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Havajská regata
D

íky letošním vysokým teplotám měli jistě mnozí z Vás
pocit, že se nenacházejí
ve střední Evropě, ale
někde v tropech.
A my jsme se skutečně na
jeden den do tropů přenesli
- na Havaj. To, co se odehrálo v sobotu 18. července
v Dobřejovicích, nezažil rybník Skalník ani v dobách své
největší slávy, kdy se sem
za koupáním sjížděli děti
z okolí i zahraniční turisté
kempující ve Skalické ulici.
Tropické teploty, vychlazené drinky, hudba a skvělá
zábava...
Po obědě se u Skalníka
začali scházet lidé, mnozí
tématicky oblečení v havajském stylu. Vítaly je havajské dívky, které rozdávaly
havajské věnce a náramky.
Břehy rybníka brzy obklopily davy slunících se lidí
a i přes počáteční rozpaky

mnozí z nich nakonec do
vody vlezli. Na stánku s vychlazeným pivem, nealko
nápoji, klobásami a buřtíky
se obsluha pípy a grilu za
celý den nezastavila.
Havajský bar, kde profesionální barman Tomáš Kubíček
míchal alkoholické i nealkoholické koktejly, byl v nepřetržitém obležení a vypil se
„do dna“.

Hlavním programem dne
byla soutěž alegorických plavidel. Pro velký zájem jsme
museli několikrát posunout
uzávěrku přihlášek a výsledných 17 posádek, a to nejen
z Dobřejovic, předčilo naše
očekávání. Posádky startovaly v rozlosovaném pořadí za
bouřlivého povzbuzování diváků a moderátora celého
odpoledne Martina Sklenáře.

Život v obci
Na bezpečnost dohlíželi
z motorového člunu průhoničtí hasiči, kteří naštěstí nemuseli nikoho zachraňovat.
O vítězi rozhodli diváci –
největší potlesk získala „havajská bárka“. Děvčata se
však výhry vzdala a vítězem
se tak stal Jirka Brabec a jeho „splašené sáně“. Kromě
prvních tří umístěných, získaly odměnu i všechny dětské posádky.
Kdo neměl vlastní plavidlo, mohl si zdarma vyzkoušet paddle board – prkno,
které je podobné surfovému
a na němž se jezdec pohybuje pomocí dlouhého pádla.
Do techniky a způsobu jízdy ochotně zasvěcoval profesionál Daniel Kadlec provozující mobilní půjčovnu
„Hawaii Paddleboard“.
(Pokračování na straně 4)
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Zprávy ze zastupitelstva
Z

astupitelstvo se sešlo mimořádně, mimo plánovaný termín, 6. srpna s tímto
programem:

s cenou (vč. 10%rezervy) ve
výši max. 1,407.673,- Kč (bez
DPH). 90% z této ceny bude
hrazeno z dotace z ERDF
a SFŽP.

■ Sanace skály

■ Doplnění
Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2010
o místních poplatcích

Tento bod byl důvodem
mimořádného termínu jednání zastupitelstva. Bylo
nutno urychleně projednat
výsledek výběrového řízení
na dodavatele stavby, který
bude muset zahájit sanaci
skalního svahu tak, aby byla
ukončena, vč. finančního vypořádání, nejpozději do
konce tohoto roku. Sanace
skály trvale zajistí bezpečný
pohyb v prostoru lomu a vytvoří se tak u rybníka Skalník
prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí.
Zastupitelstvo
schválilo
uzavření smlouvy o dílo se
společností Helping výškové
práce s.r.o., se sídlem Moskevská 532/60, Praha 10,

V posledním Zpravodaji
jsme Vás informovali
o tom, co je garážový
prodej a o jeho přípravě
u nás v obci. Už se hlásí
první zájemci!

■ Kupní smlouva
na pozemek parc.č. 503
(pozemek pod zděným
objektem ČOV)
Zastupitelstvo
schválilo
uzavření
kupní
smlouvy
s ÚZSVM na pozemek parc.
č. 503 , o výměře 49 m2 v k.ú.
Dobřejovice za kupní cenu
34.000,- Kč. Zděný objekt je
ve vlastnictví obce.

Jak jsme informovali v posledním Zpravodaji, zastupitelstvo na svém minulém zasedání schválilo doplnění vyhlášky o sankce za její nedodržování.
MV ČR k navržené změně
sdělilo, že doplnění nelze
provést. Otázka řešení porušování veřejné vyhlášky spadá výhradně do kompetence
pověřeného úřadu, v tomto
případě MÚ Říčany.
Nelze ani rozhodnout
o výši a způsobu postihu;
můžeme jen na porušování
vyhlášky upozornit, rozhod-

■ Veřejnoprávní smlouva
s Městem Říčany
Zastupitelstvo schválilo záměr uzavřít k 1. 1. 2016 novou veřejnoprávní smlouvu
s Městem Říčany na provádění zápisů do informačních
systémů územní identifikace, adres a nemovitostí

V tento den před dům, garáž, vrátka,
vystavíte na stolek, deku apod. věci,
které se Vám už nehodí a chcete se jich
zbavit, ale jiní je třeba potřebují.
Označíte je cenou a budete čekat,
až přijdou kupci, pro nové poklady.

Smlouvání o ceně se předpokládá, bez
toho to není to pravé!
Ze všeho nejdříve ale nahlaste svůj
zájem prodávat nejpozději do 17. 9.
komukoliv na Obecní úřad a to jakoukoliv formou (mailem, osobně, telefonicky, písemně apod.).
Na úřadě dáme dohromady seznam
zájemců o prodej do mapky obce, kterou dáme všem našim spoluobčanům
den před konáním garážového prodeje
do schránek. Také je umístíme na webové stránky obce a na úřední desku.

N
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Bylo rozhodnuto o datu
pořádání garážového prodeje dne 19.9.2015. Více
o této záležitosti na jiném
místě tohoto Zpravodaje.

■ Lávka
na rybníku Skalník
Zastupitelstvo
schválilo
záměr pořídit lávku na hráz
rybníka tak, aby mohla být
vyrobena a instalována současně s dokončením sanace
skály. O výběru dodavatele
bude rozhodováno na příštím jednání.
Příští zastupitelstvo se
koná 10. září 2015.
Jiří Kappel, starosta obce

S touto mapkou pak zájemci o koupi,
nebo jen diváci, budou obcházet jednotlivé prodejce.
Jediné, co překvapivě nejsme schopni zaručit, přes řádně odeslanou objednávku, je počasí. Kdyby měly hrozit
hromy a blesky, termín konání akce
bychom operativně o týden posunuli.
Takže milí sousedé, věřím, že se do
této, obchodně-společenské akce zapojíte v co nevětším počtu.

o psech
Ilustrační foto

ení mi to příjemné, ale znovu se
musím
vrátit
k chování některých
majitelů psů.
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■ Garážový prodej

Garážový prodej

sobota 19. 9. 2015 od 14.00 hodin!

Jak řada z Vás ví, počátkem července, pes, řazený
mezi tzv. bojová plemena,
roztrhal malého pejska.
Došlo k tomu v důsledku nezodpovědného chování majitelů tohoto psa.
Tento případ je předmětem trestního řízení. Ztrátu rodinného miláčka ale,
jak všichni milovníci psů
vědí, to nenahradí.

(identifikační údaje stavebního objektu a jeho vazbách, definiční body u staveb, typu st. objektů, způsobu jeho využití, apod.)..

Termín stanoven

Termín, na který čekají Vaše skříně, garáže a jiné prostory, aby si pomohly od
zbytečností a současně také termín na
který čekají zájemci o nákup těchto,
pro jiné zbytečností, je

A znovu

nutí o postihu ale spadá pod
Říčany. Z tohoto důvodu zůstává v platnosti vyhláška ve
stávajícím znění.

Život v obci

I když k incidentu došlo
mimo veřejný prostor,
musíme znovu apelovat
na všechny, kteří vlastní

psa, zejména některého
z tak zvaných bojových
plemen, aby je nenechávali volně (i bez náhubku)
a mnohdy i bez dozoru,
pobíhat.
Nejde primárně o dodržování vyhlášky obce číslo
2/2008 o pohybu psů na
území obce, která zakazuje volný pohyb psů (je
zveřejněna na stránkách
obce), ale hlavně o bezpečnost nás všech, zejména dětí, ale samozřejmě
i jiných psů.
Jiří Kappel, starosta

Jiří Kappel, starosta obce

Kontrola
spalinových cest
(komínů)
10. 10. A 11. 10. 2015
OÚ Dobřejovice ve spolupráci s OÚ Popovičky pro Vás
připravil možnost kontroly
a vyčištění spalinových cest
(komínů).
Kontrola je povinná dle
Nařízení vlády č. 91/2010 Sbjednou ročně.
Cena:450 Kč
Cena obsahuje:
■ kontrolu ■ vybírání sazí
■ sepsání zprávy o provedené kontrole ■ čištění jedné
spalinové cesty.
Pro domluvení konkrétního času návštěvy volejte:
607 055 158 Jana Krejčího,
místostarostu

Dobřejovický zpravodaj

J

elikož máme v obci
určitý jev, který je
jistým
nešvarem,
nedá mi se nezmínit o alkoholu jako takovém.

Dle Vyhlášky č. 1/2013 obce Dobřejovice o veřejném
pořádku je na veřejném
prostranství, a to zejména
u obecního úřadu a na zastávkách, zakázáno pití alkoholických nápojů.
Je fakt, že lavičky u obchodu přímo vybízejí k poklidnému pití a sledování koloritu o tom žádná, ale nebylo
by lepší, kdyby si tam mohli
spočinout jiní a naši loajální
rekordmani by se mohli přesunout někam na jinam ?
Vědci zjistili, že osoby mužského pohlaví mají jakýsi „alkoholický vzlet“ během dospívání, který vrcholí kolem
pětadvaceti let a kdy v průměru pijí kolem 160 gramů
alkoholu týdně, což se přibližně rovná deseti pivům.
Poté u nich spotřeba alkoholu klesá a v dospělém věku až

Alkohol
na veřejném

prostranství
do šedesáti let pijí množství
alkoholu rovnající se třem až
pěti pivům týdně. Ženy se
v tom příliš neliší, ovšem jejich spotřeba alkoholu v dospělém věku se omezuje na
čtyři piva týdně.
Někdy to však vypadá, že
onen vzlet u některých přetrvává a dokonce jsou i někteří, kteří by se mohli zapsat
do knihy rekordů. Inu disciplínu si každý vybírá sám. Ovšem místa by se mohla volit
trochu uvážlivěji. A tak mě
napadá, že jeden fakt možná

koresponduje s našimi rekordmany – s věkem se totiž
snižuje schopnost našeho organismu odbourávat alkohol, s věkem rovněž roste
pravděpodobnost užívání léků a alkohol se s nimi nemusí
vždy dobře snášet.
Alkohol vyvolává rychlejší
stárnutí mozku, a tudíž vyvolává problémy s pamětí
a uvažováním – čili nevědomí
nevědí, co činí. Asi budeme
muset vytvořit ještě vtipné
cedulky raději s obrázkem,
neb problémy s pamětí mů-

Život v obci
žou vyvolat také problémy
se čtením.
K tomu se přidává nebezpečí zhoubných nádorů:
pravděpodobnost
vzniku
čtrnácti různých druhů rakoviny (mezi jiným žaludku,
tlustého střeva) je spojena
s přílišným pitím alkoholu.
U starých lidí je pravděpodobnější, že alkohol přispěje
k degeneraci buněk, které
vede k rozvoji nádorových
onemocnění.
Možná se také jednou dočkáme etiket na lahvích
v černých rámečcích s informacemi o tom, co alkohol
způsobuje. Každý je svého
strůjcem, ale proč obtěžovat
svou demolicí ostatní občany? Myslím si, že popíjení
v prostranství u Obecního
úřadu není nejlepší vizitkou.
Kamila Hrdinová,
zastupitelka

Inzerce

Sportu zdar!
…i tak by se dalo pojmout „mučení
s Janou“ – je to mnohem příjemnější
a hlavně zdraví prospěšné.
Janu Řehkovou znám patnáct let, od doby,
kdy opustila fitko v Říčanech a měla dobrý
nápad, z půdy domu, kde bydlí, udělat prostory pro cvičení.
Málokterá menší obec, jako jsou Dobřejovice, se může pochlubit, že má takový výběr jednotlivých kurzů včetně sportovního vybavení,
jako jsou stepy, kola na spinning, gymnastické
míče i malé overbaly – prostě každý si může
vybrat podle svého naturelu a schopností.
Nabídka platí nejen pro ženy, před časem
chodili na AE cycling - což je vlastně spinning
spojený s aerobním cvičením a následným hodinovým protažením – i vášniví cyklisté, kteří
tak měli možnost tréninku v zimě.
Nechme teU prostor právě té, která to pro
nás organizuje a těší se nejen na ty „stálé cvičenky“, ale věří, že se přidají další – vždyV to děláme hlavně pro sebe, aby záda nebolela a zachovali jsme si svěžest i pro další roky života.
„…mučení s Janou – to je cvičení v domácí atmosféře, zhruba pro deset osob. Na adrese Jesenická č. 4 Dobřejovice už cvičím 15 let.
Začala jsem před dvaceti lety ze zdravotních
důvodů chodit do posilovny. A po nějaké době mne to začalo bavit, cítila jsem se lépe
a už jsem v tom zůstala. Studovala jsem jak
aerobik, tak i klasické masáže. Postupem let
jsem navštěvovala semináře a odborné kurzy. Dnes vedu hodiny step aerobiku, pilates,
posilování celého těla, ae cyclingu a také
dětský step aerobik. K tomu dělám klasické
masáže bez i s pomocí lávových kamenů.
Vše v malém, ale domácím prostředí.
V případě zájmu se na vás budu těšit. Ráda
odpovím na vaše dotazy na e-mailu:
jrehkova@seznam.cz či na tel. 721300440 a to
prosím esemeskou – pokud cvičím či masíruji –
telefon z pochopitelných důvodů neberu.
Cvičení mám jednoduchá, vhodná pro každou věkovou kategorii. Každý si může vybrat podle toho, na co se cítí.”
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Marie Sedláčková, členka redakční rady
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Život v obci
(Pokračování ze strany 1)

Velkou porci zábavy jsme
si užili i na plovoucích balvanech.
Kreativita některých, kteří
se nechtěli smířit s tím, že
by je nepokořili, byla opravdu veliká. Všichni jsme si
tento úžasný den náramně
užili. Kdo jste byl, nám dáte
jistě za pravdu.
Děkujeme všem sponzorům a všem, kteří se na pří-

Havajská regata
pravě a organizaci podíleli.
Bez nich a bez počasí, které nám opravdu přálo, by
se jistě Havajská regata tak
nevydařila. Ještě jednou
všem velký dík.
Havajskou regatu si můžete připomenout ve fotogalerii, kterou najdete na
našich webových stránkách
www.modernidobrejovice.cz.
Team
Moderních Dobřejovic, z.s.

Vítězem Havajské regaty se tak stal Jirka Brabec a jeho „splašené
sáně“. Kromě prvních tří umístěných, získaly odměnu i všechny
dětské posádky.

To, co se odehrálo v sobotu 18. července 2015 v Dobřejovicích,
nezažil rybník Skalník za celou dobu své existence.

Z mnoha plavidel jen malá ukázka: dole vlevo je parník Vyšehrad
a vpravo spěchá lo5 Šátalka.

Se Čtyřlístkem na rodičovské

V

e čtvrtek 25. června se pod záštitou
Spolku Dobřejovický Čtyřlístek konalo
již druhé setkání maminek i tatínků na mateřské a rodičovské dovolené.
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Počasí nám přálo, a proto
nic nebránilo tomu vyrazit
tentokrát na dětské hřiště.
Na všechny čekalo posezení
s občerstvením a kromě
místních dětských prolézaček a pískoviště našly děti na
hřišti i další herní prvky.

www.dobrejovice.eu

Závodilo se na odstrkovadlech, hrály se kuželky, sekala
se tráva, malovalo se křídami,
malé maminky pečovaly o panenky a rodiče měli možnost
se na chvíli posadit, dát si kávu nebo čaj a popovídat si.
Protože se všichni zúčastnění shodli na tom, že podobná setkání mají svůj smysl a přinášejí kouzlo v dětských očích, není důvod
to zase nezopakovat.
Těšíme se na Vás.
Za Spolek
Dobřejovický Čtyřlístek
Andrea Hájková

Dobřejovický zpravodaj

Ohlédnutí za červnem v mateřské škole
Měsíc červen jsme začali
oslavou dětí - byli jsme pozváni ZŠ Parentes na zábavné dopoledne plné her, pořádané na fotbalovém hřišti
v Dobřejovicích. Počasí nám
přálo. Dopoledne se vydařilo. Všichni byli moc šikovní.

●

Dále jsme se již těšili na výlet za princeznou, která byla
v moci královny černé noci,
a my všichni jsme jí chtěli vysvobodit na zámku Libochovice. Pohádkové postavy nás
provedly zámeckým parkem,

kde jsme splnili různé úkoly
a mohli jsme se vydat vysvobodit princeznu do zámeckých komnat. Výlet se nám
moc líbil i počasí nám přálo.

●
Netrvalo dlouho a již jela
na výlet do ZOO Praha třída
předškoláků. Cestovalo se
MHD - pro někoho úplně
nové dobrodružství.

●
Také nás navštívilo Duhové divadlo se svým představením "Hurá na prázdniny".

●
Poslední akcí v měsíci červnu, na, kterou se děti těšily,
bylo tradiční „Rozloučení
s předškoláky”. Letos děti na
pomyslnou cestu do školy,
odlétly letadlem.
Celý program byl uzpůsoben tak, aby děti ukázaly, že
jsou opravdu připravené svými schopnostmi a vědomostmi zvládnout vstup do základní školy.
Zpestřením vystoupení byla
bublinová show Václava Štrassera s následnou tvořivou díl-

●

●

●

●

Život v obci
nou na zahradě školky. Pro
děti byl tradičně připraven
bohatý ovocný bufet s čokoládovou fontánou a pečená lízátka od Jitky a Martiny.
Děti si společně s rodiči radostně užily zábavné odpoledne. A to už byla poslední
tečka, před dětmi netrpělivě
očekávaným prázdninovým
dobrodružstvím.
Kolektiv MŠ Korálek

Co nás čeká v novém školním roce?
Před zahájením nového
školního roku 2015-16 jsem
se dotázal paní ředitelky
Mateřské školy Korálek Lenky Macháčkové:
● Co můžeme očekávat
v provozu MŠ v nastávajícím školním roce ?
Především chci informovat,
že se nám podařilo umístit
všechny přihlášené dobřejovické děti. Opět máme dvě
oddělení: mladších dětí bude
24 a starších 28 dětí. Děkuji
Zastupitelstvu obce Dobřejovice, že nám poskytlo zákonem přípustnou výjimku, což
umožnilo přijmout navýšené

počty dětí a vyhovět tak žádosti všech rodičů. Další příznivá zpráva je, že jsme dokončili vybavení druhého oddělení novým nábytkem
a vytvořili zde pěkná hrací
centra. Kvalitněji jsme také
zajistili bezpečnost naší MŠ
včetně jejího oplocení.
● Zmínila jste se o novém vybavením druhého
oddělení. To vám zřejmě
umožní dále obohatit
práci s dětmi ?
K tomu nám poslouží zmíněná nová hrací centra i nové nápady, ale zatím je nechci prozrazovat. Na konci

uplynulého školního roku
jsme začali s předškoláky cestovat do Zoologické zahrady MHD. Velmi se nám to líbilo a uskutečníme to i v novém školním roce.
Zároveň v programu máme uspořádání všech našich
osvědčených tradičních akcí
z minulých let. Patří k nim
Vánoční besídka, setkání
s rodiči, karneval, společné
focení dětí a mnoho dalších.
● A co kolektiv Vašich
spolupracovníků? Dozná
nějaké změny?
Ne, náš kolektiv bude pokračovat ve stejném slože-

ní, za což jsem opravdu ráda. Všechny moje spolupracovnice jsou zodpovědné
a pracují tvořivě tak, aby se
dětem v našem Korálku líbilo a v průběhu školního roku získaly potřebné návyky
a znalosti.
Chci tímto svým spolupracovnicím upřimně poděkovat
za jejich pracovní nasazení.
Zároveň bych také ráda poděkovala všem těm, kteří nám
v práci pomáhají: zastupitelstvu obce, rodičům našich dětí, sponzorům a dalším.
Děkuji za rozhovor.
Martin Čmolík

www.dobrejovice.eu
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Těžký
V

zápas - reakce

minulém čísle zpravodaje jsme se pod titulkem „Těžký zápas” (autor: Lukáš Král „Mači”) dočetli místo informací o velmi úspěšné
sezóně místního fotbalového klubu a zcela zaslouženému postupu A-týmu do vyšší soutěže spíše nepravdy, urážky, napadání a obviňování spolku Moderní Dobřejovice a části zastupitelů, kteří kandidovali ve volbách do zastupitelstva jako SNK Moderní Dobřejovice.

B

ydlím s rodinou
v Dobřejovicích
od roku 1992,
mám tři děti a rád
sportuji. Chtěl jsem,
aby moje děti měly
možnost sportovního
vyžití v místě bydliště.

6

Podporoval jsem proto
úsilí své manželky (učitelky), aby založila v obci
sportovní oddíl, jezdila
s dětmi na tábory a organizovala ozdravné pobyty
v přírodě a u moře nejen
pro děti z Dobřejovic a širokého okolí, ale i pro jejich rodiče a příbuzné.
V roce 1996 chtěli kluci
v naší obci hrát fotbal, ale
chyběl trenér. Manželka tedy složila trenérské zkoušky
a začala působit v pozici
trenéra. Já jsem vydatně
pomáhal a zajišVoval technické zázemí pro fungování
oddílu o čtyřiceti členech.
Přivedli jsme do FK Dobřejovice i tatínky, kteří
ochotně pomáhali, složili
rovněž trenérské zkoušky
a členská základna dětí
rostla a rostla. Vlastní synové však odrostli a začali
se závodně věnovat cyklis-

www.dobrejovice.eu

Domnívám se, že právě článek pana L. Krále vede ke
zbytečnému napětí a zvyšování emocí, které si nikdo
z nás v Dobřejovicích nepřeje. Na místě je tedy otázka,
co konkrétně vnímá autor
článku jako obstrukce a napadání na půdě zastupitelstva? Není to náhodou jen
odlišný názor části zastupitelů k připravovaným projektům (kruhový objezd v centru obce, uzavření silnice mezi
Průhonickým parkem a oborou, nevýhodnost smluv na
pronájmy obecních pozemků, koncepční plánování projektů s vazbou na rozpočet,
atp.) a snahou něco v naší
obci změnit k lepšímu?
Samostatnou kapitolou
a jsem přesvědčen i hlavní
důvod pro sepsání článku

Tichá pošta
Ilustrační foto

Rád bych věřil tomu, že
pan L. Král je skutečně jediným autorem tohoto článku
a je zároveň natolik osobně
seznámen s prací části zastupitelů, které tímto napadá
a obviňuje, aby ji mohl takto
veřejně hodnotit.
Veřejné osočování zastupitelů z napadání a obstrukcí
na půdě obecního zastupitelstva, arogance a agresivity je
tedy z mého pohledu zcela
neopodstatněné a nepodložené. Nemluvě o přirovnání
k Republikánské straně doktora Sládka a obviňování
z podněcování k „občanské
válce” v Dobřejovicích, což
bych spíše přirovnal k populistickým a zoufalým praktikám některých politických
stran ve snaze získat politické body za každou cenu.

pana L. Krále je FK Dobřejovice a restaurace na hřišti,
o které se zmiňuje v první
části svého článku. Co stojí
za obviňováním, že se spolek Moderní Dobřejovice
a s ním spříznění občané
snaží zničit nebo ovládnout
fotbalový klub a hospodu?
Nikdy nic takového nebylo řečeno ani zamýšleno, naopak spolek Moderní Dobřejovice a lidé okolo něj investují nemalé finanční prostředky a úsilí výchově
malých fotbalistů v oddíle
JUNIOR Dobřejovice, jako
budoucnosti dobřejovického
fotbalu.
Možná právě tyto neopodstatněné obavy provozovatele a pravidelných návštěvníků restaurace jsou
důvodem, že i skoro rok po
volbách do zastupitelstva
označují spolek Moderní
Dobřejovice jako politickou
stranu, přestože jí nikdy nebyl a není.
Zároveň bych poukázal na
to, že jakákoli akce, kterou
navrhuje realizovat spolek
Moderní Dobřejovice na jediném vyhovujícím sportovišti v obci je vnímána před-

tice. My předali žezlo chlapům trenérům a pomáhali
zase jinde.
Ale jak šel čas, z Dobřejovic se dětský fotbal zcela vytratil. FK Dobřejovice
dlouhodobě neplnil podmínku obce - začít intenzivně pracovat s dětmi
a mládeží, což vedlo
i k tomu, že FK Dobřejovi-

ce v loňském roce nezískal od obce žádnou finanční dotaci.
Zarážející pro mě bylo,
že fotbalový oddíl Junior
Dobřejovice, který vznikl
na začátku roku 2015, FK
Dobřejovice nepřijal pod
svá křídla. Proto jsem spolu
s Martinem Sklenářem, Tomášem Kubíčkem a dalšími
podobně smýšlejícími občany Dobřejovic usiloval
o změnu smlouvy mezi obcí a FK Dobřejovice.
Obec totiž vlastní jen
jedno sportoviště (fotbalové hřiště), které pronajímá
FK Dobřejovice. Smlouva
byla podepsána v roce
1995 a dodatkem upravena v roce 1996 a v dnešní
době již byla nevyhovující.
Měla se upravit odpovídajícím způsobem tak, aby
byla pro všechny subjekty
v obci spravedlivá a transparentní. Smlouva by totiž
v žádném případě neměla

na článek
Listárna
sedou FK Dobřejovice panem L. Sačkem jako politická
a proto se musí konat na jiných místech. A to i přesto,
že již realizované akce spolkem Moderní Dobřejovice
ukázaly, že hlavním cílem je
vyžití občanů v obci. Myslím,
že do budoucna by měla být
naším společným cílem vzájemná spolupráce, která povede ke zlepšení života
v Dobřejovicích a měli bychom se vyvarovat takovýchto zbytečných ataků a zvyšování napětí mezi občany.
Věřím, že se od pana Lukáše Krále budeme ve zpravodaji pravidelně dovídat
o pokračujících úspěších FK
Dobřejovice, což si všichni
upřímně přejeme. Jako zastupitel obce jsem připraven
diskutovat o všech záležitostech týkajících se obce
a proto pokud budete mít
jakýkoli dotaz, připomínku
nebo návrh, neváhejte mne
kontaktovat.
Martin Sklenář, zastupitel
sklenar@dobrejovice.eu

být pro obec a její občany
nevýhodná.
Vzhledem k tomu, že počet obyvatel v obci stále
roste, přibývá zde rodin
s dětmi, rozvíjí se aktivně
i podíl občanů na sportovní, kulturní a společenské
činnosti v obci, měli jsme
za to, že je třeba zabezpečit i rovné příležitosti pro
všechny, kteří se touto činností v obci zabývají.
I v dnešní době fotbal
v Dobřejovicích aktivně
podporuji. Rozhodně nejsem arogantní, snažím se
pomoci a podílet se na
smysluplných projektech.
Účastním se pravidelně zasedání zastupitelstva, nikoho nenapadám, jen sděluji
svůj názor.
Zásadně však nesouhlasím s tím, aby informace
byly občanům předávány
zkresleně a jednostranně.
Někým, kdo je má pouze
zprostředkované, kdo nikdy
nebyl na žádném zastupitelstvu ani při žádném jednání. To mi totiž připomíná
hru na tichou poštu, kterou
si všichni zaručeně ze svého
mládí pamatujeme.
Arne Charvát, Dobřejovice

Dobřejovický zpravodaj
Kalendárium - aneb na co se můžete těšit

Dobřejovický fotbal

Pozvánka na Drakiádu

M

áte již připravené draky? Pokud ne, tak je
nejvyšší čas! Letošní Drakiáda se koná v sobotu 3. října 2015 od 13.30 hodin, jako v minulých letech na poli v ulici U Křížku, vedle mohutně
vzrostlých kaštanů.
Akci, na kterou jste všichni srdečně zváni, pořádá Spolek
Dobřejovický Čtyřlístek. Věříme, že nám pořádně zafouká
a draci se projeví v plné síle. Všechny děti, které přijdou,
budou odměněny. Tak neváhajte a přijUte si užít první říjnové sobotní odpoledne.
Martin Čmolík, zastupitel

■ PřijF te fandit!
Mužstvo FK Dobřejovice suverénně postoupilo do Okresního přeboru a bé tým bude hrát
opět IV. třídu.
PřijQte fandit a podpořit naše fotbalisty.
Sobota 12. 9. 2015 v 17.00 hodin Dobřejovice B - Babice
Neděle 13. 9. 2015 v 17.00 hodin Dobřejovice A - Vyšehořovice
Sobota 26. 9. 2015 v 16.30 hodin Dobřejovice B - Světice
Neděle 27. 9. 2015 v 16.30 hodin Dobřejovice A - Mnichovice A
Sobota 10. 10. 2015 v 16.00 hodin Dobřejovice B - Kostelec u Křížků B
Neděle 11. 10. 2015 v 16.00 hodin Dobřejovice A - Kostelec u Křížků A

Inzerce

Připravil Martin Čmolík, zastupitel
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Důležitá číslavvvv

Hodí se

Porucha vody
a kanalizace
840 111 322

Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26,
25101 Dobřejovice
Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
Úřední hodiny:
pondělí a středa
14.00–18.00 hodin
E-mail:
obec.dobrejovice@
volny.cz
www.dobrejovice.eu

Inzerce

Porucha elektřiny
840 850 860

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
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

Porucha plynu
272 767 300
SOS 112

Pošta – Dobřejovice
Úřední hodiny:
PO, ÚT, ČT a PÁ
8–11 a 13–16 hodin
ST 8–11 a 13–17 hodin

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158

Můj obchod - na návsi
Otevírací doba:
Pondělí až pátek
6.45–18 hodin
Sobota 6.45–12.30 hodin

Policie Nupaky
služebna 974881750,
602306298,
hlídka v autě 727968532

Sběrný dvůr
Dobřejovice

Garážový prodej
již v sobotu 19. září

Otevírací doba:
letní období 1. 4.–31. 10.

2015 od 14.00 hodin!

pondělí–pátek
9.00–17.00 hodin

Do 17. září se můžete k účasti na prodeji ještě přihlásit
na Obecním úřadě.
Více na str. 2.

sobota 9.00–14.00 h
neděle a státní svátky
zavřeno

Inzerce

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)

Porucha veřejného
osvětlení – Eltodo
800 101 109

Příjem odpadů do zařízení Sběrného dvora
Dobřejovice lze jednorázově sjednat individuálně, po vzájemné dohodě stran a to odlišně od
platné provozní doby
telefonicky na číslech
25352565 a 605254720.

Měsíčník
Dobřejovický zpravodaj,
září 2015
Vychází 10. 9. 2015
Vydává obecní úřad Dobřejovice,
Na návsi 26, 251 01 Dobřejovice
číslo registrace MK ČR E 19932
Odpovědná redaktorka:
Libuše Charvátová
Grafická úprava a kompletní
předtisková příprava:
Jiřina Šubertová
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Náklad: 400 výtisků
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