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Volby 2017
a místní referendum

V

e dnech 20. a 21. října 2017 se konaly Volby do Parlamentu České
republiky a mistní referendum
o stavbě betonárny v Dobřejovicích.

K parlamentním volbám přišlo celkem 520 voličů z 698 oprávněných což
je 76 procent (výsledky viz graf).
V místním referendu hlasovalo celkem

483 voličů, proti výstabě betonárny
bylo 372 a pro 95 občanů Dobřejovic
(16 hlasů bylo neplatných).
Martin Čmolík
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Zprávy ze zastupitelstva
Život v obci
35. jednání zastupitelstva
se uskutečnilo 19. 10. 2017.
Zúčastnilo se ho, mimo zastupitelů, 42 obyvatel Dobřejovic, z nichž část svým
nevhodným chováním průběh jednání neustále narušovala. Jednání muselo být
dokonce z tohoto důvodu
v závěru na 15 minut přerušeno. O čem se jednalo?
Podstatnou část jednání
zabralo vysvětlování zákonných postupů dle petičního
zákona, volby zapisovatele
a schvalování zápisů ověřovateli. Přesto k některým

konkrétním závěrům zastupitelstvo dospělo.

■ změny ve složení
zastupitelstva
Po 34. jednání zastupitelstva rezignovali na funkci
zastupitele Ing. Anna Marcinková a JUDr. Petr Těšík.
Za paní Ing. Marcinkovou
nastoupil nový zastupitel
pan Ing. Libor Stárek. Za
JUDr. Těšíka již žádný zastupitel nemůže nastoupit. Od
tohoto jednání bude mít zastupitelstvo pouze 8 členů.

■ smlouva na směnu
pozemků
Byla odsouhlasena směnná
smlouva s paní Rosovou: koupě 14 m2 a prodej 4 m2 pozemků při ulici Čestlické, což

umožní rozšíření části chodníku před křižovat-kou s ulicemi
Na Průhoně a U Kapličky.
Stavbě musí předcházet
vydání stavebního povolení.
Nebyla odsouhlasena smlouva s dodavatelem projektu
pro stavební povolení z důvodu vysoké ceny.
Stavební práce lze očekávat až na jaře příštího roku.

■ nebyl schválen návrh na
zajištění auditu finančního plnění rekonstrukce Spolkového domu
a výstavby multifunkčního hřiště
■ odvolání starosty
Pan Sklenář přečetl dlouhý výčet, podle svého výkla-

du, různých provinění starosty a na základě toho navrhl odvolat starostu obce
a pověřit výkonem této
funkce místostarostu.
Nikdo jiný ze zastupitelů
neměl tento podklad k dispozici, a neměli tedy ani
možnost se k němu vyjádřit
(včetně starosty).
Přesto bylo o návrhu hlasováno s následujícím výsledkem: pro byli 2 (Mikušková, Sklenář), proti 4
(Krejčí, Brotánek, Kudláček,
Čmolík), zdrželi se 2 (Kappel, Stárek).
Starosta tedy zatím zůstává ve funkci a povede další
jednání zastupitelstva 23. listopadu 2017.
Jiří Kappel, starosta

Můj otisk v Dobřejkách

P

ředstavujeme vám velmi stručně jednotlivé
návrhy, které předložili občané Dobřejovic do
akce Participativní rozpočet.
Podrobnosti o jednotlivých projektech najdete na
vývěsce Obecního úřadu
Dobřejovic a na obecních
webových stránkách
www.dobrejovice.eu

Návrh č. 1
Hřiště Workout
zdravá tělocvična
v přírodě
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Zdravé přírodní tělocvičny jsou vždy navrženy a realizovány tak, aby je mohla
využívat široká veřejnost.
Od úplných začátečníků až
pro pokročilé, pro muže
i ženy a to všech věkových
kategorií.
Street workout, calisthenica, crosstraining jsou styly
cvičení, které využívají vlastní váhy těla. Cvičení je tak
mnohem zdravější, než cvičení se závažím, proto je
vhodné pro všechny věkové
kategorie. Nenamáhá totiž
tolik vazy a šlachy a je šetrnější ke kloubům.

www.dobrejovice.eu

2.Bosonohá stezka
Udržování zdravého životního stylu a dobré nálady
vytváří během našeho života
pocit jak fyzické, tak psychické pohody, a to v jakémkoliv věku. Je třeba pohyb

podporovat a usilovat o to,
aby co nejvíce lidí trávilo
svůj volný čas v přírodě a ne
na počítači a zvyšovalo přirozeným pohybem svoji fizickou kondici.

1. Hřiště Workout zdravá tělocvična v přírodě

Návrh č. 2
Bosonohá stezka
Účelem hmatové Bosé
stezky je poskytnout chodidlům návštěvníka rozličnou
škálu vjemů na bezpečném
úseku v přesně vymezeném
prostoru.
Chůze naboso po vhodném
terénu je příjemná, zdravá
a zcela přirozená. Dopřává
pocit svobody, volnosti a radosti. Obohacuje vnímání
okolní přírody o hmatový
vjem, dává tak celkovému
prožitku další rozměr a příznivě působí na zdraví člověka.
Procházka po Bosé stezce
má návštěvníkovi zprostředkovat zkušenost s bosou
chůzí po různých druzích
přírodního terénu, zbavit
ho, často přehnaných obav
z bosé chůze
(Pokračování na straně 3)

Dobřejovický zpravodaj
Život v obci
ti všech věkových skupin
a obou pohlaví, ale i rodiče
a prarodiče. Možná hlavně
ty mužského pohlaví, jejichž význam pro vývoj dítěte už byl mnohokrát dokázán.
Tento herní prvek navštívili děti z Dobřejovic v létě
v rámci výletu do Zruče nad
Sázavou a užili si super odpoledne. Areál byl plný dětí
i dospělých a všichni se náramně bavili.

Návrh č. 4
Kalendář obce
Dobřejovice2019

3. Kdo si hraje, nezlobí

Můj otisk v Dobřejkách
(Pokračování ze strany 2)

(např. pořezání chodidel,
šlápnutí na včelu, domnělých nepříjemných pocitů při
kontaktu chodidel s nerovnostmi terénu, jako jsou kamínky, větvičky atd. a motivovat ho provozování bosé
turistiky v přírodě.

Návrh č. 3
Kdo si hraje, nezlobí
Kuličkový areál slouží
pro hry s barevnými hliněnkami.
Člověk si může hrát sám
ale nejlepší je skupina
od 2 do 8 lidí. Každá dráha

či můstek má změřenou svoji
„nadmořskou výšku“.
Kuličky se v dráhách předjíždějí. Při hře na skokanském můstku lze skok změřit s přesností na 1 cm.
Co více k tomu návrhu
dodat. Tento herní prvek
na hřiště přitáhne nejen dě-

Tištěný kalendář neztrácí
své kouzlo ani v dnešní digitalizované době. Může se
stát opravdovým uměleckým dílem, velmi působivou
formou prezentace, zprostředkovatelem atmosféry
v obci, napomáhat i rozvoji
cestovního ruchu.
Ve svém důsledku se tak
může podílet na obnově
participace občanů na rozvoji obce. Na jeho tvorbě se
totiž mohou podílet občané žijící v Dobřejovicích
(grafici, výtvarníci, tiskaři,
fotografové atd.).
Bude i vhodným vánočním dárkem pro občany
Dobřejovic a spolupracující
subjekty.
Realizační výbor participativního rozpočtu

Hlasování pro projekty
participativního rozpočtu

N

a obecních stránkách HYPERLINK http://www.dobrejo
vice.eu/,na Obecním úřadě a na úřední desce obecního úřadu jsou vystaveny projekty participativního
rozpočtu, které obec obdržela od občanů Dobřejovic na výzvu MŮJ OTISK V DOBŘEJKÁCH.
Občané Dobřejovic mají možnost o projektech hlasovat
prostřednictvím SMS zprávy nebo osobně na obecním úřadě.
Návrh č. 1 Hřiště Workout-zdravá tělocvična v přírodě klíčové
slovo návrhu H
Návrh č. 2 Bosonohá stezka klíčové slovo návrhu B
Návrh č. 3 Kdo si hraje, nezlobí klíčové slovo návrhu G
Návrh č. 4 Kalendář obce Dobřejovice 2018 klíčové slovo
návrhu K

Hlasování formou SMS
SMS zpráva musí být ve formátu IK DOBREJOVICE A2 a klíčové slovo návrhu, SMS zpráva musí být odeslána na tel. č.
obecního úřadu 323 637 112.
Není nutné dodržet velká písmena, ale je nutné dodržet
mezery.

Příklady SMS zpráv:
SMS odeslat na 323 637 112 text zprávy IK DOBREJOVICE A2 H
tato zpráva automaticky přiřadí hlas návrhu Hřiště Workout
SMS odeslat na 323 637 112 text zprávy IK DOBREJOVICE A2 B
tato zpráva automaticky přiřadí hlas návrhu Bosonohá stezka
SMS odeslat na 323 637 112 text zprávy IK DOBREJOVICE A2
G tato zpráva automaticky přiřadí hlas návrhu Kdo si hraje,
nezlobí
SMS odeslat na 323 637 112 text zprávy IK DOBREJOVICE A2
K tato zpráva automaticky přiřadí hlas návrhu Kalendář obce Dobřejovice 2018
Z každého tel. čísla je registrována pouze první SMS zpráva.
Hlasovat osobně lze na obecním úřadě v úřední hodiny. Hlasovat
začínáme 10. 11. 2017, konec hlasování je 10. 12. 2017 ve 12 hodin. Zastupitelstvo obce 14. 12. 2017 potvrdí vítězné projekty.
Realizační výbor participativního rozpočtu

www.dobrejovice.eu
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ŘíJEN v mateřské školce Korálek

Z

ačátkem měsíce října za
dětmi přijelo Divadélko Koloběžka s podzimní pohádkou “Co malí
medvědi o podzimu nevědí”.
Tak jako medvědi v pohádce se i děti v naší školce
postupně celý měsíc seznamovaly s proměnami v přírodě související s nastupujícím
podzimem.
Při pobytu venku si více
všímaly svého okolí. Pozorovaly pomalu zbarvující se listí
na stromech, které postupně
začalo opadávat. Poznávaly
podzimní plody jako jsou
šípky, kaštany, žaludy, oříš-

ky, ale rovněž se seznámily
s ovocem a zeleninou, které
se sklízí z našich zahrádek.
Osvojovaly si nové poznatky o přírodě. Tiskly červená
jablíčka pomocí temperových barev, rozpoznávaly je
též podle chuti, naučily se
nové říkanky a mnoho pěkných kolektivních her.
V tomto měsíci začal v Mateřské škole probíhat kroužek keramiky a kroužek angličtiny s pohybem.
Přejeme všem čtenářům
krásné podzimní dny.

S

polek Dobřejovický Čtyřlístek pro
naše nejmenší zajistil pozvání
loutkařského
souboru
Ahoj
z Chrudimi. Loutkář, pan Libor Štumpf,
přivezl v sobotu 23. září dětem Kašpárka, se kterým pak společně putovali
přes tři pohádky.
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Na představení do Spolkového domu
v 10.00 hodin se přišlo podívat 40 dětí
a nechyběli mezi nimi i nejmenší kamarádi, kteří si převedli rodiče a prarodiče.
Vstupné bylo zdarma, a tak byla skvělá příležitost vyzkoušet si pozornost
svých dětí a případně si udělat malou
pauzu a zase se na představení vrátit.
Dobrodružství s Kašpárkem přineslo
divákům radost a úlevu po prožitém napětí, protože, světe div se, vždy to dobře dopadlo. Děti, ale nebyly jen pouhými diváky, musely se do příběhu zapojit.
Hlasité a strašidelné bylo vyhánění
čerta ze mlýna, kterého pak společně
s Kašpárkem přelstili v lese, kam původně vyrazili na houby. Pak se na scéně objevila nová příšera, tříhlavý drak,
který měl v úmyslu sníst princeznu.
I tady s Kašpárkem celkem netradičně
nad drakem zvítězili.

www.dobrejovice.eu

Za kolektiv MŠ Korálek
Jana Horká

Kašpárkovo putování

Příští dětské představení plánuje Spolek Dobřejovický Čtyřlístek zorganizovat
na začátek roku 2018.

Dobřejovický zpravodaj

Dětský bazárek

J

iž potřetí uspořádal Spolek Dobřejovický Čtyřlístek dětský bazárek,
který se konal také v sobotu 23. září od 9.00 do 12.00
hodin ve Spolkovém domě.

Život v obci

podzim a zima 2017

Zájemci o bazárek mohli
své děti poslat na divadelní
představení Kašpárkovo putování a naopak rodiče, kteří přivedli děti na představení, mohli pro ně pořídit něco levného na letošní podzim a zimu.
I pan loutkář Štumpf využil příležitosti a zakoupil si
v Dobřejovicích několik hraček z bazárku na památku
pro své děti.
Nabídka zahrnovala rozsáhlou škálu velikostí dětského oblečení a také hračky. Nechyběly ani brusle, lyže a boty na snowboard.
Do prodeje se zapojilo celkem 17 prodejců, kteří nabídli k prodeji 462 položek.
Nejúspěšnější prodejkyní velmi kvalitního oblečení byla
paní Dagmar Bezoušková.

Na bazárek zavítala řada
zvědavců i nakupujících,
kterých bylo nakonec 30.
My doufáme, že všichni
z nich byli s koupí spokojeni
a přijdou zase, třeba na Dětský bazárek jaro a léto 2018,
který se bude konat začátkem příštího roku.

Drakiáda v Dobřejovicích

L

etošní podzimní počasí
organizátorům z řad
Spolku Dobřejovický
Čtyřlístek do poslední chvíle napínalo nervy, zda vůbec draci vyletí či nikoli.

Nakonec se to povedlo
a v sobotu 7. října ve 13.00
hodin vylétlo 45 draků nad
Adamcovu louku na velkolepou dračí přehlídku.
Nejvíce posádek bylo místních, celkem 36. Ostatní přišli nebo přijeli z Herinku,
Prahy, Popoviček, Chomutovic, Modletic a Nupak.
Vítr byl to odpoledne více
než příznivý, a tak se podařilo vzlétnout všem drakům,
i když některým drakům byla louka malá a lákalo je to
spíše do okolních stromů.
V dálce se sice stále připravovaly tmavé mraky plné
deště, ale nakonec si účastníci stačili i opéct buřtíky
a upéct brambory v popelu.
Bez deště se ještě obešlo
i vyhlašování vítězů, které
vybrala zkušená porota.
Ceny a malá sladkost čekaly na všechny účastníky Drakiády za jejich úžasné výkony. Ti ocenění porotou si
odnášeli věcné ceny a také
sladké dračí dortíky od Jíti.
S největším drakem Drakem přišla na Drakiádu malá Viktorka z Dobřejovic,
nejvytrvalejšího draka Minnie vydržela nejdéle vést

školačka Karolínka z Dobřejovic, nejroztomilejšího draka Beruškovosu představil
prvňáček Míša z Dobřejovic,
nejstrašnějšího draka Nestvůru krotili Boris s Kájou

z Popoviček, výškového rekordmana draka Kachnu držela na uzdě zkušená Anička
z Dobřejovic, nejútočnějšího
draka Michala přinesla s sebou Lucinka z Nupak, nejne-

šikovnějšího draka Tadeáše
představil nebojácný Tadeášek a draka Šikmoočku, který měl nejvíce hlav (10) vznesla do vzduchu usměvavá
Maruška z Dobřejovic.

www.dobrejovice.eu
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Turnaj na závěr nedělních fotbálků
N

a závěr sezóny nedělních fotbálků si pro
všechny nadšence tohoto sportu připravil spolek
Moderní Dobřejovice opět
turnaj.

Přihlásilo se pět týmů, které hráli tzv. každý s každým.
Jsme rádi, že jsme mohli přivítat i loňské vítěze, tým Tvoje máma, kteří se letos pod

6
www.dobrejovice.eu

názvem Altshajmr crew opět
přihlásili a nakonec vyhráli.
Za super atmosféru děkujeme i ostatním zůčastněným FC Žiletky, Oldboys,
Blind a Letenským.
Bezva
počasí,
nálada
a žádný úraz potěšilo všechny účastníky i početný doprovod.
Příští rok na jaře bude opět
možnost chodit na „Nedělní

fotbálek”. Již brzy se budeme scházet nad ping-pongovým stolem ve Spolkovém
domě. Budou to opět neděle
v podvečer a všichni hráči
jsou vítaní.
Sledujte:
www.modernidobrejovice.cz,
nebo
https://www.facebook.com/
modernidobrejovice/
Vaše Moderní Dobřejovice

Dobřejovický zpravodaj
Život v obci

Modletický Špacír 2017
skvělá akce

Dne 14. října 2017 se uskutečnil Modletický Špacír. Účastníků bylo hodně. Občerstvení nemělo chybu a bavili se
Dobřejováci i přespolní. Nechyběla ani
turistická známka.

Počasí se vydařilo a tak špacírujeme...

Špacír 2017 se vydařil, aU žije Špacír 2018!
www.dobrejovice.eu
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Informujeme vás

Bude vás
zajímat
Změny v nemocenském
od roku 2018

V

případě, že budete jako zaměstnanec nemocný
dlouhodobě, přilepšíte si
ve srovnání s rokem
2017 mnohem výrazněji.
Zvyšuje se totiž nemocenské dlouhodobě nemocným pojištěncům.
Dnes činí výše nemocenského poskytovaného
od 15. dne nemoci za kalendářní den 60 % denního vyměřovacího základu po celou dobu dočasné pracovní neschopnosti.
Od 1. ledna 2018 dojde ke zvýšení nemocenského při dlouhodobé
dočasné pracovní neschopnosti.
Výše nemocenského za
kalendářní den bude činit:
● 60 % denního vyměřovacího základu do
30. kalendářního dne
trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo
nařízené karantény,
● 66 % denního vyměřovacího základu od
31. kalendářního dne
trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo
nařízené karantény do
60. kalendářního dne
trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo
nařízené karantény,
● 72 % denního vyměřovacího základu od
61. kalendářního dne
trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo
nařízené karantény.
Výhodou je, že se bude
na základě přechodných
ustanovení k novele zákona o nemocenském
pojištění v případě trvající nemoci vzniklé před
1. lednem 2018 postupovat podle nových podmínek. Dlouhodobě nemocným se tím nemocenské
automaticky zvýší.
Zdroj:
Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení (číslo 259/2017 Sb.)
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Zpracovala
Zuzana Dubská

www.dobrejovice.eu

FOTBAL

FK Sokol Dobřejovice

V

měsíci říjnu se dařilo
našim fotbalistům
se střídavými výsledky, vždyU posuWte sami.
Březí – Dobřejovice A 1:1 (0:1),
Dobřejovice A – Kamenice A 1:2
(0:1), Dobřejovice A – Vel. Popovice 1:0 (1:0), Stříbrná Skalice –
Dobřejovice A 1:2 (0:1)
Dobřejovice B – Senohraby B 5:5
(0:3), Hrusice B – Dobřejovice B
3 :2 (1:2), Kamenice B – Dobřejovice B 3:3 (1:1), Dobřejovice B – Lojovice 4:3 (1:2).

Hurá na fotbal!
PřijWte naše hráče povzbudit
na poslední zápasy podzimní části soutěží.
Pozvánka na
domácí zápasy v listopadu:
Neděle 5. 11. 2017 ve 14.00 hodin
Dobřejovice B - Babice
Neděle 12. 11. 2017 ve 14.00 hodin
Dobřejovice A - Mnichovice B
Neděle 19. 11. 2017 ve 13.30 hodin
Dobřejovice B - Světice
Martin Čmolík
Inzerce

Dobřejovický zpravodaj

■ Kdo také žije v Dobřejovicích

V

Dobřejovicích
žije
spolu s manželkou
Zuzanou od roku
2005. Syn Martin a dcera
Terezka již v Dobřejovicích
nebydlí, nicméně se velice
rádi a často do Dobřejovic
vracejí.
■ Pane magistře, žijete v Dobřejovicích 12 let, co byste
o sobě prozradil?
Dětství a mládí jsem prožil
v pražských Strašnicích. Generace mých rodičů se mimo
jiné, držela rčení „řemeslo
má zlaté dno“, a tak jsem se
nejprve vyučil v Leteckých
opravnách Malešice opravářem leteckých motorů, mimochodem o mnoho let později to samé učiliště absolvoval i místostarosta naší
obce Honza Krejčí.
Střední průmyslovou školu
strojní jsem vystudoval shodou okolností také s mým
dobřejovickým
sousedem
a přítelem panem Petrem
Uhrem, který se podílel na
stavebním rozvoji Dobřejovic (např. to je budova Obecního úřadu).
Po střední škole jsem vystudoval Filozofickou fakultu UK v Praze obor sociologie – ekonomie. V praxi
jsem se věnoval výzkumům
veřejného mínění. Po roce
1989 jsem několik let vedl
jako ředitel výzkumnou
agenturu, zabývající se demografií a marketingem.
Byl jsem jedním ze členů
výzkumného týmu, který vyprojektoval kontinuální výzkum zaměřený na sledování změn sexuálního chování
české populace (1993–2017).
V současné době působím
jako vysokoškolský učitel

Mgr. Josef Dubský

S manželkou jsme se rozhodli, že chceme postavit
dům směrem na východ od
Prahy a tato lokalita nám
byla sympatická.
Jak se říká „život je jen
náhoda“, tak se nám naskytla náhodná příležitost
zakoupit v Dobřejovicích
hotový dům, který splňoval
naše představy.
■ A jak se Vám žije v Dobřejovicích?
Jsme zde velmi spokojeni.
Vyhovuje nám jednak maximální využití zahrady, upravené prostředí obce, milí
přátelé a sousedé, kteří nás
obklopují. Myslím si, že
v dnešní uspěchané době, to
není málo.
Za dobu co v obci žijeme,
se toho udělalo velmi mnoho pozitivního a nutno říci,
že ne tak úplně samo od sebe. Za vše bych chtěl uvést
revitalizaci Skalníku, otevření Spolkového domu, ve
kterém je dán prostor kulturním a společenským aktivitám.
Chtěl bych ocenit všechny
ty, kteří za rozvojem obce
stojí. Není to jenom zastupitelstvo, ale jsou to jednotlivci a různé skupiny, které
rozvíjejí a obohacují život
v obci. Patří k nim dobřejovická sdružení, spolky, kluby, pořadatelé různých akcí,
kurzů, soutěží.

a proděkan na Policejní akademii ČR v Praze. Na této vysoké škole se věnuji v přednáškách a seminářích problematice sociologie a její aplikované formy v oblasti
sociálních deviací a sociální
patologie.

Pokud jde o mé zájmy
a záliby, oslovuje mne vážná hudba, výtvarné umění,
lodě a námořnická tématika. Chodím rád na dobřejovický fotbal.
■ Co Vás přivedlo k rozhodnutí žít v Dobřejovicích?

NeseWte doma, pojWte

■ Co se Vám v Dobřejovicích
nelíbí?
Z této otázky Vám uteču
a to proto, že si myslím, že
v naší obci i přes různé problémy, se žije dobře.
Děkuji.
Martin Čmolík

s námi do divadla

S

obotní divadelní představení 7. 10. 2017 nemělo chybu. Sešlo se
nás tentokrát celkem 15
a poprvé jsme tak mohli jet
do divadla společně!
Velké poděkování patří
panu Hlouškovi, který nás
svým autobusem dopravil
bezpečně a hlavně pohodlně do divadla Bez zábradlí
i zpět. Přestavení jsme si
všichni užili, cesta tam i zpět
uběhla velmi rychle při diskusi s milými sousedy.
Do divadla ABC jsme vyrazili 20. října 2017. Úžasný
zážitek. Přenesli jsme se do
Osvobozeného divadla Voskovce a Wericha a po celou

Představujeme

Život v obci

dobu se báječně bavili, smáli se a pobrukovali si známé
písničky.
Panovala výborná nálada,
vínko také chutnalo skvěle
a nemohl chybět ani diva-

delní chlebíček. Na společné
pravidelné
setkávání
se
opravdu každý měsíc moc
a moc těším a snažím se vybírat představení tak, aby si
našel každý to své.

Příště se můžete přidat
i vy. Stačí napsat na
duhadobrejovice@gmail.com
nebo zavolat na 702 037 638.
Přidejte se. Divadla není nikdy dost a lístek za poloviční cenu a zajištění dopravy
se také hodí.
Co nabízíme na další období:
● 18. 12. 2017 – Divadlo Bez
Zábradlí – Sunny Boys – více
informací zde:
http://www.bezzabradli.cz/
repertoar/sunny-boys
Divadelní sezóna je v plném proudu, tak neseYte
Libuše Charvátová
doma…

www.dobrejovice.eu
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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 Martiny Melíškové: pondělí 20.00–21.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
602 358 686
info@marmela.net;
HATHA JÓGA s Marmelou: úterý od 9.00–10.00 h
602 358 686
kontakt: info@ marmela.net;
Pilátes Dynamic s paní Zuzanou Novosadovou:
úterý 18.30–19.30 h; kontakt:
776 296 002
Jóga pro začátečníky: úterý 20.00–21.00 h
602 358 686
kontakt: info@ marmela.net;
Tanečky Marmela: úterý 16.00–17.00 h
602 358 686
kontakt: info@ marmela.net;
Děti s maminkou, taUkou 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:
přijYte 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;
Tanečky s Marmelou (hravé minidisco pro děti od 4 do 8 let):
čtvrtek 16.00–17.00 h
602 358 686
kontakt: info@ marmela.net;
Vinyasa flow yoga Martiny Melíškové:: čtvrtek 20.00–21.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
info@marmela.net;
602 358 686
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,

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
Přeji příjemně prožitý čas
ve Spolkovém domě obce Dobřejovice
Pavla Mikušková

☎

☎

☎
☎
☎
☎

☎

☎

☎

☎

LAMPIONOVÝ
PRŮVOD
v pátek

3. 11. 2017
Program:
16.30 uzamykání zahrady v MŠ Korálek
17.00 vychází průvod s lampiony od MŠ
17.45 příchod průvodu do skály u Skalníka
Následuje: vystoupení hostů
vystoupení domácích strašidel
volná zábava, občerstvení zajištěno

Sousedská kavárna je v současné době mimo provoz

Na co se můžete těšit v nejbližších dnech
4. 11. 2017 – Workshopashtanga yoga 9.00–11.00 h
602 358 686
kontakt: info@ marmela.net;
11. 11. 2017 - TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA s NIKI JUSTOVOU
sobotní dopoledne 10.00–12.00 h, Keramicka glazování;
počet míst je omezený, místo je nutné rezervovat sms
736 489 162 nebo e-mailem niki.justova@duhovylabyrint.cz
11. 11. 2017 - Sv Martim v Dobřejovicích:
(Program pro děti, připomenutí tradice,
ochutnávka tradičních pochoutek,Svatomartinského vína).
Pořádá spolkem Moderní Dobřejovice,
kontakt: info@modernidobrejovice.cz
25. 11. 2017 - Pranayama a vinyasa flow yoga 9.00–11.00 h
602 358 686
kontakt: info@ marmela.net;
9. 12. 2017 - TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA s NIKI JUSTOVOU
sobotní dopoledne 10.00–12.00 h, malování na hedvábí,
počet míst je omezený, místo je nutné rezervovat sms
736 489 162 nebo e-mailem niki.justova@duhovylabyrint.cz

☎

Zahájení programu v 16.30 hodin
v Dobřejovicích, Polní 230.

☎

☎

☎

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

www.dobrejovice.eu

Tradiční Mikulášská nadílka
dne 5. 12. 2017
V případě zájmu
objednávejte na tel: 720 153 458 Vladimír Cirek
!!!!!!!!!!!!!! Nejpozději do 3. 12. 2017!!!!!!!!!!
Volat můžete denně od15 do 20 hodin
nebo pište na e-mail: mikulasdobrejovice @seznam.cz
Zde vám rád zodpovím vaše dotazy

Dobřejovický zpravodaj
Kalendárium aneb kde se můžeme potkat a na co se můžeme těšit

Obec Dobřejovice ve spolupráci s kulturní komisí

si Vás v době adventu dovoluje pozvat
na Slavnostní,

již deváté, rozsvěcení

vánočního stromečku,
koná první adventní neděli,
před Obecním úřadem.

které se

3. 12. 2017

Děti i rodiče si zde opět přijdou na své, protože tato
akce je spojena sprodejem různých vánočních výrobků,
jako jsou například adventní věnce, vánoční ozdoby,
dekorace a i jiné zboží.
Jako každý rok, bude připraveno i občerstvení.
Doprovodný program pro děti i dospělé připravují spolky
činné v naší obci

Začínáme po 15 hodině,
stromek společně
rozsvítíme přibližně

v 16.45 hodin.
Tak neváhejte a přijďte s dobrou náladou strávit
příjemné chvíle, užít si tradiční vánoční podvečer.
Srdečně zve kulturní komise a obec Dobřejovice

MILÉ DĚTI,
SRDEČNĚ ZVEME VÁS I VAŠE RODIČE NA

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
SOBOTA 2. PROSINCE 2017
od 14.30 hodin nebo od 17.00 hodin
SPOLKOVÝ DŮM DOBŘEJOVICE
REZERVACE PODMÍNKOU
Program:
● Tvořivá dílnička pro děti s pohádkou
a občerstvením
● Mikulášská nadílka
Příprava nadílka proběhne ve spolupráci s rodiči
(dárek od Čtyřlístku, případně nadílka od rodičů,
slovní ocenění Mikulášem za uplynulý rok).
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Důležité státní úřady

Důležitá číslavvvv
Porucha vody
a kanalizace
840 111 322

■ 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

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

Hasiči 150
Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9
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

Pozvánka
na tradiční

setkání seniorů

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)

Technické služby Průhonice s. r. o.
přijmou zaměstnance
na hlavní pracovní poměr
Pracovní náplň: údržba zeleně, úklid obce, zimní údržba
komunikací.

Požadujeme: ■ zkušenost s údržbou zeleně

■ schopnost týmové spolupráce
■ řidičské oprávnění min. sk. B
■ technické myšlení
■ manuální zručnost
■ samostatnost, zodpovědnost
■ časovou flexibilitu, iniciativu
■ přesnost, spolehlivost a pečlivost
■ dobrý zdravotní stav

V sobotu

9. prosince 2017
se koná v sále Modletického
zámku tradiční

setkání seniorů,
které pořádá
Obec Dobřejovice.

PřijWte krátce po poledni
a nezapomeňte vzít s sebou dobrou náladu.
Občerstvení a program
budou připraveny. Pro zájemce bude zajištěna doprava autobusem.

12

Více informací se dozvíte
z pozvánek, které Vám
budou koncem listopadu
doručeny.
www.dobrejovice.eu

Nabízíme:

■ perspektivní zaměstnání
■ dobré platové podmínky
■ místo výkonu práce Průhonice
■ příjemný kolektiv
■ systém zaměstnaneckých výhod
(stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, 25 dní dovolené, odměny pracovní aj.)

Termín nástupu: ihned
Nabídky se strukturovaným životopisem
a přehledem dosavadní praxe zasílejte na
e-mail: sluzby.tsp@pruhonice-obec.cz
Kontaktní telefon: Peter Dvorský 603 814 06

Hodí se
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: zimní
období 1. 11.–31. 3.
po–pá 9.00–16.00 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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