru, že tím, že je
člověk spokojený, vytváří spokojenost i ostatním.
n Milan Hulínský

JAK BUDE PROBÍHAT ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ?
V souvislosti s vládními opatřeními bude od 4. do 15. května 2020
probíhat zápis dětí do mateřské školy Korálek bez osobní přítomnosti
dětí a rodičů. Žádost lze tedy podat:
• e-mailem s elektronickým podpisem na skolkakoralek@volny.cz,
• datovou schránkou na xnuks5g,
• doporučeně na adresu MŠ Korálek, Polní 230, 251 01 Dobřejovice.
V krajním případě lze zápis uskutečnit osobně v MŠ, ovšem pouze
po předchozí dohodě s paní ředitelkou na tel. čísle 602 435 685.
Co musí žádost obsahovat a veškeré doprovodné informace naleznete
na www.dobrejovice.cz pod záložkou Úřední deska, nebo vám velice
rádi poradíme na skolkakoralek@volny.cz. Těšíme se na vás!
n MŠ Korálek
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Dobřejovický uličník
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První domy v ulici Nad Robotou. Zdroj: www.domydobrejovice.cz

oto

„Robotní“ křížek na křižovatce ulic Košumberk a U Křížku.

b
Ro

C

o přesně robota vlastně byla a jak zatěžovala poddané
dobřejovického arcibiskupského panství? Pro vysvětlení se
obrátíme k dobřejovické kronice.
„Povinnosti k vrchnosti byly toho času dosti veliké. Například při
robotě potažné, která konala se
při hospodářství středním 3 dni
v týdnu s dvěma koňmi a trvala
někde po celý rok. Shledáváme,
že rolníkovi stráviti bylo polovičku času s potahem na panských
polích a nedivme pak se, že vlastních polí zanedbával… Značným

d
Na

Dnes si představíme původ názvu nejmladší dobřejovické ulice, ve které teprve nedávno vznikly
první domy - ulice Nad Robotou.

břemenem byla zároveň robota
pěší. V nejpilnějším čase posílal
rolník denně jednu statnou osobu na práci panskou… Kdo měl
v tyto dny doma pracovati? Mnohá léta byla kromě toho ještě neúrodná a nebudiž nám divno, že
nemaje čím by vlastní rodiny uživil, utíkal tajně z gruntu aby ušel
povinnostem, jež mu i v takových
letech vrchnost bez milosrdenství
ukládala. Úředníci z husta dosti
nesvědomití neohlíželi se potom,
může-li poddaný robotu zastávat
a doháněli jej k tomu mocí. Nemohouce nelidského jednání dále snášeti vzbouřili se namnoze,
ale pokaždé ku své vlastní škodě, neboť byli za to trestáni žaláři a pokutami. Takto robota trvala až do roku 1848, kdež na
říšském sněmu poddanosti i veškeré roboty jednohlasně zrušeny
usnesením, toto patentem ze dne
4. března 1849 potvrzeno bylo. Na
místě roboty ustanovena peněžitá
náhrada, kterou rolníci vrchnosti
ve 20 letech i s úroky zaplatili. Po-

dobně vykoupen i desátek a rozličné dávky, jež rolníci jak z listin
jest známo, odváděli faráři Čestlickému. Tak zproštěn rolník všeho břemene, jež po staletí jej tížilo a navrácena mu práva, kterých
tak dlouho se domáhal.“
A právě se zrušením roboty
v roce 1848 souvisí název ulice,
ležící na pozemcích nad křížkem
v horní části ulice Košumberk.
Okolnosti výstavby křížku nám
opět popíše kronika: „Na stráni
pod lipami stojí na vysokém kamenném podstavci (je) železný
křížek, zvaný robotní, kterýžto jak
vyryté písmeny uvádějí vděční občané dobřejovičtí postavili na poděkování Bohu za ulehčení břemen a zrušení roboty roku 1848.
Obnoven a znovu posvěcen byl roku 1888. Jak současníci totiž vypravovali, Josef Novotný, František Nedbal a Jan Cibulka, staří
výměnkáři, udělali tehdy ze dvojích plužních koleček vozík a na
ten naložili rádlo, cep, hrábě, vidle, motyku a lopatu a vůbec nástroje, jimiž jim bylo na panském
pod karabáčem zadarmo pracovati. Vezli to s velkou slávou a radostí na ono místo, kde stojí ten
křížek a kde již byl připraven
hrob, do kterého za velkého jásotu
uvedené předměty složili řkouce,
že pochovávají robotu a k tomu
ještě přiložili ještě nějaké případně psané dokumenty.“
Musela to být tehdy povedená
taškařice v podání našich předků.
Dost možná i nyní se ještě v hlíně
pod křížkem rozkládají zbytky zakopaného náčiní.
Nutno dodat, že vlastní zrušení
roboty a poddanství bylo jen počátkem dlouhodobějších změn.
Protože většina půdy byla majetkem vrchnosti, bylo třeba ji nejprve spolu s robotními povinnostmi
vykoupit. Jednalo se také o zásadní omezení výsad šlechty a tím

Text na podstavci křížku.
i o celkovou transformaci venkovské společnosti.
Ke zrušení poddanství přispěla také mimořádně silná hospodářská krize v rakouském císařství v polovině čtyřicátých let
19. století spojená s několikaletou neúrodou. To vedlo k několika protirobotním povstáním.
Rok 1848 přinesl Habsburské říši také vlnu revolucí (ltálie, Vídeň,
Praha) a i když se monarchii podařilo revoluce potlačit, byla donucena k ústupkům, které měly
za důsledek změnu poměrů. Zákon rušící poddanství a robotu
a dovršující likvidaci středověkého feudálního systému byl přijat
8. srpna 1848 při poměrně těsném hlasování.
Nová zástavba v nové lokalitě
Nad Robotou byla naplánována
již v územním plánu Dobřejovic
v roce 2010. První dva dvojdomy
byly zkolaudovány v loňském roce. Celkem v rámci několika etap
vznikne 16 rodinných domů. Developer vybuduje a následně na
obec převede komunikace a inženýrské sítě v lokalitě, ale také
autobusovou zastávku na Košumberku ve směru do obce.
n Jan Chvátal
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Dobřejovice ve fotografiích včera a dnes
Dnes splníme slib z minulého čísla zpravodaje a seznámíme vás s bohatou
historií domu č.p. 13 v ulici
U Kapličky.

H

istorie tohoto domu sahá
opravdu hluboko do minulosti. Již roku 1578 je
dle historických pramenů v tomto domě zmiňovaná dobřejovická
krčma. Toho roku jí prodal původní krčmář Ján Hotovec za 135 kop
míšeňských Janu Pekařovi. Krčma
a přilehlý grunt následně mnohokrát změnila majitele. Hospodští
museli ve vztahu k vrchnost (tedy
arcibiskupskému hospodářskému úřadu) strpět řadu omezení
a plnit řadu podmínek. O tom dokonce ve třicátých letech 20. století napsal tehdejší dobřejovický
kronikář následující báseň:
Hospodo staletá nad pavlačí,
vrchnost tě držela v přísnosti
jak se patří.
Pivo muselas mít jen z panského pivovaru, i taky kořalku z jejich lihovaru.
Pivo na šenku muselo být jenom dobré, nesmělo být šenkýřem vodou příliš promíchané.
A že vrchnost byla vždy pořádku, mravů i náboženství přísně
dbalá, žádné řeči zbytečné ani
knih bludných netrpěla.
Pocestný když chtěl v tobě
přenocovat, musel pas i ranec
si nechat šenkýři zvizitýrovat.
Hostí když v hospodě se tak
trochu namazali, hlouposti
provádět a rámus dělat začali.
Šenkýř musel hned zakročit,
slovy moudrými, smířlivými,
hledět tu bouři utišit.
A když z té bouře bitva zlá někdy nastala, rychtářova pravomocnost…hned pořádek
zjednala.
Když šenkýř nedbal těch různých předpisů a vrchnostenské anabáze, octl se jedna
dvě hned v panské base.
Musel hned vždy hotovejma do důchodu panského piv
platit, když by to tak nedělal, raději se hned z té hospody ztratit…
Antonín Škorpil roku 1939

Provoz hospody na tomto místě
vydržel až do padesátých let dvacátého století. Posledním hostinským byl pan Pospíšil, který se do
hospody s přilehlým hospodářstvím přiženil. V budově byl v té
době byt majitele, výčep a malý
i velký sál. V něm se konaly také
taneční zábavy, nebo v něm děvčata ze vsi mohla cvičit (ale jen
pod podmínkou, že si sál samy
vytřou). Ve výčepu se prodávalo
točené i lahvové pivo, v hospodě
se scházela parta sousedů na karty a točené.
Hospodářství mělo dva sklepy. Jeden sklep se stálou teplotou
pod budovou hospody byl používán na skladování ledu pro hospodu. V druhé budově na dvoře
byl sklep mokrý a neustále tam
vyvěrala voda. Oba sklepy fungují
dodnes a na jejich vlastnostech se
nic nezměnilo.
V padesátých letech zemřela panu Pospíšilovi manželka, on
přestal na polích patřících k hospodě hospodařit a převedl je na
JZD. Hospodu ale ještě nějaký čas
provozoval.
A právě Pospíšilovi jsou na blíže nedatované fotografii ze začátku dvacátého století na této stránce vpravo. Tuto fotografii přinesl
do nynější pekárny jejich vnuk.
V roce 1956 se do budovy přemístil tehdejší Místní národní výbor. MNV měl objekt ze začátku nejspíše jen v pronájmu
- pan Pospíšil zde dál bydlel až do
své smrti a dělal zde domovníka
a knihovníka. Po jeho smrti dcery
dům prodaly obci, došlo pak na
větší rekonstrukci. V bytě bydlela paní Macháčková, v patře pak
Mrázovi. „Výbor“ měl kuchyňku,
kancelář, malou zasedací místnost s knihovnou, velkou zasedací místnost a sklad civilní obrany.
Zajímavé je, že dlouhou dobu neměl objekt splachovací toaletu.
Musel se využívat suchý záchod
na dvoře.
Obě zasedací místnosti byly plné života: využívali je hasiči, Svaz
žen, Červený kříž, konaly se tam
kurzy šití, promítání filmů, svatby, vítání občánků, předávání občanských průkazů patnáctiletým
či školení civilní obrany. Na dvoře byla v garáži uskladněna hasičská stříkačka.

DŘÍVE: Hospoda Pospíšilových začátkem dvacátého století.

NYNÍ: V budově nyní je výrobna lahůdek Staročeské pekárny.
Dne 12. 7. 1990 podepsali zástupci přípravných výborů obcí Modletice, Herink, Popovičky
a Dobřejovice „Předběžnou dohodu o rozloučení majetku MNV
Dobřejovice“. Dnem všeobecných voleb do obecních úřadů,
tj. k 24. 11. 1990 skončila etapa
Dobřejovic jako „střediskové vesnice“, kterou byla od 21. března 1964. Vznikly 4 samostatné obce s obecním zastupitelstvem.
V devadesátých letech byl již
objekt původního obecního úřadu ve špatném stavu - byl vlhký
a byla by nutná nákladná celková rekonstrukce. Zastupitelé proto rozhodli udělat nástavbu samoobsluhy na návsi a v ní udělat
obecní úřad. Přesun úřadu na nynější místo proběhl v roce 1999,
současně byla knihovna přesunuta do budovy pošty.
Majiteli objektu č.p. 13 se poté

stali manželé Šindelářovi a zřídili v něm provoz Staročeské pekárny - výrobu lahůdek. Rekonstrukce začala v bývalém sále, vše bylo
potřeba upravit v souladu s hygienickými předpisy. Jelikož byla pekárna v té době v pronajatých prostorách bývalého hotelu
Magnolie v Průhonicích, mohly za plného provozu začít práce
na rekonstrukci přilehlé budovy
na pekárnu. Rekonstrukce začala v roce 2001 a dokončena byla
v dubnu 2002. Výrobna lahůdek
byla rekonstruována ještě jednou
v roce 2005.
Poslední rozsáhlá rekonstrukce
proběhla před dvěma roky. Podle
majitelů to bylo jak se říká „za pět
minut dvanáct“. Dům byl značně
popraskaný, krovy napadené dřevomorkou a elektro rozvody ve
špatném stavu.
n Jan Chvátal s pomocí pamětníků
www.dobrejovice.cz
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Dobřejovické cyklotoulky
Trasa č. 1: Za krásami
Hostivařské přehrady
Pozvolné uvolňování vládních restrikcí v boji s koronavirem a stále sílící jaro
společně s hřejivým počasím nás stále více láká
opustit domovy, natěšeně
vyrazit ven, zhluboka natáhnout čerstvý vzduch do
plic a s chutí se vrhnout do
zdraví prospěšných sportovních aktivit.

V

této rubrice vám budeme
pravidelně představovat tipy na příjemné cyklovýlety
v blízkosti naší milé obce, které
rozhodně stojí za vyzkoušení.
Věděli jste, že nedaleko Dobřejovic, v těsné blízkosti Prahy, se
rozprostírá objemná, přesto však
malebná vodní plocha, která poskytuje spoustu sezónních radovánek i kousek hezké přírody - Hostivařská přehrada? Ne? Tak vzhůru
do sedel bicyklů a společně kupředu k poznání jejího půvabu!
Naše cykloputování začíná pro
lepší orientaci na návsi na parkovišti u obchodu. Odtud vyjíždíme
přes louku směrem k fotbalovému hřišti. Před lávkou zahneme
doleva a po vyšlapané pěšině, jež
se zvolna mění v panelovou cestu pokračujeme směrem k Novému rybníku. U něj se napojíme
na systém cyklostezek a turistických tras, po kterých pojedeme
po většinu času. Od rybníka již jedeme de facto po cyklodálnici až
do srdce Průhonic. Cestu z velké
části lemují hranice fantastické-

10 www.dobrejovice.cz

ho Průhonického parku a projedeme i kolem jednoho z několika
elektronických vstupů do něj. Ten
se nachází vzdušnou čarou pouze
asi kilometr od dobřejovické návsi. Obyvatelům Dobřejovic navíc
obec přispívá na celoroční vstupenku 30% z celkové ceny. Takže
by byla určitě chyba do parku za
těchto podmínek nevyrazit. Nicméně je na pozemcích parku zakázáno jezdit na kole, takže je to
spíše tip na pěší procházku.
Ale zpět k našemu cyklovýletu.
Převalíme náměstí Průhonic a trasa zde začíná býti zajímavou, neboť se pozvolně začíná svažovat
do hojně zalesněného údolí potoka Botiče. V údolí je i v letních
měsících příjemné klima a do monotónního rytmu šlapání obvykle
hraje svůj koncert zpěvné ptactvo.
Projedeme pod dálnicí D1 a míjíme oplocené hranice dalšího místního monumentu - Dendrologické
zahrady. Opustíme cyklostezku
a navážeme na nádhernou červenou turistickou stezku, která stále
vede údolím potoka. Cesta je bezpečná, neboť je přehledná a dostatečně široká. Ale i tak je důležité brát zřetel na pěšáky, kteří se tu
často vyskytují.
Červená stezka nás dovede
do Křeslic, kde pouze překročíme frekventovanou ulici Štychovu a opět se hned ponoříme do
krás Botiče. U retenční nádrže Petrovice se znovu napojíme na cyklostezku, která nás stále stejným
údolím Botiče dovede k našemu
cíli - Hostivařské přehradě. Jedná

Odkaz na mapu: www.1url.cz/@CykloHostivar
Celková délka: cca. 26 km
Povrch: 60% asfalt, 40% terén
Časová náročnost: 2 - 3 hod
Náročnost: střední
Převýšení: 213 m
Vhodné pro děti: ano
Orientační body: U Zámku, 8100, 11. Greenway P-W, červená turistická stezka, A23, P15, A226, A216, zelená turistická stezka, Formanská, Remízkova, A21, K Hrnčířům, V Ladech, Mezi Rybníky, neoznačená cyklostezka (K Hrnčířům), neoznačená cyklostezka (K Labeškám),
neoznačená cyklostezka (Průhonice), Újezdská, Polní, U Botiče, Hlavní, Kongresové centrum, 11. Greenway P-W, U Zámku.
se o přírodní koupaliště s největší vodní plochou v Praze a v rámci
našeho výletu podnikneme okruh
kolem ní. V létě to tu žije a návštěvníci tu mohou vyzkoušet neobvyklé aktivity, namátkou wake
vlek, paddle boarding nebo bodyzorbing. Abychom mohli vstřebat
všechnu tu atmosféru vodního díla, tak mohu doporučit Beach Bar
Bora Bora, který se nachází na západní straně přehrady a je zde velmi příhodné udělat si přestávku
pro první povinné doplnění tekutin. Areál by měl své brány otevírat
30. 4. , ale kvůli koronaviru není
jisté, kdy tomu opravdu tak bude.
Dále nás cyklostezky přes autobusovou točnu Jižní město dovedou do klidného přírodního
parku Milíčovský les. Tento kus
přírody je také vhodný na relax.
A milovníci adrenalinu si tu se
svým bikem mohou zaskákat na
amatérsky vytvořených skokáncích. U prvního odpočívadla zahneme doprava a napojíme se na
zelenou turistickou stezku, která vede do Kateřinek. Odtud zase po cyklostezce dorazíme přes
rozlehlé louky a koňské pastviny
až do Šeberova. Zájem v této části našeho cykloputování přitahuje moderní sportovní areál Šeberov. Ideální prostor pro druhou
regenerační přestávku. V areálu

si veřejnost může doplnit energii
v místním občerstvení, zahrát minigolf, beach volejbal, nohejbal,
basketbal a malou kopanou nebo
si zacvičit na workout hřišti. A děti tady případně navíc ocení poutavou zábavu v podobě přilehlé
mini zoo. Občerstvení má v době
karantény otevřeno každý den od
13:00 do 20:00.
Po odpočinku pokračujeme po
cyklostezce, která vede souběžně
s hlavní silnicí směrem na Hrnčíře. Před hřbitovem zahneme doleva a přes pole a listnaté sady fičíme na Rozkoš. Zde je eventuálně
k dispozici další osvěžení vhodné pro sportovce, respektive občerstvení U Procházků. Z Rozkoše
razíme cyklostezkou na Průhonice k restauraci Hliněná bašta. Od
restaurace na moment ještě jednou do údolí potoka Botič, abychom se tudy dostali znovu na náměstí do Průhonic. Můžeme to
vzít kolem Kongresového centra Průhonice a přes přilehlý parčík to střihneme do finiše. Ulicí
Dobřejovická se stejnou cestou
postupně vrácíme kolem Průhonické obory, firmy Alimpex a zámečku v Dobřejovicích do výchozího bodu. A jsme doma!
Doufám, že Vás tato první cyklotoulka zaujala.
n Aleš Kotrbatý
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Pěší výlety do okolí
Přes Nupaky do Kuří
Po dvouleté přestávce vás
opět zvu na pokračování
pěšího objevování zajímavých míst v okolí Dobřejovic. Tentokráte se podíváme do sousedních Nupak
a do malebného údolí Pitkovického potoka, ležícího
těsně za touto vsí.
Z dobřejovické návsi se vydáme
po Čestlické až na kraj obce. Odtud pokračujeme rovně po asfaltové cestě směrem na Nupaky až
k podjezdu pod dálnici. Za ním,
u budovy Auto Opat vstupujeme
do Nupacké obchodní zóny. Zahneme doprava do ulice Komerční
a za prodejnou levných potravin
hned doleva. Na konci ulice za budovami skladů a firem se nachází
údolíčko potoka.
Kolem potoka zahneme doprava, mineme dětské hřiště a přijdeme ke Společenskému centru
Nupaky. Tam bývalo v klidnějších
dobách možné se občerstvit v kavárně, které ale nedávno skončila
nájemní smlouva. Aktuálně by se
v těchto prostorech měla zabydlovat nová pizzerie.
Za společenským centrem zahněte doleva ulicí Průběžná a pokračujte po ní těsně před její ohyb. Tam zahněte doleva do
ulice U Vodojemu. Ta vás dovede až k hlavní ulici v místě nového „pumptracku“ pro kola a koloběžky. Kolem něj projdeme dále
a dole v údolí se již otevírá pohled
na cíl naší cesty: Pitkovický potok
a jeho malebné okolí.

Směrem doleva po proudu jsou
Benice. Procházka tímto směrem
je také nádherná, jen požitek z ní
kazí kus oplocené cesty na soukromém pozemku, doplněný výstražnými cedulemi a bdělým dohledem majitele.
My se ale vydáme doprava údolím přes mostky a travnaté cesty
směrem na Kuří. Zajímavostí je,
že právě těmito místy bude procházet Pražský okruh, který zatím
končí uprostřed polí nedaleko
Nupak. Tak užívejte přírodní idyly plnými doušky, za pár let to zde
bude vypadat výrazně jinak!
Po příchodu na kraj Kuří si můžete vybrat. Buď můžete jít po kraji silnice směrem do Nupak. Pokud
ale bude na silnici velký provoz,
lze se vydat zpět stejnou cestou.
U autobusové zastávky na kraji Nupak se vydejte vlevo ulicí
u Školky, kolem bytovek. Na konci ulice se napojte na nově vybudovanou stezku v těsné blízkosti
protihlukového valu a skladu firmy Raben Logistics.
Za ním zahněte doprava na ulici Komerční, po které s jedním zabočením dojdete až k prodejně
Auto Opat. Od ní se již vrátíte stejnou cestou. Jen u Spolkového domu v Dobřejovicích zkuste zabočit
vlevo do ulice U Kapličky. U růžové kapličky, po níž ulice nese jméno, zabočte doprava a zkuste najít
úzký průchod mezi domy směrem
na návsi. Věřím, že pro vás tento
výlet do sousední podobně velké,
ale charakterem zcela jiné vesnice, bude zajímavým obohacením.
n Jan Chvátal

V údolí Pitkovického potoka čeká na děti řada herních prvků. Lavičky
a louky lákají k odpočinku či pořádání pikniků.

Délka trasy: 9 km Mapa: www.1url.cz/@NupakyKuri
Terén: vedlejší silnice, cyklostezky, dobře udržované cesty
Tipy na další výlety najdete na www.1url.cz/@VyletyDobrejovice

V tomto tichém malebném místě těsně před vesničkou Kuří bude za
několik let stát dálniční most pražského okruhu.

Nupacký pumptrack, tedy okruh pro jízdu na kole, který se projíždí bez
šlapání. Rychlost jízdy se udržuje pouhým pumpováním.

To jsou Nupaky: krásné nové cesty, doprovodná zeleň a hřiště v těsné
blízkosti intenzivní komerční a bytové zástavby.
www.dobrejovice.cz 11
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Pastva pro oči i pro včely

V čem jsou pro nás včely
užitečné? A jakými rostlinami lze zkrášlit váš pozemek, aby byl krásný a zároveň plný života?

J

aro sílí. V tomto kouzelném
období je krajina kolem nás
každým dnem pestřejší a barevnější. Po úskalích zimních měsíců nastává nyní pro většinu
živočichů a rostlin fáze životadárného růstu a rozmnožování. Totéž
platí i pro včely, které jsou v těchto procesech téměř nezastupitelné. Náleží jim totiž takové role, že
díky nim byly neziskovou organizací Earthwatch Institute vyhlášeny jako nejdůležitější živočichové
na Zemi. Nicméně celkově těchto
pilných okřídlených tvorečků bohužel markantně ubývá. Pomoct
jim však jednoduše může každý
z nás a odměnou mu bude nejen
radostný bzukot!
Úvodem je z globálního úhlu
pohledu třeba zmínit, že včelky si
svůj nedávno získaný zářný titul
jednoznačně zaslouží. Na včelím
opylení totiž závisí až 70 % světové hospodářské produkce a také asi 90 % produkce potravin pro
lidstvo. Jen v Evropské unii včely každým rokem generují ekonomickou hodnotu, která dosahuje
přibližně částky 14,2 miliard eur.
Avšak například důsledkem
aplikování množství synteticky vyráběných pesticidů v zemědělství,
úbytku původních rostlin a lesů
vlivem klimatických změn, vzrůstající globalizace a s ní spojené
nežádoucí migrace včelích parazitů a zvětšujících se výměr mo-

nokultur snižujících biodiverzitu
čelí včelky světově stupňujícímu
ohrožení, které může tvrdě zasáhnout jejich celou existenci.
V České republice je situace
specifická, naštěstí relativně dobrá. Včelaření má v našich končinách dlouhou a bohatou tradici,
navíc v posledních letech prochází jakousi renesancí mezi mladými lidmi, kteří znovu objevují nesmírné krásy tohoto tradičního
odvětví zemědělství. I díky tomu
a řadě dalších faktorů se u nás
dle statistik daří držet vyrované
(mírně vzrůstající) stavy včelstev
a včelařů. I přesto však negativní
světové aspekty dopadají i k nám.
Vzdorovat jim po boku včelek
však mohou všichni lidé společně. Mezi nejjednodušší způsoby
jak pomoct patří nakupování kvalitních včelích produktů přímo od
lokálního včelaře, postavení misky s vodou v teplých dnech na
vhodná venkovní místa (při vedrech dokáže včelstvo spotřebovat
i jeden litr vody denně) a také vysazování původních či vhodných
rostlin (bylin) pro výživu včel, tzv.
včelí pastvy.
Včelí pastva (louka) je směs bylin snadno dostupná k zakoupení
na internetu, případně ve specializovaných obchodech. Většinou
je již namíchána tak, aby kvetla postupně a poskytovala včelkám a dalšímu hmyzu cennou
výživu po celý rok. Vysévá se obvykle na jaře do připravené půdy
jako travní osivo. Existuje v jednoletých a víceletých variantách.
Na takové kvetoucí louce je možné naleznout například měsíček

zahradní, komolici bílou, pohanku obecnou, šalvěj luční, třapatku nachovou, mydlici lékařskou,
dobromysl obecný, jetel červený,
prvosenku jarní, svazenku vratičolistou a mnoho dalších. Tu poslední mají včely obzvláště rády.
Jedním z opaků včelí pastvy je
tzv. biologická poušť, tedy nakrátko střižený trávník. Taková plocha
se chová podobně jako beton natřený na zeleno. Pravidelně strojově sekaný trávník totiž neposkytuje zdroj pylu a nektaru pro hmyz,
špatně zadržuje vodu a způsobuje ztrátu živin v půdě, protože se
ze zelených zbytků přirozeně nevytváří humus.
Ale i takový trávník na zahradě
je možné vylepšit záhonem vhodně obohaceným přímo pro včely,
čmeláky a motýli. Levandule, třapatky, mateřídoušky, zavinutky,
sasanky, astry, zvonky jsou určitě
super tipy. Ovšem podobných trvalek a i dřevin existuje samozřejmě
nepřeberné množství.
Včelí rostliny pomáhají hmyzu,
respektive celé rostlinné a živočišné říši, vytváří potěchu pro lidský zrak, sluch, neboť v létě úžasně hučí hmyzem lačnícím po pylu
a nektaru, a také srdce, jelikož
podílet se na udržování synergie
a rovnováhy v přírodě je zkrátka
nepřekonatelně skvělý pocit.
n Aleš Kotrbatý

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY
Obecní úřad
Dobřejovice
Obec Dobřejovice
Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice
Tel.: 323 603 310,
607 058 184
E-mail: urad@dobrejovice.cz
Obecní knihovna
U Kapličky 44, Dobřejovice
Otevírací doba:
do odvolání ozavřena, jinak
pátek 15:00–17:00
Pošta Dobřejovice
Na Návsi 3
251 01 Dobřejovice
Tel.: 954 225 170
Obecní policie Vestec:
Tel.: 739 156 156,
702 277 227
Kontakt na finanční úřad:
Tel.: 323 627 305,
323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Kontakt na Okresní správu
sociálního zabezpečení
Praha-východ:
Tel.: 284 005 401
Fax: 284 005 404
E-mail podatelny:
posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh
Kontakt na Úřad práce,
kontaktní pracoviště
pro Prahu-východ:
Tel.: 950 151 111
Fax: 950 151 302
e-mail: posta@py.mpsv.cz
Poruchy veřejného osvětlení
Telefon: 800 101 109
– je nutné uvést číslo lampy,
která nesvítí, a ulici.
Poruchy elektřiny
Telefon: 840 850 860

Aleš Kotrbatý je mladý včelař
z Dobřejovic, který pátým rokem včelaří a v současnosti se
stará o šest včelstev. Nepřestávají jej fascinovat dokonalé zákonitosti přírody, nejlépe pozorovatelné právě v úlu. S vašimi
postřehy či dotazy ke článku jej
neváhejte kontaktovat na mailu: ales.kotrbaty@seznam.cz.

Poruchy plynu
Telefon: 272 767 300
Informační linka koronavir
Telefon: 1212
Při vážných zdrav. problémech
Telefon: linky 155 či 112
Informace o stavu v obci
www.dobrejovice.cz
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