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těchto dnech se
blíží vydání stavebního povolení
na vybudování rekreační okruhu kolem rybníka Skalník.
Cílem projektu je obnovit
rekreační funkci tohoto prostoru vč. koupání v rybníku
při současném zachování využití k rybářským účelům.
Co konkrétního nám tedy
projekt přinese?
Po ukončení opravy hráze
a odbahnění rybníka byla
v loňském roce provedena
první část tohoto projektu regenerace skály a instalace
lávky přes přeliv.
V letošním roce předpokládáme obnovu a vybudování nových cest - lesní cesty
k rybníku s napojením na
ulici Vačkářova, cesty kolem
rybníka a přes hráz, od hráze napojenou na nově připravovanou zástavbu na Jesenické a z hráze k „náměstíčku“, kde jsou dnes umístěny kontejnery na odpad.
Dojde současně k přemístění kontejnerů, aby nekazily výhled do zeleně a byly
lépe obslužné. Součástí cesty bude i nová lávka přes
nátok rybníka. Samozřejmě
přitom dojde i ke kultivaci
zeleně i lesa v okolí cesty.
V blízkosti skály bude postaven altán, kde bude možné sedět. Cesty budou vybaveny lavičkami, stoly, odpadkovými koši a stojany na
kola, to vše v přírodním provedení.

Informační tabule budou
informovat o lokalitě, vodních živočiších, místních rostlinách apod. Pro oživení prostoru jsou na dvou místech
navrženy drobné dřevěné
artefakty.
Samostatným prvkem bude molo 2 m široké a 7,7 m

dlouhé ve výšce 30 cm nad
hladinou.
V nejbližší době připravíme výběrové řízení na dodavatelské firmy, tak abychom
práce mohli zahájit co nejdříve. Cenu projektu odhadujeme na cca 2,5 mil. Kč,
skutečná cena bude známa

po skončení výběru dodavatele. Na část projektu budeme žádat o dotaci od MZVŽ
ČR. Věříme, že realizací projektu dojde k vytvoření krásného prostoru pro relaxaci
všech obyvatel Dobřejovic
a nejen jich.
Autor chybí
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Zprávy ze zastupitelstva
Život v obci
Zastupitelstvo se sešlo
na jednání 24. března.
Z programu jednání vybírám tyto body:

■ Schválení závěrečného
účtu MŠ Korálek
za rok 2015
Hospodaření MŠ skončilo
v roce 2015 přebytkem,
u všech položek závazných
ukazatelů bylo dosaženo
úspor, ani veřejnoprávní kontrolou nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
Celkově bylo hospodaření
MŠ v roce 2015 hodnoceno
kladně – účetní závěrka
a závěrečný účet byly schváleny.

■ Vybudování
společenských prostor
a multifunkčního hřiště
Návrh na vybudování společenských prostor a multifunkčního hřiště na pozemcích st. p. č. 98 (s objektem
č. p. 44 v ulici U Kapličky)
a p. č. 245/2 formou pronájmu byl zastupitelstvem
schválen! Proti hlasovali
pouze zastupitelé zvolení za
sdružení Moderní Dobřejovice.
Nájemní smlouva se uzavírá na 15 let s tím, že je možno z ní, za jasně stanovených podmínek, kdykoliv
vystoupit. Skutečná délka
pronájmu bude odvislá od
doby, kdy se podaří v obci
nalézt vhodný prostor a vybudovat vlastní objekt.

Zeptali jsme se za vás
Zjistila jsem, že v nedalekém Vestci nedávno
vznikla pečovatelská služba Kvalitní podzim života, z. ú.
Tým, který kolem sebe vybudovala ředitelka Lenka
Klestilová, pomáhá nejen ve
Vestci, ale rád vezme za
“své“ i dobřejovické občany,

Po dopracování projektové dokumentace Vás podrobněji seznámíme s vlastním technickým řešením i se
způsobem fungování společenských prostor a hřiště.
Odhad celkových nákladů
je cca 1,6 mil. Kč, přičemž
předpokládáme, že při výběru dodavatele se podaří cenu výrazně snížit. Kromě toho žádáme o možnost dotace na vybudování hřiště.
Na hřišti bychom si zahrajeme již v letních měsících
a v objektu bychom se mohli
začít scházet ve 3. čtvrtletí t.r.
Nabídka na závěr: navrhněte
nám název toho společenského střediska, dosud užívaný
název projektu „Spolkový
dům“ se příliš nelíbí.

■ Návrh na odvolání
předsedy kontrolního
výboru
Starosta znovu navrhl odvolat předsedu kontrolního
výboru pana Sklenáře.
K důvodům, které uvedl
na 16. jednání (viz únorový
zpravodaj) přibyl, podle jeho
názoru, další - záměrné porušování jednacího řádu,
konkrétně čl. 14. Obhajoba
pana Sklenáře, spočívala
v tom, že dle jeho názoru
kontroly byly vykonávány
v souladu se zákonem a soukromé zveřejňování zvukových záznamů není v rozporu s jednacím řádem.
Zastupitelstvo pana Sklenáře z funkce neodvolalo,
přestože proti odvolání hlasovala znovu pouze 1 zastupitelka. Rozhodli 4 zastupitelé, kteří se hlasování zdrželi.

kteří by péči a pomoc potřebovali.
Pečovatelé jsou školení
profesionálové a s klienty
mají vztah založený na porozumění a vzájemné důvěře. Od doby vzniku se zájem
o jejich služby neustále zvyšuje. Obrovským úspěchem
loňského roku bylo, že konečně nezisková organizace
dostala finanční podporu Středočeského kraje z Humanitárního fondu.
V první řadě péči, pochopení, trpělivost a lásku. Vedle
pečovatelské činnosti, hlídání nemocných klientů
nebo rozvážky obědů, zajišRování nákupu potravin nebo léků, běžný drobný den-

www.dobrejovice.eu

Zastupitelstvo souhlasilo
s převodem pozemků parc.
č. 555/2 a 1090 (komunikace
kolem zámku až ke špejcharu) z vlastnictví státu do
vlastnictví obce.

■ Úprava regulačního
plánu v lokalitě
Nad Pražskou cestou
Byl vysloven souhlas se
změnou regulačního plánu
u 2 pozemků v nové lokalitě
Nad Pražskou cestou.
Investor plánuje na těchto
pozemcích realizovat objekt
Občanské vybavenosti Dobřejovice, který mj. obsahuje
mateřskou školku, pediatrickou a dětskou stomatologii
a kavárnu.

■ Dotace na rekreační
okruh kolem Skalníka
Zastupitelstvo souhlasilo
s podáním žádosti o dotaci
na část projektu revitalizace
rybníku Skalník, který je
před vydáním stavebního
povolení. Bližší informace
o projektu je v úvodním
článku tohoto Zpravodaje.

■ Zpráva
Finančního výboru
Kontrolou
provedenou
1.3. nebyly zjištěny nedostatky.

■ Oprava
místních komunikací
Zastupitelstvo
schválilo
opravu dlažby v ulicích Žitná
a Lipová a vybralo dodavatele. Předpokládám, že v do-

bě, kdy tento Zpravodaj čtete, je již oprava hotová

■ Zpráva o postupu
stavby komunikace,
inženýrských sítí
a objektů podél D1
Byla podána informace
o stavu jednání ohledně probíhající stavby komunikace
a inženýrských sítí podél D1
– bližší údaje najdete v zápise ze zastupitelstva. Vzhledem k intenzivním jednáním
kolem této záležitosti však
již určitě informace nebudou zcela aktuální.

■ Průběžná zpráva
o jednání o snížení
hlukové zátěže
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem jednání
o hluku s ministrem dopravy
a generálním ředitelem ŘSD.
Závěrem jednání je příslib
řešení celého, dlouho neřešeného, problému takto:
● nejpozději do konce
června t.r. bude postavena
protihluková bariéra na
mostě u Herinku
● po ukončení stavby bude provedeno nové měření
hluku v dotčených obcích
a podle jeho výsledků
● bude zpracována do
konce listopadu nová studie
na snížení hlukové zátěže.
Celý tento postup bude
probíhat pod kontrolou obcí, které jsou hlukem dotčeny, tj. Dobřejovic, Modletic,
Herinku a Jesenice.
Příští jednání zastupitelstva se koná 28.4.2016.
Jiří Kappel, starosta

Kvalitní podzim života

Co vlastně senioři získají?
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■ Souhlas s bezúplatným
převodem pozemků
parc.č. 1090 a 555/2

ní úklid, jako je mytí nádobí,
převlékání lůžkovin a podobně, přeprava a doprovod
klienta k lékaři, na úřady či
nákupy, duchovenská péče
spojená s předčítáním, luštěním křížovek, povídáním, dále také aktivizační péče ve
smyslu začleňování klientů,
například do akcí probíhajících v obcích, a úplnou novinkou je pastorizační a spirituální péče, která nabízí
blízkost, porozumění, naslouchání a rozhovory o duchovních otázkách.
Naprostou samozřejmostí
je vzájemná komunikace
mezi pečovatelskou službou a rodinnými příslušníky
v souvislosti se zdravotním
stavem klienta.

„Přeju si, aby o nás lidé věděli a mohli se spolehnout
na to, že se na nás mohou
kdykoli s důvěrou obrátit.
Chceme tu být pro všechny, kteří potřebují sociální
služby, a chceme být v očích
veřejnosti ti nejlepší.“ dodává paní ředitelka.
Stáří je období, ve kterém
se ocitne každý z nás, ale
podzim života nemusí být
vůbec ve znamení smutku
a samoty.
Všechny ostatní informace
najdete na
www.kvalitnipodzimzivota.cz
a celý článek si můžete přečíst v rubrice: Co se do zpravodaje nevešlo.
Připravila Charvátová Libuše

Dobřejovický zpravodaj

Dveře do přírody se otevírají dokořán
S
jarem se nám otevírají dokořán dveře do přírody.

V Dobřejovicích a jejím
okolí je řada hezkých míst
na procházky i posezení
v jarní zeleni. Přibudou
k nim i další.

Osobně se těším na dobudování rekreační zóny u rybníka Skalník.
Vloni se uskutečnila důležitá etapa kultivace tohoto
hezkého místa a věřím, že
letos budou práce dokončeny a toto místo se stane ma-

lebnou a velmi vyhledávanou lokalitou.
Další možnost jak se dosyta nadýchat čerstvého vzduchu, vidím ve vytvořenín
a
zprovozněním
hřiště
u Spolkového domu. Poskytne možnosti v provozování

Slovo zastupitele

různých sportů a soutěživých pohybových aktivit nejen pro děti a mládež.
Martin Čmolík

Rekreační zóna kolem rybníku Skalník
J
ako člen minulého
zastupitelstva jsem
měl možnost rozhodovat o projektu „Revitalizace rybníku Skalník“ a velice jsem to
uvítal.

I když jsem jako malý bydlel v Průhonicích, v Dobřejovicích jsem trávil všechny víkendy a prázdniny.
Kolem
rybníku,
ale
i v rybníku jsme s partou
dětí ze Skalice zažili mnoho
zábavy a dětských her. Proto mám k tomuto místu
i veliký citový vztah.
Po bagrování v roce 1988
vznikla kolem celého rybníku cesta, která umožňovala
zajet až k přítoku. Pan Bartoň dal přes potok na přítoku 3 železné roury a vytvořil
tím lávku. Díky této provizorní, ale na dlouhou dobu
funkční lávce se celý rybník
až na splav dal jednoduše
obejít.
Když bylo méně vody, dal
se po kamenech splav také
opatrně přeskákat, ale to
bylo tenkrát jen pro nás
mladší. Tato cesta kolem
Skalníku bohužel zanikla
erozí a působením vodních
pižmovek, které hloubením

svých nor v břehu, způsobily
úplné rozpadnutí cesty na
břehu proti skále. Proto,
když se v roce 2014 začal
tvořit tento projekt byl jsem
velice rád, že se znovu obnoví tradiční procházková
cesta v jedinečném přírodním prostředí.
Bohužel jiný takto krásný
kout přírody tady v Dobřejovicích nemáme, proto je
dobré se s ním rozdělit
i s ostatními občany a umož-

nit jim, aby si tento kout přírody mohli v klidu užít.
Díky akcím z tohoto projektu, které jsou již realizované – lávka nad splavem,
vyčištění
skály,
úprava
„adamcovky“ a odbahněním
rybníku, které udělalo Povodí Vltavy, se tato lokalita zase stala vyhledávaným místem našich občanů.
Po dokončení celé zóny si
budeme moci sednout na dřevěné přírodní lavičky a kochat

KlíšData na obzoru!

se vyhřívajícími se rybami na
hladině vody, mláUátky kachen a nádhernými barvami
ledňáčků. Na dřevěných informačních tabulích si o většině
živočišných, ale i rostlinných
druzích, které se v této lokalitě nachází, budeme moci přečíst určitě nějaké zajímavosti.
Věřím, že i občané Dobřejovic kteří tuto krásnou lokalitu zatím moc neznají, ji objeví a také si ji oblíbí.
Jan Krejčí

Víte že ...

Na očkování proti encefalitidě ještě není pozdě

S

příchodem jara se z domovů začínáme stále častěji
přesouvat na zahrady, parky a do přírody.

Mnozí možná přemýšlíme a plánujeme, jak si zase letos vylepšit svoji zahrádku, aby byla ještě krásnější než
vloni. Neměli bychom však zapomínat na našeho úhlavního nepřítele a to jsou bez pochyby klíšRata.
KlíšRata potřebují ke svému
životu vlhko. Dobrou radou
a tipem pro úpravy zahrady
je udržet vlhkost v dostatečné vzdálenosti od Vás, vytvořit
kolem
zahrady
a domu tzv. nárazníkovou
zónu. Tedy tam, kde se na zahradě
nejvíce pohybujeme snížit vlhkost, kte-

rou klíšRata nacházejí v rostlinném porostu. Toto pomáhá udržet strategické
použití dlažby, dřevěné štěpy, kamínky
a štěrk v okolí domu. V takovém prostředí se pak můžete Vy i domácí miláčci pohybovat bez obav a eliminovat přisátí klíštěte.
Právě nyní je podle lékařů ideální čas na očkování, protože pokud se člověk nechá naočkovat
nyní, bude v době největšího
výskytu klíšRat, tedy v dubnu
a v květnu, už proti klíšRové
encefalitidě imunní.
Vakcínu
Vám
může
píchnout váš praktický lékař. Předtím však musíte
zamířit do lékárny s receptem, který
Vám na očkovací látku lékař vystaví.

Proti klíšRové encefalititě očkují i očkovací centra, která mají očkovací látky
ve svých ordinacích. Na očkování přispívají zdravotní pojišRovny - to lze
snadno zjistit na internetu.
KlíšRová encefalitida je virové onemocnění, které se nejčastěji projevuje
bolestmi hlavy, světloplachostí a nevolností. Později se může dostavit ztuhnutí svalů na šíji, svalový třes, závratě, poruchy paměti a dezorientace.
Další komplikací může být např. obrna horních končetin, chronické bolesti
hlavy, poruchy koncentrace, nálady,
spánku či deprese.

Nepodceňujte tohoto protivníka!
Připravila Dubská Zuzana

www.dobrejovice.eu
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BŘEZEN v mateřské škole Korálek
Život v obci

V

tomto měsíci u nás
ve školce proběhla inspekce ČŠI
s dobrým výsledkem.

23. 3. 2016 k nám zavítal
varietní soubor Adonis. Děti
byly vtaženy do světa kouzel, fantazie a překvapení.
Při společném čarování dokázaly měnit barvy šátků,
přičarovat si živé králíčky
a také zvládly řadu dalších
kouzel. Tak není divu, že
nechtěly, aby toto představení skončilo.
Hlavním měsíčním programem byla příprava na svátky jara, a to Velikonoce.
Děti se seznámily s lidovými
tradicemi, malovaly vajíčka,
vytvářely koláže, zkoušely si
plést pomlázky a naučily se
velikonoční koledu.
V dubnu nás čeká zápis
dětí na školní rok 2016/2017.
Za kolektiv MŠ Korálek
Lenka Macháčková

Fotbal

Hurááá na fotbal!!!

Jarní sezóna je v plném proudu,
tak neváhejte a přijKte podpořit naše hráče!
Sobota

9. 4. 2016 16:30 hodin

Dobřejovice B - Ondřejov B

Neděle 10. 4. 2016 16:30 hodin

Dobřejovice A - Úvaly B

Sobota 23. 4. 2016 17:00 hodin

Dobřejovice B - Doubek

Neděle 24. 4. 2016 17:00 hodin

Dobřejovice A - Vyžlovka

Sobota

7. 5. 2016 17:00 hodin

Dobřejovice B - Čestlice

Neděle

8. 5. 2016 17:00 hodin

Dobřejovice A - Kunice B

Výsledky úvodních zápasů jarní sezóny
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■ Naše Áčko prohrálo úvodní zápas v jarní části sezóny 2015–16
s Mukařovem A 1:6 a zkomplikovalo si situaci v boji o udržení
v Okresním přeboru.
■ Béčko rozstřílelo Mukařov B 11:0 a málo vídaných pět branek
zaznamenal Dominik Kučera.
Připravil Martin Čmolík

www.dobrejovice.eu

■ Kdo také žije v Dobřejovicích
ing. Zdeněk Řešátko, CSc
Ing. Zdeněk Řešátko,
CSc., (60 let), narozen
v Českém Krumlově, vystudoval ČVUT Praha,
fakulta elektrotechnická (1979), postgraduální studium na ČVUT fakulta elektrotechnická
1985 a Technická Universita Vídeň 1984.
Učil na ČVUT v letech 1977
až 1987, tvorba grafického
programového vybavení pro
elektrotechniku 1987–1991.
Od 1991 zaměstnán ve Phoenix-Zeppelin,
zastoupení
Caterpillar pro ČR a SR na
různých pozicích středního
a TOP managementu (ředitel divize, obchodní ředitel,
prokurista společnosti…).
Zabýval se dodávkami záložních zdrojů elektrické
energie – dieselagregátů
velkých výkonů, technologiemi pro podzemní zásobníky plynu a dodávkami lokomotivních motorů. Posledně
jmenovaná oblast je záležitost jeho srdce.
V tak malé zemi, jako je
Česká republika se za dobu
jeho působení prodalo 600
lokomotivních motorů Caterpillar. V Evropě se jich více prodalo jen v Německu.
Fandové železnice se s nimi
mohou svézt v motorových
vozech řady 854.
Měl na starosti výstavbu
budovy D v areálu Modletice, přestavbu budovy C pobočky Praha a k nejsložitějším úkolům pravděpodobně
patřila výstavba dálničního
křížení D1 a R1, kdy rozšíření D1 směrem na Brno zabralo část pozemků společnosti a vše bylo nutné řešit
za plného provozu (nejen

dálnice D1, ale především
zastoupení Caterpillar).
■ Proč jste zakotvil
v Dobřejovicích?
Poprvé jsem se o této obci
dozvěděl v roce 1981, kdy
mě Československá lidová
armáda povolala na vojenské cvičení do prostor dnešní čestlické Střelnice. Kdyby
mi tenkrát někdo řekl, že
zde za 17 let budu bydlet,
asi bych se dlouho smál…
V roce 1991, když jsem nastoupil do tehdejšího zastoupení Caterpillar, sídlila
společnost v nevyhovujících
pronajatých
prostorách
v Měcholupech.
V roce 1995 byl jako úplně
první slavnostně otevřen
areál Phoenix-Zeppelin na
tehdy Exitu 11 (dnes 10) dálnice D1. Začali jsme se ženou hledat vhodné bydlení
v okolí a rozhodli jsme se
pro nabídku koupě poloviny
RD od později zkrachovalé
a.s. Skalník.
Nastěhovali jsme se v roce
1998 a zalíbilo se nám zde
natolik, že jsme o 10 let později postavili v sousední ulici dům nový, kde žijeme dodnes.
■ Co nám o sobě ještě
prozradíte?
Kromě češtiny se domluvím slovensky. Je to možná
úsměvné psát. Naší generaci
to přijde naprosto samozřejmé, měli jsme ve škole povinnou četbu slovenských
autorů v originále, ale dnešní mladá generace Slovákům nerozumí. Takže slovenštinu (lebo slovenčinu,
ako chcete) nepovažujem za
cudzí jazyk.

Z cizích jazyků ovládám
němčinu, ruštinu a angličtinu
(úroveň v uvedeném pořadí),
pasivně polštinu. Kromě autobusu mám řidičák na
všechno, co jezdí po silnici
a občas i mimo ni. Jednak mě
řízení baví, ale zároveň to byla profesní podmínka pro
ovládání některých strojů nebo vysokozdvižných vozíků.
Jsem vlastníkem licence
na formuli Renault. Závodní
okruhy v Lyonu, Dijonu
a Nuernburg znám nejen
z televize, ale také z kokpitu formule. Co nejezdí po
zemi, jezdí po vodě. Vlastním průkaz vůdce malého
plavidla a pravidelně každý
rok jezdíme s partou známých po evropských řekách
a kanálech. Země zaslíbené
jsou Holandsko, Francie
a (světe div se), bývalá NDR
severně od Berlína.
Když se někomu zmíním,
že jedu na dovolenou do
NDR, tak se všichni smějí.
Kdo tam s námi byl na lodi,
se už nesměje. Zírá. Zážitky
by vydaly na celý Dobřejovický zpravodaj.
S manželkou si neodepřeme alespoň týden
v zimě na sjezdových
lyžích v Alpách. V létě kolo. Nejlépe
v Rakousku nebo
Německu. Jejich
cyklo stezky jsou
nedostižné.
K
největším
„zářezům
na
pažbě“ však patří
Britská Kolumbie
v Kanadě, konkrétně
přejezd na kolech z Calgary do Vancouveru po zrušené železnici. Motto bylo
„Z ledovce do deštného

Velikonoční výstava a dílna

P

omalu začíná jaro,
blíží se Velikonoce, a tak pro
vás Spolek Dobřejovický
Čtyřlístek v neděli 20. 3.
připravil velikonoční výstavu s výtvarnou dílnou. A máme velkou radost, že jste přišli v hojném počtu.
Na výstavě jste si mohli
přečíst něco o velikonočních
tradicích. Pro inspiraci byla
vystavena vajíčka malovaná
různými technikami – „krajkové“ vrtané kraslice, zdobené voskem, slámou a otis-

Představujeme
pralesa“. Za celou cestu jsme
potkali „jen“ 8 medvědů.
Ze všech cest pořizuji videa a fotografie mé další
hobby. Naše největší hobby
je na špatné počasí: modelová železnice.
■ Co v obci postrádáte?
Škoda uzavření restaurace
„U Bezoušků“ ve Skalici. Takové zařízení zde chybí, ne
snad ani tak z hlediska kvality pokrmů, ale prostředí.
Na co se těším? Na dokončení rekreační zóny kolem
rybníka Skalník. Zastupitelstvo zde (a nejen zde) odvedlo obrovský kus práce a je
třeba mu za to poděkovat.
Děkuji.
Martin Čmolík

Život v obci
ky trávy. Chlapci se mohli
přiučit nějakou říkanku na
koledu a samozřejmě si
mohli i pomlázku uplést.
První pentličky na pomlázku pro ozdobu si vybrali sami, další už dostanou od
děvčat, která vyšlehají. Jestlipak víte, co která barva
mašle na pomlázce znamená? Napovím, že nejlepší
koledník měl na konci koledy vždycky pomlázku plnou
červených mašlí…
Některé z vystavených exponátů bylo možné i ochutnat.
(Pokračování na straně 10)

www.dobrejovice.eu
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J

iž tradičně proběhlo
Vítání občánků do
života naší obce .

Letos jsme se sice netrefili
přesně na první jarní den jako loni, ale přesto se nás sešlo dne 19. března 2016 na
obecním úřadě hodně.
Vše bylo perfektně připraveno, stoly prostřeny, jednací síň vyzdobena a všichni
netrpělivě očekávali slavnostní zahájení.
Děti z naší Mateřské školky Korálek si připravili milou
básničku a taneček, žáci
soukromé školy Navis se sídle v Dobřejovickém zámku
zase krásné písničky. Vystoupení byla milá, úžasná
a nezapomenutelná.
Děkujeme všem, kteří se
na přípravě a realizaci podíleli (děti, učitelé, ředitelé,
správní zaměstnanci, rodiče).
Bylo to krásné.
Malé i velké „občany“ přivítal starosta obce:
„Milé děti, milí rodiče.
Nedávno jsem jel autem
a v rádiu jsem zaslechl v jakémsi vědeckém magazínu
část eseje jakéhosi sociologa.
Pozastavoval se nad tím,
že se lidé, při vší inteligenci
a vyspělosti chovají zcela
iracionálně, když si pořizují
děti. Děti, které jsou pět let
roztomilé a dalších třicet let
se chovají jako paraziti.
Nejdřív jsem se zasmál,
jsem starší pán a leccos jsem
již zažil.
Pak jsem ale o tom začal
přemýšlet. O tom, o co
všechno bychom přišli, kdyby děti nebyly součástí našich životů.
Leckdo by mohl namítnout, že bychom i leccos získali. A měl by pravdu: mnoho hodin spánku navíc, nervy by nebyly tak často napnuté, uši by byly v příjemné
pohodě, záda by nebolela
od nošení, peníze by neubývaly tak závratnou rychlostí,
… je toho zajisté mnoho.
Jsem rád, že vy všichni jste
se zachovali podle onoho
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Vítání obãánk

vědce v úvodu iracionálně!
O mnohem víc bychom totiž
přišli!
Všimli jste si, kolik lidí se
rozzáří, když někam vejdete
s miminkem? Kolik lidí se
culí do kočárku? Viděli jste
někdy někoho, kdo se dokázal mračit, když se na něj
malé dítě usměje? Jak často
se babičky a dědečkové
s láskou ve vzpomínkách
vrací k tomu, jaké to bylo,
když jste byli malí vy?
Každé dítě přináší na svět
mnoho pozitivního, jsou to
čisté duše, mají výjimečnou
schopnost potěšit všechny
okolo.
Vím, že vaše úloha není
jednoduchá. Někdo se každý den těší na to až… až bude umět sedět… až se samo
nají.. až si samo řekne, co
chce… až začne chodit… až
… až… Snažte si ale užít
každého dne. Děti první rok

udělají strašně moc práce.
Z malého plačícího uzlíčku
vyrostou v rozkošně se batolící dítě, které toho tolik
umí! Najíst se, prosadit si
svou, dorozumět se, rozezná kdo je kdo, …
Každé dítě je malý zázrak.
Važte si každého okamžiku, mazlete
se, hrajte si,
pozorujte jej
a radujte
se s ním!

Sofie Dudková

Lukáš Rosák

Lada Hroudová

Dobřejovický zpravodaj

kÛ

Matyáš Jeřábek

do života obce Dobřejovic

Olivie Pačindová

A ještě přání dětem.
Přeji Vám lásku a porozumění
Vašich
nejbližších
a hodně kamarádů mezi Vašimi vrstevníky. Přeji Vám,
abyste prožily v Dobřejovicích krásné dětství. Byli bychom rádi, abyste se, až vy-

rostete, proto rozhodly v naší, zatím ještě obci, zůstat.
A když Vás život zavede jinam, abyste na Dobřejovice
vzpomínaly jako na místo,
kde Vám bylo dobře.“
Všem, kteří zorganizovali
a připravili celé slavnost-

Matyáš Matucha

Michael Jan Zocher
ní odpoledne, je třeba poděkovat (obec a kulturní
komise).
Jsme moc rádi, že jste
všichni přijali pozvání na
tuto akci a mohli jsme společně strávit kouzelné odpoledne.

Do života obce byli přivítáni: Michal Breburda, Sofie
Dudková, Lada Hroudová,
Lukáš Ilický, Matyáš Jeřábek,
Matyáš Matucha, Olivia Pačindová, Marek Rosák, Michael Jan Zocher.
Připravila Charvátová Libuše

Lukáš Ilnický
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VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ
o nejlepšího kuchaře
Velikonoční nádivky

Inzerce

26. března 2016 proběhl
v Hospodě Na Hřišti
2. ročník soutěže o nejlepšího kuchaře Velikonoční nádivky.
Letos se do soutěže přihlásilo sedm kuchařek a do
odborné poroty 17 porotců.
Jako loni se hodnotila chuR,
konzistence a mozaika.
Mezi porotci docházelo
k vášnivým debatám nad
jednotlivými vzorky. K některým vzorkům se museli
porotci vracet i několikrát,
až se jeden vzorek snědl už
během soutěže.
Zda to bylo výbornou
chutí nebo tím, že byl kuchař „nenažrán“ a dodal
jen malý vzorek, o tom se
mohutně diskutovalo, ale
nikdo nedospěl ke správnému závěru. Po sečtení bodů
se ukázalo, že se nejlepší
kuchařkou pro rok 2016
stala paní Marie Dvořáčková, ke které se na rok stěhuje putovní pohár.
O pár bodů za ní skončila
vítězka loňského ročníku
paní Ludmila Dvořáčková.
Na třetím místě se umístili
manželé Řešátkovi, kteří
oproti loňskému
ročníku
změnili recept a tato změna
se určitě vyplatila.
Soutěžící i porota se shodli na tom, že další ročník bude ještě napínavější, protože kvalita jednotlivých nádivek byla opravdu vysoká.
Už teU se na další ročník těšíme a věříme, že se vzorků
sejde zase o trochu více.
Ladislav Sačko a Jan Krejčí

8
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Kalendárium aneb na co se můžete těšit

■ 10. 4. 2016 se koná pro všechny příznivce Moderních
Dobřejovic školení První pomoci se zkušeným pracovníkem Záchranné služby. Počet míst je z důvodu udržení kvality výuky omezen. Výuka bude částečně věnovaná i specifikům při první pomoci u dětí. V případě zájmu nás kontaktujte info@modernidobrejovice.cz Těšíme se na vás. Vaše
Moderní Dobřejovice
■ Spolek Moderní Dobřejovice, pro vás opět chystá 30.4.
2016 v 17,00 Pálení Čarodějnic ve Skále. Bude připravený program pro malé i velké, občerstvení a samozřejmě pořádný oheň. Rádi bychom také obnovili tradici vztyčení Májky. Proto si tuto tradici společně připomeneme. Těšíme se
na vás. Vaše Moderní Dobřejovice. Příloha plakát.
■ Průběžně podporujeme Fotbal Juniorů, pro které
připravujeme fotbalový turnaj. Pro rodiče s dětmi, kteří si
chtějí také užít atmosféru turnaje, připravujeme fotbalový
turnaj 4+1. Termíny těchto akcí budou včas oznámeny. Podrobnosti k jednotlivým akcím můžete najít na www.modernidobrejovice.cz a našem facebooku.
Vaše Moderní Dobřejovice

Dobřejovice
pomáhají pohybem
Obec Dobřejovice
ve spolupráci s Kontem Bariéry
a Open Gate School
Kdy: v sobotu, 23. dubna 2016
Kde: Dobřejovice, prostor v okolí fotbalového hřiště
Čas: celý den
Hlavní starty: 9.30, 11.00, 13.30, 15.00,

17.00 slavnostní zakončení

Cíl: Podpoříme dvanáctiletou Verunku ze severní Moravy.
Zranila se při lyžování a nyní se pohybuje pouze na vozíku. Přispějeme na koupi tzv. aktivního vozíku.

Pravidla:
● Každý si vybere libovolnou disciplínu
● Každý sám si určí částku, kterou přispěje (1.-Kč
až …. dle vlastního uvážení)
● Není to závod, vítězové jsou všichni

Disciplíny:
●
●
●
●
●
●

Běh
Kolo
Koloběžky,kočárky, odrážedla všeho druhu
Jízda zručnosti
Skoky přes švihadlo
Chůze

Doprovodný program:
●
●
●
●

Občerstvení
Hudba
Skákací hrad a zábava pro děti
Zábava po celý den pro malé, velké, sportovce
i nesportovce

Přidejte se a podpořte dobrou věc
jako patroni naší akce:

● herečka Jitka Sedláčková, která Run ahd Help v Dobřejovicích slavnostně zahájí a ● zakladatel akce Petr Chára,
který vše slavnostně zakončí
S panem Chárou jsme se setkali na Sousedském posezení 31. 3. Čtěte na následující straně!

www.dobrejovice.eu
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Sousedské posezení

H

ostem Sousedského posezení byl
v
březnu
Petr
Chára, který se s námi
podělil nejen o své životní zážitky a zkušenoasti , ale rovněž přiblížil
co ho přivedlo k tomu,
že se letos v dubnu běží
již 3.ročník charitativní
akce Run and Help aneb
běhání pomáhá v celé
České republice. Škol, firem i obcí přibývá.

I Dobřejovice už jsou jednou z nich. Pod záštitou starosty Jiřího Kappela a místostarosty Jana Krejčího uspořádají sportovně -zábavnou akci RUN and HELP aneb
Dobřejovice pomáhají.
Petr Chára ve své knize,
kterou nám představil, píše:
„Už jsem několikrát zmiňoval, že jsem ranní ptáče. Jak
se ovšem již zjistilo, nemohu
tento čas využívat pro běh.
Využívám jej různě, hlavně
pro práci.
Kolem šesté se dá vyřešit
spousta věcí, nic mě neruší,
telefon nezvoní, nové maily
většinou nechodí. A někdy si
jen tak přemýšlím jako při
běhu. Nu a takhle v polovině září mě napadá celkem
banální myšlenka. S běháním a o běhání. Uspořádat
běžeckou akci. Masovku, veselou a charitativní. Během
zdravých pomoci nemocným. Oslava, běhu a života.
Jednoduché. “

Život v obci
(Pokračování ze strany 5)

Např. domácí nádivku, nebo výborné mazance, beránky a zajíčky, které nám upekla Staročeská pekárna s.r.o.
A samozřejmě se tvořilo…
Perníčky ve tvaru zajíčků,
kuřátek, beránků, motýlků
a kohoutků zdobily děti
s velkým zaujetím a velmi
krásně. Většinu jich také
hned na místě snědly, takže
domů si jich moc neodnesly.
Kromě perníčků a pomlázek si každý mohl ozdobit
slaměný věnec a vajíčko, nebo si z vajíčka vyrobit zvířátko – kuřátko, či zajíčka, nebo něco jiného. Každý podle
vlastní chuti a fantazie.
Vzniklo mnoho krásných
výrobků. Třeba některé
z nich uvidíte mezi jarní výzdobou dobřejovických domů při velikonoční koledě.
Přeji všem krásné nadcházející jaro!
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Co vlastně je cílem jeho
nápadu? Dočítám se dále:
„Nic složitého. Princip bude
jednoduchý. Poběžíme všichni, úplně všichni. Pochopitelně všichni zdraví. A je naprosto jedno kolik, klidně
pár stovek metrů. A je úplně
jedno jak rychle. A nebude
to závod. Nikdo nevyhraje,
nikdo neprohraje, vlastně
vyhrají všichni. Pohyb v hezkém prostředí, v lese, na louce, silný pocit sounáležitosti,
komunity. A za uběhnutou
vzdálenost dáme dobrovolný příspěvek na charitu,
když někdo nebude moci za-

platit, najde se jiný, který za
něj třeba rád přispěje. Anonymně, ze své vůle.“
Skvělá myšlenka našla
rychle uplatnění a letos se
uskuteční pod záštitou Konto bariéry další ročník úžasné akce. Přestavuje nám
všem i silný příběh dvanáctileté Verunky ze severní Moravy. Zranila se při lyžování
a nyní se pohybuje pouze na
vozíku. Je třeba pomoci
a vybrat co nejvíce peněz na
koupi tzv. aktivního vozíku.
Petr Chára se spolu s herečkou Jitkou Sedláčkovou stanou patrony celé na-

ší akce a přijdou ji do Dobřejovic v „den D“ i podpořit.
Strávíme krásný sportovně
zábavný den v Dobřejovicích, pobavíme se, užijeme si
pohyb na čerstvém vzduchu,
potkáme se navzájem, poznáme „sousedy“ možná
i z okolních vesnic a ještě
přispějeme na dobrou věc.
Příjemný večer, kde jsme
mohli znovu ochutnat dobroty některých z nás a besedovat při skleničce, kávě či
čaji, utekl jako voda. Nezbývá než všem poděkovat a těšit se na další setkání.
Připravila Libuše Charvátová

Velikonoční výstava a dílna
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V

šichni, kdo přišli
3. března 2016
do Modletického
zámku na představení
Tonka Šibenice, se stali
na hodinu nebeským
tribunálem, před který
předstoupila
Antonie
Havlová – známá pražská prostitutka, několikrát mnohokrát i soudně trestaná.
Na základě jejího vyprávění, ve kterém se snažila vyzpovídat ze svých činů a to
i z toho, že strávila noc
s masovým vrahem Prokůpkem před jeho popravou
a od toho okamžiku nesla
strašlivě znějící přezdívku
Tonka Šibenice, se tribunál
rozhoduje, zda ji přijme do
nebe nebo vyhodí k branám
pekelným. Krásné písničky
evokují atmosféru nebe,
kam nebeský tribunál nakonec hrdinku pošle.
Smích i slzy vyvolával neskutečný příběh, který se
v „pražské galerce“ opravdu stal a odvíjel se nyní
před zraky diváků v podání
Jitky Sedláčkové a Ireny
Duškové (hru nastudoval Jaroslav Dušek). Neuvěřitelné.
Nadčasové.
Životní příběh Tonky Šibenice nepřibližuje jen dobu
19. století, ale také nám
všem připomíná, že bychom
neměli nikoho soudit, pokud
neznáme pozadí jeho činů.
Představení podtrhl přídavek Jitky Sedláčkové a Ivety
Duškové ve formě spontánního vyprávění z jejich běžného života a práce, při kte-

Život v obci

Neuvěřitelná podívaná
rém se opravdu každý bavil,
smál a nakonec zaručeně
odcházel domů s dobrou
náladou.
Ráda bych poděkovala za
tento nevšední večer a společenský zážitek obecním
úřadům Dobřejovic, Modletic a Herinku a jejich kultur-

ním komisím za realizaci
skvělého nápadu a jeho finanční podporu.
Sváteční atmosféru podtrhly i prostory Modletického zámku a možnost občerstvení, poděkování proto
patří i majitelům a obsluze.
Největší zásluhu na opravdu
krásném večeru měli však

hlavně diváci, kteří byli podle slov Jitky Sedláčkové báječné publikum, které si zaslouží obdiv a poděkování.
Při odchodu projevili téměř všichni, se kterými jsem
se loučila, přání další společné akce. Tak zase někdy
příště.
Libuše Charvátová
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Důležitá číslavvvv

Porucha vody
a kanalizace
840 111 322
Porucha elektřiny
840 850 860
Porucha veřejného
osvětlení – Eltodo
800 101 109

Důležité státní úřady
■ FINANČNÍ ÚŘAD územní pracoviště v Říčanech
Politických vězňů 1233/40, 251 01 Říčany u Prahy
Kontakty: Telefon: 323 627 305, 323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Provozní doba podatelny:
PO a ST
08.00–17.00 hodin
ÚT a ČT
08.00–15.30 hodin
PÁ
08.00–14.00 hodin

■ OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Praha - východ
Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

Porucha plynu
272 767 300
SOS 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Policie Nupaky
služebna 974881750,
602306298,
hlídka v autě 727968532
Obecní policie Vestec
telefon 24 hodin denně
739 156 156
e-mail 24 hodin denně:
tomas.gusz@opvestec.cz
náš policista se jmenuje
Tomáš Gusz a telefon
na něj je 720 030 840

Kontakty: Telefon: 284 005 401, Fax: 284 005 404
E-mail podatelny: posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh

■ ÚŘAD PRÁCE kontaktní pracoviště pro Prahu-východ
Zprostředkování zaměstnání: Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7 - Holešovice
Kontakty: Telefon: 950 151 111, Fax: 950 151 302
e-mail: posta@py.mpsv.cz
Úřední hodiny: PO a ST
08.00–12.00, 13.00– 17.00 hodin
ÚT a ČT 08.00–11.00 hodin
PÁ 08.00–11.00 hodin
(jen noví uchazeči o zaměstnání
a pozvaní)

Podniková lesní MŠ v Průhonicích
nabízí volná místa dětem od 2,5 let.
Školka se nachází v krásném prostředí
v parku průhonického zámku,
památky UNESCO.
Informace: Mgr. Olga Brožová, tel. 606 223 154
brozovaolga@seznam.cz
Prosíme o nahlášení do konce června 2016.

Hodí se
Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26,
25101 Dobřejovice
Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
Úřední hodiny nově:
pondělí 14.00–18.00 h.
středa
9.00–12.00 h.
a14.00–18.00 h
E-mail:
obec.dobrejovice@
volny.cz
www.dobrejovice.eu
Pošta – Dobřejovice
Úřední hodiny:
PO, ÚT, ČT a PÁ
8–11 a 13–16 hodin
ST 8–11 a 13–17 hodin
Můj obchod
- na návsi
Otevírací doba:
Pondělí až pátek
6.45–18 hodin
Sobota 6.45–12.30 hodin
Sběrný dvůr
Dobřejovice
Otevírací doba: zimní
období 1. 11.–31. 3.
po–pá 9.00–16.00 hodin
sobota 10.00–14.00 h
neděle a státní svátky
zavřeno
Příjem odpadů do zařízení Sběrného dvora Dobřejovice lze jednorázově
sjednat individuálně, po
vzájemné dohodě stran,
odlišně od platné provozní doby telefonicky na
603 168 974 (provoz SDD).

Čtěte v rubrice
Co se do zpravodaje nevešlo na
www.dobrejovice.eu
■ Kvalitní podzim života:
o pečovatelské službě
pro seniory ve Vestci

Měsíčník
Dobřejovický zpravodaj,
duben 2016
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