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Milí Dobřejováci,
kdybychom si mezi vámi udělali anketu, který problém vnímáte v Dobřejovicích jako největší,
myslím si, že by zvítězila doprava. Její velká intenzita nás trápí
už dlouho. Zásadní řešení není
z mnoha důvodů v krátké době
možné. Jdeme tedy cestou postupných dílčích zlepšení. K nim
patří i kvalitnější dopravní značení. Prověřili jsme současné a zjistili v něm celou řadu nesmyslů.
Letos jsme je začali odstraňovat
a příští rok budeme pokračovat.
Výsledkem bude omezení nákladní tranzitní dopravy přes obec
a tím i zvýšení bezpečnosti.
I v této nelehké době se snažíme připravit kvalitní rozpočet
obce pro rok 2021. Je zřejmé,
že příjmy budou kvůli pandemii
a schváleným změnám zákonů
výrazně nižší než letos. Měli bychom to ale zvládnout, a to i díky úsporám z předchozích let.
V důsledku omezujících vládních
opatření jsme bohužel museli
zrušit i tradiční vánoční setkání
seniorů. Už nyní ale připravujeme
společenské, kulturní a sportovní
akce na rok 2021, kde bychom
nejen jim chtěli vše vynahradit.
Letošní rok je kvůli šíření koronaviru opravdu unikátní a loni
touto dobou by nikdo z nás nepředpokládal, že se něco takového stane a budeme se s tím tak
dlouho vypořádávat. Pandemie
a její důsledky jsou bezesporu
velkou zkouškou pro mezilidské
vztahy, pro naši psychiku i vzájemnou soudržnost. Blížící se Vánoce nám ale nabízejí možnost
pro posílení lidské sounáležitosti
a projevení si vzájemné solidarity. Využijme ji, přátelé. Přeji Vám
klidné Vánoce a hodně štěstí a sil
v novém roce.

váš starosta
Martin Sklenář

www.dobrejovice.cz

Nové dopravní značení
zajistí méně nákladních
vozidel a větší bezpečnost
Dobřejovice mají po rok
a půl dlouhém povolovacím řízení konečně schválený Pasport dopravního značení. Co přinesou navržené
změny dopravních značek,
jejichž první vlna začala již
na konci listopadu?

V

první fázi zdokumentovali pracovníci odborné firmy
všechny stávající dopravní
značky v Dobřejovicích. Jejich počet se vyšplhal přes dvě stě šedesát kusů! Poté přišlo na řadu zhodnocení funkčnosti jednotlivých
značek a návrh změn. „Dopravních značek v Dobřejovicích máme nyní více, než je zdrávo. Navíc
ty dosavadní řidiče často spíše matou, než aby přispívaly k větší bezpečnosti silničního provozu,“ upozornil starosta Martin Sklenář.
Jedním z problémů, který nové návrhy řeší, je omezování průjezdu tranzitní nákladní dopravy.
„Dopravní značky naštěstí již nyní omezují vjezd nákladních vozidel do Dobřejovic. Bohužel vymahatelnost jejich dodržování je
více než problematická. Dosavadní značka s nápisem 6 t uprostřed
červeného kruhu totiž znamená
zákaz vjezdu vozidel, jejichž oka-

mžitá hmotnost přesahuje danou
mez. A na prokázání tohoto přestupku by u některých vozidel byla potřeba mobilní váha,“ doplnil
starosta Sklenář.
Řešení se ale podařilo najít.
Uvedené značky budou do konce
listopadu vyměněny za nové, vyobrazené vpravo. Tato značka zakazuje vjezd nákladním automobilům, které mají v technickém
průkazu uvedenou nejvyšší povolenou hmotnost převyšující šest
tun. „Její vymahatelnost bude výrazně jednodušší. Dohled nad dodržováním tohoto zákazu se stane
jednou z priorit pro obecní policii.
Je třeba také říci, že dodatková tabulka TRANZIT omezí tento zákaz
pouze na nákladní automobily,
které obcí projíždějí. Vozidla zásobující obchody a podniky v Dobřejovicích nebo obsluhující zdejší stavby projedou po předložení
objednávky či dodacího listu bez
pokuty,“ vysvětlil starosta Martin
Sklenář. V první vlně budou instalovány na silnicích III. tříd ještě
další značky, upozorňující na zúžená místa a omezující v nich maximální povolenou rychlost.
Zbylé značky, tentokrát na
místních komunikacích, instalují pracovníci obce v průběhu ro-

ku 2021. Práce však nekončí jen
u svislého dopravního značení.
Obec již na své náklady pořídila nástřik vodících čar na všech
dobřejovických silnicích III. třídy.
„Vodící čáry jsou důležité, protože jasně vymezují plochu vozovky i hrany křižovatek. Přispívají
k větší bezpečnosti a snižují rychlost automobilů. V příštím roce je ze svých peněz obnoví krajská správa a údržby silnic, a to
v plastovém nástřiku s životností až deset let,“ řekl starosta Martin Sklenář.
n Milan Hulínský
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Zastupitelstvo připravuje Podaří se zajistit místa
rozpočet obce na příští rok v základní škole Průhonice?
Vedení obce připravilo první návrh obecního rozpočtu
na příští rok. Kromě zastupitelstva a jeho výborů se
k němu budou moci vyjádřit také občané.

P

říprava návrhu rozpočtu
byla letos opravdu náročná, a to především na straně příjmů. „Změny ekonomiky
v důsledku pandemie, ale především obrovské zásahy vlády do
daňové soustavy způsobily, že
jsme ve velké nejistotě, kolik peněz obec v příštím roce dostane
ze státního rozpočtu. Jediné, co víme, že to bude méně,“ povzdechl
si starosta Martin Sklenář. Vždyť
jen schválené zrušení superhrubé
mzdy připraví obec odhadem ročně o jeden a půl milionu korun. To
je přes deset procent ze sdílených
daní, které obec ročně dostává.
„Odhady příjmů rozpočtu jsme
proto v našem návrhu držely velmi nízko, abychom se v průběhu příštího roku nedočkali neočekávaných výpadků. Rozhodně se
ale proto nechystáme omezit investice do přípravy a uskutečnění nových projektů,“ vysvětlil místostarosta Jan Chvátal. Největší
investicí plánovanou na rok 2021
bude projekt zaměřený na větší

bezpečnost chodců na Čestlické
ulici. Nové i opravené chodníky,
přechody, osvětlení, signalizace a dešťová kanalizace má stát
okolo osmi milionů korun. Obec
ale také v rozpočtu na příští rok
plánuje výdaje na projektování i uskutečnění dalších desítek
projektů v oblasti dopravy, volného času, územního rozvoje, veřejných prostranství, sportu, zeleně
či správy obce. Celkové náklady
na tyto rozvojové projekty překročí 18 milionů korun. To je o 40
procent více než budou činit náklady na běžný provoz obce. “Plánovaný deficit rozpočtu sice překročí čtyři miliony korun, ale jsem
přesvědčen, že to je správně. Výdaje rozhodně neprojíme, půjdou
především na rozvoj kvality života v obci. Navíc deficit budeme
moci s přehledem pokrýt z přebytku rozpočtu v letošním roce,“ shrnul starosta Martin Sklenář.
Návrh rozpočtu byl společně
s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2022 a 2023 vyvěšen
na úřední desku obecního úřadu.
Ta je přístupná také na internetu. Tam se s ním může každý seznámit. Podněty a připomínky lze
uplatnit nejpozději na zasedání
zastupitelstva dne 10. 12. 2020.
n Milan Hulínský

Počet dětí v okolních obcích výrazně roste a kapacity spádových základních
škol jsou již zaplněné. Obce proto intenzivně hledají řešení.

K

aždá obec má zákonnou
povinnost zajistit pro děti
hlášené k trvalému pobytu
místa v základních školách. Proto
mají Dobřejovice uzavřenu smlouvu o společném školském obvodu
s obcí Průhonice. Smlouva ale také
zahrnuje další čtyři obce, z nichž
zvláště Nupaky se v poslední době
velmi rychle rozrůstají a počet jejich prvňáčků strmě roste.
V roce 2020 se v základní škole Průhonice podařilo všechny zájemce z řad prvňáčků umístit jen

s největším úsilím. Vyžádalo si
to také investice do úpravy učeben a nového vybavení. Darovací smlouvu, která řeší podíl Dobřejovic na těchto nákladech ve
výši takřka sto tisíc korun, schválilo obecní zastupitelstvo.
Bohužel se však zastupitelstvo
Průhonic chystá z důvodu naplnění kapacity ZŠ smlouvu všem
zapojeným obcím vypovědět.
„Dobřejovice tento problém nezpůsobily, a tak udělám vše pro
to, abychom smlouvu o spádovosti měli s Průhonicemi i v dalších
letech. Zároveň ale prověřujeme
různá řešení pro zajištění dostatku míst pro školáky v dlouhodobém horizontu,“ deklaroval starosta Martin Sklenář.
n Milan Hulínský

Ceny vodného a stočného Obec podá žádost o dotaci
stejné jako před rokem
na úpravy ulice K Lesíku
Přestože obec Dobřejovice
čekají další výrazné investice do vodohospodářského majetku, zůstanou ceny vodného a stočného na
úrovni prvního čtvrtletí letošního roku.

Z

astupitelstvo na svém listopadovém zasedání schválilo
novou výši vodného a stočného. Za kubík pitné vody zaplatíme v příštím roce 37,07 korun,
za stočné pak 45,31 korun. „Jsme
moc rádi, že se nám podařilo zachovat pro naše občany rozumné
ceny vodného a stočného, přestože nás v této oblasti čekají velké investice,“ uvedl místostarosta
Jan Chvátal.
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Obec se bude muset například
podílet takřka sedmi sty tisíci korunami na technických úpravách
vodojemu ve Vestci. V roce 2021
také proběhnou drobné investice
do čističky odpadních vod a vodovodních uzávěrů a hydrantů.
„Všechny tyto investice financujeme z nájemného, které obci platí provozovatel, společnost
1.SčV. Toto nájemné se nám meziročně podařilo navýšit o čtvrtinu, bez toho, aby to výrazně pocítili naši občané. Ceny vodného
a stočného obstojí i ve srovnání
s okolními obcemi - vždyť například v Modleticích platí o třetinu
více než my,“ řekl starosta Martin Sklenář.
n Milan Hulínský

Opravy ulice K Lesíku začnou v prvním čtvrtletí
příštího roku. Nově se vyskytla možnost spolufinancovat je z dotace Ministerstva pro místní rozvoj.

O

pravy včetně vybudování betonové opěrné zdi provede
společnost Walco CZ. Ta ve
výběrovém řízení nabídla nejnižší
cenu díla, a to ve výši necelých 1,6
milionu korun.
Díky nově nastavené spolupráci
obce s poradenskou firmou se nyní objevila možnost získání dotace
na tuto akci. „Hledali jsme partnera, se kterým bychom mohli dopředu konzultovat možnosti získání dotací na plánované investiční

projekty, které vzešly ze strategického plánu. Takového partnera
jsme díky doporučení zastupitelky
Pavly Mikuškové a dobrých zkušeností z Průhonic získali ve firmě FAIR CREDIT. Doufám, že tato
dotace nastartuje dlouhodobou a
úspěšnou spolupráci,“ uvedl místostarosta Jan Chvátal.
Výše dotace v rámci podprogramu „Podpora obnovy místních komunikací“ činí až 80 procent z nákladů. Zastupitelstvo obce podání
žádosti o dotaci schválilo, a tak ve
spolupráci firmy a obecního úřadu probíhá v současné době příprava podkladů pro její odeslání. Ukončení příjmu žádostí je
21. prosince 2020.
n Milan Hulínský
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O zimní údržbu ulic se
postará nová firma

Schválená přeložka plynu
umožní rozšíření mostku

S

M

távající poskytovatel zimní
údržby dobřejovických místních komunikací změnil místo
podnikání, a tak obec musela zajistit novou firmu. Okolní obce sdílely
zkušenosti, jakým způsobem zimní
službu zajištují a poskytly doporučení na vhodné dodavatele.
Na základě těchto doporučení si obec vyžadala nabídku od tří
společností. Z nich nakonec pouze jediná měla kapacitu a vhodnou techniku na zajištění požado-

vaných služeb v naší obci. Jedná se
o společnost MK3 a.s., která zajišťuje například zimní údržbu v MČ
Šeberov. Další výhodou je, že zaměstnanec, který bude zajišťovat
zimní údržbu komunikací, bydlí v naší obci a potřebnou techniku parkuje u svého domu. Cenové
podmínky zůstaly stejné jako u původní smlouvy. Změnou je pouze
pro obec výhodnější započítávání výjezdů techniky do měsíčního
paušálu.
n OÚ Dobřejovice

ostek přes Dobřejovický potok u fotbalovému
klubu již svými rozměry
nevyhovuje. Problémem je především to, že výrazně snižuje průtočnou kapacitu potoka. V případě povodní zde může docházet
k ucpávání a k nebezpečnému
zvýšení hladiny dále po proudu.
Situace je o to nebezpečnější, že
připojení elektřiny a plynu pro
fotbalový klub je vedeno v chráničkách před mostem.

Obec ve spolupráci s Povodím
Vltavy připravila projekt úprav
Dobřejovického potoka, jehož
součástí je také dvojnásobně delší mostek. Před vlastní stavbou,
plánovanou na rok 2022, musí
být nejdříve uvedené sítě přeloženy pode dno potoka. Realizaci
přeložky plynu umožní smlouva
se společností Pražská plynárenská distribuce, jejíž uzavření v listopadu schválilo obecní zastupitelstvo.
n OÚ Dobřejovice

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 DO 31.12. NA OBECÍM ÚŘADU TRVALÝ POBYT V DOBŘEJOVICÍCH!
www.dobrejovice.cz
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Kontrolní výbor se věnoval záborům veřejných prostranství
Veřejným prostranstvím
jsou pozemky obce vyjmenované v obecní vyhlášce,
schválené zastupitelstvem
obce v roce 2019. Ty lze využívat k umístění záborů
a reklam pouze za stanovených podmínek. Zda jsou
tyto podmínky plněny, zjišťoval Kontrolní výbor obce.

P

růběh říjnové kontroly popsal předseda kontrolního
výboru a zároveň zastupitel
obce Pavel Brotánek. „Za rok 2019
jsme kontrolovali pouze výčet plateb, skutečný stav již zpětně dohledat nelze. Za rok 2020 byl porovnáván aktuální stav reklam a záborů
se stavem v evidenci,“ uvedl.
Kontrolní výbor sestavil tabulku se šestnácti pozemky, specifikací záboru a vyjádřením výboru ke způsobu evidence a výběru
poplatků. „Některé reklamy nejsou evidovány a tím zároveň nedochází k výběru poplatků podle
vyhlášky,“ upozornil Pavel Brotánek. Jedná se například o reklamu prodejny instalatérského materiálu na návsi, reklamní

šipky pekárny v parku před kioskem, reklamu autoservisu u vrakoviště a také reklamy umístěné
na plotu a zábradlí fotbalového
hřiště. Zároveň obec inkasovala
poplatek za reklamu firmy Optreal na pozemku, který není ve vyhlášce uveden.
„Na jaře loňského roku jsme
počet reklam v obci výrazně snížili a snažili jsme se udělat pořádek v jejich evidenci. Část z nich
naší pozornosti unikla,“ reagoval
na kontrolu starosta Martin Sklenář. „U prvně zmíněných reklam
v těchto dnech již dochází k nápravě. Řešení způsobu výběru

poplatků za reklamy u fotbalového hřiště bude složitější a vyžádá
si jednání s vedením fotbalového
klubu,“ doplnil starosta Sklenář.
Kontrolní výbor také konstatoval, že dosud není řešeno využívání obecního pozemku pod budovou FK Dobřejovice ani zábory
veřejného prostranství v jeho okolí. Řešení pronájmu pozemku pod
budovou vázlo na legalizaci černé stavby pergoly, které se věnuje článek níže.
Součástí zprávy z jednání je také upozornění na odstavené autovraky na nově získaném obecním
pozemku před autovrakovištěm

u Mlýnského rybníka. „Velmi dobře jsme si vědomi nevábného stavu
tohoto místa, kde často mezi odstavenými vraky nelze ani projít.
Proto jsme požádali Státní pozemkový úřad o převod tohoto pozemku na obec, což se nám podařilo.
Bývalý nájemce již dostal výpověď
a jeho povinností je celý prostor
na své náklady vyklidit,“ vysvětlil
starosta Martin Sklenář. Obec zde
následně instaluje dopravní značení, které vymezí plochy komunikací a také plochy pro vyhrazené
parkovací stání. „Tato parkovací místa budou nabídnuta především místním podnikatelům, kteří
dlouhodobě odstavují svá vozidla
na parkovištích v centru obce. Zároveň tím zajistíme, aby na vymezené ploše již nebyly odstavovány
autovraky,“ uvedl starosta.
Na základě výše uvedených
zjištění navrhl kontrolní výbor
usnesení, jehož naplnění by mělo zajistit nápravu. Zastupitelstvo obce dalo úkol místostarostovi doplnit chybějící pozemky do
obecně závazné vyhlášky a zároveň zajistit její dodržování u neřešených záborů.
n Milan Hulínský

Nepovolená pergola u restaurace musí být odstraněna
Roční proces povolování rozestavěného zastřešení zahrádky hospody Na hřišti
je u konce. Obec Dobřejovice obdržela od stavebního
úřadu konečné rozhodnutí. Nepovolená stavba musí
být odstraněna.

Z

astřešení nad venkovním
posezením před hospodou
Na hřišti začal stavět fotbalový klub Dobřejovice v polovině
roku 2019. „Před začátkem prací
jsem byl požádán vedením fotbalového klubu, abych k této stavbě
dal souhlas. Obec je totiž majitelem pozemku, na kterém je pergola umístěna. Tento souhlas jsem
podepsal s podmínkou, že stavba
bude řádně projednána a povolena stavebním úřadem,“ upozornil
starosta Martin Sklenář.
Fotbalový klub ale dřevěný přístřešek o ploše přes 90 m2 začal
stavět bez splnění této podmínky.
Vzhledem k odpovědnosti obce ja-
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kožto vlastníka pozemku začala
roční snaha stavebníka o uvedení
stavu do souladu se zákony a předpisy. „Stavební úřad od počátku
požadoval od fotbalového klubu,
aby předložil úplnou stavební dokumentaci včetně statického posudku a požárně — bezpečnostního řešení. Kompletní dokumentace
ale bohužel přes veškeré urgen-

ce a nabídky pomoci z mojí strany
fotbalový klub nepředložil,“ vysvětlil starosta Sklenář.
Od podání žádosti v říjnu 2019
měli zástupci fotbalového klubu
řadu možností k nápravě. Bohužel ani jednu z nich nevyužili a požadované podklady buď vůbec nepředložili, nebo dodali neúplné
či zavádějící. Stavebnímu úřadu

v Říčanech proto nezbylo nic jiného, než nařídit odstranění stavby
pergoly ve lhůtě do šesti měsíců.
„Situace okolo nepovolené pergoly ukázala ještě na další problémy v tomto místě. Jejich řešení se
budeme muset v následujících měsících také intenzivně věnovat,“
podotkl starosta Martin Sklenář.
n Milan Hulínský
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ROZHOVOR

„Velkou silou Dobřejovic je jejich historická
paměť a význam, “ říká architekt Ondřej Synek

A

rchitektonický
ateliér
re:architekti vznikl před
devíti lety s vizí práce na
urbanistických úlohách. Rychle si
získal reputaci častými oceněními v architektonických soutěžích.
Díky tomu se těžiště jeho práce
přesunulo na veřejné stavby. Podstata práce atelieru tkví v zájmu
o kontext, v citlivosti a empatii.
Vrstvení města, spojování starého s novým je klíčovým tématem
v návrhu staveb i urbanismu. Pracuje na řadě zajímavých projektů po celé České republice. Jedním z nich je i zpracování návrhu
na novou podobu centra Dobřejovic. Povídali jsme si o tom s členem ateliéru, architektem Ondřejem Synkem.
Dobřejovické
zastupitelstvo
vám v září zadalo tvorbu architektonické koncepce centra obce. Co vás na této zakázce zaujalo?
OS: Podobnými tématy se zabýváme posledních deset let. Je
pro nás zajímavé uvažovat o rozvoji obce komplexně – to znamená neoddělovat úvahy o urbanismu od architektury. Nové budovy
ve městě mohou významně ovlivnit své okolí, stejně tak jej ale
může ovlivnit forma veřejného
prostředí. V případě, že jako architekt pracujete s obojím, můžete stávající situaci změnit zásadním způsobem.
V čem je pro vás centrum obce
Dobřejovice zajímavé? Kde jsou
jeho výhody, ale také nevýhody?
OS: Centrum Dobřejovic je
svým způsobem neuspořádané, nečitelné, nepřehledné. Není
to náves v pravém slova smyslu
a otázka je, jestli a jak ji vytvořit.
Řešili jste v minulosti nějaký
podobný úkol? Kde například?
OS: Podobných úkolů jsme řešili už několik. Pracujeme například pro obec Úsilné u Českých Budějovic, kde posledních
osm let probíhají úpravy veřejných prostor a realizace obecních staveb podle našeho konceptu. Dalším příkladem mohou
být Statenice, kde jsme se zabývali v podstatě stejným zadáním.

Jakým způsobem do přípravy
koncepce zasáhla epidemie COVID - 19?
OS: Komplikuje nám především spolupráci s veřejností. Jsme zvyklí jednotlivé fáze naší práce diskutovat s místními.
Takhle je to složitější.
Jaké práce při tvorbě koncepce centra Dobřejovic jsou již za
vámi?
OS: Sehnali jsme a uspořádali si veškeré nutné podklady,
které se týkají historického vývoje, architektury, urbanismu,
všech možných strategických dokumentů, dopravy individuální a hromadné, zhodnotili jsme
si Dobřejovickou zeleň. V podstatě jsme ve fázi hledání limitů a příležitostí naší další práce.
Zároveň se chystáme na jednání
se zástupci veřejnosti – místních
spolků. Chceme vědět, jakou mají s centrem obce zkušenost a jaká očekávání.
Zjistili jste něco v rámci přípravných prací v Dobřejovicích, co vás zaujalo, nebo překvapilo?
OS: Pro mě osobně je zajímavý
především historický vývoj centra
obce. Když jsem poprvé do Dobřejovic přijel, měl jsem pocit, že
něco „nesedí“ a historické mapy
daly pocitu zapravdu. Teď se těším na to, co bude možné se stávající situací dělat.
Kdo všechno se na tvorbě koncepce podílí?
OS: Pracujeme ve standardní
sestavě, tedy architekti, dopravní inženýři, krajinářské architektky, v případě potřeby i vodohospodáři.

Jak bude vaše práce v Dobřejovicích pokračovat?
OS: Během prosince proběhne
setkání se zástupci místních spolků a veřejnosti. Jejich názory zapracujeme do kapitoly Průzkumy a rozbory, kterou v prosinci
odevzdáme. Během ledna a února budeme pracovat na konceptu návrhu, který pak projednáme
se zastupitelstvem a vhodnou formou i s veřejností. Po zhodnocení
připomínek návrh dopracujeme.
Zatím počítáme s odevzdáním
koncepce během dubna příštího
roku.
Jak bude finální dílo vypadat
a co by mělo dobřejovickým občanům přinést?
OS: Návrh přinese občanům
srozumitelný podklad pro další
rozhodování, jak s centrem naložit. Zobrazíme v něm možnosti úprav návsi a okolí, rozmístění
nových obecních budov, vymyslíme etapizaci a popíšeme vzájemnou provázanost a náročnost jednotlivých etap. Architektonická
koncepce by měla být příručkou,
jak s centrem obce zacházet.
Jak na vás Dobřejovice zapůsobily?
OS: Je skvělé nacházet v okolí
Prahy rozmanité vesničky, které
nepodlehly záplavě katalogových
domků a udržují své historické
charisma. Dobřejovice jsou rozhodně jednou z nich. Jejich velkou silou je historická paměť
a význam, který vždy měly. Jsem
zvědavý, jakým způsobem na stávající kvality dokážeme navázat.
Jaké další zakázky váš ateliér
v současné době řeší?
OS: V současnosti náš tým pracuje na přibližně 30 projektech
v různém stádiu projekce, projednání či realizace. Jedná se o projekty soukromé, ale i veřejné instituce. Ty tvoří výraznou většinu
našich zakázek. V současnosti navrhujeme úpravy stanice Černý
most a okolí, předpokládáme realizaci našeho návrhu novostavby
radnice v Lázních Bělohradu, projednáváme úpravy sídla Libereckého kraje včetně stavby parkovacího domu a Jiráskova náměstí

MgA. Ondřej Synek
Vystudoval architekturu na Fakultě umění a architektury
v Liberci a na Škole Emila Přikryla na pražské Akademii výtvarných umění. Je autorizovaným architektem.
Od roku 2011 do roku 2017
učil jako odborný asistent
v ateliéru Kuzemenský Synek
na Fakultě architektury pražské ČVUT.
V roce 2011 byl jedním ze zakladatelů nejdříve neformální
platformy a od roku 2016 společnosti re:architekti, která se
zabývá architekturou a urbanismem.
Pravidelně přednáší a zasedá
v porotách architektonických
soutěžích.
v Plzni. Odevzdáváme také dokumentaci ke stavebnímu povolení na novou lávku v Brandýse
nad Labem. V Děčíně a Vimperku
probíhají úpravy veřejných prostor a v Úsilném stavba nového
komunitního centra. Těším se také na výsledky naší studie úprav
historické budovy Ústavu mezinárodních vztahů v Nerudově ulici na Malé Straně.
n Milan Hulínský
Jaké bude centrum Dobřejovic?
Chcete se podělit o vaše podněty ohledně současného stavu návsi a jejího okolí? Chcete
tím přispět k budoucímu zlepšení? Schůzky zájemců s architekty proběhnou v úterý 8.12.2020
odpoledne.
Nahlašte svůj zájem:
tel.: 607 055 158
mistostarosta@dobrejovice.cz
www.dobrejovice.cz

5

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 11 / 2020

SPO L EČEN S K Ý A S POLKOV Ý ŽIVOT

Listopad v mateřské škole Korálek

„Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad, zlatý
lístek z javora, zima už jde
do dvora.“

V

tomto barevném měsíci jsme s dětmi a místostarostou Ing. J. Chvátalem zasadili javor, který Mateřská škola
Korálek adoptovala. Při procházkách s dětmi budeme javor sledovat a opečovávat.
Po období karantény byla již
školka celý měsíc v provozu. Děti

výtvarně tvořily, učily se básničky, hádanky, pracovaly s přírodninami a rozvíjely jemnou i hrubou motoriku. Malovali jsme
podzimní stromy, vystřihovali
a lepili listí, vyráběli skřítka Podzimníčka a draky. Povídali jsme
si o počasí, větru a rozvíjeli jsme
sebeobsluhu.
Bohužel jsme se také museli vypořádat s havárií kanalizace. Moc
děkujeme za pomoc zřizovatele
při jejím odstranění.
n Kolektiv MŠ Korálek

A KTUÁ LNĚ

Předvánoční informace
pro dobřejovické seniory

Vážení a milí spoluobčané,
s ohledem na vývoj situace s pandemií jsme museli
s udělat rozhodnutí, jakým
způsobem v této době splnit naše příjemné povinnosti vůči Vám.

V

průběhu měsíce prosinec si Vás dovolíme s panem starostou navštívit,
tentokrát pouze "mezi vrátky",
abychom Vám dodatečně pobla-
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hopřáli k životnímu jubileu a předali malý dárek. Stejně jako každý
rok, předáme všem seniorům nad
70 let finanční příspěvek.
Vánoční setkání seniorů se bohužel v letošním roce neuskuteční. Abychom Vám příjemným způsobem kompenzovali možnost
setkání se se svými sousedy, které zprostředkovává právě vánoční
setkání, připravujeme pro Vás na
květen příštího roku společný výlet do některého z českých měst.
Výlet bude s doprovodným programem a aby jste se měli na co
těšit, náš plán malinko poodhalím a prozradím, že mimo jiné Vás
čeká výlet lodí. Více informací se
dozvíte v březnovém zpravodaji.
Buďte na sebe opatrní, ať toto
ne příliš příjemné období ve zdraví přečkáme a budeme se moci těšit na některé z příštích setkání.
n za Kulturní komisi
Pavla Mikušková

Pracovníci spolku u návsi
odchytili toulavé kočky

V uplynulém měsíci proběhl v objektu Na Návsi 36,
v loňském roce zakoupeném obcí, postupný odchyt
toulavých koček.

N

a místě bylo odborně odchyceno a trvale umístěno
7 koťat. Opuštěných zvířat
se ujal spolek Cat World. Ten vznikl již v roce 2016, má tedy letité
zkušenosti s péčí o kočky bez domova.

Dále byly odchyceny, veterinárně ošetřeny a vykastrovány dvě
dospělé kočky. Ty budou společně
se zbylými dvěma kocoury převezeny do útulku. Dotčená nemovitost bude z bezpečnostních důvodů uzamčena a znepřístupněna
pro všechny nepovolané osoby.
Nebude zde již krmné místo pro
nově příchozí toulavé kočky. Prosíme tímto o důsledné respektování této skutečnosti.
n Obecní úřad Dobřejovice
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Topná sezóna začala
Se snižujícími se teplotami začalo opět topení
v kotlích na pevná paliva
a s tím spojené nešvary.

O

pět apelujeme na majitele
kotlů na tuhá paliva, aby
věnovali zvýšenou pozornost tomu, čím přispívají do našeho společného ovzduší.
Samozřejmostí by mělo být spalování kvalitního paliva, jako je proschlé dřevo či kvalitní černé uhlí.
Spalování odpadu je zakázáno!

Čtyřkolky
poškozují
nové cesty

Neméně důležité je také mít
kvalitní kotel s vysokou účinností
a nízkými emisemi, nutností pak
pravidelné čištění (a revize) kotle i komína, a to alespoň jednou
ročně. Připomínáme, že staré nevyhovující kotle nebude již možné od poloviny roku 2022 používat a že na nový kotel je možné
stále získat tzv. „Kotlíkovou dotaci“. Přidělené finanční prostředky
byly prozatím vyčerpány, ale probíhají jednání o jejich navýšení.
Středočeský kraj, který dotace ad-

Kotlíkové dotace
tel. 800 440 430
kotliky@kr-s.cz
Potřebujete další radu
či pomoc?
mistostarosta@dobrejovice.cz
tel. 607 055 158
ministruje, doporučuje všem zájemcům žádost podat.
A rada na závěr: Co dělat, když
mě obtěžuje kouř ze sousedova
komína? Na prvním místě by měla
být samozřejmě snaha o domluvu. Dost možná soused ani netu-

ší, že nad jeho hlavou dýmá jeho komín a po vašem upozornění
zjedná nápravu. Až v případě, kdy
na vaše upozornění není dlouhodobě reagováno, je na místě pořádat o pomoc s řešením obecní
úřad. n Obecní úřad Dobřejovice

INZERCE

Potraviny
do rodiny
Nákup Vám přivezeme
až před Váš dům či byt

Bohužel se množí případy,
kdy řidiči motorových vozidel vjíždí na nově obnovené cesty a poškozují jejich
povrch.

N

ově budované a obnovované cesty, jako je například
ta směrem k Modleticím,
slouží především pěším a cyklistům. Obec Dobřejovice jen v letošním roce na jejich výstavbu vynaložila okolo dvou milionů korun.
S motorovými vozidly na ně mohou vjet pouze majitelé přilehlých
pozemků za účelem jejich údržby
či obdělávání.
Někteří řidiči motocyklů či čtyřkolek nerespektují dopravní značení, vjíždí na cesty a svým extrémním způsobem jízdy ničí
jejich povrch. Instalace zábran
v tomto případě nepomůže. Proto
vás prosíme: pokud budete svědky takové situace, udělejte a předejte nám fotografii, ideálně s registrační značkou. Pomůžete tím
chránit majetek nás všech!
n Obecní úřad Dobřejovice

• Velký výběr čerstvých potravin a delikates
• Jsme Vám k dispozici 7 dní v týdnu
Objednávejte přes
• e-shop
fanymarket.cz nebo
telefonicky 227 228 227

okolí zavážíme
• Blízké
ZDARMA již od
objednávky
za 500 Kč

doručení
• Doba
nákupu: již
od 120 min.

fanymarket.cz
7_FANY MARKET_s134x180_Dobrejovicky zpravodaj.indd 1

www.dobrejovice.cz
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Padesátka stromů díky spolupráci obce, spolku a firem
VÝSADBY PLÁNOVANÉ NA ROK 2021
Ve spolupráci se Sázíme stromy, z. s.:
n Alej u cesty na Modletice
Ve spolupráci s Krajskou údržbou silnic:
n Obnova alejí u silnic III. tříd
V režii obce a za podpory a pomoci občanů:
n Výsadba padesáti stromů u nově vznikajících a obnovovaných
cest v rámci projektu „Adopce stromů“

Spolupráce obce se spolkem Sázíme stromy začala
v roce 2019. I přes koronavirové komplikace úspěšně
pokračovalo také i letos.

S

polek Sázíme stromy unikátním způsobem propojuje firmy, obce a dobrovolníky a zajišťuje sázení stromů a keřů
na nejvíce potřebných místech.
Peníze na výsadbu získává od firem, které se rozhodnou podpořit
zkvalitňování životního prostředí.
S obcemi domlouvají nejvhodnější lokality, které by jinak zůstaly

neosázeny. A s dobrovolníky, často samotnými zaměstnanci firem,
také stromy a keře sázejí.
V Dobřejovicích proběhla první společné výsadba 45 stromů
v loňském roce. „V úspěšně rozjeté spolupráci jsme chtěli pokračovat již letos na jaře. Aleje byly
od odborníka navržené, stromky objednané a březnové termíny výsadeb domluvené. Do toho ale vtrhnul koronavirus a vše
zhatil,“ popsal letošní trampoty
místostarosta Jan Chvátal. Firmy
účast svých pracovníků na jarním sázení kvůli nouzovému sta-

vu odvolaly, a tak se výsadba přesunula na říjen.
Ani podzimnímu sázení se ale
problémy nevyhnuly. „Se zhoršující epidemiologickou situací začaly firmy pochopitelně opět odříkat účast svých pracovníků na
výsadbě. Naštěstí jejich finanční podpora zůstala. Kvůli omezením jsme nakonec nemohli zapojit ani dobřejovické občany, proto
výsadbu zajistili pracovníci obce
a spolku,“ shrnul místostarosta
Chvátal.
Na výsadbu aleje při nově obnovené travnaté cestě mezi silnicí

k parku a Osnicí finančně přispěly nadační fond MY TREES Foundation a společnost CA Immo Real
Estate Management. Každá z nich
uhradila patnáct stromů. Výsadbu dvaceti ovocných stromů původních českých odrůd v úvozu
Pražské cesty podpořila společnost FINEP HOLDING. Malá skupinka jejích zaměstnanců se nezalekla koronaviru ani nevlídného
počasí a stromy vlastnoručně zasadila. „Všem firmám i partnerskému spolku za jejich pomoc velmi děkuji,“ uzavřel místostarosta.
n Milan Hulínský

Adoptivní rodiče vysadili další desítky stromů
Program adopce stromů
funguje v Dobřejovicích od
loňského roku. Mezi občany je o něj velký zájem. Díky jejich podpoře máme
o dvacet tři stromů více.

C

íl programu je jednoduchý.
Postupně obnovovat a doplňovat dobřejovickou zeleň.
“Zároveň jsme ale do sázení chtěli zapojit místní obyvatele. Adopce stromku totiž určitě prohlubuje pozitivní vztah k obci. Přeci jen
se pak člověk na ten svůj stromek
chodí více dívat a hlídá si ho,“ popsal koordinátor programu místostarosta Jan Chvátal.
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Adoptivních rodičů se sešlo nakonec v prvním roce celkem dvacet
tři. Jsou to jednotliví dobřejovičtí
občané, místní spolek či děti z mateřské školy. Jména dárců připomíná cedulka u každého stromu.
O část výsadeb se zcela postaraly pracovníci obce. „Asi polovina adoptivních rodičů však stála o to, vysadit si jejich stromek
vlastníma rukama. My jsme jim
k tomu jen připravili stromek, kůly, pletivo a nářadí. Byla u toho
velmi příjemná atmosféra. Všem
adoptivním rodičům bych za jejich podporu chtěl moc poděkovat,“ dodal Jan Chvátal.
n Milan Hulínský
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Adoptovat můžete další nově vysazované stromy
Na dobu předvánoční připravil obecní úřad k adopci nabídku dalších čtyřiceti nově vysazovaných
stromů. Dárkový certifikát
o podpoře výsadby můž
posloužit například jako
netradiční vánoční dárek.

S

tromy, jejichž výsadba je
plánována na březen a duben příštího roku, budou
vysazeny opět především na oblíbená vycházková místa v Dobřejovicích a okolí.
Devět stromů doplní dosavadní ovocné stromy v úvozu Pražské cesty, které jsou ještě v dobré
kondici. Výsadba původních odrůd třešní, jabloní a hrušní nedaleko Okružní ulice naváže na dvacítku nových stromů, vysazených
letos na podzim.
Obec se také chystá v rámci adopce postupně obnovit alej
v ulici Kaštanová. Čtyři plánované
stromky na jedné straně silnice
již svého adoptivního rodiče ma-

jí. Výsadba na druhé straně ulice
ještě čeká na výsledek jednání se
soukromým majitelem tohoto pozemku.
Dvojice jabloní by měla doplnit alej při ulici Jesenická v místě nad schody vedoucími ze Skalické ulice, nedaleko autobusové
zastávky.
Pětadvacet stromů pak doplní
plánovanou cestu pro pěší vedoucí po hraně protihlukového valu.
Tato cesta již na jaře příštího roku propojí lokalitu kolem ulic Na
Draškách a Vačkářova s rekreační zónou okolo rybníka Skalník. Druhy vysazovaných dřevin
budou ještě upřesněny s odborníkem z dendrologické zahrady v Průhonicích, se kterým obec
dlouhodobě spolupracuje.
Podrobné informace o tom, jakým způsobem lze strom adoptovat, naleznete v rámečku vpravo.
Budeme se těšit na komunikaci
s dárci a na desítky nově vysazených stromů!
n Obecní úřad Dobřejovice

JAK ADOPTOVAT STROM?

Místa výsadeb jsou označena přímo v terénu cedulemi, jejich přehled naleznete také na mapě na www.1url.cz/@AdopceStromu.
Za příspěvek 2000 Kč získáte:
n certifikát pro dárce/obdarovaného
n cedulku se jménem dárce/obdarovaného
u stromu
n možnost vysadit si „svůj“ strom
n darovací smlouvu
n údržbu garantovanou obcí Dobřejovice
V případě zájmu pošlete údaje o dárci/obdarovaném a číslo stromu na e-mail mistostarosta@dobrejovice.cz.
Domluvíme s vámi všechny podrobnosti o dárkovém certifikátu,
darovací smlouvě, platbě a výsadbě stromu.

INZERCE

Originální a delikátní výrobky
pro Váš obchod, ale i pro Vaše blízké
jako krásný vánoční dárek!

Vánoční nabídka paštik
Paštika s kachními játry
a dekorací pomeranče
200 g minidort

Mandlová paštika s dekorací
200 g minidort

DUOPACK IV Paštika s pečeným
masem 80 g a Bruselská paštika
s brusinkami 80 g + nůž ZDARMA

Paštiková
minibonboniéra
150 g vánoční
2x s brusinkami,
2x s mandlemi,
2x s pečeným masem
Paštika s kachními játry
a šampaňským 400 g
v keramické formě minilahve

Pastiky Vanoce2020 A5 v1.indd 1

www.pateduchef.cz
11.11.20 10:34
www.dobrejovice.cz
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Dobřejovický uličník
š
Ko
um
rk
be

Název ulice Košumberk je
bezpochyby nejpodivnějším z pojmenování dobřejovických ulic. Pojďme se
spolu pokusit zjistit jeho
původ a význam.

Z

ačněme tou jednodušší polovinou názvu. Slovo „Berg“
pochází z němčiny a znamená kopec či horu. A to u této ulice,
zvedající se z návsi do příkrého
kopce a mířící směrem k Modleticím, není vůbec překvapivé.
Odborné publikace, zabývající
se původem místních jmen, jsou
ohledně slova Košumberk poměrně skoupé. Však se toto pojmenování v České republice často nevyskytuje. Ulici stejného jména
najdeme v Sedlišti u Litomyšle,
známější asi bude stejně pojmenovaný hrad u obce Luž nedaleko
Chrudimi. A to je vše!
Kastelánka výše uvedeného
hradu Hana Truncová vysvětluje
na hradních internetových stránkách jednu z teorií o původu jména. Podle ní slovo Košumberk pochází z německého názvu psaného
Cozemberk, později jako Koszemberk a později vývoj slova přechá-

zel na Koss, vznikl Koš až změkčeně Košumberk. Název je dle její
teorie složen ze dvou slov – Kosen, což je přátelsky rozmlouvati a berg – na vrchu. Vysvětlení,
že se na Košumberku dobře přátelsky rozmlouvá se mi opravu líbí a mohu jej z vlastní zkušenosti
s některými košumberskými sousedy potvrdit. Vše ale dostává významnou trhlinu při pohledu do
německo - českého slovníku. Ten
na rozdíl od paní kastelánky slovu kosen přisuzuje význam „laskat, hladit přítele ap.“.
Posouzení pravdivosti teorie,
že by tedy název Košumberk vznikl od nějakého tamějšího hlazení
či laskání nechám na vás. Nebo
vás radši ještě seznámím s druhou, podle mne o něco pravdivější teorií. Pětisvazkový slovník
„Místní jména v Čechách: jejich
vznik, původ, význam a změny“,
který napsal mezi lety 1947 a 1960
Antonín Profous, pod heslem Košumberk uvádí: „Nikde v německých zemích není jména, které by
bylo do této české krajiny přeneseno. Bylo tedy uměle utvořeno slovo
nové, a to podle tehdejší módy německé. Druhý člen - berg je ve jmé-

Nejznámějším jmenovcem je hrad Košumberk v Luži u Chrudimi.
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ně podle skutečné polohy na vrchu… První člen našeho jména
Koschen- nelze však z němčiny bez
násilí vysvětlit. Nezbývá, než je vykládati z českého osobního jména
Koš (jako Jenštejn, vzniklé z Jencenstein - „Jencův hrad“). Jméno
Koschenberg tedy znamenalo „Košův vrch“ anebo „Košův hrad“ anebo i hrad v podobě koše.“
S teorií autora výše uvedených
řádků by se dalo asi souhlasit.
Jen v tom, že by se žádné místo
nazývané Koschenberg v německy mluvících zemích nevyskyto-

valo pravdu nemá. Jmenuje se tak
totiž kamenolom v Senftenbergu
nedaleko Drážďan. Těží se v něm
droba (druh slabě vytříděného
pískovce). Nicméně ani tento název nemá nic společného s němčinou a laskáním či přátelským
promlouváním. Vzhledem k tomu, že se jedná o místo s dolnolužickým slovanským osídlením,
vznikl název ze slovanského „košua“, označujícího koš či vrš (válcový košík z proutí s trychtýřovým
vstupem na chytání ryb v řece).
n Jan Chvátal

Nejstrmější dobřejovická ulice - Košumberk.

Lom s názvem Koschenberg leží asi 50 km severně od Drážďan.
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Dobřejovice ve fotografiích včera a dnes
Fotoarchivy starousedlíků
pomalu vydávají své poklady. Díky nově získané
fotografii se můžeme společně podívat, jak se změnila dobřejovická náves.

S

nímek, který laskavě ze svého
archivu poskytl pan Martin
Bartoň, byl pořízen v listopadu 1977 z dnešní ulice Košumberk. Fotograf stál těsně před
vjezdem do domu č.p.11 (tehdy
Druksovi, nyní Hlouškovi). Kamený plot po levé straně je na svém
místě do dnešních dnů. Patří k č.p.
102, kde se nachází truhlárna.
Uprostřed snímku vidíme probíhající demolici domu číslo popisné 2 pana Josefa Guta a jeho
rodiny. Ten musel ustoupit nově budované křižovatce. Silnice
zde totiž původně vedla jinudy:
při příjezdu od Čestlic zahýbala u mostku vedoucího k zámku
a prudce doleva kolem vjezdu
právě do statku Gůtových. Nad
ním zabočila v místě dnešní autobusové zastávky na Košumberku opět prudce doprava. Dále
pokračovala přes parčík k nynějšímu stanovišti kontejnerů na tříděný sběr. Po pravé straně na statek Gutových navazovalo stavení
Bursíkových, které také muselo
ustoupit nové silnici. Potok dříve cesta překonávala po původním mostě, který byl o něco výše
proti proudu potoka, než ten stávající. Na místo dnešní silnice se
pak připojovala až v místě nynější autobusové zastávky na návsi
ve směru do Prahy.
Statek Gutových byl jedním
z nejstarších stavení v obci. První
doložený majitel je v dobřejovické kronice uveden již roku 1669.
Dům vlastnili například dobřejovický tkadlec Jan Matějíček, vinopalník Josef Tesárek či sedlák František Zvolský. Jeho dcera
Františka Zvolská se provdala za
rolníka Josefa Guta z Herynku.
Rodina Gutových zde žila a hospodařila až do poloviny sedmdesátých let. V roce 1971 vykoupil
MNV od tehdejších majitelů Josefa a Věry Gutových celou usedlost
se záměrem jí zbourat a pozemek
využít pro narovnání silnice. Stejný osud potkal i sousední stavení č.p. 46 rodiny Bursíkových. Gu-

DŘÍVE: V roce 1977 musel ustupit dům č.p. 2 budoucí křižovatce. V pozadí pošta, Jednota a zámek.

NYNÍ: Původní silnice vedla v dnešním parčíku pod plotem truhlárny. Všimněte si, že chodník vpravo je původní.
tovi si postavili nový dům na ulici
Závěrem mi dovolte se na vás
V zadní části snímku je vidět
Košumberk, do kterého si ze sta- dobřejovická pošta, obchod se opět obrátit s prosbou. Nejen pro
rého domu přenesli původní po- smíšeným zbožím (kde je nyní účely podobných článků stále napisné číslo. Oba vykoupené do- v patře také obecní úřad) a dob- léhavě sháníme staré fotografie
my od poloviny sedmdesátých let řejovický zámek. Těmto stavbám z obce a života v ní. Pokud takochátraly. Přípravné stavební prá- jsme se již na stránkách Zpravo- vé máte, kontaktujte mne prosím.
ce započaly až v roce 1979, vlastní daje podrobně věnovali, nebo se Na oskenování stačí zápůjčka na
stavba nového mostu a silnice se jim v následujících číslech po- několik desítek minut. Děkuji!
protáhla až do roku 1982.
n Jan Chvátal s pomocí pamětníků
drobně věnovat budeme.
www.dobrejovice.cz 11
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DŮLEŽITÉ
KONTAKTY
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
Pošta Dobřejovice
Na Návsi 3
251 01 Dobřejovice
Tel.: 954 225 170
Obecní policie Vestec
Tel.: 739 156 156,
Finanční úřad
Tel.: 323 627 305,
323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Okresní správa sociálního
zabezpečení Praha‑východ

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků,
v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí
a spokojenosti.
Obecní zastupitelstvo Dobřejovice
23. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo proběhne ve čtvrtek 10. 12. 2020
od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Vzhledem k epidemické situaci bude zasedání opět
vysíláno na facebookovém profilu Obec Dobřejovice.

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
V ROCE 2021
• 14. ledna 2021
• 11. února 2021
• 4. března 2021
• 8. dubna 2021
• 13. května 2021
• 10. června 2021
Vždy od 18:00 v zasedací
místnosti obecního úřadu.

Tel.: 284 005 401
Fax: 284 005 404
E‑mail podatelny:
posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh
Úřad práce, kontaktní pracovi‑
ště pro Prahu‑východ
Tel.: 950 151 111
Fax: 950 151 302
e‑mail: posta@py.mpsv.cz
Koordinátor sociální práce
Tel.: 725 369 985 (Po a St)
Tel.: 774 780 543 (Út a Čt)
Volejte vždy od 9 – 16 hod.
Poruchy veřejného osvětlení
Telefon: 800 101 109
– je nutné uvést číslo lampy,
která nesvítí, a ulici.
Poruchy elektřiny
Telefon: 840 850 860
Poruchy plynu
Telefon: 272 767 300
Informační linka koronavir
Telefon: 1212
Při vážných zdrav. problémech
Telefon: linky 155 či 112
Informace o obci
www.dobrejovice.cz
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