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Život v obci

I když se neznáme, můžeme se pozdravit
V dnešním čísle zpravodaje představujeme

kulturní komisi zastupitelstva Dobřejovic

I

hned po svém zvolení
začala pracovat kulturní komise obce
Dobřejovice ve složení
Pavla Mikušková (předsedkyně), Martin Čmolík
a Libuše Charvátová
(členové). Kulturní komise se stala i základem
redakční rady Dobřejovického zpravodaje.

Na svém prvním zasedání
schválila plán akcí, jejichž cílem bylo zlepšit kulturně
společenský život v obci pořádáním akcí pro lidi naší
obce a koordinovat práci
a akce jednotlivých spolků
v oblasti kulturní, společenské a sportovní a vytvořit
podmínky pro spolupráci
jednotlivých subjektů v obci
Dobřejovice.
Práce je již dnes, po čtyřech
měsících, určitě vidět. Pokud
prolistujete první a druhé čís-

lo Dobřejovického zpravodaje zaručeně zjistíte, že se
o životě v obci dozvíte opravdu hodně. Díky redakční radě
se můžete stát účastníky akce, i když jste neměli čas se jí
zúčastnit. I na základě fotografií se před vámi skládá obrázek života v Dobřejovicích
v uplynulém měsíci.
Poděkování na tomto místě patří všem, kteří do zpravodaje přispěli a v neposlední
řadě i paní Jiřině Šubertové,
která mu vtiskla zcela novou
tvář. Kulturní komise se snaží
připravit a pořádat i další akce, které by mohly obohatit
život lidí v naší obci.
V lednu proběhlo první
Sousedské posezení, v únoru
proběhne Maškarní ples pro
děti a Taneční večer pro dospělé. Tuto akci pro své občany pořádají poprvé obce
Dobřejovice, Herink a Modletice. S nápadem přišly

Dobřejovice a jen věříme, že
se tato akce stane novou
tradicí zúčastněných obcí.
Jak vše dopadne, se dozvíte
v dalším zpravodaji.
V dalších měsících se tedy
můžete těšit na další Sousedská posezení, Vítání občánků, Filmový klub, Cestovatelský večer s hosty, návštěvu divadla pro zájemce
či půjčování knížek na přání
s dovozem až domů. Spolupracovat na těchto akcích
budeme s knihovnou v Průhonicích, se kterou kulturní
komise navázala spolupráci.
Připraveno je i odpoledne či
večer deskových her a v neposlední řadě i Den dětí.
Máte se tedy na co těšit,
jen je třeba si akci naplánovat, zapsat do kalendáře
a dorazit. Chtěla bych touto
cestou poděkovat občanům
Dobřejovic, kteří se podílejí
na přípravách a realizaci akcí

za jejich podporu. A všem
ostatním za jejich účast.
Při akcích, které pro občany Dobřejovic pořádala kulturní komise (leden, únor),
pomáhali a poděkování si
opravdu zaslouží: Brabec
Jiří, Bezouška Ladislav, Bezouška Ladislav mladší, Bezoušková Dagmar, Bezoušková Libuše, Bezouška Stanislav, Čmolík Martin, Hájek
Jaroslav, Hájková Andrea,
Hájková Andrea mladší,
Charvátová Anežka, Charvát Arne, Joza Martin, Jozová Jolana, Mikušková Pavla,
Mikuška Jaroslav, Sklenář
Martin, Sklenářová Kateřina, Sejkorová Veronika
a Stehlíková Iveta.
Pevně věřím, že na bohatý
a pestrý život v obci budeme
jednou všichni pyšní.
Libuše Charvátová, členka KK
a redaktorka zpravodaje
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Dobřejovický zpravodaj

Zprávy ze zastupitelstva
P
oslední zastupitelstvo před redakční
uzávěrkou Zpravodaje se konalo 29. ledna
a tentokrát proběhlo
v konstruktivnějším duchu. Hlavním předmětem jednání byla problematika územních plánů
Dobřejovic a Průhonic.

■ U územního plánu
Dobřejovic se jednalo o zahájení procesu, ve kterém
dojde k revizi platného ÚP,
včetně aktualizace zastavěného území a změny území
obce dle platné katastrální
mapy.
Dále proběhne Změna č. 2
ÚP, do které budou zapracovány všechny schválené návrhy na změnu využití území
od vlastníků pozemků, popř.
jiných oprávněných osob.
Návrhy na případné změny ÚP lze podávat do cca
konce měsíce dubna.
■ Obec Průhonice předložila návrh změny číslo
2A územního plánu Průhonic, ve kterém navrhuje vyřazení silnice III/0032 Průhonice – Dobřejovice v úseku
mezi první a druhou částí
Průhonického parku z veřejné silniční sítě a začlenění jejího pozemku do plochy parku. Komunikace se stane
účelovou komunikací.

Důvodem je, že rozdělení
Průhonického parku jako
součásti památky UNESCO
na dvě části, je velmi nevhodné z důvodu řádné
funkce a ochrany této památky světového významu
a mohlo by znamenat i ztrátu statutu Průhonického
parku jako památky světového kulturního dědictví.
Zastupitelstvo s návrhem
nesouhlasí a v tomto v tomto směru bylo předáno písemné stanovisko.
■ Schválilo neinvestiční
příspěvek pro MŠ Dobřejovice na rok 2015 ve výši
650 000 Kč, stanovilo závazné ukazatelů rozpočtu
pro MŠ na rok 2015 a vzalo
na vědomí zprávu o výsledku veřejnoprávní kontroly za
r. 2014, při které nebyly zjištěny žádné nedostatky.

zprávu do dubnového jednání zastupitelstva.
■ Seznámilo se se zprávou
policie ČR o trestné činnosti v obci za r. 2014 a s informací o počtu obyvatel
obce k 31. 12. 2014. Tyto informace najdete na následující straně tohoto Zpravodaje.
■ Souhlasilo s vyvěšením
vlajky pro Tibet dne 10. 3.
v rámci Mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“, připomínající 56. výročí povstání
TibeLanů proti čínské okupaci, při němž zahynul téměř
milion TibeLanů
■ Šesté jednání zastupitelstva, které se koná 19. 2.,
se bude zabývat především
studií na zklidnění dopravy
v obci, která již byla předmětem veřejné diskuze 10. 2.
O výsledku se dovíte v příštím Zpravodaji.

■ Byl podrobně projednán, na základě předloženého materiálu, návrh řešení
spolupráce Obce a FK
Dobřejovice. Zastupitelstvo
konstatovalo, že stávající
smlouvu s FK Dobřejovice je
nutno přepracovat.
Pověřilo vybrané členy zastupitelstva a p. Charváta,
autora materiálu, projednáním konkrétních námětů na
řešení stávajících problémů
s FK a o výsledku podat

A ještě dovětek k 1. jednání zastupitelstva konaného dne 6. 11. 2014 – zastupitel p. Sklenář z vlastní
iniciativy roznesl občanům
do poštovních stránek „zápis“ z tohoto zastupitelstva.
Jistě neúmyslně však nedistribuoval stanovisko k tomuto zápisu šesti (z devíti) zastupitelů k tomuto
„zápisu č. 1“. Takže pro pořádek přesná citace:

Život v obci
Níže podepsaní zastupitelé se dohodli na následujícím
stanovisku k zápisu z ustavujícího jednání zastupitelstva:
■ Berou na vědomí zápis
z jednání zastupitelstva, konaného dne 6. 11. 2014, přestože k jeho textu mají zásadní výhrady; nezpochybňují však přijatá usnesení
současně konstatují, že odložení podpisu pod zápisem,
kvůli výhradám k jeho textu,
by znamenalo, že stanoviska
obce Dobřejovice k otázkám týkajících se změny č. 1
územního plánu Čestlic,
změny územního plánu
Modletic a žádosti o převod
a nabytí pozemků od SPÚ by
nebylo možno uplatnit.
Došlo by tím k nevratnému poškození zájmů občanů Dobřejovic v oblasti životního prostředí. Z tohoto
důvodu, vědomi si své odpovědnosti, akceptují, že zápis
byl podepsán.
Dalším důvodem je snaha
nezatahovat vnitřní spor
v zastupitelstvu mezi naše
spoluobčany, kteří od nás
očekávají práci, pro kterou
si nás najali svým hlasováním ve volbách.
Podepsáni:
J. Kappel, J. Krejčí, Z. Kudláček, M. Šindelář, A. Marcinková, Z. Koubová
Jiří Kappel,starosta

Být vyslyšen
■ Jak předat návrh, připomínku a podnět
k zásadním rozhodnutím obce?
V posledním zpravodaji
jsem se zmínila o zasedání zastupitelstva obce
Dobřejovice, které vnímám jako místo plné informací a živé diskuse.
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I zasedání dne 29. 1. 2015
proběhlo v tomto duchu.
Nebylo divu, neboL mj. byl
na programu k projednání
bod „Změna č. A2 územního
plánu Průhonic“. Pod tímto
bodem se neprojednávalo
nic jiného než problematika
znovuotevření či definitivního uzavření komunikace
přes Průhonický park, doposud uzavřené z důvodu
opravy mostu přes Botič.
Byla otevřena rozsáhlá
rozprava, v rámci které přítomní občané prezentovalii
své názory, uváděli argumenty pro znovuotevření
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a navrhovali kroky, jak by
měla obec v této věci postupovat.
Pan Stárek starší svůj požadavek na znovuotevření
komunikace sepsal, zastupitelstvu přečetl a na místě
předal panu starostovi. Závěrem
bylo
hlasováním
schváleno usnesení číslo
2015/05/05, kterým zastupitelé počtem 8 hlasů (1 se
zdržel) vyjádřili nesouhlas
s uzavřením silnice a odsouhlasili si další postup pro jednání v této věci.
Právě k podobně závažným rozhodnutím, jež budou mít v budoucnu vliv na
život v naší obci má mnoho
občanů potřebu se vyjádřit,
zasáhnout do něj a ovlivnit
ho. Jak na to? Každý občan
obce nebo fyzická osoba
vlastnící nemovitost na úze-

mí obce i cizí státní občan
s trvalým pobytem v obci,
který dosáhl věku 18 let, má
právo, v souladu s jednacím
řádem, vyjádřit na zasedání
zastupitelstva svá stanoviska
k projednávaným věcem
v otevřené rozpravě.
Orgánům obce je možné
podávat návrhy, připomínky
a podněty (doporučuji písemně), které má obec vyřizovat bezodkladně nejdéle
však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce,
nejpozději do 90 dnů.
Zákon o obcích Vám také
dává možnost podat na obci
žádost podepsanou 0,5 procenta občanů obce. Takový
požadavek na projednání
určité záležitosti pak musí
být projednán zastupitelstvem opět v zákonem stanovené lhůtě.

V neposlední řadě se každý občan může obrátit na
některého ze zastupitelů,
aby předložil zastupitelstvu
návrh k projednání určité
záležitosti.
S výkonem funkce zastupitele je totiž spojeno právo
předkládat
zastupitelstvu
obce, radě obce (ta v naší
obci není), výborům a komisím návrhy na projednání.
Na návrh pana Sklenáře
byla právě za tímto účelem
všem zastupitelům obce zřízena kontaktní e-mailová
adresa ve tvaru příjmení
zastupitele například:
sklenar@dobrejovice.eu
Neváhejte a využijte svých
práv, která Vám dávají možnost býti slyšen.
Andrea Hájková, občanka
Dobřejovic

Dobřejovický zpravodaj
Mohlo by vás zajímat

Kriminální činnost

Počty obyvatel v obci
k 1. lednu 2015

V roce 2014 bylo v Dobřejovicích
evidováno 25 trestných činů,
z těchto vedlo v osmi případech
řízení Oddělení služby kriminální policie a vyšetřování, územní
odbor Praha venkov – JIH a zbylých sedmnáct případů prošetřovala zdejší součást Policie České
republiky,
Obvodní
oddělení
Čestlice.
Z těchto sedmnácti činů je sedm majetkových trestných činů (krádeže vloupáním, krádeže, poškození cizí věci
apod). Zbylé tři činy jsou tvořeny trestnou činností, která je vykázána dle ka-

Život v obci
V lednu jsme se sešli konečně v plném počtu, nemoci jsme nechali v roce
minulém. Alespoň tak si
to přejeme.

tastru obce tj. ohrožení pod vlivem návykové látky - nebo zanedbání povinné
výživy.
V průměru jsou to dva trestné činy do
měsíce a to je dle tvrzení policie činnost
minimální a Dobřejovice se považují za
velmi kriminálně klidné.
Policie se bude dle tvrzení velitele OO
Čestlice pana npor. Bc. Pavla Jílka snažit nadále svojí činností udržet bezpečnostní situaci v obci na minimálně stejné úrovni, nebo jí ještě zlepšit.
Podle mého názoru jsou to ale dva
trestné činy měsíčně a to je na 1019 občanů žijících v Dobřejovicích docela
dost.
Jan Krejčí místostarosta

■ Mateřská škola

(Došlo po redakční uzávěrce)

v Dobřejovicích v roce 2014

V Dobřejovicích je trvale
hlášeno :
■ Občané ČR s trvalým
pobytem:
Muži nad 15 let 334,
muži do 15 let 82, celkem 416 mužů. Ženy nad
15 let 365, do 15 let 85,
celkem 450 žen. Celkem
občanů nad 15 let 699,
do 15 let 167, celkem občanů ČR 866.
■ Cizinci s realizovaným
pobytem v Dobřejovicích
Muži nad 15 let 79, muži
do 15 let 7, celkem
86 mužů. Ženy nad 15 let
56, do 15 let 11, celkem
67 žen.
Cizinci celkem 153, z toho
s trvalým pobytem 48
a s přechodným pobytem
105 .
Obecní úřad

Žádáme rodiče o maximální zodpovědnost a ohleduplnost při přivádění zdravých
dětí do kolektivu.
Lenka Macháčková,
ředitelka školy

13. 1. 2015 jsme ve školce zhlédli výchovně vzdělávací program zaměřený na prevenci zubních kazů „ O zubních skřítcích“.
Děti z obou tříd si zábavnou formou připomněly správné
čištění zubů. Věříme, že péči o chrup budou společně s rodiči věnovat patřičnou pozornost.
30. 1. 2015 jsme pololetí uzavřeli rytmickou průpravou v pořadu „Písničky z pohádek“. Přestože se programu zúčastnilo pro vysokou nemocnost jen dvanáct dětí,
všem se moc líbil.

Zápis dětí do Mateřské školy
Korálek pro školní rok 2015/16.
Polní ulice 230, Dobřejovice
Vyzvednutí žádostí: 26. 3. 2015 od 10 do 14 hodin.
Vrácení žádostí: 2. 4. 2015 od 10 do 14 hodin.
Žádosti mohou podávat rodiče dětí, které dovrší 3 roky
věku k 31. 8. 2015. Přednostně budou přijímány děti
s trvalým pobytem v Dobřejovicích a to až do naplnění
volné kapacity.
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Lenka Macháčková, ředitelka školy MŠ Korálek
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Dobřejovický fotbal

V

ážení spoluobčané,
fanoušci dobřejovické kopané, je
mi potěšením informovat Vás o mládežnické
kopané v naší obci.
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Fotbal má v Dobřejovicích
svou tradici a je skvělé, že
vznikl i oddíl Junior Dobřejovice. Na počátku všeho
byla touha vrátit do obce
opět mládežnický fotbal,
radost z pohybu a hry, dát
vzniknout novým přátelstvím a v neposlední řadě
budovat, zdravě od těch
nejmenších, klubovou hierarchii tak, jak je to jedině
správné. Všichni velcí hráči
byli nejprve malé naděje ve
svých klubech.
První trénink naší „zimní přípravy“ se uskutečnil
13. ledna 2015 v ZŠ Čestlice,
která nám poskytla po dobu
nevlídného počasí svůj azyl.
Ještě jednou děkuji řediteli Mgr. Petru Svobodovi za
podporu a chtěl bych také
poděkovat i VláVovi Cirkovi
a Štěpánu Pittauerovi, kteří
se se mnou o naše nejmenší
starají.
Až budou venku příznivé
podmínky, přesuneme se
podle dohody s FK na hřiště
u nás v Dobřejovicích. Dnes
už máme za sebou první tréninkový měsíc.
Nadšení a nasazení malých
sportovců je opravdu veliké.
Trenéři připravují tréninky
s cílem zapojit všechny děti
a rozvíjet jejich pohybovou
zdatnost a současně i zvýšit
dovednosti se zaměřením na
fotbal.
Velmi mě těší slušná základna hráčů. Přestože máme ještě v květnu v plánu
oficiální nábor, už nyní s námi pracuje asi patnáct až
dvacet dětí nejen z Dobřejovic, ale také z okolních obcí
(z Modletic, Herinku, Radějovic).
Mám z toho radost, ale
zároveň mě to i zavazuje.
Dokázal jsem, že se dobřejovický fotbal, i přes některé počáteční rozpaky, může
stát sportovním začátkem
nejen našich děti, ale i dětí
z okolních obcí, kde má
dobřejovický fotbal stále
dobrý zvuk.
Věřím, že při budoucí
spolupráci s obcí, klubem,
rodiči a nadšenci do kopané
se nám podaří zajistit
v Dobřejovicích stálé a kvalitní podmínky pro sport
a fotbal zvláště.
Tomáš Kubíček, trenér
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■ Fotbalový klub
JUNIOR DOBŘEJOVICE

JUNIOR DOBŘEJOVICE, někdo
bohužel chybí. ale to napravíme dalšími snímky v budoucnu.
Vidíte, že v našem týmu rozpoznáte dresy slavných: Barcelony, Argentiny a samých
hvězdných hráčů. Snad se nám
podaří aspoň jednoho vychovat, věříme tomu!

Snad vyprovázím na fotbalovou dráhu
Cristiana Ronalda číslo dvě... uvidíme,
zatím ještě stále čtyřletý Patrik Očadlík.

Bez podpory kolegy Ladislava Cirka by bylo složité vychovat i Messiho. Chci mu poděkovat za jeho čas a ochotu!
Na snímku pětiletý Yamato Ishihara.

Jsem velice rád že do týmu patří i kolega, licencovaný trenér, Štěpán Pittauer. S rodinou žije v Dobřejovicích déle
než pět let. Když viděl možnost pomoci, sám se nabídl. Za
to mu skládám poklonu.

Dobřejovický zpravodaj

Byla jsem totiž opravdu
zvědavá, jak takový ples na
vesnici vůbec probíhá. Zaujala jsem tedy své pracovní
místo v šatně a otevřenými
dveřmi do sálu pozorovala
dění uvnitř a nasávala atmosféru plesu.
Celý večer byl příjemně
naladěn díky hudbě, tanci
a skvělým historkám. Atmosféra byla umocněna čekáním na tombolu, do které
jsem si i já zakoupila dostatek lístků, abych snad poprvé v životě měla štěstí a něco si odnesla domů.
Vyplnilo se to. Byl to skvělý zážitek. A bažant, který
mě doprovázel cestou k domovu, mi dělal neskutečnou
radost.
Ráda
bych poděkovala
všem, kteří se zúčastnili, ale
i těm, kteří ples realizovali,
protože díky nim jsem mohla být součástí pro mě něčeho nového.
Těším se tedy na příští plesy a doufám, že se tam společně potkáme.

Myslivecký ples

Život v obci

V Modletickém zámku

M

yslivecký
ples
v Modletickém
zámku byl pro
mne velikou zajímavostí. Zažila jsem většinou jen plesy maturitní, a proto jsem nabídku práce při této akci
přijala bez zaváhání.

Anežka Charvátová,
Moderní Dobřejovice

■ Vzpomínání aneb co v kronice nenajdete

T

ancovat se nám,
klukům, moc nechtělo. Hlavně děvčata nás přemluvila,
abychom chodili do tanečních. Byla sedmdesátá léta a pro mě začalo
učení v tancích v Říčanech u Labutě.

Potom se chodilo tancovat
po okolí, nejvíce na plesy
v sokolovnách – ve Velkých
Popovicích, Strančicích, Uhříněvsi, Říčanech nebo na
Chodově – i jinde ve vesnických hospodách.
V Dobřejovicích na návsi
byla hospoda U Horáčků
a měla sál. Konaly se tu plesy a taneční zábavy dost často. Pořádali je hasiči, myslivci, sportovci.
Byla zábava posvícenská,
pouLová, Josefská. Vyhrávaly tu kapely p. Mráčka z Herinka i zdejší muzikanti Jiří
Křapáček, Ladislav Bezouška, Václav Richtr, Jiří Bursík
se starali o dobrou zábavu.
Občas hrála kapela pana
Františka Kořínka z Osnice
nebo Jaroslava Novotného
z Radějovic. Zpívalo se.

Pro zpestření vždy kapely
zařadily do programu třeba
twist, charleston, letkis, slepičí tanec nebo mazurku.
Byla legrace. Vždycky bylo
plno. Na sále u stolů seděla
hlavně děvčata, muži různě
postávali venku nebo ve vý-

čepu a chodili do sálu zásadně tančit.
Před půlnocí bývala tombola. Věci do ní dávali hlavně zdejší občané. Z prodeje
tombolových lístků pořadatelé získali peníze na svoji
další činnost.

Rádi sem chodili i vojáci
z kopce od Čestlic - protivzdušná obrana Prahy. Stávalo se, že většinou nějaký
přespolní „lezl místním do
zelí“ nebo se znelíbil, a tak
venku na dvoře dostal
„umravňovací nakládačku“.
Několikrát jsem to viděl na
vlastní oči.
Pamatuji se, že jsme většinou chodili na zábavy po
okolí opravdu pěšky. I děvčata. Střevíčky si pak přezouvala. Někdy nás někdo
i svezl.
V únoru 1968 jsme s kamarády přijeli na motocyklech
na hasičský ples do Dobřejovic. Bylo dost sněhu a my
jsme byli v oblecích a střevících. Nevadilo nám to.
U vchodu do sálu prodával
vstupenky velitel dobřejovických hasičů pan Jaroslav
Adamec a tajemník MNV
pan František Rejna. Bylo plno. Myslím, že hrála kapela
pana Mráčka. Já jsem se tady seznámil se svou dosavadní manželkou a stal se
občanem Dobřejovic.
Jiří Stárek starší,
občan Dobřejovic

www.dobrejovice.eu
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První ročník Turnaje v šipkách
Jeden dobrý nápad a Dobřejovice mají novou tradici
Život v obci

O čem hovořím? No přece o prvním ročníku Turnaje v šipkách, který se
konal v pátek 23. 1. 2015
v zasedací místnosti OÚ.

6

Martin Sklenář dohodl se
společností DARTMEN, s.r.o.
bezplatný pronájem profesionálního šipkového automatu a zajistil velký putovní
pohár pro vítěze, obec
věnovala lahev Bohemia
sektu na tradiční oslavný ceremoniál.
I přesto, že se jednalo
o první ročník, sešla se poměrně zajímavá skupina třinácti aktivních hráčů, mezi
kterými byly i dvě zástupkyně něžného pohlaví.
Systém hry byl stanoven
s ohledem na všechny výkonnostní skupiny hráčů ve formátu “High Score” na dvě
kola (po 21 šipkách) vyřazovacím způsobem. Atmosféra
byla při turnaji opravdu
sportovní, hráči se navzájem
podporovali, diváci fandili,
tleskali, zároveň byly i vypjaté okamžiky, kdy by bylo slyšet “spadnout špendlík”.
Příjemné setkání podpořila i část nehrajícího publika, která se zapojila do
podpory hráčů. Každý donesl
malé
občerstvení
a hlavně dobrou náladu.
Účastnili se i “přespolní”
hráči, kteří rozhodně přinesli do hry kvalitu.

www.dobrejovice.eu

Jak vše dopadlo a kam pohár na rok 2015 putoval? Vítězem celého turnaje se stal
Josef Zmeškal, který ve finálovém kole porazil 2:1 Jaroslava Hájka o pouhé 4 body.
To vše svědčilo o vyrovnanosti těchto hráčů.
Nejvyšší score na 7 šipek
zaznamenal právě Jaroslav
Hájek (482). I když se dobřejovičtí hráči snažili, putovní

pohár bude po celý rok
2015 na služebně Policie ČR
v Nupakách odkud k nám vítěz přicestoval. Pro nás je to
velká výzva, musíme trénovat a příští rok zabojovat,
aby se nám pohár vrátil do
Dobřejovic!
Oslavný ceremoniál jsme
museli vzhledem k nově
vymalované zasedací místnosti pojmout komorněji,

ale všichni jsme si s letošním vítězem, panem Josefem Zmeškalem, připili
a poblahopřáli mu k jeho
úspěchu.
Byl to příjemně strávený
páteční podvečer a všichni
se těšíme na další ročník.
Doufáme, že příště již dorazíte také.
Pavla Mikušková,
Moderní Dobřejovice

Dobřejovický zpravodaj

Hlasujte!
V prosincovém čísle Dobřejovického zpravodaje byla vyhlášena
fotografická soutěž na téma

Zima v Dobřejovicích.
Je jasné, že každý z nás má mnoho
práce a spousty koníčků a obecně se nikomu nechce zviditelňovat, přesto se
v redakci sešlo mnoho zajímavých
a krásných snímků vášnivých lovců
obrázků, kteří byli v pravou chvíli na

1

správném místě a zachytili pro nás
ostatní nezapomenutelné momenty
zimní přírody a ledové krásy v naší vsi
či bezprostředním okolí.
Všem, kteří do soutěže poslali své fotografie, mnohokrát děkujeme a určitě
se dočkáte i jejich využití v našem zpravodaji.
Budeme rádi, když nám pomůžete
vybrat ty nejhezčí a nejoriginálnější fotografie, aby naše soutěž měla i regulérního vítěze.

Soutěž o nejhezčí foto (strana 7–8)
Co proto můžete udělat?

Hlasujte do 10. března!
Hlas můžete odevzdat elektronicky
nebo osobně či telefonicky do 10. března. Stačí uvést svoje jméno a číslo vaší
vítězné fotografie (lísteček odevzdat
na obecní úřad, zatelefonovat na číslo
607 055 158, 323 603 310 nebo napsat
na adresu zpravodaj@dobrejovice.eu).
Neváhejte a rozhodněte o vítězi.
Děkujeme a těšíme se na vaše tipy.
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Dobřejovický zpravodaj
Soutěž o nejhezčí foto

Vyberte nejkrásnější fotografii a napište redakci zpravodaje!
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Podzim v ulici U lesíku
Děkujeme i za zaslání
této krásné fotografie,
kterou jsme bohužel
nemohli zařadit mezi
soutěžní snímky, protože
neodpovídala zadání
soutěže.

9
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Dobřejovický zpravodaj
Ani během ledna adresa zpravodaje
nezahálela. Velmi nás těší zájem
občanů a pozitivní reakce na zpravodaj i jednotlivé akce. Moc si toho
vážíme a jsme opravdu rádi, že se
lidé začali o dění v obci zajímat
a chtějí se i na životě v obci podílet.
Během uplynulého měsíce dostala redakce
i zajímavá vypravování od pamětníků, se
kterými vás na pokračování seznámíme

v rubrice Vzpomínání aneb co v kronikách
nenajdete. Budeme velmi rádi, pokud se
o své vzpomínky, fotografie a zážitky podělíte s ostatními. Stačí jen napsat na adresu
a vše ostatní již můžete nechat na redakci.
Všem, kteří se na redakci již obrátili, patří
určitě poděkování a vy se můžete těšit na
zpestření dalších čísel zpravodaje.
Redakční rada,
Dobřejovický zpravodaj

■ Co se děje s odevzdaným textilem z kontejneru
společnosti Potex v obci dál?
Jaký je vlastně jeho
osud? Rádi zveřejňujeme
i další pokračování o charitativních sběrných kontejnerech na použitý textil,
který redakce obdržela na
e-mailovou adresu zpravodaj@dobrejovice.eu

Kde všude sběrem
textilu pomáháme
Sesbírané oblečení je
převezeno do skladu, kde
se dále zpracovává.
Každý týden Potex třídí
a připravuje oblečení na míru pro čtyři charitativní organizace. Vždy jim dodává
jen to, co v danou chvíli potřebují (např. nyní je akutní
potřeba zimního oblečení).

Oblečení je připravováno
pro následující
charitativní organizace:
■ Naději – stará se o osamělé a lidi bez domova
■ Centrum sociálních služeb Praha – stará se
o osamělé a lidi bez domova
■ Progressive – pracuje
s drogově závislými a zabývá se prevencí drog
■ Společnou cestou – poskytují služby a ubytování matkám a rodinám
s dětmi, které se ocitly
v tíživé životní situaci

V Potexu textil třídí tři lidé ve svém volném čase
a bez nároku na odměnu.
Aby byli schopni uspokojit
potřeby vybraných organizací, musí týdně vytřídit asi
750 kg oblečení.
Zbylé oblečení, které už
nelze využít, dodává Potex
zpracovatelům, kteří umí
recyklovat téměř vše, co se
do kontejnerů dostane.

Sběrné kontejnery tedy
dávají smysl.
Pomáhají chránit životní
prostředí a jejich prostřednictvím je možné pomoci
dalším lidem.
Anna Bezdomniková, obchodní ředitelka Potex s.r.o

■ Na obecním úřadě nechala svůj dopis pro redakci
Dobřejovického zpravodaje i paní Jana Součková
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Od narození žiji v Dobřejovicích a nikdy mě nenapadlo,
že bych někdy chtěla svůj názor na dění v obci vyjádřit
takto veřejně.
Před volbami do zastupitelstva jsem měla radost, že
jdou do voleb i mladí spoluobčané, kteří mají zájem se
podílet na lepším životě
v Dobřejovicích. Pak jsem se
zúčastnila zasedání obecního
zastupitelstva a to mi vyrazilo
dech.
Ze zasedání se stává divadlo pro členy spolku Moderní
Dobřejovice (MD). Největší
zájem je o nahrávání jednání, kritizování všeho, co se
právě projednává, kritika starosty a činnosti FK Dobřejovice. Kandidáti do voleb za MD
by se už konečně mohli smířit s tím, že je občané nevolili
tak, jak si přáli a měli by se
o to víc snažit, aby ukázali,
co jako mladí dokážou. Třeba pak budou mít šanci v dalším volebním období lépe
uspět. V současnosti však dělají pravý opak.
Dá se říci, že skoro všichni
členové MD se v Dobřejovicích narodili nebo zde již
dlouho bydlí a tak bych se
chtěla zeptat: Proč ten velký
zájem o život v obci až „teV“

www.dobrejovice.eu

(když jste byli „neúspěšní“ ve
volbách)? Kolikrát jste byli
na zasedání zastupitelstva
v předchozích volebních obdobích? Proč vás dříve práce
zastupitelstva nezajímala? Nic
z toho co kritizujete či za co
očekáváte bezmezný obdiv
a vděk tu před volbami nebylo nebo nebylo potřeba?
Jsem udivena tím, že chytří,
vystudovaní a inteligentní lidé se sníží k tomu, aby se
šLourali v soukromí nejen
ostatních zastupitelů a roznášeli například dopisy se zápisy
ze zasedání zastupitelstva za
jejich zády (a to ještě pouze
do některých schránek).
AL si každý sáhne do svědomí. Každý máme nějaké
to máslo na hlavě. Nebo že
by měla proběhnout nějaká
ta lustrace, aby se vědělo
a o všech?
Vrcholem všeho mi přijde
ten neskutečný a zarputilý zájem o činnost FK Dobřejovice.
Nejsem členem FK ani nesleduji fotbal, ale pokud si pamatuji, tak nikdy nebyl problém dát hřiště k dispozici na
různé akce.
Za dvacet let si nikdo nevšiml, že je smlouva mezi obcí
a FK tak špatná? Spíš to vypadá, že když mezi MD a před-

sedou FK došlo k rozporu, tak
od té doby je všechno špatně
- smlouva, hřiště i restaurace.
Ale proč tedy ta „zaplivaná,
zakouřená a pro některé
občany nedůstojná hospoda“
stále prosperuje a je pořád
plná? Na rozdíl od nóbl restaurace v ul. Skalická, kde to
přes různé majitele nakonec
dotáhli k úplnému zavření.
Možná je to proto, že
i přes všechny nedostatky je
nejen mezi dobřejovickými
občany oblíbená (i když „tam
nemají latte“).
Schvaluji to, aby se občané
i nadále mohli účastnit jednání zastupitelstva a přímo
se k problémům vyjadřovat,
ale neškodilo by se zamyslet
a ubrat na aroganci, aby to
u ostatních občanů přestalo
vzbuzovat dojem, že jde především o hodně uraženou ješitnost.
Protože podle mě je tím jediným, čeho MD zatím dosáhly svým vystupováním na veřejnosti, pravý opak toho, co
jeho členové slibovali před
volbami - místo stmelování
občanů obce, je rozdělují.
Chtěla bych věřit tomu, že
jejich zájem o dění v obci byl,
je a bude upřímný a že výsledkem jejich činnosti nebu-

Listárna

■ Poděkování
Děkujeme za příjemné posezení se sousedy a spoluobčany. To je to, co v naší obci
Dobřejovice doposud chybělo. Byli jsme rádi, že vznikl
nápad udělat si na pár hodin
volno, oprostit se od všedních starostí zpříjemnit si večer u skleničky dobrého vína
a “poklábosit” se spoluobčany z obce. Přitom se navzájem i představit. Poznat, kdo
vlastně žije vedle nás. Toto
pozvání by měl někdy využít
každý občan naší obce.
Chtěli bychom tímto hlavně poděkovat zastupitelstvu
obce Dobřejovice, členům
kulturní komise a dále všem,
kteří se na akci podíleli, za
pěkný zážitek s bezvadnou
obsluhou. Doufáme, že to
nebylo první a zároveň poslední setkání.
Věříme, že tyto nebo podobné akce budou pokračovat i nadále se stále větší
účastí spoluobčanů.
Peškovi, občané Dobřejovic,
náplavka z Vačkářovy ulice

Vážená paní Charvátová, dovoluji si Vám
poslat několik vět. Důvodem je Vaše záslužná
práce na Dobřejovickém
zpravodaji. Hodilo-li by
se Vám to, co píšu, naložte s tím dle svého uvážení. Jakkoliv. Kdyby ne,
třeba to spalte. Určitě se
zlobit nebudu.
Jiří Stárek starší,
občan Dobřejovic

Vážený pane Stárku,
děkuji za milá slova.
Jsem ráda, že jste mi poslal Vaše vzpomínky.
Krásné čtení. Na základě
vašich zápisků vznikla
nová rubrika – Vzpomínání aneb co v kronikách
nenajdete. Oslovila jsem
i další pamětníky, uvidíme, co se povede shromáždit. Chystáme seriál
z kroniky naší obce, který by občanům Dobřejovic zprostředkoval autentické zápisy o 2.světové
válce . Máme na co těšit.
Charvátová Libuše,
redakce zpravodaje

dou jen další „divadelní
představení“ při zasedáních
zastupitelstva, aby naši zastupitelé (které si občané řádně
zvolili) měli čas a chuL na řešení důležitých věcí a skutečných problémů té naší krásné
malé vesničky.
Jana Součková,
občanka Dobřejovic

Dobřejovický zpravodaj

Staronová či obnovená tradice
i tak by se dalo nazvat „Vítání občánků” v Dobřejovicích
Vážení a milí rodiče,
zastupitelstvo obce se
rozhodlo opět letos vrátit po mnoha letech do
naší obce slavnostní akci “Vítání občánků“.
Tento akt je vlastně symbolickým přivítáním nových
občánků do naší obce. Chceme, aby se jim v Dobřejovicích líbilo, krásně, dobře
a šLastně žilo. Opravdu si vážíme každého nově narozeného obyvatele Dobřejovic

a setkání s ním a jeho rodiči
nám dává naději, že obec
má budoucnost a určitě se
bude i dále rozvíjet.
Děti dostanou při vítání
pamětní list a malý dárek na
památku. Budou zapsány do
pamětní knihy. Maminkám
bude předána květina.
Setkání jsme naplánovali
symbolicky na první jarní
den 21. 3. 2015 od 15 hodin na Obecním úřadě
v Dobřejovicích. Přivítány
budou všechny děti, které

Kalendárium - aneb na co se můžete těšit v březnu
01. 3. Stolní tenis ve Vestci/veřejnost, 17-19 hodin
03. 3. JUNIOR DOBŘEJOVICE – zimní příprava / ZŠ
Čestlice 16.45-18.00 hodin
06. 3. Knihovna Dobřejovice / děti i dospělí, 15-17
hodin.
08. 3. Stolní tenis ve Vestci / veřejnost, 17-19 hodin

Křik
Ludvík Aškenazy
Člověk se narodí, a hned
křičí.
Nikdo mu nerozumí,
ale všechny potěšil.
Tady jsem já! Řve člověk,
přišel jsem žít.
Jsem tu dobře?
Narodil jsem se
u dobrých lidí?
Ve slušném století?
Nevedu náhodou válku?
Je tady zrušeno otroctví?
Mám správnou barvu
kůže?
Vhodný původ?
Smím dýchat?
Tak děkuju.

se narodily v roce 2012,
2013 a 2014 a jsou trvale
přihlášeny v obci Dobřejovice. Těšíme se na setkání
nejenom s těmi nejmenšími, ale i s jejich rodinnými
příslušníky.
■ Co je tedy nutné udělat, aby Vaše děSátko bylo uvítáno mezi občany
naší obce?
Je to jednoduché – stačí
jen vyplnit přihlášku, kterou
najdete na stránkách obce
nebo si ji můžete na OÚ vyzvednout.
Vyplněnou přihlášku buV
osobně doručíte na adresu
Obecního úřadu v Dobřejovicích nebo ji tamtéž zašlete
poštou a to nejpozději sedm
dnů před stanoveným termínem konání akce.
Charvátová Libuše,
členka kulturní komise

■ Představujeme: Autobusová
doprava Stanislav Hloušek

10. 3. JUNIOR DOBŘEJOVICE – zimní příprava / ZŠ
Čestlice 16.45-18.00 hodin

Služby v obci

13. 3. Knihovna Dobřejovice / děti i dospělí, 15-17
hodin
15. 3. Stolní tenis ve Vestci / veřejnost, 17-19 hodin
17. 3. JUNIOR DOBŘEJOVICE – zimní příprava / ZŠ
Čestlice 16.45-18.00 hodin
19. 3. Zasedání zastupitelstva / OÚ 18 hodin
20. 3. Knihovna Dobřejovice / děti i dospělí, 15-17
hodin
20. 3. Kavárna / Zámek v Modleticích/ 18 hodin
21. 3. Vítání občánků / OÚ 15 hodin
22. 3. Stolní tenis ve Vestci / veřejnost, 17–19 hodin
24. 3. JUNIOR DOBŘEJOVICE – zimní příprava / ZŠ
Čestlice 16.45-18.00 hodin
26. 3. Zápis do MŠ / vyzvednutí přihlášky
27. 3. Knihovna Dobřejovice / děti i dospělí, 15–17
hodin
29. 3. Stolní tenis ve Vestci / veřejnost, 17–19 hodin
31. 3. JUNIOR DOBŘEJOVICE – zimní příprava / ZŠ
Čestlice 16.45–18.00 hodin

V letošním roce je to
dvacet let, co poskytuje
autobusové služby Stanislav Hloušek.
Ač se vyučil v jiné profesi,
po základní vojenské službě se začal věnovat dopravě. Nejdříve to byla nákladní a od roku 1995, kdy si
založil vlastní firmu, autobusová.
Do Dobřejovic ho přivedla
obliba naší obce. V minulosti
pracoval nějakou dobu na
zdejším zámku a velmi se

mu zde zalíbilo. A když zde
našel vhodný objekt pro bydlení, trvale v obci zakotvil.
Jeho několik autobusů
můžete potkat na silnicích
v naší zemi i v zahraničí.
V závěru loňského roku
poskytl zdarma svoje služby
naší obci při kyvadlové dopravě seniorů na tradiční
prosincové setkání v Modletickém zámku. Upřimně panu Hlouškovi touto cestou
ještě jednou děkujeme.
Martin Čmolík, zastupitel

www.dobrejovice.eu
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Dobřejovický zpravodaj
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

☎

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

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

■ 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

Porucha plynu
272 767 300

Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

SOS 112

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

Hasiči 150

■ ÚŘAD PRÁCE kontaktní pracoviště pro Prahu-východ

Záchranná služba 155

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

Policie 158
Můj obchod - na návsi
Otevírací doba:
Pondělí až pátek
6.45–18 hodin
Sobota 6.45–12.30 hodin

Důležité státní úřady

Důležitá číslavvvv

Policie Nupaky
služebna 974881750,
602306298,
hlídka v autě 727968532

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

■

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Stále častěji se na Obecním
úřadě objevují stížnosti občanů na volně pobíhající psi na
veřejném prostranství.
Pohyb psů v obci upravuje
Obecně závazná vyhláška
č.2/2008. V této vyhlášce jsou
jasně definované prostory,
kde mohou psi volně pobí-

hat, ale pod neustálým dohledem a přímým vlivem
osoby doprovázející psa.
Tato vyhláška je vyvěšena na stránkách obce
http://www.dobrejovice.eu
v sekci dokumenty, vyhlášky a nařízení. Také ukládá
držitelům zvířat povinnost
odstranit exkrementy, které
zvíře na veřejném prostranství zanechalo. V obci je
spousta košů se sáčky na exkrementy, tak je prosím využívejte a dodržujte uvedenou vyhlášku.
Jan Krejčí, místostarosta

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

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;
tisk: ARCHTISK.
Náklad: 380 výtisků.
Cena: neprodejné.
Příští číslo vyjde v březnu 2015.
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