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ZPRAVODAJ
v den, kdy píšu tyto řádky vyhlásila vláda další zpřísňující opatření v důsledku pandemie koronaviru. Zavírá většinu obchodů,
redukuje služby, omezuje náš
pohyb i naše kontakty. Můžeme
s tímto postupem vlády souhlasit i nesouhlasit, tím si však nepomůžeme. Naopak musíme
udělat vše pro to, abychom šíření viru zastavili. Je zřejmé, že bez
omezení kontaktů a bez vzájemné ohleduplnosti to nepůjde.
Život se ale zcela zastavit nemůže. A proto pokračujeme v práci
na řadě projektů i zajišťování běžného provozu obce. S nadsázkou
můžeme říct, že si bereme za svédoporučení ministra zdravotnictví, abychom více chodili na čerstvý vzduch. V hlavním článku na
této straně se tak dozvíte, jaké nové cesty připravujeme. Ale také co
dokončujeme – například chodník
na Čestlické, opravu části komunikace Košumberk s odvodněním
nebo regeneraci fotbalových hřišť.
Hledáme také způsob, jak vás za
současného stavu zapojit do přípravy architektonické koncepce
centra obce. Hodně energie nás
stojí i obrana obce v soudních
sporech se společností České štěrkopísky, která tu chtěla postavit
betonárnu. Narazili jsme přitom
na některé velmi nestandardní
postupy předchozího pana starosty. Více se dočtete uvnitř zpravodaje. Mrzí mě také, že jsme kvůli
opatřením souvisejícím s pandemií nemohli pokračovat v návštěvách jubilantů. Určitě se ale budeme snažit jim to vynahradit.
Přátelé, přeji vám hodně fyzických a psychických sil do zvládání složité situace a udržení si pozitivní mysli.

váš starosta
Martin Sklenář

Chystají se další nové cesty.
Nyní do Čestlic a podél valu.

Obnova původních a budování nových cest pro pěší
v krajině okolo Dobřejovic
je jedním ze strategických
cílů obce. Jaké další cesty
obec plánuje vybudovat?

N

edlouho po dokončení
cesty na Modletice začíná
obecní úřad pracovat na
přípravě dvou dalších cest pro pěší a cyklisty.
„Myslím si, že největší pozitivní ohlasy bude mít plánovaná cesta do Čestlic. Ta vznikne ve spolupráci naší obce s Průhonicemi
a Čestlicemi,“ řekl starosta Martin Sklenář. Její začátek bude za
hrází Nového (Mlýnského) rybníka v Dobřejovicích v místě, kde
začíná cyklostezka na Průhonice.
Vznik nové cesty umožnila především dohoda mezi Průhonicemi
a Botanickým ústavem o posunu historického plotu, který nebyl v souladu s hranicemi pozemků. Nová cesta tedy povede
plochy
Botanického
ústavu

ce

Milí Dobřejováci,

vzhůru do kopce uvnitř dnešního oplocení směrem k obci Čestlice. Na kopci se napojí na již vybudovanou zpevněnou stezku, která
zatím končila uprostřed plotu.
Odtud je již cesta skrz původně
plánovanou obchodní zónu a dále podchodem pod dálnicí do
Čestlic hotová. „Samotná výstavba se plánuje na začátek příštího
roku s tím, že v současné chvíli již
probíhají práce na přesunu plotu a další přípravné a geodetické práce. V plánu je prozatím přírodní travnatý povrch, který by do
budoucna mohl nahradit povrch
zpevněný,“ uvedl Martin Sklenář.
Druhá plánovaná stezka propojí lokalitu kolem ulic Vačkářova a Na Draškách směrem k rybníku Skalník. Nová cesta povede
po obecním pozemku na hraně zdejšího protihlukového valu a bude mít přírodní charakter.
V této souvislosti obec oslovila
se žádostí o spolupráci při jejím
vybudování developera sousedEXIT 8 D1
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ní lokality, společnost Optreal.
Ta přislíbila provedení zemních
prací potřebných pro vybudování cesty. Obec ponese náklady na vytyčení pozemku a osetí nové cesty travou. Výstavbu
obec plánuje na první polovinu
příštího roku. „Jsem přesvědčený, že i tuto cestu budou lidé hojně využívat k procházkám, a to
i s ohledem na skutečnost, že
z protihlukového valu je krásný
výhled na naší obec a její okolí,“
doplnil starosta Martin Sklenář.
Součástí plánovaných cest budou také nová místa pro odpočinek a doprovodná zeleň. „Výsadbu stromů v alejích plánovaných
podél nových cest budou lidé moci
podpořit v rámci úspěšného programu adopce stromů. Nabídku
stromů připravíme tak, aby dárkový certifikát mohl být například
i netradičním dárkem pod vánoční stromeček,“ řekl místostarosta
Jan Chvátal.
n Milan Hulínský
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Nouzový stav komplikuje veřejné projednání s architekty
V minulém čísle jsme vás
informovali, že zpracovávání architektonické koncepce centra Dobřejovic
začne v listopadu veřejným projednáním s občany. To se ale kvůli aktuálním omezením nemůže
uskutečnit. Zapojení občanů do tvorby tohoto dokumentu je zásadní, proto
obec spolu se zpracovateli
hledá náhradní varianty.

V

edení obce bere zapojování občanů při plánování budoucnosti obce velmi vážně.
„Dvě plánovací setkání s občany
již byla součástí tvorby strategického plánu letos na jaře. Protože
se sbírání podnětů od občanů podobnou formou velmi osvědčilo,
bude také nedílnou součástí přípravy architektonické koncepce
dobřejovické návsi a jejího okolí,“
řekl místostarosta Jan Chvátal.
Podle původního plánu mělo
v polovině listopadu proběhnout
v sále Spolkového domu první ze
tří veřejných projednání. Na něm
mělo vedení obce seznámit obča-

ilustrační foto
ny se zadáním studie a její zpracovatelé z ateliéru re:architekti
měli představit, jak bude proces
jejího zpracování probíhat a jak
by mohl vypadat konečný výsledek. Cílem prvního setkání mělo být získat od občanů co nejvíce
podnětů ohledně stávajícího stavu - tedy jaké jsou v centru obce
problémy, jaké služby jsou využívány a které naopak chybí. Součástí setkání měla být i diskuse
nad jednotlivými připomínkami,
které budou zakresleny do mapy.

Ulici K Lesíku na jaře
opraví firma Walco CZ

V

eřejná zakázka na výběr firmy, která opraví poškozené
části ulice K Lesíku, upraví
místa pro parkování a v její spodní části postaví betonovou opěrnou zeď, má svého vítěze. Stala se
jím v konkurenci pěti firem společnost Walco CZ. Ta nabídla nejnižší cenu díla, a to ve výši necelých 1,3 mil Kč bez DPH. „Nutno
říci, že rozdíly v nabídnutých cenách byly opravdu výrazné. Nejvyšší nabídnutá cena byla o takřka 700 tisíc korun dražší,“ sdělil
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starosta Martin Sklenář. Vlastní
stavební práce proběhnou v březnu a dubnu 2021.
Obec měla původně v plánu tuto akci uskutečnit z vlastních peněz. „Stát ale vyhlásil nový vhodný dotační titul a tak nyní
společně se specializovanou firmou FAIR CREDIT připravujeme
žádost o dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj. Ta by mohla činit až 80 procent z nákladů,“ nastínil místostarosta Jan Chvátal.
n Milan Hulínský

„Vzhledem k aktuálním epidemickým opatřením není bohužel
možné setkání v listopadu uskutečnit. Budeme si moc přát, aby
mohlo proběhnout v náhradním
termínu v prosinci,“ uvedl starosta Martin Sklenář. „Přesto vymýšlíme i záložní varianty pro
případ, že by setkávání většího
počtu lidí nebylo stále možné. Tady bych poprosil všechny z vás,
kteří mají zájem architektům sdělit své podněty o službách, dopravě, volnočasových aktivitách a ve-

řejných prostranstvích v centru
obce, aby mi na sebe napsali své
kontakty. Zájemcům tak budeme
moci dát lépe vědět o způsobu, jakým se budou moci zapojit,“ doplnil Jan Chvátal.
V úvahu připadá například
uspořádání „fázované” diskuse,
kde by architekti v určených hodinách na obecním úřadu postupně přijímali zástupce jednotlivých
spolků a aktivní občany ve skupinách o definovaném počtu. Na
nich by po rychlém úvodu přišla
na řadu všechna důležitá témata.
„Tato varianta by na nás kladla
větší časové nároky a vyžádala si
více plánování, ale efektivita získání informací by byla možná nejvyšší,“ zhodnotil tuto možnost architekt Ondřej Synek
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?
Nahlašte svůj zájem:
tel.: 607 055 158
mistostarosta@dobrejovice.cz
Dáme vám vědět, jak se zapojit!

V Čestlické ulici pokračuje
výstavba posunutých plotů

V

říjnu pokračovala demolice a stavba nových plotů, nutná pro rozšíření úzkého chodníku na Čestlické ulici.
„Stavba prvního plotu je takřka
hotová, u druhého jsme se dohodli na jeho finálním vzhledu
s majitelem sousedního pozemku a již se na něm pracuje také,“
uvedl starosta Martin Sklenář.
Na obou částech chodníku dojde po ukončení prací na plotech
k demontáži stávající zámkové
dlažby, úpravě podkladu v celé

nové šíři a k přeložení stávající
a doložení nové zámkové dlažby.
„V listopadu bychom už na tomto
místě měli projít po takřka dvojnásobně širokém chodníku,“ zmínil starosta. Zároveň obec připravuje ve spolupráci s projektantem
a poradenskou firmou žádost ke
Státnímu fondu dopravní infrastruktury o dotaci na nové chodníky a přechody na Čestlické ulici,
a to od fotbalového hřiště až k autobusové zastávce „Dobřejovice,
Čestlická“.
n Milan Hulínský
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Když na vás vypadne
kostlivec v podobě
podivných úprav smlouvy

V souvislosti se shromažďováním podkladů pro soudní řízení o náhradu škody se společností České štěrkopísky, která v Dobřejovicích chtěla stavět betonárnu, byla
na obecním úřadu nalezena překvapivá e-mailová komunikace mezi právním zástupcem společnosti a tehdejším starostou Jiřím Kappelem. Podle jejího posouzení právním zástupcem obce mohla naplňovat skutkovou
podstatu několika trestných činů. Doporučil proto oznámit tyto skutečnosti orgánům činným v trestním řízení,
což také obec učinila. Policie ČR nicméně ve svém závěru
z vyšetřování uvedla, že ke spáchání trestného činu nedošlo. O co vlastně šlo?

Z

nalezených dokumentů je
patrné, že společnost České štěrkopísky prostřednictvím svého právního zástupce dne
9. 6. 2016 (tedy před schvalováním původní smlouvy na zastupitelstvu obce) odeslala tehdejšímu
starostovi obce Jiřímu Kappelovi e-mail s návrhem Smlouvy
o spolupráci obsahující nabídku pro obec Dobřejovice spočívající v jednorázovém příspěvku
3 000 000 korun a dále závazkem
roční úhrady ve výši 300 000 korun ročně, a to po celou dobu provozu uvažované betonárny. Měla to být kompenzace možných
negativních vlivů v obci při jejím
provozu. Hned následující den ale
na tento návrh e-mailem reagoval
starosta Kappel, kdy snížil obci nabídnutou částku o 100 000
korun ročně s tím, že právě tato
částka půjde přímo Fotbalovému
klubu Dobřejovice.
Podle právního zástupce obce
Roberta Jaroše tak mohlo dojít

ke spáchání hned několika trestných činů, mimo jiné například
porušení povinnosti při správě cizího majetku nebo zneužití
pravomoci úřední osoby. „Bývalý starosta závažným způsobem
porušil své povinnosti starosty obce, jelikož nejednal v zájmu
obce, a naopak při dojednávání smluv o spolupráci se společností České štěrkopísky vyjednal
pro obec horší podmínky, než jaké obci společnost České štěrkopísky nabídla. Prospěch z tohoto
jednání Ing. Kappela měl mít Fotbalový klub Dobřejovice, z.s., který měl získat oněch 100 000 Kč
ročně původně nabízených obci,“
uvedl ve svém posouzení Robert
Jaroš. Podle něj zhoršil postavení
obce zcela vědomě, neboť snížení platby neodpovídá jiná úprava smlouvy ve prospěch obce.
„Ing. Kappela k tomuto jednání
zřejmě vedl záměr získat danou
roční částku přímo pro fotbalový
klub, neboť při poskytování dota-

cí z rozpočtu by podléhala schválení zastupitelstvem obce, přičemž na poskytnutí dotace není
právní nárok,“ dodal.
Policie České republiky ani
státní zástupce se ale se závěry
právního zástupce obce neztotožnili. „Vzhledem k tomu, že částka
300 tisíc korun, respektive 200
tisíc korun, mohla být dle podmínek sjednané smlouvy využita pouze na podporu zájmových
spolků v obci, zejména pak sportovních, či kulturních, přičemž
v dané době byly ze strany obce
každoročně poskytovány FK Dobřejovice finanční dotace, tak se
rozdělení částky 300 tisíc korun,
na částku ve výši 200 tisíc korun
ve prospěch obce a 100 tisíc korun ve prospěch FK Dobřejovice,
nejeví nikterak závadovým a podezřelým, neboť určitá část finančních prostředků z obecního
rozpočtu, byla vždy použita na
podporu místního fotbalového
klubu,“ uvedl Martin Ondrák, komisař Policie ČR z územního odboru Praha venkov – JIH. „Navíc, jak uvádí sám oznamovatel,
k naplnění podmínek uvedených
v předmětné smlouvě ani nedošlo, neboť výstavba zmiňované
betonárky se nakonec neuskutečnila,“ dodal komisař.
Požádali jsme i bývalého starostu Jiřího Kappela, aby se k této záležitosti vyjádřil a odpověděl
na následující otázky: 1) Proč navrhl přesun 100 tisíc korun ročně
z obce na fotbalový klub?, 2) Bylo
to s vědomím zastupitelů? Jiří Kappel se odpovědím na tyto otázky vyhnul. Označil je za zavádějící a účelové. „S Vámi uváděnou
změnou přišli pro projednávání návrhu Štěrkopísky a současně došlo oproti prvotnímu návr-

hu k dalším změnám v návrhu
smlouvy. To bylo zdokumentováno i Policí ČR, která proto celou věc odložila (eufemismus pro
hození do koše),“ uvedl. To, kdo
opravdu navrhl o třetinu snížit
obci nabídnutou částku nicméně dokládá právě e-mail napsaný starostou Kappelem hned dopoledne po obdržení původního
návrhu smlouvy: „…V příloze zasílám drobnou úpravu návrhu
Smlouvy o spolupráci. Ke změně došlo pouze u bodu 2. 1. 2.
a bodu 2. 3. 2. U… bodu 2. 3. 2.
je snížena částka z 300.000 Kč
na 200.000 Kč z toho důvodu,
že 100.000 Kč by šlo přímo FK
Dobřejovice na jeho činnost. Bude nutná smlouva s FK s tím, že
nebude obsahovat žádné závazky
FK vůči Štěrkopískům, bude vázána pouze na uzavření smlouvy
mezi námi a Štěrkopísky.“ Proč
jednal v této věci bez vědomí zastupitelstva obce, bývalý starosta
Kappel neřekl.
Situace kolem, v referendu zamítnuté, výstavby betonárny
v Dobřejovicích má ale pokračování. Společnost České štěrkopísky
trvá na platnosti Smlouvy o spolupráci a podniká právní kroky k náhradě škody vůči obci Dobřejovice
zatím v řádu statisíců korun.
„Přesto, že orgány činné
v trestním řízení doposud na jednání bývalého starosty Kappela
nevidí nic nezákonného, považuji tento postup, kdy je na úkor obce zvýhodněn jiný právní subjekt,
a to navíc bez vědomí zastupitelstva, za zcela nepřípustný. Mohu
slíbit, že pod mým vedením se takové praktiky nebudou v budoucnu již nikdy opakovat,“ zdůraznil
starosta Martin Sklenář.
n Milan Hulínský

22. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo proběhne ve čtvrtek 12. 11. 2020
od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Vzhledem k epidemické situaci bude zasedání opět
vysíláno na facebookovém profilu Obec Dobřejovice.

www.dobrejovice.cz
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Obecní úřad nabízí občanům opět pomocnou ruku
Stejně jako v době jarního nouzového stavu nabízí
Obec Dobřejovice seniorům
i dalším ohroženým skupinám v době omezení volného pohybu řadu služeb.

N

ejen v době omezení volného pohybu je pro neodkladné cesty k lékaři či na
úřady k dispozici služba Senior
taxi. Služba s výrazným finančním příspěvkem obce je k dispozici pro seniory s trvalým pobytem v obci Dobřejovice. Dopravu
je nutné objednat nejpozději dva
dny před plánovanou cestou na
obecním úřadu na telefonním čísle 607 058 184.
Vhod může přijít také služba
rozvoz obědů pro dobřejovické
seniory. Dopravu hradí obec, občané platí pouze cenu samotného
oběda. Velkou výhodou je, že jídlo je distribuováno v jednorázových obalech zavařených ve fólii.
Cena samotného oběda, který ob-

sahuje polévku a hlavní jídlo, je
vždy maximálně do 82 korun. Zájemci o službu se nahlásí opět na
obecním úřadu na telefonním čísle 607 058 184.
Pro ty, kteří si jej nemohou sami zajistit, je na Obecním úřadu k dispozici dezinfekční prostředek. Preferujeme stáčení do
vlastních plastových lahví. Případné požadavky na odběr směřujete opět na telefonní číslo 607 058
184. Stále také fungují veřejná

dezinfekční místa na OÚ a poště.
Na rozdíl od jarních měsíců
jsou nyní bavlněné i jednorázové roušky volně k zakoupení
v obchodech. Přesto si ti z občanů, kteří je akutně potřebují, mohou telefonicky požádat obecní
úřad o jejich dodání na telefonu
607 058 184.
Ve spolupráci s dobrovolníky
zajišťujeme nákupy potravin,
léků, drogerie, zeleniny apod.
pro seniory, dlouhodobě nemoc-

né a občany v karanténě. Zájemci
nás mohou kontaktovat opět přes
telefonní číslo 607 058 184.
Pro občany ve svízelné sociální situaci je k dispozici odborné poradenství. To poskytuje na
základě smlouvy s obcí MAS Říčansko a je zdarma. Služby jsou
k dispozici vždy od 9:00 do 16:00
v pondělí a středu na telefonu
725 369 985 nebo v úterý a čtvrtek na tel. 774 780 543.
n Obecní úřad Dobřejovice

Výsledky říjnových voleb do krajského zastupitestva
Volby do zastupitelstva Středočeského kraje proběhly
ve dnech 2. a 3. října 2020. V Dobřejovicích se jich zúčastnilo 41,08% oprávněných voličů, tedy 304 lidí.

V ÝS LEDK Y KRA JS K ÝC H VOLEB
ZA OBEC DOBŘEJOV IC E
Kandidátní listina
název

J

ak je vidět z tabulky, nejvíce hlasů v naší obci dostala ODS (22,36%),
následovaná STAN (20,06%) a ANO 2011 (17,10%). Středočeský kraj
na základě výsledků voleb v dalším volebním období povede široká
koalice, která se bude opírat o 50 z celkového počtu 65 hlasů v zastupitelstvu. Z členů vítězné koalice koalice získali vítězní Starostové a nezávislí 18 zastupitelů, druhá ODS 16, Piráti 12 a Spojenci pro Středočeský kraj (které tvoří TOP 09, Hlas a Zelení) čtyři.
STAN a ODS budou mít v krajské radě po čtyřech křeslech, Piráti dvě
a Spojenci pro Středočeský kraj jedno. Hejtmankou bude lídryně STAN
Petra Pecková, jejím náměstkem Martin Kupka (ODS).
Děkujeme všem občanům za účast a členům volební komise za jejich
nasazení a za příjemnou atmosféru, kterou ve volební místnosti navzdory omezením vytvořili.
n Obecní úřad Dobřejovice
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Platné hlasy
počet

v%

Občanská demokratická strana

68

22,36

Starostové a nezávislí

61

20,06

ANO 2011

52

17,10

Česká pirátská strana

45

14,80

Spojenci - TOP09, Hlas, Zelení

34

11,18

Trikolóra hnutí občanů

11

3,61

Česká str. sociálně demokrat.

10

3,28

Svoboda a př. demokracie (SPD)

8

2,63

DSZ - za práva zvířat

5

1,64

Komunistická str. Čech a Moravy

5

1,64

Občanská demokratická aliance

2

0,65

Svobodní

2

0,65

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

1

0,32
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A KTUÁ LNĚ

Proběhla regenerace
obou fotbalových hřišť

V

nucené přestávce fotbalových soutěží v souvislosti
s opatřeními vlády ČR provedla obec rozsáhlejší údržbu
a regeneraci hlavního fotbalového
hřiště. Ta spočívala v hloubkovém
provzdušnění a uvolnění povrchu
hřiště do hloubky 18 cm včetně zapískování. Dochází tak ke zlepšení
propustnosti pro vodu a ke vzniku bohatšího kořenového systému. Hloubková aerifikace je jedním z nejúčinnějších opatření pro
podporu růstu trávníku.

BUĎTE V OBRAZE S MOBILNÍM ROZHLASEM!
Rádi byste v případě krizových událostí dostávali upozornění přímo do
vašeho telefonu? Připomínáme, že již rok Obec Dobřejovice zasílá zdarma informační a krizové SMS občanům zaregistrovaným do platformy
Mobilní Rozhlas. Registrace je možná při stažení mobilní aplikace, na
webu dobrejovice.mobilnirozhlas.cz případně na obecním úřadu.

Zároveň jsme připravili plán
na regeneraci zadního fotbalového hřiště, které by mělo do
budoucna sloužit jako kvalitní
náhradní a tréninková plocha.
V současné době je hřiště již po
prvním postřiku proti plevelům
a čeká ho vertikutace a následný
dosev trávníku.
Naším cílem je zajistit pro dobřejovický fotbal kvalitní herní plochy, jak pro mistrovské zápasy,
tak i pro trénink.
n Martin Sklenář

KRÁTC E Z OBC E

Prostor vedle pošty před pomníkem padlým v první světové válce upravili a osázeli novými keři zahradníci z firmy paní Zápotocké.

Pokračuje instalace nových laviček k cestám. Začátkem listopadu
by už na této cestě k Osnici měly být vysazeny také nové stromy.

Krajská silnice v horní části ulice Košumberk dostala v celé své
šířce nový povrch. Doplněno zde bylo také odvodnění.
www.dobrejovice.cz
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ROZHOVOR

Rozhovor na půli cesty se starostou Martinem
Sklenářem a místostarostou Janem Chvátalem
Jsou tomu právě dva roky, co se vedení Dobřejovic ujali
Martin Sklenář, coby starosta, a Jan Chvátal v pozici
místostarosty. A dva roky jim také nyní zbývají do okamžiku, kdy budou ze své práce skládat obyvatelům účty
při dalších komunálních volbách. Nacházejí se tedy
v pomyslné polovině cesty. A přestože kvalitu jejich práce mohou Dobřejováci posuzovat průběžně a každý den,
mohlo by být zajímavé se zeptat, jak tyto dva roky hodnotí a co do dalších dvou let plánují oni sami.
Setkali jsme se tedy k rozhovoru, tedy spíše „dvojrozhovoru“, který vám nyní přinášíme.
Končí nám další rok, který
byl především díky celosvětové pandemii koronaviru velmi
specifický. Život v Dobřejovicích se tím ale samozřejmě nezastavil. Řekněte mi tedy, které významné akce a projekty se
za tento podivný rok podařilo
uskutečnit? Co vy osobně považujete za nejdůležitější?
MS: Pokud bych měl vybrat jen
jeden od každého, tak ze stavebních akcí je to podle mého názoru
realizace cesty pro pěší a cyklisty,
která nás propojila s okolními obcemi Modletice a částečně i s obcí Herink. Z projektů je to určitě
dokončení a schválení Strategického plánu obce, jakožto klíčového dokumentu pro budoucí rozvoj. Nicméně je třeba zmínit, že
akcí i projektů bylo a je hotových,
nebo připravených, mnohem více a stávají se už běžnou součástí
našich životů v obci.
JCh: Je to tak, až teď si při zpětném pohledu uvědomuji, kolik
jsme toho za ten rok dotáhli do
konce. Například díky novým radarům projíždí teď auta Dobřejovicemi o poznání pomaleji. Náves
je po zúžení vozovky a umístění
velkých květináčů hezčí a bezpečnější. Okolo obce se dnes můžeme
projít po řadě nových cest a posedět na nových lavičkách pod právě vysazovanými stromy. Již za pár
týdnů se také projdeme v nejužším místě Čestlické ulice po dvojnásobně širokém chodníku. Těch
drobných i větších vylepšení jsou
desítky. Souhlasím s tím, že méně viditelné, ale do budoucna
o to zásadnější, bylo zpracování a schválení strategického plánu na dalších deset let. Právě ten
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nám pomáhá systematicky pracovat na výrazném zlepšení života
v Dobřejovicích a uvádět do života
záměry za desítky milionů korun.
Takže pokud bych měl vybrat pouze jednu věc, byl by to právě strategický plán.
A jaká vládne atmosféra v zastupitelstvu? Máte už dvouletou zkušenost. V tom minulém
bylo dost bouřlivo…
MS: Myslím, že nejvýstižnějším slovem bude „konstruktivní“
a troufnu si říct i mnohem týmovější. Vnímám jako velice důležité, že se zastupitelé více podílejí
na připravovaných akcích a projektech. Osvědčily se nám pracovní schůzky zastupitelů, kde má
každý možnost vyjádřit se k připravovaným projektům.
JCh: Zastupitelstvo opravdu
funguje dobře. Je vidět, že všem
jeho členům jde hlavně o dobro
Dobřejovic a každý k tomu svým
dílem přispívá. Z naší strany mají
zastupitelé veškeré podklady pro
rozhodování a dostatek prostoru pro projednání dotazů a připomínek. Snad právě i díky tomu
probíhá valná většina hlasování
ve shodě všech. Výborně funguje také kontrola činnosti úřadu ze
strany finančního a kontrolního
výboru. Jejich práce je velmi důkladná a dávají řadu doporučení pro zlepšení naší práce. I díky
tomu nenašli externí auditoři při
své poslední návštěvě v hospodaření obce žádné pochybení.
Co považujete za největší
úspěch a největší zklamání
v právě končícím roce?
MS: Úspěchy ať zhodnotí především občané. Zklamání si moc

nepřipouštím a na žádné velké si
nevzpomínám;-).
JCh: Těch drobných i větších
úspěchů je řada. Největší radost
ale asi osobně mám, kdykoli jdu
kolem nového stánku Staročeské
pekárny. Nejen z toho, jak je díky
němu toto místo příjemnější, ale
hlavně jak je kolem něj stále živo.
Právě v souvislosti s ním se ukázalo, že v Dobřejovicích se mají šanci uživit další služby, které
se mohou stát místem sousedského setkávání a obecního života. Žádné velké zklamání si neuvědomuji. Pokud vnímám nějaké
negativní věci, tak to jsou spíše
drobné komplikace či nepříjemnosti, které je třeba překonávat.

JCh: Vlastní fungování úřadu pandemie naštěstí zatím nijak výrazně neovlivnila. V jejím
důsledku nám přibylo o něco více práce ohledně krizového řízení a informování občanů. Negativní dopady na rozpočet obce
se letos ještě neprojeví. Nejvýrazněji ale pandemie zasáhla do
kulturního a společenského života Dobřejovic. Mnoho tradičních akcí bylo třeba zrušit nebo
přesunout. To vzájemné setkávání mi moc chybí a těším se, až se
vše bude moci vrátit do normálních kolejí. Doufám také, že pandemii v Dobřejovicích zvládneme
všichni ve zdraví a s co nejmenšími existenčními problémy.

Pandemie koronaviru ovlivnila život každého z nás. Jaký
je ale její dopad na fungování
a správu obce? Do jaké míry se
to například promítá do rozpočtu obce a následně do její údržby a budoucího rozvoje?

Vaším partnerem při jednání jsou městský úřad v Říčanech, Středočeský krajský úřad
a různé státní instituce včetně
ministerstev. Jak se vám s nimi spolupracuje? A jak to letos
ovlivnila pandemie?

MS: Pandemie koronaviru
v letošním roce bezesporu ovlivnila životy nás všech. Ukázalo se,
že konzervativní přístup při sestavování rozpočtu, především
v příjmové části, byl správný.
Ještě sice nemáme konec roku
2020, ale z odhadů vývoje příjmů
a výdajů bude schválený rozpočet obce ve vyšším přebytku, než
jsme plánovali, a to i přesto, že
jsme nebyli nuceni omezovat plánovaný rozvoj a projekty. Poněkud horší se jeví vyhlídky na rozpočet na rok 2021, který právě
připravujeme a který bude muset reflektovat podstatné změny
v rozpočtovém určení daní stanovené vládou.

MS: Nejbližším naším partnerem je Městský úřad Říčany, jakožto úřad obce s rozšířenou
působností. Letošní zkušenost
ovlivněná pandemií je veskrze
pozitivní, a to především s ohledem na aktivní komunikaci Krizového štábu v Říčanech. I na základě této dobré spolupráce jsme
byli schopni na jaře zvládnout
první vlnu pandemie a nyní aktivně spolupracujeme i na zvládnutí
vlny druhé.
JCh: Já ze své pozice pozoruji,
že se v důsledku pandemie někde
prodlužují termíny, ve kterých má
ten či onen úřad vydat stanovisko
k našim plánovaným projektům.
Ale to je zcela pochopitelné.
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ROZHOVOR
Posunujete se do druhé poloviny volebního období, která
skončí na podzim 2022. Jaké
priority tedy před sebou vidíte
pro příští rok a následující?
MS: Jednoznačně pokračovat v rozvoji obce, a to přípravou
a realizací potřebných projektů.
Myslím, že se nám podařilo rozvoj Dobřejovic nastartovat a nyní
v tom musíme pokračovat. Možností na zlepšení je stále celá řada.
JCh: V následujících měsících
to určitě bude zpracování architektonické koncepce návsi a jejího okolí. Architekti a urbanisté
budou od občanů zjišťovat podněty z oblastí dopravy, služeb, veřejných prostor či společenského života v centru. Po zapracování do
finálního návrhu budeme mít konečně jasno, kde mohou v centru
vzniknout nové budovy pro tolik
potřebné služby, kam posunout
autobusové zastávky, kde vybudovat bezpečné přechody a nové
chodníky, či jak díky úpravám zeleně a potoka udělat náves příjemnější. Finišujeme také s přípravou

mnohamilionové žádosti o dotaci
na nové chodníky a přechody na
Čestlické ulici od fotbalového hřiště až k autobusové zastávce Dobřejovice - Čestlická. Na nich by se
mohlo začít pracovat snad již koncem příštího roku. Podobný projekt bude následovat v horní části ulice Košumberk. Tam navíc
vzniknou nové autobusové zastávky. Ale podobných záměrů, na kterých budeme pracovat, je samozřejmě mnohonásobně více.
Jak jste spokojeni se společenským životem v obci? Čím ho
chcete dále ještě podpořit?
MS: V letošním roce bylo nutné
s ohledem na opatření vlády mnoho akcí zrušit, přesto se především v průběhu léta alespoň nějaké uskutečnily a opět se ukázalo,
že spolkový a společenský život
v obci je na dobré úrovni. Za to
bych rád organizátorům poděkoval. I pro příští rok připravujeme
do rozpočtu obce příspěvky pro
aktivní spolky v obci na jejich činnost a věřím, že se budeme na akcích vídat mnohem častěji.

JCh: Je to tak. Společenský
a kulturní život v Dobřejovicích
je hlavně díky aktivním spolkům a jednotlivcům na výjimečné úrovni. Naším cílem bude po
skončení omezení přispět k jeho
obnově. A do budoucna bychom
pro něj chtěli vybudovat důstojné zázemí v nové obecní budově.
Před minulými volbami jste ani
jeden starostu, respektive místostarostu nedělali. Jak moc to
změnilo váš život a do jaké míry to zasáhlo do vašeho rodinného života?
MS: Nemyslím, že by mi funkce starosty nějak zásadně změnila život. Považuji ji spíše za
poslání než zaměstnání, a to
i s ohledem na to, že pro starostu
není určující pracovní doba a je
k dispozici občanům stále. Rodina mou práci respektuje a je mi
i velkou oporou.
JCh: Jsem moc rád, že mohu
přispívat ke změnám k lepšímu
v místě, kde s rodinou žijeme.
V Dobřejovicích teď trávím valnou
většinu času. Skončilo mi dojíždě-

ní za prací do Prahy a také o víkendech zůstáváme většinou tady.
Místostarostování nemá omezenou pracovní dobu a prolíná se
s časem trávený s rodinou. Na
společných procházkách po Dobřejovicích si neustále všímám, co
by kde šlo zlepšit. Není výjimkou,
že se na mě v jejím průběhu obrátí někdo ze sousedů s dotazem či
přáním. Rodina je v tomto vstřícná a už ví, že v té chvíli se začínám plně věnovat někomu jinému a domů se vrací beze mne. Za
to jim patří velký dík!
n Milan Hulínský

INZERCE

Trendy nabídka
hummusů a vege
salátů z Dobřejovic

www.alimpex.cz
Vege salaty hummusy 2020 A5 v1.indd 1

09.10.20 13:367
www.dobrejovice.cz
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Jesenická 410, Dobřejovice | www.drink2go.cz
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CO, K DY, KDE V DOBŘEJOV IC ÍC H

Rozsvícení vánočního
stromu 29. 11.

J

ako každý rok, tak i tentokrát, připravuje kulturní komise společně s vedením obce a s místními spolky slavnostní
rozsvícení vánočního stromku na
první adventní neděli. Ta letos vychází na 29. 11. 2020. V jakém
duchu však bude letošní rozsvícení probíhat, se nedá v tuto chvíli říct. Co víme jistě je, že stromek
rozsvítíme. Pokud to okolnosti dovolí, budou prodejní stánky,

občerstvení a program pro děti
zajištěný místními spolky. V opačném případě rozsvítíme stromek
komorně za doprovodu vánočních
koled v podání hradního trumpetisty pana Štěpána Hodače a s pohárkem teplého nápoje.
Buďme na sebe opatrní a ohleduplní, ať se můžeme na naší
návsi u vánočního stromu sejít
a společně stromek rozsvítit.
n Pavla Mikušková

Jak to bude s Vánočním
setkáním seniorů?

V

průběhu letošního roku
připravovala kulturní komise společně s vedením
obce tradiční předvánoční setkání seniorů. To by se mělo uskutečnit v sobotu 12. 12. 2020 v sále Modletického zámku. V těchto
dnech však nemůžeme zodpovědně říci, zda se toto setkání s ohle-

dem na stávající situaci bude moci uskutečnit. V případě, že se
setkání bude konat, obdržíte koncem listopadu pozvánku a společně s pozvánkou i poukázku na finanční dar od obce.
S přáním pevného zdraví za
kulturní komisi
n Pavla Mikušková

SPO L EČENS K Ý A S P OLKOV Ý ŽIVOT

Říjen v mateřské škole Korálek

V

měsíci říjnu měly děti ve
školce velice napilno. Noví
kamarádi se perfektně začlenili do herní skupiny své třídy.
A tak nic nebránilo tomu, abychom
začali kreativně tvořit s podzimní
tématikou.
Předškoláci sklízeli úrodu na
zahrádce – osvojovali si jednoduché poznatky o podzimní přírodě,
malovali jablíčka, učili se říkanky,
hráli pohybové hry, ale také upekli společnými silami jablečný závin, na kterém si pak všichni pochutnali při odpolední svačince.
Protože se přihlásilo o slovo pod-

zimní počasí, začali jsme více chodit na procházky do okolí Mateřské
školy. Nejraději jsme s dětmi vyráželi na polní cestu k lesíku. Na ní
jsme pozorovali zvířátka – srnky,
zajíce, ptáčky. Všímali jsme si listnatých stromů, které si začaly oblékat krásné barevné podzimní kabátky. Ale také jsme sledovali práci
traktorů, které zaorávali pole.
Ve třídě jsme na toto téma navázali. Malovali jsme, stříhali, lepili – řepu, brambory. A protože už
začalo venku i pěkně foukat, vyrobili jsme si dráčky Papíráčky.
n Martina Štětinová

www.dobrejovice.cz
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Dobřejovice ve fotografiích včera a dnes
Čtyřicet let stará fotografie
nás přenáší do historie nynějšího Spolkového domu.
Ten byl postaven v šedesátých letech a sloužil nejdříve jako mateřská škola.

P

ůvodní dobřejovickou mateřskou školu začali stavět občané Dobřejovic v roce 1960. Bylo vybráno místo na
tehdejší tzv. „Jeřábkově zahradě“.
Tak se nazývala celá plocha bývalé zahrady dříve náležijící ke statku v čísle popisném U Kapličky
16 a táhnoucí se až k dnešní ulici Na Průhoně.
Stavba školky stála celkem
210 000 Kčs a byla dokončena za
necelé dva roky. Podílela se na ní
brigádně celá řada místních občanů, odborné řemeslné práce
provedl Okresní stavební podnik
v Říčanech.
Mateřská škola spadala do
péče JZD Rudá hvězda Modletice a navštěvovaly jí (až do doby
otevření MŠ v Modleticích v roce 1978) děti ze všech vesnic, ve
kterých družstvo působilo. Na rok
1962 v ní bylo bylo zapsáno 33
dětí z obcí Dobřejovice, Modletice, Herink, Chomutovice, Popovičky a Čestlice. Děti z okolních obcí
svážel do školky autobus a později dodávky družstva.
Ve školním roce 1976/77 došlo
k rozšíření školky z původní jedné třídy na třídy dvě. Celková kapacitu poté činila 42 dětí. V roce
1991 byl provoz snížen opět na
jednu třídu. Od tohoto roku začla
také postupná rekonstrukce budovy MŠ. Obecní úřad zajistil rekonstrukci střechy, fasády, plotu
či vstupního schodiště. Do školky byl také zaveden plyn a tím odpadly starosti s vytápěním koksem.
Za dobu provozu se ve „staré“
školce vystřídalo přes deset učitelek. První ředitelkou byla paní
Miroslava Ozdincová z Prahy. Tu
v roce 1976 vystřídala paní Marcela Olmrová z Modletic, která
školku ráznou rukou vedla až do
roku 1991. V tom roce proběhla
kvůli nesouhlasu se způsobem jejího vedení mezi rodiči dětí z MŠ
podpisová akce za její odvolání.
K požadavku rodičů se připojil
i obecní úřad a tak byla paní Ol-
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DŘÍVE: Na snímku z konce sedmdesátých let vidíme původní dobřejovickou mateřskou školu.

NYNÍ: Aktuálně má tuto soukromou budovu obec v nájmu a provozuje zde Spolkový dům Dobřejovice.
mrová z funkce ředitelky nakonec
opravdu odvolána. Na základě
konkurzu jí poté nahradila paní
Marta Dvořáková.
V provozu školky se také například vystřídalo pět kuchařek. Tehdejší „děti“ asi nejraději vzpomínají na báječnou kuchařku paní
Hanu Hendlovou, která v MŠ Dobřejovice pracovala celých 32 let
a která bydlela hned naproti
Na přelomu tisíciletí musela
obec objekt „staré“ školky předat v restituci původním majitelům pozemku a bylo proto nutné

najít místo pro novou školku. Tu
měl původně na své náklady zdarma naprojektovat a následně se
slevou také postavit investor bytových domů v ulici Sportovní –
společnost CANABA.
K dohodě ale nakonec nedošlo a tak byla výstavba nové školky v ulici Polní nakonec zahájena
v roce 2002 v režii obce. Moderní
budova byla navržena Ing. arch.
Pavlem Bednaříkem a je zvenku
i zevnitř velmi zdařilá. Byla slavnostně otevřena dne 27. 8. 2003.
Celkové náklady činily takřka de-

set milionu korun. Vzhledem
k zvyšujícímu se počtu dětí byla
školka v roce 2010 rozšířena ještě
o přístavbu pro druhé oddělení.
Vraťme se však k zobrazené budově „staré“ školky. V něm sídlila až do roku 2016 firma Moderní
kuchyně, která zde měla také vzorkovnu. V uvedeném roce se tehdejší vedení obce rozhodlo pronajmout si dům i přilehlý pozemek
od jejich soukromého majitele na
15 let za měsíční nájemné 35 000
Kč, na své náklady provést úpra...pokračování na další straně
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ZAJ ÍMAVOSTI Z OBC E
...pokračování z předchozí strany
vu na „Spolkový dům Dobřejovice“ a na zahradě vybudovat multifunkční sportovní hřistě.
Přestavbu objektu na spolkový
dům provázely mnohé nejasnosti a komplikace. Firma, která vyhrála výběrové řízení na stavební
úpravy budovy, nakonec smlouvu neuzavřela a stavební práce
prováděli jednotliví řemeslníci.
Bohužel došlo také k výraznému
překročení plánovaného rozpočtu. Komplikované byla také získání územního souhlasu na již
vybudované multufunkční hřiště či zajištění podmínek pro provoz „Sousedské kavárny“. Ta zde
nakonec vydržela fungovat jen
asi rok. I přes uvedené nedostatky se Spolkový dům podařilo v roce 2016 otevřít a od té doby se
stal nedílnou a důležitou součástí společenského a kulturního života v obci.
V sále probíhá během roku řada kulturních a společenských
akcí. Ať už se jedná o vítáním občánků, různé setkání vedení obce
s občany a především o akce pro
širokou veřejnost organizované
místními spolky a jednotlivci.
Spolkový dům také (v běžných
dobách mimo nouzový stav) ži-

je pravidelným týdenním programem! Každý pátek odpoledne je
díky knihovnici paní Marcinkové k dispozici knihovna i s doprovodným programem pro děti od
spolku DUHA Dobřejovice. Lekce
jógy pro dospělé i děti nabízí Táňa
Lipowská, cvičení Pilates pak Zuzana Novosadová. V říjnu se měl
ve „Spolkáči“ rozeběhnout také kroužek mažoretek pod vedením Adély Přenosilové - vzhledem
k aktuálním omezením se ale nemohla konat ani úvodní hodina.
V bývalé školkové kuchyni ve sklepě spolkového domu také v roce
2016 začínaly oblíbené kroužky
keramiky Niki Justové. Ty se v roce 2019 přesunuly do jejího nového ateliéru v ulici K Lesíku a v suterénních prostorech spolkového
domu vzniklo nové zázemí pro
pracovníky údržby obce.
Prostory Spolkového domu
a hřiště pravidelně využívá například Základní škola Navis, sídlící
na dobřejovickém zámku, či oddíl
mládežnické kopané Junior Dobřejovice. A v běžných dobách si je
můžete za rozumné peníze pronajmout i vy pro konání Vašich rodinných setkání, oslav, či dalších
událostí
n Jan Chvátal s pomocí pamětníků

GRATULACE JUBILANTŮM
Vážení a milí jubilanti,
letošní jaro pro nás nezačalo úplně šťastně, namísto radosti ze sluníčka a probouzející se přírody nám do života přišla pandemie Covid-19 a s ní spousty starostí a komplikací. Ochránit se před první
vlnou pandemie jsme, díky aktivnímu nasazení starosty a obětavé
pomoci a zodpovědnému přístupu naších spoluobčanů, zvládli bez
velkých komplikací, za což jsem opravdu ráda.

Obě části kroniky jsou
nyní k dispozici online
Dva díly dobřejovické kroniky, popisující dění v obci od dávné historie až doroku 2008, jsou nyní volně
k dispozici na internetových stránkách obce.

P

rvní díl kroniky napsal
pan Antonín Škorpil v letech 1937 - 1939. Na kroniku dlouho sbíral podklady a pak
jí celou napsal během dvou let.
Jím napsaných 560 stran obsahuje stručný přehled vývoje obce od
prehistorie či opisy různých historických dokumentů. Velmi zajímavé jsou stránky věnované historii
a obyvatelům každého z tehdejších
73 stavení v obci. Tento díl končí
opisem vyhlášení protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939. Originál kroniky je uložen ve Státním
okresním archivu Praha-východ
v Přemyšlení, takže na webu oskenované listy jsou pro běžného člověka v podstatě jedinou možností,
jak se s obsahem seznámit.
Druhý díl kroniky začal psát
v roce 1959 pan František Rejna.

Popisuje mimo jiné překotnou dobu zakládání a rozrůstání zemědělských družstev. Zajímavé jsou
i popisy tehdejších tradic a společenského života. Po skonu pana
Rejny se v roce 1986 vedení kroniky ujala paní Jana Součková.
Druhý díl kroniky, končící v roce
2008, je uložen v archivu obecního úřadu.
Oba díly kroniky v elektronické formě jsou celé k dispozici na
www.1url.cz/@KronikaDobrejovice.
n Obecní úřad Dobřejovice

HLEDÁME

STARÉ FOTOGRAFIE

DOBŘEJOVIC

Velmi mě však mrzí, že jsme z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašeho zdraví, naši vážení spoluobčané, jubilanti, nenašli správnou chvilku, kdy bychom za Vámi, s panem starostou, mohli přijít
a osobně popřát k Vašemu životnímu jubileu.
Společně strávené chvíle jsou pro nás velmi důležité a vzácné. Především okamžiky, kdy si společně povídáme a vzpomínáme na historii naší obce a na naše spoluobčany. Zároveň můžeme vyslechnout Vaše podněty ke zlepšení života v obci. Pro mě osobně je
s Vámi strávený čas velmi osobní a srdeční záležitost. O to víc je mi
líto, že přišla další vlna Covid-19 a osobní návštěvy musíme znovu
posunout na neurčito.
Touto cestou si Vám dovoluji popřát především hodně zdraví, klidný čas strávený s blízkými a zdravou mysl, ať se společně můžeme
znovu setkat v lepším období.
Na závěr si Vám dovoluji nabídnout pomocnou ruku. Pokud budet
řešit problém, se kterým si nebudete vědět rady, můžete mě kontaktovat na telefonu 736 620 621.
n Pavla Mikušková, zastupitelka

Máte staré fotografie Dobřejovic a života v nich? Pokud jste
ochotni je poskytnout, stavte se prosím na obecním úřadu
u místostarosty. Fotografie si oskenujeme, zapíšeme si k nim
informace od vás a ihned vám je vrátíme.
Tel.: 607 055 158 E-mail: mistostarosta@dobrejovice.cz
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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ŘÁDKOVÁ INZERCE:

TISKOVÁ OPRAVA:

Koupím pole, louky nebo zahradu případně malou chatu, domek i ve špatném stavu v Praze a okolí.
Telefon: 603 442 474.

V minulém čísle byla chybně uvedena otevírací doba dobřejovické
pošty ve čtvrtek a pátek. Správné otevírací hodiny od 1. 10. 2020:

Řádkovou inzerci ve Zpravodaji si můžete objednat za 36 Kč/řádek i vy!
Příjem inzerce:
Telefon: 607 055 158
E‑mail: mistostarosta@dobrejovice.cz

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

11:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
11:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
zavřeno
zavřeno

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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