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Dobřejovický
zpravodaj
Run and Help
T

řetí ročník Run and Help je za námi. Naběhané, naskákané i naježděné kilometry prospěly nejen našemu zdraví, ale především každý z nás přispěl malé Simonce na novou sportovní protézu, aby i ona mohla
běhat. Mnohokrát všem účastníkům
děkujeme a věříme, že si odpoledne při
krásném počasí užili malí i velcí.
Skvělé bylo i letos občerstvení, které
připravili občané Dobřejovic opět v režii restaurace „Vlastními silami“ (a že
jich bylo). Vše vypadalo lákavě.

Kdo ochutnal, neprohloupil. Všechno bylo výtečné. A výtěžek „mistrů kuchařů“ byl rovněž připočten k vybrané
částce.
Celkově jsme za obec Dobřejovice,
která se v historii Run and Help připojila jako úplně první v ČR, poslali 20 tisíc
korun. A to je fakt skvělá zpráva.

www.dobrejovice.eu

v Dobřejovicích
po třetí

Život v obci
Radost Simonce udělali i ti, kteří jí
napsali nějaký ten milý vzkaz. Poděkování na tomto místě patří ale i malým
fotbalistům z Radošovic, kteří dopoledne v Dobřejovicích na turnaji vybojovali
1. místo.
Diplom se vzkazem pro Simonku
všichni podepsali a oběhli na její počest i vytyčenou tra3 (i když z dopoledne měli naběháno spoustu metrů).
Nakonec se vyfotili a přispěli i zvolenou částkou do pokladničky. Simonka
bude mít určitě radost. Děkujeme.
Sázela se také památná lípa. Nejen
aby v Dobřejovicích připomínala 100 let
založení České republiky, ale i společné
úsilí nás všech pomoci těm, kteří to potřebují. Akce, na kterých se lidé baví
a setkávají. Tyhle akce mají smysl a dostávají i další lidský rozměr.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravě a realizaci celé akce - spolkům,
firmám i jednotlivcům. Jsem velmi ráda,
že těch, kteří s přípravou akce pomáhají,
je čím dál tím více.
Patronem pro letošní III. Ročník RaH
v naší obci byl Marek Hilšer, který Dobřejovice navštívil již v rámci své volební
kampaně na prezidenta republiky
a neváhal přijmout pozvání ke druhé
návštěvě.
(Pokračování a další foto na str. 5)
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Dobřejovický zpravodaj
Život v obci
41. jednání zastupitelstva
se uskutečnilo dne 5.4.2018.
Zúčastnilo se ho mimo zastupitelů, 9 obyvatel Dobřejovic. Co bylo schváleno,
o čem se hlavně jednalo

■ Schválení závěrky
a závěrečného účtu MŠ
za rok 2017
Hospodaření MŠ za rok
2017 skončilo přebytkem ve
výši 42 040 Kč. Veřejnoprávní kontrolou v MŠ Korálek
za rok 2017, nebyly zjištěny
žádné nedostatky.
Na základě těchto skutečností byla schválena odměna pro ředitelku školky za
rok 2017 ve výši 25 000 Kč
z přebytku v hospodaření.
Zbývající úspora v hospodaření MŠ v roce 2017 ve výši 17 040 Kč se převede do
rezervního fondu.
Roční příspěvek obce na
provoz MŠ v roce 2018 zastupitelé schválili ve výši
930 000 Kč.

■ Nařízení obce č. 1/2018
o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje
na území obce
Zastupitelstvo obce schválilo nařízení obce č. 1/2018
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce. Bližší informace, co
to přináší občanům a jak
postupovat v případě porušení tohoto nařízení Vás informuji v samostatném článku tohoto zpravodaje.

■ Volba předsedy a členů
kontrolního výboru
Jelikož se na předešlém zastupitelstvu nepodařilo dovolit chybějící členy a předsedu KV, o čemž jsem Vás informoval v předešlém zpravodaji, byla volba opět
zařazena na program ZO.
Oslovil jsem zastupitele
paní Mikuškovou a pana

Informujeme vás

Zprávy ze zastupitelstva
Stárka, zda-li by byli ochotni
vykonávat funkci předsedy
KV, kterou dle zákona může
vykonávat pouze zastupitel.
Bohužel oba kandidaturu
odmítli a jiný návrh nebyl
vznesen. Jelikož tuto funkci
někteří zastupitelé ze zákona vykonávat nemohou bude velice obtížné tuto funkci
obsadit. Zároveň nebyl navržen žádný kandidát na člena
KV, tudíž volba bude zařazena opět na následující ZO.

■ Audit obce na rok 2018
Byli předloženy nabídky
dvou firem na provedení
interního auditu obce.
Několik oslovených firem
vzhledem k velkému vytížení bohužel odmítlo zakázku
přijmout.
Rozsah činností dle předložených nabídek byly u obou
firem rozdílné a zároveň nabídnuté ceny se násobně lišily. Z tohoto důvodu se zastupitelé usnesli výběr firmy
k provedení auditu odložit
do předložení třetí nabídky.

■ Návrh na zřízení
věcného břemene
se společností ČEZ
Na základě žádosti firmy
ČEZ Distribuce a. s. o zřízení
věcného břemene na rozšíření kabelového vedení VN
pro připojení odběratelské
trafostanice na pozemku
parc. číslo 757 zastupitelé
zřízení věcného břemene za
úplatu odsouhlasili.

■ Záměr odkupu pozemků
- místní komunikace
v lokalitě
Mlýnský Rybník
Byl schválen záměr odkupu
pozemků místních komunikací v lokalitě Mlýnský rybník
o což obyvatelé této lokality
dlouhodobě obec žádají.
Pozemky doposud vlastní
soukromý majitel a jsou zatí-

ženy exekucí. Z tohoto důvodu odkup nebyl doposud
možný. Jelikož se rýsuje
možnost
tyto
pozemky
z exekuce vyčlenit, věřím, že
se již povede tyto komunikace začlenit do majetku obce.

■ Zpráva o výsledku
přezkoumání
hospodaření obce
za rok 2017
Kontrolou přezkoumání
hospodaření obce za rok
2017 provedené odborem
kontroly Středočeského kraje nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

■ Zpráva
finančního výboru
Na základě návrhu pana
Sklenáře byla provedena finančním výborem kontrola
vyplácení měsíčních odměn
neuvolněným členům zastupitelstva od počátku volebního období do konce ledna 2018.
Kontrolou bylo zjištěno,
že v roce 2016, 2017 a v lednu 2018 byl příplatek za
obyvatele chybně vyplácen
ve dvojnásobné výši všem
neuvolněným zastupitelům.
Příplatek za funkci člena
stavební komise a předsedy
výboru betonárna nebyl vyplácen.
Na základě těchto pochybení byla vyplacena částka
za celé období jednotlivým
neuvolněným členům zastupitelstva následovně:
Nebylo vyplaceno panu
Sklenářovi 2014 Kč a panu
Stárkovi 614 Kč.
Byla vyplacena vyšší částka
panu Těšíkovi o 3343 Kč,
paní Marcinkové o 4263 Kč,
paní Mikuškové o 5320 Kč,
panu Brotánkovi o 5320 Kč,
panu Čmolíkovi o 5320 Kč
a panu Kudláčkovi 5474 Kč.

Na základě tohoto zjištění
se zastupitelstvo usneslo uzavřít dohody o vyrovnání nedoplatků a přeplatků, vyjma
pana Těšíka, kterému bude
kompenzováno formou daru, jelikož své odměny daroval na dobročinné účely občance obce Dobřejovice.

■ Informace k plnění
usnesení 2018/40/12
a informace
k aktuálnímu stavu
změny č. 2 ÚP
Byla podána informace
o seznámení výkonného pořizovatele o vypuštění změny
využití pozemku č. 759 v k. ú.
obce Dobřejovice v lokalitě
Z2-7 z právě probíhající změny č. 2 ÚP Dobřejovic. Jedná
se o pozemek pro výstavbu
betonárny.

■ Průzkum
dopravního zatížení obce
V průběhu května proběhne průzkum dopravního
zatížení obce. Průzkum provede zdarma firma Akustika.cz prostřednictvím zástupce pana M. Pospíšila,
občana naší obce.
Za tuto vstřícnou nabídku
mnohokrát děkujeme.

■ Propojení cyklostezky
s obcí Herink
Na základě jednání se starostou obce Herink a z důvodu plánované výstavby
lávky přes silnici 101 soukromým investorem se vyskytla
reálná možnost vybudování
propojení cyklostezek zmíněných obcí.
Jelikož zastupitelé vyslovili souhlas, bude společně
s obcí Herink zadána studie
proveditelnosti.

Příští jednání zastupitelstva
se koná dne 7. 6. 2018
Jan Krejčí, starosta

Co dělat pokud Vás osloví

na území obce podomní či pochůzkový prodejce?

O

bec vydala nařízení na základě
kterého je podomní a pochůzkový prodej pod pokutou
10 000 Kč v obci Dobřejovice zakázán.
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Tímto bude naše obec uvedena v seznamu Středočeského kraje, kde je tento prodej zakázán. Jelikož při porušení
hrozí nemalá pokuta, mnozí prodejci tyto seznamy sledují, příslušné obce nenavštěvují, čímž se podomní či pochůzkový prodej jistě i v Dobřejovicích sníží.
■ Co si pod pojmy podomní a pochůzkový prodej představit?
Podomním prodejem se rozumí všechny formy prodeje zboží a poskytování

www.dobrejovice.eu

služeb bez předchozí objednávky, případně i pouhá nabídka zboží či služeb,
které jsou provozovány fyzickými osobami či zástupci právnických osob obchůzkou jednotlivých bytů, domů nebo
objektů sloužících k rekreaci.
Pochůzkovým prodejem se rozumí nabídka, prodej či poskytování služeb provozovaných mimo provozovnu k tomu
určenou formou pochůzky, bez prodejního zařízení, při němž je zákazník vyhledáván na veřejně přístupných místech.
■ Tento zákaz se netýká těchto vyjímek:
Předem ohlášený a OU Dobřejovice
schválený prodej zboží a poskytování slu-

žeb při různých sportovních, kulturních,
nebo společenských akcích a slavnostech,
v pojízdných prodejnách, ohlášený stánkový prodej a ohlášené veřejné sbírky.
■ Jak se zachovat pokud Vás neohlášený
a nevyžádaný prodejce navštíví?
K zjištění takovéhoto prodejce a jeho
sankcionování velmi pomůže Vaše spolupráce.
Pokud Vás takovýto prodejce navštíví,
neprodleně kontaktujte obecní polici telefon 739 156 156, státní policii telefon
158, či vedení obce telefon 725 021 828.
Jan Krejčí

Dobřejovický zpravodaj

Konstatuji a jsem rád

K

onstatuji a jsem rád, že
stále ve větší míře se
objevují na stránkách
Dobřejovického zpravodaje
zprávy a informace z různých akcí pořádaných v obci a to jak pro děti i dospěláky a informace o přírodě
v našem katastru a blízkém
okolí.
Co se mi ovšem nelíbí, jako v posledním zpravodaji
/duben 2018/ je celá strana 3
s podtitulky: Život v obci,
Listárna.
Viz. Jiří Kappel, Pavel Brotánek článek-Parta skvělých
kamarádů a „Dobřejovické
noviny“. K tomu se nechci
vyjadřovat. Dal jsem tomu
název-Inženýrská odyssea.
Celkově bych to shrnul to
jednoho citátu: Potrefená
husa se vždy ozve!
Paní Jiřině Šubrtové bych
rád odpověděl na její článek
Peníze až na prvním místě
aneb Závist? Závist!
Vy jste se rozhodla napsat
a já jsem se rozhodl na Váš
článek odpovědět podle mého názoru. Uvádíte mimo jiné, že jste byla 21 let osobou samostatně výdělečně

činnou /OSVČ/. Pracovala jste
šestnáct i osmnáct hodin
denně a to včetně svátků,
sobot a nedělí a nemohla
odříci jedinou zakázku atd.
Vydělávala hodně peněz
a neměla na nic jiného čas.
Potud s Vámi souhlasím
a víte proč?
Máme dosti společného.
Jako OSVČ jsem začal podnikat v roce 1993, to znamená,
že podnikám letos již 25 let.
Mimo to jsem byl stále a to
až do roku 2012 ještě navíc
v zaměstaneckém poměru.
Moje pracovní vytížení bylo 4 dny v zaměstnání, potom 4 dny zdánlivého „volna“. V těchto čtyřech dnech
zdánlivého volna jsem 3 dny
podnikal a jeden den jsem si
dovolil nechat volný, abych
se z toho nezbláznil. Tak to
šlo stále dokola.
Proto věřím Vám a vy můžete věřit i tomu, co zde
uvádím. Ano pracovní doba
OSVČ není ničím ohraničena
a když jsou zakázky a chcete vydělat slušné peníze,
musíte se tomu plně věnovat, abyste neztratili zákazníky a není na nic jiného
čas. Také jsem vydělával
dosti peněz.

Co však nemohu z Vašeho
článku pochopit je to, že se
zastáváte zastupitelů pana
Mgr. Čmolíka a Ing. Brotánka?
Nemám nic proti oběma,
všechna čest za to, co případně pro obec za dobré finanční ohodnocení vykonají. Důvody a argumentace, které
následně uvádíte na jejich
obranu si však silně odporují
tomu, co tvrdíte o své osobě
ve Vašem článku.
To znamená jediné, stále
se rozrůstající obec asi potřebuje starostu a případně dva
uvolněné zastupitele, ale zastupitele, kteří se této finančně ohodnocené činnosti
pro obec budou věnovat plně a velkým nasazením, aby
to množství vynaložených
prostředků na „obecní úředníky“ bylo v obci taky vidět!
Pokud by se našel někdo,
kdo by se tomu věnoval s plným nasazením pro veřejné
blaho tak, jako vy a já v případě OSVČ v podnikání, tak
to by bylo terno!!!
My jsme však oba pracovali za své a pro sebe. Proto to
nasazení z naší strany.
Vy obhajujete stávající zastupitele, že v tomto přípa-

Světí účel prostředky?
O

mlouvám se, že jsem
pro starosti a nasazení nenašel dříve
čas, abych podal svůj pohled na mlžení, lži, názorové veletoče, které jsou od
února šířeny ve veřejném
prostoru naší obce.

Chci předeslat: Když
jsem se více než před jedenácti lety přestěhoval spolu se svými rodiči do Dobřejovic, našel jsem zde
vstřícnou přátelskou atmosféru, férové jednání, výborné sousedy a pomoc ve
všem, kde bylo potřeba.
V roce 2010 jsem byl zvolen do Zastupitelstva obce.
Jako zastupitel a později
i odpovědný redaktor Dobřejovického
zpravodaje,
který jsem založil.
Později, kdy se této práce ujala paní Charvátová,
pracuji jako člen redakční
rady. Za celou tu dobu
jsem absolvoval rozhovory
asi s 200 občany. Měli jedno společné: všechno přátelské, co jsem poci3oval po
přestěhování do Dobřejovic. Slyšel jsem slova chvály
na soužití v obci, na vstříc-

né férové sousedské vztahy. Přirozeně, že lidé vyjadřovali své náměty a připomínky, z nichž se za ty roky
podařilo v obci mnoho zrealizovat. Tak to fungovalo
řadu let.
Zejména v posledních
dvou letech zdravá výměna
názorů přešla v napadání,
diskreditaci, šíření nepravd
a osočování některých členů zastupitelstva. Za tímto
účelem začaly vycházet
Dobřejovické noviny, snažící se ponižovat.
Někteří lidé se nezamýšlí,
co je či není pravda, co je
vyslovená lež, navíc články
nejsou podepsány. Uvedu
několik příkladů:

■ K místostarostům.
Návrh ustanovit v naší
obci dva neuvolněné místostarosty prezentoval pan
Sklenář již před více jak
třemi lety na schůzce, kterou svolal po volbách do
tohoto zastupitelstva. Na
schůzce byli přítomni všichni čtyři členové dvou volebních uskupení.
Tehdy zdůrazňoval, jak
ustanovení dvou neuvolně-

ných místostarostů bude
pro obec přínosné a požádal o podporu své kandidatury na tento post.
Tato myšlenka byla zrealizována
zastupitelstvem
tento rok v únoru.
Srovnejte co všechno kolem tohoto panem Sklenářem původně navrhovaného řešení bylo některými
členy Moderních Dobřejovic rozpoutáno: urážení,
pomlouvání,
ponižování,
karikování, nepravdy...

■ K betonárce.
Většina z vás asi není seznámena s tím, jak vše
probíhalo, a že celou kauzu měli možnost zamítnout Moderní Dobřejovice
hned na prvním jednání
zastupitelstva k této problematice.
Neudělali to. Proč? Tehdy
jsem jako jediný zastupitel
hlasoval proti, paní Marcinková a pan Těšík se zdrželi.
Co o tom vše napsali a šířili ve veřejném prostoru,
na sociálních sítích a v článcích MD? Při slušném věcném projednávání bych čekal za ty nepravdy omluvu...

Život v obci

Listárna
dě nelze od nich nic žádat,
protože k tomu existují
osobní důvody a problémy.
Takto je to v případě některých zastupitelů z vašeho
pohledu na věc omluvitelné,
což je ne trochu, ale hodně
vedle! Oni pracují pro občany obce a pro obec celkově.
To je realita. Stávají se veřejnými osobami a podle toho musí jednat. Za svoji činnost, kterou mají občané ze
zákona právo kontrolovat
jsou finančně odměňovány
z peněz nás všech.
Mimo jiné ještě uvedu to,
že jsem měl také v průběhu
minulých let než zemřeli staré a nemocné rodiče, vychovával dvě děti a moje manželka nemocnou maminku,
která zemřela v 94 letech.
Na závěr Vás chci upozornit, že jste asi nepochopila
smysl rčení: Peníze jsou vždy
až na prvním místě.
Hezký den a a3 se vše daří přeje
Zdeněk Pešek, Vačkářova
293, Dobřejovice

06. 04. 2018

Slovo zastupitele
Chci poděkovat všem,
kteří mně osobně, v Dobřejovickém zpravodaji i jinak vyjádřili podporu a šíření nepravd odsoudili.
Upřímně jim děkuji.

■ K podávání podnětů
na Ministerstvo vnitra
Objevilo se něco, čemu nechci ani uvěřit. V občanských
záležitostech při správě obce
jsme si vše řešili sami. Měli
jsem jako obec dobrou pověst. Platí to ještě?
Na Ministerstvo vnitra byla panem Sklenářem zaslána řada podání, jinak podle
všeobecně přijatého označení se to nazývá udání.
Přece je známá zkušenost, že zatahování úřadů
do sporů v obci rozhádalo
sousedy na generace. Nikdo
přeci nechce netransparentnost ve veřejných věcech.
Jsem pro férovost a slušný demokratický postup
a ne konat podle falešného hesla „Účel světí prostředky”.
Martin Čmolík

www.dobrejovice.eu
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DUBEN v mateřské školce Korálek
Život v obci

B

ěhem měsíce dubna se
v naší školce uskutečnily dvě akce, a to
„Dopravní výchova s lišákem
Foxíkem“, kde si děti na
vlastní kůži vyzkoušely nebezpečné a naopak správné
chovaní v nejrůznějších situacích, které se jim mohou
přihodit venku na ulici.
Také nás navštívil oblíbený Cirkus Adonis – děti se

na chvilku proměnily v malé
kouzelníky a pomáhaly kouzelníkovi s čarováním. Dokázaly společně vykouzlit barvené šátky, květiny ba dokonce i roztomilé králíky,
které si v závěru představení
mohly i pohladit.
Celý měsíc nám přálo krásné počasí, a tak si děti konečně po dlouhé zimě mohly užít sluníčka a dovádění
na školní zahradě.
Kolektiv MŠ Korálek

Jarní úklid
v Dobřejovicích

J

ak je již u nás tradicí, tak
i letos 7. dubna 2018
pořádaly
Myslivecké
sdružení Dobřejovice a Obecní úřad Dobřejovice jarní
úklid obce a okolí, a že bylo
co uklízet.
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Zúčastnilo se asi 50 občanů a sebralo se přes 1500 kg
odpadků. Po úklidu se valná
většina uklízečů či sběračů
sešla na zadním fotbalovém
hřišti, kde každý dostal špekáček.
Děkuji všem, kteří přišli,
a velmi si vážím toho, že dokáží věnovat naší vesnici svůj
volný čas. Snad si z toho vezmou příklad i ostatní a příště
se k nám připojí.
Jan Krejčí, starosta

www.dobrejovice.eu

Sokol
Hurá na fotbal FKDobřejvice
N
ašim fotbalistů se dařilo se střídavými úspěchy. Zde uvádíme jejich
výsledky od zahájení jarní části
soutěží.
● Dobřejovice–Čestlice 0:0,
● Strančice–Dobřejovice 2:1 (1:1),
● Dobřejovice–Struhařov 3:1 (2:1),
● Mukařov–Dobřejovice 0:4 (0:3),
● Dobřejovice–Březí 2:1 (1:1),
● Dobřejovice B–Všestary 2:2 (1:1),
● Sluštice–Dobřejovice B 1:3 (0:1),
● Dobřejovice B–Kostelec u Křížků B 0:0,
● Doubek–Dobřejovice B 3:0 (2:0),
● Dobřejovice B–Radošovice 0:0,
● Senohraby B–Dobřejovice B 0:2 (0:1).

Zveme na domácí zápasy FK:
Dobřejovice B – Kamenice
neděle
13. 5. 2018 v 17 hodin

Dobřejovice - Stříbrná Skalice
neděle
20. 5. 2018 v 17 hodin
Dobřejovice B – Doubravčice
neděle
27. 5. 2018 v 17 hodin
Dobřejovice – Ondřejov
neděle
3. 6. 2018 v 17 hodin
Dobřejovice B – Louňovice
neděle
10. 6. 2018 v 17 hodin
Připravil Martin Čmolík

Dobřejovický zpravodaj

Run and Help v Dobřejovicích po třetí
(Pokračování ze strany 1)

Pro čtenáře Dobřejovického zpravodaje napsal: „Dobřejovický Run and Help byla
velice příjemná akce, na kterou budu rád vzpomínat.
Nejenže to byla skvělá příležitost, jak zase jednou protáhnout své tělo, ale možnost přispět na dobrou věc
dala sousedskému setkání
hlubší rozměr.
Vybraná finanční částka,
která pomůže malé Simonce
k získání sportovní protézy, je
dobrá zpráva o tom, že jsou
v naší zemi stále lidé, kterým
nejsou lhostejné osudy lidí,
kteří potřebují pomoc.
Dobřejovičtí občané mohou mít dobrý pocit, že se
dobré dílo podařilo. Velice
mě také těšilo, že jsem se

Život v obci
během odpoledne mohl zúčastnit zasazení mladé lípy.
Mám totiž lípy rád, jelikož hezky voní, ale především proto, že jsem pod lípou kdysi požádal o ruku
svou ženu. A tak jsem to
nedělní zasazení lípy v Dobřejovicích bral i tak trochu
osobně a symbolicky.
Děkuji organizátorům celé
akce za energii, kterou věnovali ku prospěchu ostatních, a velice si vážím milého
pozvání. Bylo mi ctí i potěšením být s vámi a těším se na
další setkání.“ Marek Hilšer
Připravila Libuše Charvátová

5
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Lovy beze zbraní
■ V každém ročním období
i za každého počasí se dá zachytit příroda v Dobřejovicích
a blízkém okolí trochu jinak.
Momenty na fotografiích
slouží k uchování vzpomínek
na něco, co mnohdy velmi
rychle pomíjí.
Zkuste se podívat a hádat,
kde najdete tyhle krásy, které jsou zachyceny v rubrice
Lovy beze zbraní. Rozluštění
najdete v příštím čísle zpravodaje.
■ Pokud se i vám na vašich
toulkách, výletech a procházkách v našem regionu podaří
zachytit něco, o co byste se
rádi podělili se čtenáři Dobřejovického zpravodaje, zašlete
svoje „úlovky“ do redakce na
e-mail:
zpravodaj@dobrejovice.eu

Pečeme s Filipem

Kokosky
Ingredience:
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● 200 g kokos strouhaný
● 200 g cukr krupice
● 200 g bílky
● 20 g meruňkový džem
● 75 g bílky
Kokos, cukr a bílky se nahřejeme na teplotu lidského
těla a následně stáhneme
z plotny. Přidáme džem
a necháme uležet do druhého dne. Přidáme 75 g bílků
a stříkáme sáčkem, nebo
přes silný pytlík
Pečeme na 160 stupňů C do
růžova.
Přeji všem pěkně mlsání
Filip Maixner

www.dobrejovice.eu
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Lovy beze zbraní

Uhádli jste?
■ Všechny fotografie v minulém čísle zachytily jeden krásný jarní den po cestě k protržené hrázi bývalého rybníka
(za silnicí Jesenice – Říčany) –
nemůžete minout. Takové přírodní krásy tam můžete spatřit. Jen se umět dívat kolem
sebe. Nenáročná procházka.

3

éto se blíží a pokud
přemýšlíte o vhodné
depilaci a nevíte, jakou metodu si vybrat, zde
je pár typů.

Depilace znamená dočasné odstranění té části
chloupků, která je na povrchu kůže. Depilace může
být mechanická (žiletky, holící strojek, pinzeta) nebo
chemická (depilační krémy,
pěny a gely).
Epilace je trvalé odstranění chloupků. Může být
opět mechanická (cukrová
pasta, vosk, epilační strojek)
nebo dlouhodobá (epilace
laserem, fotoepilace, epilační jehla).
Určitě nejrychlejší a nejrozšířenější způsob odstraňování chloupků je depilace žiletkou. Tato metoda je snadná
a rychlá, ale chloupky během
několik dní znovu narostou.
Kromě toho, holení žiletkou
některým ženám způsobuje
nepříjemné vyrážky, zarůstaní chloupků a občas nepříjemné pořezání, hlavně při
holení nohou.
Při chemickém odstranění
chloupků pokožka zůstane
hladká a je bezbolestná. Ale
jde o chemickou metodu,
kde se chloupky chemicky
rozpouštějí. Přípravky mohou vyvolat alergickou reakci, určitě ji nepoužívejte
v oblasti tváře a bikin.
Epilace laserem se provádí
na specializovaných kosmetických pracovištích. Laserový paprsek o přesné dané
frekvenci je pohlcen vlasovým folikulem, který se
v důsledku zásahu laseru
rozpadne. Chloupek pak samovolně vypadne a už znovu nenaroste.
Nevýhodou je vysoká cena. Zákrok se musí několi-

www.kosmetickysalonzn.cz

Depilace versus epilace
L

krát zopakovat. Závisí to od
barvy chloupků a od barvy
pokožky. Ideální je mít světlou ple3 a tmavé chloupky.
Vhodné období pro epilaci
laserem je podzim, zima.
Fotoepilace – IPL epilace.
Základ ošetření tvoří světelné impulzy, které zahřejí
vlasový folikul na teplotu
cca 75 stupňů C a tím ho natrvalo zničí. Konečný výsledek je závislý na barvě pleti,
barvě chloupků, věk osoby,
hormonální rovnováze, výška použitého zařízení atd.
Ani vyškolený odborník
vám nezaručí 100% úspěš-

nost odstranění chloupků,
nedokáže přesně určit kolik
sezení bude potřeba a zda
epilace bude trvalá. Opět
i zde je vhodným obdobím
pro epilaci podzim a zima.
Epilační jehla je metoda
vhodná pro ošetření malých
ploch jako např. horní ret
nebo brada. Elektrickou jehlou se odstraňuje chloupek
po chloupku. Tady nezáleží
na barvě chloupků ani na
vašem fototypu.
Epilační strojek je opravdu
pro silné povahy, ale díky
novým technologiím se stává
víc snesitelným. Kdo si na
něj zvykne, už nedá epilátor
z ruky. Použití je snadné, pohodlné a efekt dlouhodobý.
Epilace voskem, tato metoda je bolestivější, ale je
rychlá,
relativně
levná
a o chloupcích nebudete vědět pár týdnů.
Po nanesení vosku se papírovým proužkem strhávají
chloupky proti směru růstu,
čím se ale asi v 15–30%
chloupky přetrhnou. Vosk
odstraňuje nejen chloupky,
ale i živé buňky na horní
vrstvě pokožky. Proto je bolestivá. Vosky obsahují chemické složky, většinou konzervační látky, které můžou
u citlivých jedinců vyvolat
alergickou reakci.
Epilace cukrovou pastou je
méně bolestivá jako epilace
voskem, ale po každém vytrhnutí jsou nové chloupky
jemnější a řidší, takže další
ošetření už není tak bolestivé. Cukrová pasta je čistě
přírodní produkt, není testována na zvířatech, nezpůsobuje alergické reakce. Jako konzervant je zde použitý cukr, který vzhledem
k své koncentraci zabraňuje

Informujeme vás
množení bakterií. Hodí se
hlavně na depilaci citlivějších oblastí těla, jako jsou
intimní
partie,
podpaží
a obličej. Cukrová pasta se
nanáší proti směru růstu
chloupků a strhává se po
směru růstu.
Epilační cukrová pasta odstraňuje pouze chloupky
a odumřelé ple3ové buňky.
Proto je velmi šetrná k citlivé pokožce dokonce i v případě ekzému nebo psoriáz
a je vhodná i pro diabetiky.
Pokožka je po epilace
krásně hladká a chloupky
po epilaci nemají tendenci
zarůstat. Vzhledem k delšímu času ošetření jednotlivých partií, je cena o něco
vyšší než epilace voskem.
Po epilaci voskem i cukrovou pastou by vám měla pokožka vydržet bez chloupků
2–4 týdny, ale záleží v jaké
fázi růstu byli chloupky, ne
všechny se podaří najednou
epilovat.
Když si nevíte rady, jakou
metodu zvolit, poraUte se
s odborníkem. Každá jsme jiná, máme rozdílné fototypy
kůži, barvu chloupků, jejich
sílu a hustotu. I když vaší kamarádce např. fotoepilace
vyhovuje a má výsledky, nemusí zrovna tato metoda
vyhovovat vám.
Já osobně mám například
ráda epilaci cukrovou pastou a to pro její vlastnosti
a složení, že je šetrná k pokožce. Nezáleží na tom jestli
máte světlé nebo tmavé
chloupky, jaký máte fototyp
kůže. Může se s ní epilovat
i v období těhotenství,
vhodná je pro kojící maminky, pro osoby s problémy se
štítnou žlázou atd. Už za 24
hodin po epilaci, můžete na
sluníčko nebo do sauny.
Zuzana Novosadová

www.dobrejovice.eu
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Výhled z podjezdu dálnice
směrem k Průhonicům s poměrně zdařilými graffiti.

Výlety za humna

Výlet
do Nupak,
Čestlic a pod dálnici

Z

vu vás na další objevování našeho okolí.
Tentokráte se vydáme
přes Nupaky dále po nových
stezkách do Čestlic. Tam mimo jiné objevíme schovaný
podchod pod dálnicí.
Délka trasy: 8 km
Terén: vhodné na suché období, část cesty může
být za vlhka blátivá
Mapa výletu:
1url.cz/@DoNupak
Z naší návsi se vydáme po
Čestlické až na kraj obce,
kde budeme pokračovat stále rovně do kopce směrem
na Nupaky.
U bývalé Tescomy dnes
poprvé podejdeme dálnici
D1. Hned za prodejnou Auto Opat se dáme směrem
doprava a projdeme nupac-

kou obchodní zónou. Po
chvíli se za prodejnou levných potravin vydáme doleva a pokračujeme až k cestě
vedoucí podél potoka.
Napravo je k dispozici
pěkné dětské hřiště. My se
ale vydáme doleva a ulicí
Kruhová dorazíme až na
„hlavní“ ulici Nupacká. Po
ní se dáme doprava do centra obce.
Za
bývalou
restaurací
„U dřevorubce“ (nyní pizzerií) zabočíme doleva na nově zbudovanou a skvěle
udržovanou cestu s travnatým povrchem, doprovázenou alejí stromů.
Asi po půl kilometru dojdeme na křížení polních
cest s přírodním hřištěm.
Naše cesta povede doleva,
kde se již na obzoru rýsují
Čestlice.

Zamíříme směrem k nepřehlédnutelnému Hornbachu a u něj pak po chodníku až na čestlickou náves.

Na ní se vlevo od basketbalového hřiště dáme malebnou a skrytou Velkou uličkou. Po pár metrech zástavba končí a procházíme zeleným pásem, který Čestlice
odděluje od obchodní zóny.
V ní se vedle objektu Draeger nachází vstup do podjezdu pod ulicí Obchodní
a pod dálnicí D1. Schválně,
kdo z vás si ho dodnes při
jízdě autem po Obchodní
všiml? Já tedy ne.
Za podjezdem se napojíme na rozestavěnou cyklostezku v plánované obchodní
zóně (která v současném
stavu může být zamokra
rozbahněná).
Dál budeme pokračovat
vlevo směrem ke kruhovému objezdu, kolem střelnice
směrem k areálu SEVERE.
Ten je po většinu času průchozí a dostaneme se jím
pohodlně na nupackou silnici. Po ní se již vydáme z kopce zpět domů.
Hezkou vycházku přeje Jan
Chvátal

Polní cesta z Nupak směrem na Benice.
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Podrobnou mapu si můžete prohlédnout v počítači nebo mobilu
na odkazu uvedeném v popisu trasy.

www.dobrejovice.eu

Čestlice odděluje od obchodní zóny pruh zeleně.
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■ Kdo také žije v Dobřejovicích

M

ezi námi v Dobřejovicích máme milou
osobu - Mgr. Pavlu
Brhlíkovou, která by mnohým z vás mohla být přínosem a pomocí v některých
problémových životních situacích.

Ráda by vám sdělila, že
můžete její pomoci využít.
Požádala jsem ji, abychom
Vám ji představili a touto cestou přiblížili její dovednosti.
Dobrý den, musím potvrdit, že jste mne touto prosbou přece jen zaskočila.
Dcera mi však radí, že o nic
nejde :) ...
Tak tedy : Rodina mého
pradědečka Josefa Dvořáčka, přišla do Dobřejovic
koncem 19. století a usadili
se v dnešní ulici Skalická. Já
žiji v Dobřejovicích od svého
narození. Mám dvě děti,
dcera studuje práva na UK
Praha, syn je studentem stavební průmyslovky.
S manželem se celý život
věnujeme
společenskému
tanci, rádi cestujeme. Baví
mě výtvarné umění, hudba ,
historie. Pravidelně se věnuji kondičnímu cvičení, pilates, ráda jezdím na kole
v okolí Dobřejovic nebo
v jižních Čechách.
Vždy mě bavila práce s dětmi, při studiích jsem vedla
různé kroužky, jezdila na letní tábory jako vedoucí. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK Praha - učitelství 1.
stupně a výtvarnou výchovu,
postgraduálně specializační
studium pro výchovné poradce na UK Praha. Od studií pracuji jako učitelka.

V posledních letech jsem
se rozhodla věnovat mediaci, která pomáhá jak dospělým v těžké životní situaci
tak následně i dětem. Získala jsem osvědčení u Asociace mediátorů ČR, absolvovala jsem workshop rodinné
mediace.
Zajímám se o obory související s mým novým zaměřením - typologie osobnosti,
osobnostní rozvoj, rétorika
apod.
Často si vybavuji jak vypadala naše vesnice v 70., 80.,
90. letech a jsem velmi pyšná na to, jak se Dobřejovice
mění k lepšímu. Byla bych
ráda, kdyby přibyly další
cyklostezky v okolí, také velký společenský sál by se jistě
hodil pro pořádání bálů
apod. Velmi oceňuji zvelebení rybníka Skalník a okolí,
vždy mě potěší množství akcí, které v Dobřejovicích
probíhají v průběhu roku.

MEDIACE
málo známá možnost řešení
Pátrání po nové náplni mého života mne přivedlo
k práci mediátora. Mrzí mne,
že lidé, kteří se ocitli v těžké
životní situaci o možnosti řešit svůj problém pomocí mediace často ani neslyšeli. Ráda bych touto cestou poskytla základní informace o této
metodě řešení konfliktů.
Mediace - „zprostředkování“ je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož
cílem je dohoda. Mediace je
příležitostí vyslechnout a pochopit druhého, nalézt možnosti a řešení, které do této
doby nebyly zřejmé.

Mgr. Pavla

Brhlíková

Kontakt na mediátorku:
tel.: 608 345 275
email: brhlikovapavla@gmail.com
Mediace neřeší minulost,
ale hledá možnosti jak zlepšit současnou situaci a zabývá se budoucím uspořádáním. Zahrnuty jsou v ní nejen právní, ale i psychologická a sociální specifika. Cílem
mediace je dosáhnout smírného řešení konfliktu uzavřením mediační dohody.
Základem mediace je, že
mezi dvě znesvářené strany
vstoupí nezávislá osoba –
mediátor.
Mediátor je prostředníkem
ke smírnému kompromisnímu řešení sporných otázek.
Je vždy nestranný. Jeho úlohou není soudit, obhajovat
nebo rozhodovat o pravdě.
Je profesionálem vstupujícím
mezi strany sporu. V průběhu celého procesu ulehčuje
komunikaci a napomáhá
stranám při hledání řešení jejich konfliktu.

Z vrchů k Vltavě
N

V lese v Nebřenicích pramení Dobřejovický potok. Teče
přes Chomutovice, Popovičky a Modletice.

Za nimi zprava další povodí od Zděbrad přes Doubravice. Podtéká přes „pražský
okruh“ a přes zadní skálu,
rybník Skalník teče středem
obce Dobřejovice a přes
Mlýnský rybník do Průhonického parku. Brzy se zde spojí s potokem Botič.
Do Čenětic přitéká potok
od lesa Okrouhlíka přes bývalé hospodářství Ovčáry. Je
to počátek Botiče. Nad Čeněticemi od Samkova rybníka teče tzv. Oleška, z leva se
spojí s Botičem. Připojuje se
potůček od Hlubočinky. Dále pak teče do Kocandy, zde

Představujeme

Mediace má mnoho využití :
■ Rodinná mediace – příbuzenské spory, manželské,
porozvodové, partnerské spory, předmanželské smlouvy, spory o výchovu a styk
s dětmi, výživné, uspořádání bytových otázek, vícegenerační soužití, majetkové
a finanční spory mezi rodinnými příslušníky, spory
o dědictví, péče o starší či
nemocné členy rodiny…
■ Občanská mediace – občanské, sousedské, pracovní
spory, spory mezi nájemníky, majiteli...
■ Firemní mediace
■ Obchodní mediace
■ Mediace ve školách
a další…
Mediace a další způsoby
mimosoudních řešení sporů
se do České republiky dostaly na počátku devadesátých let 20. století. Ve vyspělých demokraciích se
mediace využívá v posledních čtyřiceti letech.
V některých státech je běžné, že kauza je před soudním jednáním nejprve mediována. U nás je mediace nabízena jako placená služba
zejména v rodinné, občanské
a obchodní oblasti.
Věřím, že díky osvětě bude mediaci využívat stále více lidí. Zkrátí si tak trápení
z vleklých sporů a ušetří
i nemalé výdaje za dlouhé
soudní spory.
Připravila Zuzana Dubská

Lovy beze zbraní

ajdete-li po přečtení příspěvku pana Jiřího Stárka
staršího ve svých fotografiích foto, které by článek
ilustrovalo, zašlete ho do redakce:
zpravodaj@dobrejovice.eu.
Pokud na fotografiích některé potoky poznáte nebo se
i vám na vašich toulkách, výletech a procházkách v našem
regionu podaří zachytit něco, o co byste se rádi se čtenáři
Dobřejovického zpravodaje podělili, zašlete svoje „úlovky“
rovněž do redakce Dobřejovického zpravodaje. Děkujeme

zprava přibere tok od Herinka a Osnice. Z Kocandy pak
pospíchá do obory Průhonického parku. Protéká rybníkem Bořínem, zleva přiteče
Zdiměřický (Jesenický) potok,
rybníkem Labeškou, podteče
pod silnicí a zprava se do něj
vlévá Dobřejovický potok.
Dále pak Botič protéká
parkem zprava přibírá vodu
z Krausových rybníčků z Cho-

tobuze (část Průhonic), proteče Podzámeckým rybníkem a pod zámkem Průhonice dále pokračuje Průhonicemi, Křeslicemi, kolem Petrovic a vtéká do Hostivařské
vodní nádrže v Praze.
Po opuštění nádrže teče
Záběhlicemi, Michlí, Vršovicemi, Nuslemi a na Výtoni
pod Vyšehradem vtéká do
Vltavy.
Jiří Stárek st.
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Kalendárium aneb kde se můžeme potkat

Spolkový
dům
Dobřejovice
Informace o kroužcích a akcích pořádaných ve Spolkovém domě.
Pravidelně probíhá:
VÝTVARKA s Jiřinou Šubertovou: pondělí 16.30–18.00 h
pořádá Duha Dobřejovice
kontakt: duhadobrejovice@gmail.com
702 037 638
VINYASA FLOW YOGA s Marmelou: pondělí 20.00–21.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
602 358 686
info@marmela.net;
HATHA JOGA s Marmelou: úterý 9.00–10.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
info@marmela.net;
602 358 686
JÓGA PRO TĚHOTNÉ: úterý 10.30–11.30h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
602 358 686
info@marmela.net;
PILÁTES DYNAMIC s paní Zuzanou Novosadovou:
776 296 002
úterý 18.30–19.30 h; kontakt:
JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY: úterý 20.00–21.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
602 358 686
info@marmela.net;
Děti s maminkou, taakou či babičkou cvičí, tvoří a hrají
divadlo: středa od17.00 h se spolkem Moderní Dobřejovice;
kontakt: info@modernidobrejovice.cz
JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY s paní Táňou Lipowskou:
přij]te si zdravě zacvičit, posílit si „štíhlé svaly“, příjemně
se protáhnout a zrelaxovat.
středa 19.00–20.00 h, informace na www.malyjogi.cz;
776 633 974;
kontakt: lipota@email.cz;
PILÁTES DYNAMIC s paní Zuzanou Novosadovou:
čtvrtek 9.00–10.00 h a 18.00–19.00 h;
776 296 002
kontakt:
TANEČKY s Marmelou (hravé minidisco pro děti od 4 do 8 let):
čtvrtek 16.00–17.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
602 358 686
info@marmela.net;
VINYASA FLOW YOGA s Marmelou: čtvrtek 20.00–21.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
602 358 686
info@marmela.net;
OBECNÍ KNIHOVNA vedená paní Vlastou Marcinkovou:
pátek 15.00–17.00 h
KERAMIKA s Niki Justovou - pro všechny zájemce bez omezení věku: úterý 18.00–19.30 h;
pátek 16.00–17.00 a 17.30–19.00 h
kontakt: niki.justova@duhovylabyrint.cz
736 489 162
niki.justova@seznam.cz,

☎

☎
☎
☎

☎

☎

16. 6. 2018

V sobotu
pořádá
Spolek Dobřejovický Čtyřlístek

DEN ZDATNOSTI, který naváže
na dva předchozí ročníky.
Znovu nabídne zábavu a pohyb pro všechny zájemce bez ohledu na věk. Na tra3 budou moci vyrazit opět celé rodiny, dospívající děti,
zdatní sportovci, veteráni, posádky
s kolečky atd. Nebudou chybět soutěže, úkoly, hodnotné ceny, občerstvení, povzbuzování i setkání se
sousedy.
Spolek Dobřejovický Čtyřlístek

☎

☎

☎
☎

☎

Sousedská kavárna je v současné době mimo provoz
Aktuální informaci o právě probíhajících akcích najdete
na webu obce,
v odkazu Spolkový dům Dobřejovice – kalendář akcí:
http://www.dobrejovice.eu/spolkovy-dum-dobrejovice

Multifunkční hřiště

LETN Í KI NO
29. 6. 2018

Kulturní komise obce Dobřejovice připravuje na zakončení
školního roku, ale především na zahájení letních prázdnin
LETNÍ KINO. Promítat budeme na fotbalovém hřišti Dobřejovic
český rodinný dobrodružný film PÁNI KLUCI na motivy
Marka Twaina s hudbou Petra Hapky. Režie: Věra Plívová–Šimková. Podrobné informace najdete v červnovém Zpravodaji a na
webu obce.
Za kulturní komisi Pavla Mikušková

■ V hodinách, kdy není hřiště rezervované, je vstup na
hřiště volný.
Multifunkční hřiště:
http://www.dobrejovice.eu/multifunkcni-hriste-dobrejovice

Rezervaci prostor Spolkového domu a multifunkčního
hřiště můžete provést:
■ na webu obce: www.dobrejovice.eu
http://sd-dobrejovice.rezervacnik.cz
■ e-mailem na adrese: sd@dobrejovice.eu
nebo spolkovy.dům@gmail.com;
■ v úřední hodiny na obecním úřadě Dobřejovice
Přejeme příjemně prožitý čas
ve Spolkovém domě obce Dobřejovice

www.dobrejovice.eu
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Důležité státní úřady

Důležitá čísla
Porucha vody
a kanalizace
840 111 322

Hodí se

■ FINANČNÍ ÚŘAD územní pracoviště v Říčanech
Politických vězňů 1233/40, 251 01 Říčany u Prahy

Porucha elektřiny
800 850 860

Kontakty: Telefon: 323 627 305, 323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz

Porucha veřejného
osvětlení – Eltodo
800 101 109

Provozní doba podatelny:

Porucha plynu
272 767 300
SOS 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Policie Kamenice
služebna 974881740 ,
hlídka v autě 725961501
Obecní policie Vestec
telefon 24 hodin denně
739 156 156
e-mail 24 hodin denně:
tomas.grusz@opvestec.cz
náš policista se jmenuje
str.Tomáš Grusz
telefon na něj je:
702 277 227, 720 030 840
po–pá 9.00–17.00 hodin

PO a ST

08.00–17.00 hodin

ÚT a ČT
PÁ

08.00–15.30 hodin
08.00–14.00 hodin

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

08.00–12.00, 13.00–17.00 hodin
08.00–11.00 hodin
08.00–11.00 hodin
(jen noví uchazeči o zaměstnání
a pozvaní)

INZERCE

Prodám pozemky:

Autoservis Jabůrek

7000m2 u Senohrab 100 Kč/m2
a 17 000m2 u Kamenice 150 Kč/m2

Jsme malý autoservis, který
zajišauje všestrannou péči
o auta všech značek

www.autoj. cz
Kontakt:

☎ 777 949 745,

e-mail: autojp@atlas.cz,
Dobřejovice, Kaštanová 92

Autoservis nabízí:
■ opravy motorů, podvozků
a brzdových systémů
■ výměnu předních skel
■ pneuservis
■ klempířské práce
■ výměnu olejů
■ diagnostiku
■ přípravu na STK včetně
realizace
■ prodej náhradních dílů

Obojí přístup obecní komunikací, 150 m od zástavby a žádná ochranná pásma.
Pozemky vyjma zemědělských staveb nebo staveb bez základů zatím nestavební.
telefon majitele 603 442 474
I. Chum, Laudova 17, 390 01 Tábor

PojUte s námi do divadla!
7. června 2018

na představení

Třetí prst na levé ruce do divadla komorní Fidlovačka

Bližší informace o představení na:
http://www.fidlovacka.cz/repertoar/hrajeme-v-komorni-fidlovacce/
Treti-prst-na-leve-ruce_35.html

Doprava bude zajištěna, pokud se přihlásíte do 15. 5. 2018
duhadobrejovice@gmail.com
tel: 702 037 638

http://www.kompasduha.cz/
https://www.facebook.com/duhadobrejovice/
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Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26,
251 01 Dobřejovice
Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
Úřední hodiny nově:
pondělí a středa
9.00–11.00 h
a 14.00–18.00 h
E-mail:
obec.dobrejovice@
volny.cz
www.dobrejovice.eu
Obecní Knihovna
Otevírací doba:
pátek 15–17 hodin
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
6.45–18.00 hodin,
polední přestávka
12–12.30 hodin
Sobota 6.45–12.30 hodin
Sběrný dvůr
Dobřejovice
Otevírací doba: letní
období 1. 4.–31. 10.
po–pá 9.00–17.00 hodin
sobota 9.00–14.00 h
Zavřeno: neděle,
státní svátky
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).
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