Rozpočet a investice pro letošní rok
tomto
Zpravodaji
uvádíme,
že rozpočet na r. 2015
byl schválen až napodruhé. Obec v období
od
1. do 8. 1.2015 žila v rozpočtovém provizoriu.
Vzhledem ke krátkosti tohoto období i díky tomu, že
nebylo potřeba podepisovat
žádné zásadní smlouvy a proplácet významnější investice,
nemělo rozpočtové provizorium na hospodaření vliv. Příčinou prvotního
neschválení
návrhu rozpočtu byl spor, zda
uvést připravované investiční
akce, u kterých dosud nelze
přesně určit jejich cenu, ani
termín provedení, do rozpočtu 2015. Nakonec bj,1 rozpočet na r. 2015 schvalen jako přebytkový v rozsahu cca
3,5 mil. Kč a byl pod něj připsán přehled rozpracovaných
investičních akcí.
Dobřejovický zpravodaj na
počátku roku je přesně místem k prezentaci
připravovaných akcí. Jedná se o tři
záměry, na kterých se od

V

loňského roku pracuje (pořadí neznamená
hodnocení
jejich důležitosti):
• Zklidnění dopravy v naší obci. Společností City Plan
je zpracována studie na řešení, která se bude veřejně projednávat dne 10. 2. na obecním úřadě. Následně bude
studie se zapracovanými
připomínkami
předmětem jednání zastupitelstva 19. 2.
2015. Pokud bude schválena,
bude zadáno zpracování projektové dokumentace, vč. jejího projednání s dotčenými
orgány. Do 30. 6. chceme získat stavební povolení, příp.
zahájit
výběrové
řízení na
dodavatele stavby.
• Realizace rekreační zóny kolem rybníka Skalník.
Je zpracována projektová dokumentace, na základě které
bude vybudována
mlatová
cesta kolem rybníka s dvěma
lávkami (přes přítok a z hráze na břeh), revitalizace zeleně (likvidace nevhodných dřevin, doplnění o původní listnatou výsadbu), prostor bude

doplněn mobiliářem - herními prvky, lavičkami, odpadkovými koši apod. Na břehu bude umístěn altán a bude vybudováno molo.
Významnou
součástí projektu je vyčištění a zajištění
skalních svahů v bývalém lomu (nejnákladnější část celého projektu) a pod nimi vytvoření prostoru pro konání
různých akcí.
Nyní probíhá jednání s dotčenými orgány a předpokládáme, že stavební povolení by mělo být k dispozici
v pruběhu prvního pololetí.
• Odbahněni Mlýnského
rybníka, který je veden jako
retenční nádrž, je nutné pro
obnovení
jeho
retenčních
schopností. Neschopnost přijímat větší nápor vody byla jednou z příčin povodní
v naší obci v minulých
letech, takže jde především
o protipovodňové
opatření.
O tom, jak velký je to problém, svědčí dvě čísla: stávající objem vody v Mlýnském
rybníku je 37,970 tis. m3 a je

Slovo starosty
třeba jej zvýšit minimálně na
51,410 tis. m". Projekt na jeho odvodnění je již zpracován. V současnosti probíhá
schvalovací řízení.
Jakmile budou na výše uvedené projekty vydána příslušná rozhodnutí,
je Obec připravena provést výběrová řízení na dodavatele
staveb,
tím zjistit jejich reálnou cenu,
zajistit jejich financování, pokud možno s využitím vhodných dotací a poté stavby
zahájit.
Domnívám
se, že
je možno
uvedené
stavby
v průběhu 2 let zrealizovat.
Současně ovšem musíme
hledat řešeni prioritního
úkolu, který vychází z našeho volebního programu, a tím
je vyhledat a vybudovat
v obci vhodné
prostory
pro společenskou a kulturní činnost - pro setkávání
občanů, pořádání kulturních
akcí, klubovou činnost a rozšíření služeb. Jsem přesvědčen, že ještě letos s návrhem
řešení přijdeme.
Jiří Kappel, starosta obce

• Masopustní
průvod
Zveme všechny občany na tradiční maso~ pustní průvod,
který
se uskuteční v sobotu
14. února 2015.
Sejdeme se jako vždy
v poledne před hřištěm
FK Dobřejovice.
K dobré náladě přispějí
muzikanti,
kteří pojedou
v čele průvodu. Přejme si
vydařené masky a slušné
počasí. Pěknou tečkou bude posezení v místní hospůdce Na hřišti.
Martin

Čmolfk, zastupitel

•

Dobřejovickýzpravodaj

II Jak se dostat do centra dění v obci?
sobně jsem zaznamenala,
že
se
v naší obci v posledních třech měsících
významně rozšířila nabídka kulturních, sportovních i jiných akcí, jejichž hlavním cílem je
setkávání lidí.

O

Na stránkách našeho zpravodaje se můžeme dočíst něco o průběhu akcí již uskutečněných, doprovázených milými fotografiemi
a najdeme
zde harmonogram
připravovaných, pravidelných,
tematických i zcela ojedinělých akcí. Všechna tato dění však nejsou jedinou cestou, jak se
s někým potkat, a jak se něco
nového
dozvědět.
Místem,

které je doslova přeplněno
zajímavými a významnými informacemi, jsou zasedání zastupitelstva obce Dobřejovice.
Zasedání
zastupitelstva
jsou místem, kde potkáme
své sousedy, a kde můžeme
vidět členy zastupitele při výkonu jejich práce. Já osobně
se od posledních komunálních voleb účastním každého
zasedání zastupitelstva a dovolím si tvrdit, že jsem občan
informovaný.
Pokud něčemu
nerozumím
nebo informaci
postrádám, mohu se na zasedání zastupitelů zeptat.
Tak například ustavující zastupitelstvo
mělo s ohledem
na dřívější tradice v obci až
překvapivě hojnou účast ze
strany veřejnosti tj. občanů

Dobřejovic. Průběh zasedání
zastupitelstva byl, dovolím si
hodnotit
"bouřlivý"
a to jak
na straně jednajících
členů
zastupitelstva, tak na straně
veřejnosti. Ani následující zastupitelstva
nebyla o zájem
veřejnosti ochuzena.
Pravidelnou
účastí se můj
zájem o dění v obci, o práci
volených
zastupitelů,
členů
výborů a především o práci
placených zástupců obce, kterými jsou pan starosta a místostarosta, významně zlepšil.
O průběhu současných zasedání zastupitelstva
bych
řekla, že jsou charakteristická svou živostí a bohatou
názorovou škálou. Přítomná
veřejnost
bohatě
využívá
prostor pro rozpravu k pro-

Život v obci
jednávaným
bodům v programu a v rámci diskuse se
neostýchá přednést svoje názory, podněty nebo návrhy.
Tuto
názorovou
pluralitu
vnímám jako vhodné
prostředí pro vznik správných
a hodnotných věcí.
Myslím si, že jsme vykročili
správným
směrem,
jsme
obec, kde zasedání zastupitelstva nejsou pouhým pasivním přehledem
faktů,
ale
místem, kde i názorová odlišnost snad přispěje k viditelnějšímu rozvoji naší obce. Je
zde místo a prostor pro nás
všechny, kteří v obci Dobřejovice pouze nepřespáváme,
ale kteří zde žijeme.
Andrea Hájková,
občanka Dobřejovic

II Zprávy ze zastupitelstva
Zastupitelstvo se sešlo
na jednáních 18. 12. 2014
a 8. 1. tohoto roku
Zabývalo se, bohužel,
za
aktivního přispění zúčastněné veřejnosti, především samo sebou. Přesto se dostalo
i na jiné záležitosti:

• projednalo stav vodohospodářského majetku
s tím, že bylo konstatováno,
že zásobování pitnou vodou,
hospodaření s ní a stav vodovodního potrubí je ve velmi dobrém stavu, poruchovost je velmi nízká a jeho kapacita dostatečná;

stav sítě na odvádění
a čištění odpadních vod
je velice dobrý,
výjimkou
je vysoké zatížení systému
vod
balastními
vodami,
jejichž zdroje nejsou spolehlivě identifikovány;
nezbytný je detailní průzkum stokové sítě, který bude letos
proveden;

kapacita čističky odpadních vod je již naplněna

a neumožňuje,
do doby jejího rozšíření připojování
dalších uživatelů;

• odsouhlasilo prodloužení některých autobusových spojů u linek č. 363
a 328 z Cestlic do Dobřejovic
s účinností od března 2015.
Konkrétně se jedná:
v pracovní dny bude linka 363 vyjíždět z Opatova ve
22.15 hodin a končit v Dobřejovicích na návsi ve 22.42 hodin, při zpáteční
cestě ve
23.31 z Dobřejovic bude linka
končit ve 23.56 na Opatově.
Linka 328 bude vyjíždět
z Opatova
v 11.35 hodin
a končit
v Dobřejovicích
v 11.52 hodin, při zpáteční
cestě ve 12.12 hodin z Dobřejovic - 12.30 hodin Opatovo
o víkendu bude linka
363 vyjíždět z Opatova ve
23.15 hodin a končit v Dobřejovicích na návsi ve 23.42
hodin.
• byl zvolen nový předseda povodňové komise pan

ing. J. Kappel a místopředsedou pan J. Krejčí.
• schválilo obnovu tradice
vítání občánků. První vítání
občánků se uskuteční 21. 3.
2015. Vítat se budou občánci
narození 2012, 2013, 2014,
dojde však k upřesnění. Uveřejněno
bude v únorovém
Dobřejovickém
zpravodaji,
kde bude i výzva rodičům,
aby deklarovali svůj zájem.
•
odsouhlasilo
čerpání
rozpočtu v r. 2014. Proti
schválenému
rozpočtu včetně rozpočtových
změn na r.
2014 nebyly čerpány výdaje
ve výši 3 868 284 Kč a příjmy
byly vyšší o 3 888 663 Kč.
Celkově
skončil
rozpočet
v roce 2014 přebytkem
ve
výši 3 786 679 Kč, o který se
zvýší rezerva obce.
• až napodruhé byl schválen rozpočet na rok 2015.
Příčinou prvotního
neschválení návrhu
rozpočtu
byl
spor, zda uvést do rozpočtu
2015 připravované
investiční

II Ohlédnutí za časem vánočním
K Vánocům patří již tradičně perníčky a nápad,
že námi nazdobené perníčky mohou i někoho
potěšit se rychle ujal.
9. 12. 2014 jsme se sešli
na obecním úřadě na poslední Tvořivé dílně v roce 2014.
Vůně pečeného perníku navodila tu správnou atmosféru. Zdobení mohlo začít.
Příchozí uvítaly čaj, káva
či svařené vínko a také sladké maličkosti
k zakousnutí od paní Hájkové. Všem
chutnalo.

www.dobrejovice.eu

Jolana Jozová upekla stodvacet různých andílků, kapříků,
stromečků,
zvonečků

a hvězdiček, které se měnily
pod rukama dětí i dospělých
v krásná
umělecká
dílka.

akce, u kterých dosud nelze
přesně určit jejich cenu ani
termín provedení.
Nakonec
byl rozpočet
na rok 2015
schválen v rozsahu:
příjmová část: 11 756000 Kč
výdajová část:
8 279 000 Kč
přebytek:
3 477 000 Kč
O přebytek
rozpočtu
ve
výši 3 477 000 Kč bude zvýšena rezerva z předchozích
období.
Připravovanými
investičními akcemi se zabývá samostatný' článek v tomto Zpravodaji na straně 1.

Páté jednání zastupitelstva, které se koná 29. 1.,
se bude zabývat mj. zahájením
projednávání
změn
územního plánu Dobřejovic,
změnou
územního
plánu
Průhonic, a pravděpodobně
i stavem
kolem
fotbalu
v Dobřejovicích.
O výsledku
podáme zprávu v příštím vydání Zpravodaje.
Jiří Kappel, starosta

obce

Všichni jsme společně obdivovali šikovné ruce paní Lidky Dvořáčkové. Ta nám předala mnoho zkušeností. Odnesli jsme si cenné rady jak
udělat správnou polevu.
Ocenili jsme i pomoc paní
Marie Kudláčkové a pana Jaroslava Hájka, kteří nám pomohli zdobit a balit perníčky,
které byly určeny jako dárek
dobřejovickým seniorům.
Povedlo
se perníčky
na
setkání seniorů předat. Doufáme, že všem udělaly radost. Děti byly pyšné, že
jim pan starosta poděkoval
a poslal gumové medvídky.
Pavlína Mikušková,
zastupitelka

II Úsměv

Paní Mária Lillková. nejstarší obyvatelka Dobřejovic oslavila v Modleticích své devadesátiny.
~

radiční setkání seniorů se konalo
13. prosince 2014
v Modletickém zámku.
Od 13 hodiny přicházeli
do vyzdobeného sálu
občané Dobřejovic.

T

Slavnostní setkání se zde
konalo poprvé a všichni byli
určitě zvědaví, jaké to po
roce bude. Bylo to překrásné a asi to předčilo očekávání mnohých účastníků. Slavnostní atmosféra,
příjemná
hudba, výborné občerstvení
a skvělá zábava. Na všech
tvářích byl úsměv.
Někdy má člověk pocit, že
úsměv trvá jen okamžik, ale
vzpomínka
na
usměvavé
tváře trvá dlouho. Až nezapomenutelně
dlouho.
Okouzlující je hlavně dětský úsměv. Ten naplnil sál
Modletického
zámku již dopoledne, kdy proběhla
poslední akce Moderních Dobřejovic v roce 2014 - Andělské zvonění.
Úsměvy dětí, jsou největší
odměnou všem, kteří se na
přípravě a realizaci akcí pro
dobřejovické
občánky i občany v roce 2014 podíleli.
Znovu jsme si při prohlížení
fotografií
z předvánočních
setkání seniorů
uvědomili,
že úsměv nás vlastně vůbec
nic nestojí. Vždy nás jen
obohacuje a potěší. Vytváří
pocit pohody, posiluje a je
znamením přátelství. Je tím
nejlepším lékem na špatnou
náladu,
starosti a samotu.
Usměv má léčivé účinky. Nedá se však koupit, vypůjčit,
ukrást ani vynutit, musí být
darován.

Snažme se tedy každý den
darovat
někomu
alespoň
malý úsměv, aby se nám
v Dobřejovicích celý rok společně dobře žilo.
Poděkování
patří majitelům zámku,
zastupitelstvu
obce Dobřejovice,
členům
kulturní
komise,
Ladislavu
Bezouškovi, kapele Pod altánem a členům spolku Moderní Dobřejovice
za skvělý
zážitek a velmi krásně strávenou předvánoční sobotu.
Charvátová Libuše, členka
kulturní komise a Arne Charvát,
Moderní Dobřejovice

• Ohňostroj
u kaštanů
Již po osmé se uskutečnil
v ulici U Křížku vedle kaštanů
Novoroční ohňostroj. V 0.26
hodin se rozzářila na obloze
skvělá světelná šou.
Tradice obyvatel z Vačkářovy ulice, kteří se setkají
a popřejí si šťastný nový rok
láká stále více lidí z celých
Dobřejovic. Letos se nás sešlo asi padesát.
Děkujeme všem, kdo tento
nádherný ohňostroj připravili
a i těm, kteří se přišli na něj
podívat. Tak zase za rok.
Martin Čmolík, zastupitel

www.dobrejovice.eu

Dobřejovický zpravodaj
I

Veřejná prezentace

• Zklidnění
dopravy
v Dobřejovicích
Obecní úřad Dobřejovíce si Vás dovoluje pozvat na veřejnou prezentaci firmy CITYPLAN
na téma Zklidnění dopravy v Dobřejovicích.
Prezentace návrhů na
zklidnění dopravy se koná 10. 2. 2015 od 18 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Jan Krejčí,
místostarosta

Nabídka

III Fotbalový klub
JUNIOR DOBŘEJOVICE
Dobřejovický fotbal

J

ste z Dobřejovic
nebo z okolí a chcete,
aby vaše dítě sportovalo? Nabízíme alternativu! Přihlaste se do
nově vzniklého
fotbalového
klubu
JUNIOR
DOBŘEJOVICE.
Trénninky začaly již v lednu. Na prvním tréninku se
sešlo 19 nadějí.Přijďte s dětmi objevit kouzlo fotbalu!!!

ZIMNí

PŘíPRAVA:
1. ZAHÁJENí (zimní prrprava): 13. ledna 2015 od
16.45-18.00 hodin a to ve
škole v Čestlicích, poté každé úterý ve stejný čas až do
31. března 2015

2. VĚKOVÉROZHRANíDĚTí:
Upřednostňujeme
ročníky
2007,2008,2009,2010
3. CO SI VZíT SEBOU:Tričko s krátkým nebo dlouhým
rukávem, sportovní trenýrky či tepláky, sportovní protiskluzovou obuv se světlou
podrážkou
4. POPLATKY:30 Kč za trénink a dítě. Vybrané poplatky budou použity
na
nákup ~bavení
a sportovních potreb pro oddíl (platí
se vždy na místě)

5. ODVOZ NA TRÉNINK:
Pokud bydlíte v Dobřejovicích a nemáte v den tréninku možnost odvozu dítěte,
trenér bude mít většinou tři
volná místa v autě a je
možné se předem telefonicky dohodnout
na případném odvozu na trénink

6. SPOLUPRÁCE: Máte-Ii
zájem pomoci a aktivně se
podílet na funqování
oddílu JUNIOR DOBREJOVICE,
kontaktujte,
prosím, trenéra telefonicky
774 068 745
(vždy po 16. hodině) nebo
přímo e-mailem:
junior@fotbaldobrejovice.cz
7. INFORMACE: Veškeré
informace o činnosti oddílu najdete
na webových
stránkách:
www.fotbaldobrejovice.cz
Velké poděkování
patří řediteli čestlické školy
panu Mgr. Petru Svobodovi za velice vstřícný
přístup a zapůjčení
tělocvičny
pro
činnost
nově
vzniklého
fotbalového
klubu
JUNIOR
DOBŘEJOVICE
držitel

Tomáš Kubíček,
trenérské licence " C"

Dětský karneval a Maškarní ples
Obecní úřady Dobřejovice, Herink a Modletice se
rozhodly uspořádat Dětský karneval a Maškarní
ples tento rok společně
v sobotu 21. února 2015
v Modletickém zámku.
Všichni se můžeme určitě
těšit na dobrou zábavu, krásné prostředí, soutěže a hry.
Nebudou chybět ani ceny za
nejlepší
masky. Vzhledem
k tomu, že celou akci připravují kulturní komise zmíně-
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ných obecních úřadů, je
třeba si na program ještě počkat. Určitě se dočkáte letáku, ze kterého se všechny informace
dozvíte.
Pokud se chcete zapojit do příprava realizace
akce, kontaktujte,
prosím, přes obecní úřad kulturní komisi.
Pavla Mikušková,
předsedkyně
kulturní komise

• Společnost
A.S.A. nabízí:
ke sběru separovaného odpadu, konkrétně na plasty a papír,
nádoby 120 I a 240 I
v barevném provedení pro
individuální
využití k RD.
Četnost
vývozu
bude
stejná jako u současných separačních
nádob:
papír: nádoba 120 I
svoz 1x14 dní:
676 Kč
plasty: nádoba
svoz 1xtýdně:
svoz 1x14dní:
nádoba 240 I
svoz 1xtýdně:
svoz 1x14dní:

120 I
1300 Kč
676 Kč
1850 Kč
977 Kč

V případě zájmu kontaktuje
prosím paní
Hanu Prochovou
na
obecním úřadě
tel.: 323 603 310

Prosinec
"Za prosincem končí rok,
do nového už jen krok.
V prosinci jsou Vánoce,
přesně jednou po roce."
Zuzana Kopecká

V prosinci téměř
každý
hodnotí uplynulý rok - plánuje věci příští. Pro nás a děti
v mateřské škole to byl měsíc
plný radosti, očekávání a překvapení. 5. 12. k nám zavítal
Mikuláš s andělem a čertem.
Sem tam se objevila slzička,
ale děti statečně zvládly zarecitovat básničku. Za odměnu
dostaly balíček sladkostí.
Touto cestou bych chtěla
poděkovat
všem rodičům,
kteří se zúčastnili sběru starého papíru. Částka 1 740Kč
byla použita na mikulášské
balíčky a na dárky pro děti
na vánoční besídku.
11.12. proběhla za účasti
rodičů vánoční dílnička. Děti
malovaly perníky a vyrobily
andílky z netradičních materiálů. Všem se dařilo a zase
jsme byli o kousek
blíž
k nejvíce očekávanému - vánoční besídce.

Ta se konala 18.12. I když
nám přípravy komplikovala
vysoká nemocnost dětí, akce
se podařila. Příprava programu a vyzdobení celé školky
probíhalo
od začátku prosince. Děti nacvičovaly, vyráběly, těšily se a malovaly svá
přání.
Nejprve
vystoupily
děti
z prvního. oddělení. Rej malých čertíků a princezen navodil tu správnou atmosféru.
Následovalo vystoupení star-

ších dětí v duchu: "Opravdu
veselé Vánoce". Všichni sklidili zasloužený potlesk.
Závěrečná společná píseň
umocnila sváteční atmosféru, která
pak pokračovala za tónů koled při jarmarku a posezení u čaje, kávy
a svařeného vína.
Svým
kolegyním
bych
chtěla poděkovat
za spolupráci a přípravu akcí, Vám
všem za projevenou
přízeň.
Přeji si, aby nadcházející rok

2015 byl pro všechny rokem
klidným, plným zdraví a pohody.
Lenka Macháčková,

ředitelka mateřské školy

www.dobrejovice.eu

• Masopustní
průvod
Zveme všechny občany
na tradiční masopustní
průvod, který se uskuteční
v sobotu 14. února 2015.
Sejdeme se jako vždy ve
dvanáct hodin před hřištěm FK
Dobřejovice.
(viz POZVÁNKAna str.1)

J

ako každý rok bude
obec v unoru pořádat masopustní průvod. Přichází doba půstu. V podstatě logické
vyústění velkého hodování během vánočních
svátků.
Každý má možnost shodit
nabraná kila během půstu,
co říkáte, zkusíme letos dodržet půst až do Velikonoc?

Coje to vlastně Masopust
Masopust je třítýdenní svátek, který v minulosti začínal
svátkem Tří králů a končil Popeleční středou. Toto období
předcházelo čtyřicetidennímu
postnímu období před Velikonocemi, kdy se má upustit
od požívání masa. Proto byl
masopust oficiálně
považován za svátek jídla. Jediným
a hlavním cílem bylo se dosyta najíst před půstem.
...je pravda, že po tomto
"obžérství"
nám je tak špatně, že jsme schopni odpřisáhnout, že půst vydržíme ...
O masopustních rejích jsou
u nás dochovány
písemné
zprávy již ze 13. století,
i když svátek je zřejmě ještě
staršího data. Od stredověku
mravokárci vystupovali proti
rozpustilostem,
které se během masopustu děly, lidi to
však nijak neodradilo od bujarých oslav. Kolem 18. století se začaly pořádat zvlášt-

www.dobrejovice.eu

II Masopust
ní taneční zábavy, tzv. reduty. Zpočátku byly přístupné
jen vyšším vrstvám, později
všem zájemcům. První reduta v Praze se konala v roce

1752.
...skvělá zpráva - od rozpustilostí se dodnes neupustilo ...
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní
nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák".
Panovalo

přesvědčení, že tento den
má člověk jíst a pít co nejvíce,
aby byl celý rok při síle.
Hlavní masopustní zábava
začínala o "masopustní
neděli" bohatým obědem a hodováním. Nezbytnou součástí masopustního
jídelníčku
byly koblihy
smažené
na
másle. Na stole ovšem ne-

mohly chybět klobásy, slanina a pochopitelně pálenka.
V pondělí pak probíhaly
různé taneční zábavy a v úterý sváteční průvody maškar,
hrálo se divadlo a podobně.
Odbytím nebo lépe řečeno
odtroubením
půlnoci
však
veškerá zábava končila. Začínala Popeleční středa a s ní
i předvelikonoční
postní období. lidé věřili, že pokud
budou o masopustu tancovat
přes půlnoc, objeví se mezi
nimi ďábel, často jako cizinec
v zeleném kabátě.
... Popeleční středa se již
nesla v přísně postním
duchu. Oběd tvořila většinou čočka s vajíčkem,
sýr, chléb, vařená krupice nebo pečené
brambory.
Masopust je
karnevalové
období. Název
karneval je synonymem
masopustu a pochází
z italského carnival. Znamená nabytí síly (valere)
z masa (caro).
Dnes
se jako
masopust označuje zejména masopustní veselí
jinak
řečeno
šibřinky,
fašank, ostatky aj.
...tak hurá do reje
14. 2. se jde hodovat ...
Kamila Hrdinová,
kronikářka obce

Dobřejovickýzpravodaj

rvní měsíc nového

P

roku 2015 je již téměř za námi. Čas
velmi rychle běží a vám
se do rukou dostává
další číslo Dobřejovického zpravodaje.
Přáli bychom
si, abyste
v něm vždy našli nejen potřebné a zajímavé informace, ale aby se náš zpravodaj

Vážená redakční rado,
nová podoba zpravodaje
zcela zjevně nabízí mnohem více prostoru pro informace všeho druhu.
Zpravodaj by proto mohl
být i prostorem
pro seznamování se s naší obcí. I když
zde žijeme, celá řada věcí
nás stále překvapuje.
Myslím si, že nejen já bych
uvítala něco, jako miniseriál
o ulicích a čtvrtích naší obce.
Bylo by zajímavé dozvědět
se něco o historii i současnosti např. o původu názvu,
o specifikách daného místa,
co se tam nachází, jaké jsou
tam
technické
(stavební)
zvláštnosti či co se tam plánuje do budoucnosti.
Podobný
miniseriál
by
mohl, vzniknou i o zámečku
v Dobřejovicích
od okamžiku jeho vzniku, o jeho majitelích,
pohnutém
osudu
v době válečné. o jeho současném využití nebo o rnož-

stal i jakousi diskuzní platformou
pro občany Dobřejovic. Vaše vyjádření
k jednotl ivým
projektům,
komentáře
k dění v obci či
prezentace vašich myšlenek
jsou pro zastupitele
velmi
důležité a pro jejich objektivní
rozhodování
určitě
i velmi cenné.

se na Dobřejovickém
zpravodaji. Vaše příspěvky, dotazy, fotky a náměty jistě
zpravodaj
obohatí
a přinesou i radost
do našich
příbytků.

Listárna

Jsme rád i, že někteří z vás
již využili možnost
podílet

Své náměty, dotazy,
připomínky i vše ostatní nám pište na e-mail:
zpravodaj@dobrejovice.eu
nebo doručte (osobně či
poštou) na adresu:

nostech využití pro potřeby
obce. Předem děkuji za Vaši
snahu.
S pozdravem

Rádi zverejnujeme i aktuální informativní článek
o charitativních sběrných kontejnerech na použitý
textil, který redakce obdržela na e-mailovou adresu
zpravodaj@dobrejovice.eu

Andrea

Obecní úřad Dobřejovice, Na Návsi 26, 251 01.
Děkujeme.
Redakční rada,
Dobřejovický zpravodaj

Hájková

Děkujeme paní Hájkové za
podnět, který redakci zaslala
a jsme moc rádi, že se na nás
se svým námětem obrátila.
Miniseriály
o ulicích, částech obce, památných stromech
v Dobřejovicích
či
zámku (a možná vyplynou
i jiná témata) určitě zařadíme do Dobřejovického
zpravodaje a podnět postupujeme kronikářce obce paní Kamile Hrdinové. Uvidíme, čím
nás zápisy v kronice Dobřejovic překvapí a co vám budeme moci jako čtenářům
Dobřejovického
zpravodaje
na jeho stránkách zprostředkovat.
Charvátová Libuše,
redaktorka Dobřejovického
zpravodaje

• Novoroční úklid
Našli jste pod stromečkem zase svetr s jelenem, několikery stejné
bačkory anebo malé tričko? Nebo naopak, se
vám nové oblečení už
nevejde do skříně?
Přemýšlíte. co s tím?
Jednoduchým
řešením,
které navíc dává smysl, je
vhodit staré nebo nevhodné oblečení, boty a doplňky

do sběrného
text i I.

kontejneru

na

Více najdete na
www.recyklujemetextil.cz
Sběrné kontejnery
provozuje společnosti Potex a díky
těmto oranžovým kontejnerům bylo v loňském roce sebráno 1 607 475 kg použitého textilu.
obchodní

Anna Bezdomniková,
ředitelka Potex s.r.o

V naší obci stojí kontejner v ulici Na Návsi, na parkovišti u Obecníhoúřadu a za loňskýrok se sebralo v Dobřejovicích1.938 kg textilu. Děkujeme, že pomáháte.
V příštím čísle zpravodaje se dozvíte, co se děje s odevzdaným textilem dál. Jaký je vlastně jeho osud.
Redakční rada, Dobřejovický

zpravodaj

II Představujeme (služby v obci)

R

ozhodli jsme se představovat občany Dobřejoyic. o kterých byste se mohli dozvědět více.
Zijí totiž mezi námi a mají zajímavé či potřebné řemeslo, povolání, dělají něco zajímavého
nebo mají jen nějaký ten koníček.

• Krejčovství Marie Kudláčkové
Pokud budete potřebovat na sebe něco ušít,
upravit nebo zkrátit nějakou část oděvu, můžete
vytočit telefonní
číslo

323 637 156 a ozve se Vám
hlas místní rodačky paní Marie Kudláčkové.
Dohodnete
si termín Vaší návštěvy a vše,
co je potřeba.

v

.

• Foukané izolace Luboš Sejk
V Dobřejovicích žije Luboš
Sejk od roku 2003. Vystudoval stavební
průmyslovku
v Praze a celý svůj aktivní živo! pracuje ve stavebnictví.
Zivnostníkem
je od roku
1991. Tepelnými izolacemi se
profesionálně
zabývá 17 let.
Je certifikovaný zástupce největšího českého a třetího největšího evropského
výrobce
foukané izolace.

Hlavní práce:
• foukaná
tepelná
izolace
celulózová, foukaný grafitový polystyren, foukané dřevěné vlákno a foukané
minerální vlákno
• dodávky
a montáže
fasádních lamelových odvětrávaných fasád Vinyl Siding
• dodávky a montáže akusticky izolačních desek Wolf
• kompletní
servis plastových oken, balkonových dveří
a vstupních hliníkovych dveří,
včetně
výměny
izolačních
skel, náhradních dílů a celko-

KREJ~~~T~í
MARIE KUDLACKOVA
Provozní doba: Po 8°°. 17°0

~-323 631150

vých repasí oken a balkonevých dveří
• dodávky a montáže interiérových žaluzií a sítí proti
létajícímu hmyzu
• dodávky a montáže laminátových a dřevěných podlah, interiérových
i venkovních dlažeb
• zhotovení teras, povrchů
balkonů, a zastřešení altánů
a pergol
• montáže
nábytku,
kuchyňských linek vč. pracovních desek na míru
• další drobné práce a opravy v bytech a rodinných domech
Je plátcem DPH a jeho firma má certifikaci
ISO 9001
a ISO 14001.

Kontaktní údaje:
Mobil: 608 934447,
e-mail:
foukana.izolace@email.cz

Více informací na
www.izolacesejk.cz
Martin

Čmolfk, zastupitel

www.dobrejovice.eu

Dobřejovický zpravodaj

Služby v obci

Důležitá čísla

Hodí se

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
Pošta - Dobřejovice
Úřední hodiny:
PO, ÚT, ČT a PÁ
8-11 a 13-16 hodin
ST 8-11 a 13-17 hodin
Můj obchod - na návsi
Otevírací doba:
Pondělí až pátek
6.45-18 hodin
Sobota 6.45-12.30 hodin
Sběrný dvůr
Dobřejovice
Otevírací doba:
zimní období
1.11.-31.3.
pondělí-pátek
9.00-16.00 hodin
sobota 10.00-14.00 h
neděle zavřeno

Porucha vody
a kanalizace
840 111 322
Porucha elektřiny
840850860
Porucha veřejného
osvětlení - Eltodo
800 101 109
Porucha plynu
272 767 300

Soutěž

Všichni podnikatelé,
kteří provozují v naší
obci živnost a chtějí se
svou nabídkou
seznámit dobřejovické
občany, mohou kontaktovat
redakci Zpravodaje
nebo Obecní úřad.
Děkujeme.

Kalendárium

O

nejhezčí toto

Soutěž o nejhezčí zimní toto z Dobřejovic:
Fotografii
zašlete
do
10. 2. 2015 na e-mail
zpravodaj@dobrejovice.eu
Vítězné foto zveřejníme
v Dobřejovickém
zpravodaji.
Děkujeme za účast.

- aneb na co se můžete těšit v únoru

SOS 112
01.2.

Stolní tenis ve Vestci / veřejnost,

17-19 hodin

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Pol icie Nupaky
služebna 974881750,
602306298,
hlídka v autě 727968532

03.2. JUNIOR DOBŘEJOVICE - zimní příprava
Čestlice 16.45-18.00 hodin
06. 2. Čtenářský klub / knihovna
15-17 hodin

Dobřejovice

08. 2. Stolní tenis ve Vestci / veřejnost,

/ ZŠ

/ děti,

17-19 hodin

10. 2. JUNIOR DOBŘEJOVICE: zimní příprava / ZŠ
Čestlice 16.45-18.00 hodin

Místo pro Vaši inzerci
Nabízíme
Vám
možnost inzerce v tištěném
Zpravodaji
obce Dobřejovice. Více informací v redakci
zpravodaje
nebo na obecním úřadě.

10.2. Veřejná prezentace CITIPLAN / veřejnost
18.00 hodin
13.2. Čtenářský klub / knihovna
15-17 hodin
14.2. Masopustní

Dobřejovice

průvod v Dobřejovicích

15.2. Stolní tenis ve Vestci / veřejnost,

/ OÚ

/ děti,

/ veřejnost
17-19 hodin

Důležité státní úřady
17.2. JUNIOR DOBŘEJOVICE - zimní příprava / ZŠ
Čestlice 16.45-18.00 hodin

• 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

19.2. Zasedání zastupitelstva
20. 2. Čtenářský klub / knihovna
15-17 hodin
20. 2. Kavárna v Modletickém
18.00 hodin
21.2.

/ OÚ / od 18.00 hodin
Dobřejovice

/ děti,

zámku / veřejnost /

Dětský karneval a Maškarní ples / veřejnost /
začátek 14.00 a 20.00 hodin

Sokolovská 855/225, 19000 Praha 9
Kontakty:

Telefon: 284005401,
Fax: 284005
E-mail podatelny:posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh

404

22. 2. Stolní tenis ve Vestci / veřejnost,

17-19 hodin

24. 2. JUNIOR DOBŘEJOVICE - zimní příprava / ZŠ
Čestlice 16.45-18.00 hodin

• ÚŘAD PRÁCE kontaktní pracoviště pro Prahu-východ
Zprostředkování zaměstnání: Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7 - Holešovice
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
Gen noví uchazeči o zaměstnání
a pozvaní)

27. 2. Čtenářský klub / knihovna
15-17 hodin

Dobřejovice

/ děti,

Kontakty:

www.dobrejovice.eu
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