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Vítejte na Divokém Západě
T

ato věta se ozývala celé
odpoledne na divoké
prérii, ve kterou se
proměnilo na pár hodin zadní fotbalové hřiště v Dobřejovicích.
Obec Dobřejovice připravila
za velké podpory aktivních
spolků Čtyřlístek, Duha Dobřejovice a Moderní Dobřejovice DĚTSKÝ DEN 2018. Tentokrát na téma indiáni
a kovbojové.
Každý ze spolků si připravil několik stanoviš, kde se
děti proměnily v indiány či

Život v obci
kovboje. V indiánské vesnici
Čtyřlístku si vyrobily kožený
sáček, do kterého uložily
vlastnoručně
vyrýžované
zlato, zkrotily divoké krávy
či ulovily bizona tomahawkem. V kovbojské osadě
Moderních Dobřejovic se
proplížily prérií k divokým
koním, v baru si zahrály
v kostky a po vyloupení
banky se pokusily o útěk
z vězení. V osadě Duhových
indiánů si prošly duhovou

stezkou k indiánským rituálům, vyrobily si indiánské
ozdoby a lapač snů.
Za projití všemi stanovišti je čekalo hned
několik odměn, kterými byly perníkové
podkovy, koníci, šerifská hvězda či
kovbojský
klobouk, ale i malého indiána
a
odznak
Dětského
dne 2018.
V „saloonu“ na děti čekalo malé občerstvení.

Děti si však z dětského
dne neodnesly jen dobroty,
ale především zážitky, mezi
které bezpochyby patří oblíbený skákací hrad, úžasné
vystoupení koňského Rodea,
(Pokračování na straně 9 a 10)
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Dobřejovický zpravodaj
Život v obci

Zprávy ze zastupitelstva

42. jednání zastupitelstva se uskutečnilo dne 3. 5. 2018. Zúčastnilo se ho
mimo zastupitelů i 12 občanů Dobřejovic. Jednání zastupitelstva bylo jedno
z nejkratších čemuž odpovídá i rozsah
mého příspěvku.

Co bylo schváleno:
■ Žádost Mateřské školy
o udělení výjimky
Byla schválena výjimka v počtu přijatých dětí do druhého oddělení ma-

Slovo zastupitele
V dubnových „Dobřejovických novinách“ jsme si
s radostí přečetli „rozhovor“ se zastupitelem panem Sklenářem. Konečně si
někdo (tedy nejen on sám)
povšiml svého/jeho vizionářství, pracovitosti, přímosti v jednání a dalších
obdivuhodných vlastností.
I nám to otevřelo oči. Jediné, co nás na „rozhovoru“
mrzí, že nejsou uvedeny
konkrétní příklady z jeho
práce na zastupitelstvu.
PojDme to napravit, protože jeho vize a představy
mohou být budoucností této obce. Stačí si ujasnit některá klíčová slova, případně slovní spojení z jeho
„rozhovoru“, nebo teprve
tehdy pochopíme velikost
jeho myšlenek. Takže:

1) Za každého mluví práce
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Musíme potvrdit, že vyvinul velké úsilí, aby zabránil
v uplynulých 3,5 letech revitalizaci skály u Skalníka, vybudování rekreačního okruhu kolem Skalníka, instalaci
lávek, mola, altánu u Skalníka, vybudování Spolkového domu a multifunkčního
hřiště a projektu zklidnění
dopravy.
Stejné úsilí věnoval tomu,
aby obec přišla o fotbalový
klub, ze kterého mohlo být
dle něj společenské centrum obce. Tím, že se mu
nepodařilo výše uvedené
zastavit, jistě vznikly nenapravitelné škody.
Záměr na dlouhodobý
pronájem Dobřejovického
zámečku, samozřejmě také
odmítl. Neměl jinou možnost, protože majitel „Pražské arcibiskupství“ nabízel
provedení
rekonstrukce
a úpravy do 10 miliónů Kč
na své náklady.
Dalším nesporným důvodem jistě bylo, že zde mohlo být (probůh!) společenské a kulturní centrum ob-
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teřské školy pro školní rok 2018/2019
na 28 žáků.
Tímto se navýšil počet míst pro zájemce o čtyři žáky. Věřím, že tímto
vstřícným krokem se podaří ředitelce
Mateřské školky Korálek uspokojit
všechny zájemce z naší obce.

třetí se nepodařilo najít kandidáta
z řad zastupitelů na předsedu KV, který
by byl ochoten tuto funkci vykonávat.
Podařilo se alespoň dovolit třetího
člena KV, čímž jsme splnili zákonem
daný minimální počet členů KV. Tímto
je KV usnášeníschopný a může vykonávat svoji činnost. Zvolena byla Bc.
■ Volba členů kontrolního výboru
Anežka Charvátová.
KV
Přeji Vám krásné odpočinkové sluTento bod byl na programu jednání neční prázdniny a dovolené
již potřetí za sebou. Bohužel ani napoJan Krejčí, starosta

Vizionář a pracant
ce, včetně obecního úřadu.
Škoda, že nebyl u schvalování např. rozšíření ČOV nebo parku za poštou, možná
by nám předvedl něco dalšího ze svého repertoáru.
Víme, že muselo stát hodně práce vymyslet argumenty proč navrhl referendum Ne betonárce. Musel se
přeci vypořádat s tím, že
pro vybudování betonárny
na pozemku určeném pro
zemědělské účely hlasoval
a při změně pozemku pro
její výstavbu, určeném pro
výrobu, neměl proti ní také
připomínky.
Sice již pro ni nehlasoval,
ale to jen z důvodu, že nebyla znovu předložena celá
smlouva, ač byla totožná se
smlouvou uzavřenou na
první pozemek, se kterou
souhlasil. A co teprve, podle
nás, nalézt argumenty, které by nahradily všechny ty
tzv. odborné znalecké posudky, vyvrátily zkušenosti
jiných obcí s jejich provozem a také možné ekonomické dopady na obec. To,
že návrh referenda prosadil, hovoří o jeho schopnostech. Čest jeho práci! Prokázal jako správný sportovec
tah na branku. Není důležitý způsob hry, ale výsledek.
Na druhé straně lze prokázat, že většina jeho vizí
našla pochopení – rozšíření
noční dopravy do Dobřejovic o 1 linku a možnost prodávat ve Spolkovém domě
točené pivo.
Strach z jeho schopností
stál za tím, že zkostnatělé
zastupitelstvo ho pro neschopnost vést pětičlenný
Kontrolní výbor odvolalo
z funkce jeho předsedy.

2) Největším problémem
je doprava
Tímto slovním spojením se
míní, že připravený projekt
zklidnění dopravy, tak jak
se o něm zmiňuje, je naprosto nedostatečný. Vítá-

me, že připomíná, že zklidnění dopravy není jen kruhák. Když už si to vzal za
své i on, tak snad to bude
mít i výchovný vliv na „partu skvělých …“, aby se jim
to nemuselo při většině jednání zastupitelstva připomínat. Děkujeme!
Kvůli
nedostatečnosti
projektu však musel proto
proti němu hlasovat. Je to
třeba řešit promyšleně. Například tak, jak několikrát
uvedl v souladu s „partou
skvělých …“, že odsouhlasíme vybudování komerční
zóny při D1.
Tím se sice ještě výrazně
zvýší doprava v obci, ale tu
nám pak, za naši vstřícnost,
pomůže zklidnit developer
komerční zóny. Této geniální myšlence byl věrný i při
hlasování o postupu vůči přípravě komerční zóny, proti
kterému hlasoval. V tomto
směru vedení obce ukázalo
svou malost tím, že se zatím
velmi úspěšně výstavbě komerční zóny brání, ale na
straně druhé nemůže přitom
chtít pomoc od developera
na omezení dopravy.

3) údržba,
jak to už několik let
předvádějí pánové
ve vedení
Slovem údržba se míní:
a) že v obci se od konce
roku 2014 pouze vybudoval
park za poštou, vyčistil rybník Skalník, revitalizovala
skála u Skalníka a nasvětlila
se, vybudoval rekreační
okruh kolem Skalníka, instalovaly lávky, molo a altán
u Skalníka, rozšířila čistička
odpadních vod, vybudoval
Spolkový dům a multifunkční hřiště, nové dětské hřiště
před FK, zadní vstup do Průhonického parku a další.
Byly opraveny komunikace Žitná a Lipová, opravena
dešová kanalizace v ulicích
Příčná a Čestlická, můstek
v ulici U Potoka.

Kromě toho jsou připraveny projekty zklidnění dopravy v obci, kruhového objezdu na silnici 101/II, prodloužení komunikace Příčná a rozšíření chodníku
v Čestlické k realizaci ještě
v letošním roce.
Mezi typické údržbářské
práce je třeba zařadit,
v současné době připravovanou, studii proveditelnosti na propojení stezky s obcí
Herink.
b) V každém roce pracovala obec s přebytkem. Finanční rezervy se i přes výše
uvedené za tyto roky zvýšily o celkem 13,5 mil. Kč.
Dotace na výše uvedené
akce byly zatím ve výši
1 885 000 Kč a lze očekávat
ještě letos další čerpání. Přitom přibližně 80% nákladů
na zklidnění dopravy uhradí ze svých prostředků Středočeský kraj. A na zbývajících asi 20% připravujeme
v rámci údržby žádost o dotaci z SFDI. To v dotacích
není. Středočeský kraj uhradí i budoucí výstavbu kruháku na silnici 101/II.
c) Udržení po celé období ceny vodného a stočného na stejné úrovni, rozšíření svozu odpadů u bioodpadů a plastů, zajištění
obecní policie a hasičů, dotace spolkům prakticky dle
jejich požadavků, nové webové stránky obce, nový
Zpravodaj, ….
Slovem údržba chtěl vyjádřit, že vedení obce by se
nemělo zabývat jen výše
uvedenými samozřejmými
maličkostmi, ale věnovat se
věcem důležitějším. Bereme
si to do budoucna za své.
Věříme, že se nám podařilo konkretizovat práci pana
Sklenáře a doplnit tak jeho
zářný obraz z dubnových
„Dobřejovických novin“.
Krejčí, Kappel, Brotánek,
Čmolík, Kudláček

Dobřejovický zpravodaj

Vážení spoluobčané,

opravdu propadák?

Z

novu se nám předvedla
„parta skvělých kamarádů“ ve svém předvolebním plátku nazývaném
Dobřejovické noviny.

Opět musíme reagovat na
článek z tohoto plátku uvedený pod názvem „Nekoncepční „spolkový“ propadák“. Předkládáme Vám
úplně jiný pohled na věc.
Spolkový dům byl vybudován i s ohledem na výsledek ankety mezi občany
Dobřejovic z konce roku
2013. Podle občanů, kteří
se v anketě vyjádřili a se
kterým jsme se ztotožnili,
chyběly v obci prostory,
kde by se mohli scházet,
kde by mohly fungovat
spolky, probíhat společenský život apod.
Nelze upřít zastupiteli za
MD a šéfovi „party …“, panu Sklenářovi, snahu o řešení. Navrhl, už na 2. zasedání
zastupitelstva, vykoupit budovy restaurace na hřišti
a tam vybudovat takovéto
zařízení.
To byl návrh, jak zlikvidovat fotbal v obci. Šel ruku
v ruce s tím, aby FK Dobřejovice byl pronajímán pozemek, na kterém je umístěno
fotbalové hřiště, vždy jen na
pouhý rok s možností výpovědi bez udání důvodu.
Dalším jeho návrhem, který předložil, bylo využít jednoho z mála pozemků ve
vlastnictví obce (tam co
dnes stojí dětské hřiště a garáž pro technické zázemí
obce) k výstavbě víceúčelové
patrové haly, jejíž studii
přes noc (jak sám uvedl)
zpracoval.
Dětské hřiště by přemístil
do parčíku před parkoviště
u hřiště, kde by se také dalo
umístit multifunkční hřiště.
To už bylo z říše bizarností.
Nebral zřetel na to, jaký
by to mělo dopad na vzhled
obce, zda to je vůbec v této
lokalitě možné z technického hlediska, územního plá-

Slovo zastupitele

Kouzelník a kouzelné divadlo.
Spolek Dobřejovický Čtyřlístek
připravuje často ve Spolkovém domě
akce pro děti a jejich rodiče.
nu apod. Stydíme se mluvit
o úrovni návrhu.
Je nám vyčítáno, že před
vybudováním SD jsme si neudělali průzkum, zda o něj
budou mít spolky zájem
a dostatek kapacity na pořádání kulturních akcí.
Jím znovu předkládaný návrh na vybudování ještě výrazně většího multifunkčního
centra jistě předcházel podrobný průzkum minimálně
v „partě …“ a ve vedlejších
obcích – Modleticích a Čestlicích, kde vybudované prostory jsou využívány minimálně.
V té době nebyly v obci
žádné prostory obce, kde by
mohlo být vlastní centrum
vybudované. Nabídka vlastníka objektu v ulici U Kapličky na dlouhodobý pronájem
objektu a sousedícího pozemku na vybudování Spolkového domu a multifunkčního hřiště byla i z hlediska
nejbližších let optimálním
řešením. A to bylo ještě na
pronajatém pozemku umístěno cvičící zařízení pořízené v rámci participativního
rozpočtu.
Zasloužili si naši občané
čekat ještě řadu dalších let
na definitivní řešení problému? Ani dnes ještě nemá

Očkování psů
Jako každý rok pořádá OÚ Dobřejovice pro občany
Dobřejovic hromadné očkování psů. Očkování psa
proti vzteklině stojí 100 Kč a trojkombinace pro psa je
za 350 Kč.
Pro občany, kteří mají psa hlášeného a řádně zaplaceného na OÚ, je očkování proti vzteklině zdarma
a trojkombinace očkování je za 250 Kč.

Očkování proběhne 13. 6. od 18 hodin
na parkovišti před poštou.
Jan Krejčí, starosta

obec ve svém majetku pozemky nebo prostory, které
by na podobné využití byly
vhodné.
Nyní k využití objektu
a hřiště. Nevíme, kde vzala
paní Mikušková informaci,
že objekt je využit pouze 20
hodin týdně. Vychází asi
z toho, co jako využití uvádí.
Zapomíná na sousedská posezení, dílničky, stolní tenis,
apod. Započítala i využití
hřiště dětmi i dospělými, řadu soukromých akcí apod.?
Nepočítáme-li ty, kteří v průběhu týdne navštíví hřiště
a zacvičí si na instalovaných
zařízeních a počty lidí, kteří
se zúčastní soukromých akcí,
je návštěvnost objektu SD za
leden až duben tohoto roku
přibližně 1 200 občanů. Je to
opravdu tak málo?
Je pravdou, že jsme očekávali návštěvnost vyšší,
hodně jsme se spoléhali kromě spolků na provozovatele
kavárničky. Očekávali jsme,
že tam přitáhne lidi nejen
na dobrou kávu ale i na různé aktivity, které pomohou
i jeho podnikání.
Nechceme hodnotit, proč
jeho podnikání bylo neúspěšné. Musíme se však zeptat paní Mikuškové, co ja-

ko předsedkyně kulturní komise udělala pro další využití těchto prostor.
Jaké náměty přinesla pro
zlepšení jeho fungování, jaké aktivity, kulturní akce navrhla k jeho využití. Jediné,
co si pamatujeme, byla podpora návrhu na to, aby se
v kavárně mohlo prodávat
točené pivo. Jinak velké NIC.
Jak hodnotí svou práci? Není
tohle skutečný propadák?
Ano, za 15 let uhradí obec
za vybudování a provozování SD cca 10 mil. Kč. V té souvislosti podotýkáme, že příjmy z provozu SD plně pokrývají náklady na energie s jeho provozem spojené.
Za situace, kdy obec nemá
vlastní vhodné prostory ani
pozemky, je nájem optimálním řešením. Vytváří současně časový prostor pro možné
nalezení vhodnějšího řešení.
Jsme si vědomi, že fungování SD vyžaduje nový impuls
a úpravu v jeho řízení.
To, vzhledem k současné
situaci v obci, bude čekat až
na nové zastupitelstvo. K tomu ještě jednu poznámku.
Součástí nadpisu v předvolebním letáku je „Pro skomírající dům mají Moderní
Dobřejovice efektivnější řešení”. V celém článku ale není řádka o tom, jaké řešení
pro stávající Spolkový dům
mají. Spoléhají na to, že někdo čte jen titulky, a proto
nadpis vůbec nemusí korespondovat s obsahem.
V každém případě si stojíme za tím, že prostředky na
vybudování a provoz SD jsou
vynaloženy účelně, nabízejí
dospělým občanům i dětem
z Dobřejovic prostory k setkávání a aktivnímu vyžití. Je
jen na nás, jak tuto možnost
budeme využívat.
Krejčí, Kappel, Brotánek,
Čmolík, Kudláček

Slovo starosty po uzávěrce
Před několika dny jsme obdrželi do schránek nový předvolební leták MD, tzv. „Dobřejovické noviny“, kde je uveden hezký článek „Vyběhali tisíce pro osmiletou Simonku“.
Z článku by mohl vzniknout
dojem, že akce „Run and
Help“, organizovaná spolky
Duha Dobřejovice a Vodník
za výrazné pomoci Čtyřlístku
a jiných subjektů měla výraznou podporu „Moderních
Dobřejovic“. Proto považuji
za nutné uvést, že až na 2 občany s tímto spolkem spřízně-

né, všichni členové tohoto
spolku akci ignorovali. Na vybrané částce na uvedený charitativní projekt nepřispěli ani
korunou!
Ještě jednu poznámku
k článku „Tak trochu utajená památná lípa“. Podívejte
se znovu na horní část úvodní strany minulého Zpravodaje. Tam je ta spíše symbolická účast Dobřejovičáků.
Kromě toho celá akce bude
mít pokračování – viz článek
paní Charvátové na straně 5.
Jan Krejčí, starosta obce.
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V

ždycky, když dostanu
do schránky Dobřejovický zpravodaj (DZ)
a nyní nově i Dobřejovické
noviny (DN), přečtu je téměř jedním dechem.
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Vždycky se mnou trochu
hýbou emoce, někdy pozitivní, někdy negativní. Po
přečtení článku “Parta skvělých kamarádů a Dobřejovické noviny” ty negativní vyskočily tak vysoko, že jsem
se rozhodl reagovat.
Na začátek snad jen trochu faktů. To, že nejsou pod
jednotlivými články podepsáni jednotliví autoři, je
patrně proto, že jsou články
opravdu asi prací více autorů, to by mně vadilo asi nejmíň, protože v případě nesouhlasu se mohu obrátit na
vedení novin s dotazy či
upřesněními.
U DZ jsou sice pod články
podepsaní jednotliví „autoři,“ ale to není vždy pravda.
Měl jsem tu „čest“ že o mně
psal DZ v článku „Kdo žije
v Dobřejovicích“. Pod článkem je podepsán jako autor
pan Čmolík, ale celý článek
jsem psal já sám, bylo mi řečeno, a napíšu něco v duchu předchozích článků.
Takže, kde je chyba?
Co mi ale opravdu vadí, je
pejorativní a negativní emoce vnucující popis autorů
článku, pánů Kappela a Brotánka – Parta skvělých kamarádů. Opomenu fakt, že
si ani nezjistí, že pan. Joza
se píše s krátkým "o", ale
člověk nemůže od všech vyžadovat dokonalost.
Já jsem se přistěhoval do
Dobřejovic před 4 lety a první dva roky jsem se choval
jako „typická náplava“ – do
práce, domů a dost. A jenom
díky téhle partě správných
kamarádů, které jsem náhodně potkal, jsem se začal
cítit jako místní. Nejen kvůli
oficiálním akcím, které pořádají, ale kvůli tomu, jak tito
lidé spolu komunikují, jak se
k sobě vzájemně chovají, jak
si pomáhají, podporují se.
Ano, tak si představuji partu
správných kamarádů.
Toliko k emotivní stránce.
Nyní zpět k faktům.
Zúčastnil jsem se „inkriminovaného“ zasedání zastupitelstva a opravdu se o bodu
vynětí pozemku pro betonárnu jednalo velice dlouho.
Opravdu to na nezasvěceného působilo, že pro vynětí
a to co nejrychlejší je vpravo
sedící část zastupitelstva
(paní Mikušková a pánové
Stárek a Sklenář) zatímco
ostatní zastupitelé se snažili
negovat cokoliv, co bylo
„opozicí“ navrženo.

www.dobrejovice.eu

Vážení spoluobčané,
Dobřejovičáci
Autoři článku v DZ píší, že
za betonárnu nikdo nebojoval. Pokud by tomu tak bylo,
asi by nebylo nutné vyvolávat referendum a zamezovat zhoršování kvality života
v naší obci.
Někdo musel s nápadem
vybudování přijít a prosadit
ho na zastupitelstvu. A samozřejmě bojovat za podpis
smlouvy. Já jsem ze svého
ryze sobeckého pohledu na
vybudování betonárny neviděl vůbec nic pozitivního ani
pro obec a pro občany, alespoň většinu, už vůbec ne.
Když už se budeme chtít
opírat o fakta, lze si poslechnout záznamy z jednání jednotlivých zastupitelstev, které jsou k dispozici na internetových stránkách dobrejovicebezcenzury.cz. Tam je
slyšet diskuse, názory jednotlivých občanů, zastupitelů
a nejen strohý zápis, který
shrnuje jen ne vždy úplně
jasné a jednoznačné závěry.
Na závěr tohoto bodu jen
napíši svůj osobní pohled, že
se jednu a půl hodiny diskutovalo o tom, že je potřeba
v souladu se závěry referenda co nejrychleji začít jednat
a vyjmout dotčený pozemek
ze žádosti o změnu územního plánu.
Proti tomu bylo stávající
vedení obce s tím, že do
června, kdy se bude hlasovat
o vydání změny územního
plánu je času dost a že vlastně není třeba nic dělat.
A hlavně neustále jsme slyšeli, jak obci hrozí obrovská
pokuta ze strany investora.
Prý na to má obec názor tří
právních kanceláří..
To, co tvrdí vedení obce je
ale v rozporu s tím co předložil zastupitelstvu a na čem
se shodl "výbor betonárna"
ze stejných právních rozborů. Já se v obchodě pohybuji

přes 20 let, smlouvu mezi
obcí a investorem jsem četl
a i když nejsem právník, nesdílím názor vedení obce, ale
spíše se přikláním spíše k názoru, který byl prezentován
výborem betonárna..
Ve smlouvě je uvedeno, že
obec není zodpovědná za
splnění svých závazků, pokud jí tomu „vyšší moc/zájmy“ zabrání. A výsledky
obecného referenda podle
mého názoru takovou vyšší
mocí jsou.
K bodu článku, který rozebírá finanční stránku nově
zvoleného ale hlavně rozšířeného vedení obce, bych rád
napsal dva postřehy. První je
ten, že bylo při „inkriminovaném“ jednání zastupitelstva
auditorium přesvědčováno,
že s nikým z navržených kandidátů nebylo nic dopředu
projednáváno a v závěru jednání pan Brotánek jako nově
zvolený místostarosta předložil vytištěnou rezignaci na
předsedu kontrolního výboru. Asi měl předtuchu, že
bude zvolen a připravil se na
„strýčka Příhodu,“ ?
Na celém tomto případu mi
vadí hlavně to, že nikdo z vedení obce nedokázal správně
vyargumentovat, proč nyní
ke konci volebního období
najednou obec potřebuje
o jednoho místostarostu víc.
Na otázku z pléna, jaká bude agenda jednotlivých místostarostů, nikdo neodpověděl. Možná potřebuje obec
více funkcionářů, já to nedokážu posoudit, pokud nevím,
co konkrétně a v jakém rozsahu má každý zastupitel dělat. A rád bych se toto dozvěděl. Do té doby to na mě působí jako trafika pro zastupitele loajální vůči bývalému
a současnému vedení. Chci
věřit, že to tak není, ale argumenty proti jsem neslyšel ani

já ani nikdo z přítomných. Už
vůbec nechci hodnotit fakt,
že nově zvolený místostarosta pan Čmolík se na zastupitelstvech téměř nijak neangažuje, z mnoha jednání zastupitelstva se před skončením omlouvá, že se musí
starat o nemocné rodiče.
Za toho lze jen pochválit
a vážit si ho. Ale kde chce
tedy vzít ten čas navíc, který
jako místostarosta bude muset své nové funkci věnovat,
když si není schopen zajistit
čas na běžné jednání zastupitelstva obce, které je zpravidla jednou za měsíc ?
Pracuji v personální agentuře a myslím, že poměrně
dokonale
znám
úroveň
mezd v Praze a Středočeském kraji v různých profesích. Neznám mnoho povolání, samozřejmě v výjimkou
vyšších manažerských funkcí
s požadavkem na samostatnost, rychlost rozhodování
a zodpovědnost, kde by si
někdo vydělal 27 000 a nemusel trávit přesčasy v práci
a hlavně za tím pracovníkem musí být vidět výkon.
Věřím, že mě/nás nové vedení přesvědčí, že si svou
odměnu opravdu zaslouží.
Pak se rád za své pochybnosti omluvím.
Posledním bodem, kterému se chci věnovat je volební agitace v závěru článku.
To, že v různých článcích DZ
jsou autoři a pisatelé Dobřejovických novin označováni
jako agitátoři pro komunální volby, je opravdu úsměvné. Nejen to, že „agitovat“
půl roku před volbami není
příliš efektivní, což ví snad
každý, kdo se trochu zajímá
o marketing nejen volební,
ale i kdyby tomu tak mělo
být, autoři to dělají ve svých
novinách a za svoje peníze.
Výzva, abychom volili stávajícího starostu, abychom
nemuseli vyplácet odchodné, v časopise, který je financován z obecního rozpočtu, je přinejmenším nemorální a opovrženíhodné.
Martin Hloušek,
občan Dobřejovic

Vážený pane ing. Hloušku, vyjadřuji se k Vámi zmiňovaným názorům, které se týkají mé
osoby a dosud nebyly předmětem jiného mého publikování.
Nejprve pokud jde o mé
omluvy na závěrečné části
jednání tří zastupitelstev
kolem 20. hodiny na podzim 2017.
Píšete, že nebudete hodnotit a přece hodnotíte,
aniž jste se věcně informoval. Rád bych Vám svou tehdejší dočasnou situaci vysvětlil a věřím, že byste ji
i pochopil. Známe se osobně delší dobu a i času bylo

dostatek. Proč k tomu nedošlo? Myslím, že částečná
odpověD je skryta i ve Vašem publikovaném textu.
Uvádíte, že fandíte jedné
partě v obci. To je přirozeně
vaše věc. V obci je však více
různých uskupení, více zorných úhlů pohledu, tedy
i více zájmů a priorit. A ty já
při své osmileté práci v zastupitelstvu obce musím
brát v úvahu, aby nikdo ne-

byl opomíjen ani upřednostňován. Problémy chci
řešit bez zbytečného vyhrocování. Proto věcně i Vám
odpovídám na můj osobní
problém.
V té inkriminované době
omluvy na závěrečné části
tří podzimních zastupitelstev se měnila léčba mého
vážně nemocného otce
(87 let) i matka je rovněž
velmi nemocná, takže situa-
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Lípy republiky 1918–2018
M
noho zemí má své
národní
stromy.
V České republice
je to lípa, kterou nejen vysazujeme u příležitosti významných událostí, ale máme ji
i na standartě prezidenta,
státní pečeti, vojenských uniformách a bankovkách.

Symbolem národa se stala
v roce 1848 a jako strom národní ji měl navrhnout Ladislav Čelakovský.
Od nepaměti byla lípa
symbolem ochrany, pomoci
a lásky a to pro svůj vlídný
stín a úžasnou vůni. Věřilo
se, že dokáže odehnat zlé
duchy a předává člověku pozitivní energii, která ho zbaví chmurných myšlenek.

Tohle vše, vedlo všechny,
kteří se již třetím rokem podílí na přípravě a realizaci akce
RaH v Dobřejovicích k tomu,
že si vysadili při třetím výročí
i „památnou lípu!. Chceme
mít na co vzpomínat, chceme
si připomínat, že lidé v Dobřejovicích umí podpořit správnou
věc. Pomoci ve správnou chvíli a podílet se na akcích, které
mají smysl a přesah.
Na podzim pak bude lípa
ještě slavnostně a oficiálně
u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR osazena pamětní deskou. Spojíme tak nejen tradice státní, ale i obecní. Zbude
tady něco hmatatelného pro
další dobřejovické generace.
Celý projekt byl naplánován
Duhou
Dobřejovice

Život v obci
a Spolkem Vodník, lípa financována jen a jen těmito
subjekty. Je třeba na tomto
místě poděkovat všem, kteří
přiložili ruku k dílu, projekt
podpořili, pomohli realizovat
a věřili s námi, že se „dílo
podaří“.
Spolupracovalo
mnoho jednotlivců i subjektů
z Dobřejovic , všichni odvedli
skvělou práci a určitě dotáhnou tento projekt do zdárného konce (největší poděkování však patří dobřejovickým rybářům).
Věříme, že se na podzim
zase potkáme a určitě i s těmi, kteří na RaH přijít nemohli. Zanechte s námi
v Dobřejovicích svoji stopu.
DĚKUJEME.
Libuše Charvátová

Úhel pohledu

Ú

hel pohledu může obrátit zcela smýšlení
každého
člověka.
Změní to, v co člověk věří,
jak smýšlí, čeho se bojí
i o co se v životě pokusí.
Z jakého úhlu pohledu se na
svět a svůj život díváte Vy?
Hledáte na věcech to dobré
nebo na všem musíte najít
vždycky něco špatného?

„Nikoho neodsuzuj, dokud jsi nepoznal úhel jeho pohledu.”
Bruno Ferrero

„…Dva vrabčáci si šastně našli úkryt před chladem na jednom stromě.
Tím stromem byla vrba.
Jeden z vrabčáků se
uhnízdil na samém vršíčku
vrby, zatímco druhý si našel
místečko dole, tam, kde se
strom začínal rozvětvovat.
Po nějakém čase se chtěl
horní vrabec začít kamarádit. Aby začal řeč, zaštěbetal: „Čimčim, jak jsou ty listy krásně zelené!“
Vrabec zezdola to však
vzal jako provokaci. Suše se

ozval: „Jsi snad slepý? Ty
nevidíš, že listy jsou bílé?“
Horní vrabec se rozzlobil: „Ty sám jsi slepý! Jsou
zelené“
Dolní vrabec se zobákem
zvednutým vzhůru rozčileně
čimčaroval: „Sázím své peří
z ocasu, že jsou bílé. Ty ničemu nerozumíš. Jsi blázen!“
Vrabec z vršku cítil, jak
mu začíná vřít krev, nerozmýšlel se a vrhl se ke svému protivníkovi dolů, aby
mu dal co proto. Druhý
vrabec si to samozřejmě
nenechal líbit, a tak poskakovali proti sobě, peří na
krku vzteky naježené. Právě se do sebe chtěli pustit,
ale ještě předtím zvedli
hlavičky a podívali se vzhůru, aby každý z nich podpořil svou pravdu.
Vrabčák, který sem slétl

ce vyžadovala nezbytně
mou osobní přítomnost.
U otce bohudík došlo k určitému zlepšení, a to mi
umožňuje, abych práci neuvolněného
místostarosty
zvládal a zároveň byl v blízkosti rodičů. Žádné jiné zaměstnání, jak je naznačováno jinde, nemám. Vše jsem
musel dát stranou, věnuji se
jen rodičům a obci.

také žije..." mělo být správně uvedeno "Připravil Martin Čmolík". Na domluvě
o přípravě a publikování textu jsme se v SD sešli ve třech.
Domlouvali jsme téma, otázky, fotografování. Pokud jde
o text, navrhl jsem vám volbu. BuD společně, nebo text
připravíte sám a kdykoliv
Vám budu nápomocen. Vybral jste si druhou možnost.

Pokud jde o podepisování
článků. Zde vznikla technická chyba, za níž se omlouvám. V závěru článku "Kdo

Text byl strukturovaný
a bylo potřeba jen minimum
úprav. Přidal jsem ještě do
rámečku, co je Salero a udě-

Znáte?

shora, překvapením jen vydechl: „Čimčim, koukej,
ony jsou skutečně bílé.“
Obrátil se ke svému sokovi
a nabídl mu: „PojD se
schválně podívat na ty listy
seshora, tam, odkud jsem
se na ně díval předtím já.“
A tak zalétli na vršek vrby
a tentokrát začimčarovali
společně: „Koukej, ty listy
jsou zelené!“…
Bruno Ferrero,
Příběhy pro potěchu duše

Každý z nás má na věci
kolem sebe svůj názor. Každý z nás se na věci dívá ze
svého úhlu pohledu. Není
dost možné se dívat na svět
stejně. Je třeba hledat společná řešení a zkusit respektovat i úhel pohledu a názor
druhých.
Připravila Libuše Charvátová

lal s Vámi několik fotografií.
Poslal jsem vám článek k definitivnímu schválení a Vy
jste ho odsouhlasil. Je jen
škoda, že jste mi tenkrát na
ten podpis při autorizaci textu neupozornil.
Jinak podpis, značka či
redakční zkratka mají v periodiku svá pravidla vycházející z tiskového zákona
a zvyklostí. Dokonce i v bulváru tomu tak je.
Věřím v další spolupráci.
V Dobřejovicích 16. 5. 2018.
Martin Čmolík

Restaurant day

D

uha Dobřejovice opět
podpořila Restaurant
day v Nupakách.
Skvělá akce se opět povedla
a výtěžek znovu podpoří Komunitní centrum Motýlek.
Dobré jídlo, skvělé pivo
(akce se koná v prostorách
rodinného
minipivovaru
Gwern) a výbornou náladu
podtrhlo i krásné květnové
počasí.
K výbornému jídlu a pití
určitě patří i dobrá kniha,
proto se Duha Dobřejovice
rozhodla podpořit celou akci
i v rámci školního projektu
„Vytvoř si svoje Ex Libris“
a věnovala KC Motýlek kromě finanční podpory i knížky, které snad dětem v Motýlku udělají radost stejně jako Mikulášovi. Ten knížky na
akci dne 12. 5. 2018 převzal.
Knížky věnovaly děti ze
školy z Prahy 13. Každou
opatřily svým „ex libris“ ,
které při této příležitosti samy vytvořily. Velké díky
patří všem , kteří se zapojili,
přispěli a pomohli.
Libuše Charvátová

www.dobrejovice.eu

5

Dobřejovický zpravodaj
Lovy beze zbraní
V každém ročním období
i za každého počasí můžeme zachytit přírodu a uchovat si tak vzpomínky z výletu nebo procházky. Léto je
k tomu jako stvořené.
Zkuste pozorovat přírodu
skrz objektiv fotoaparátu
a zašlete svoje úlovky do redakce zpravodaj@dobrejovice.eu a podělte se o ně
s ostatními čtenáři Dobřejovického zpravodaje.

Poznáte, kde byly zachyceny fotky stromů v rubrice
Lovy beze zbraní? Rozluštění najdete v příštím čísle
zpravodaje.

1

2
Inzerce

Uhádli jste?
V průhonickém parku je
krásně v každém ročním období i za každého počasí.
Všechny fotografie v minulém čísle zachytily krásy potoka protékajícího Průhonickým parkem.

Listárna
Vážení spoluobčané,
milí dobřejováci, sousedé.

6

Pokud budete mít dotaz
k mé osobě, námět či připomínku, týkající se naší obce,
můžete mě kontaktovat na čísle
606 825 146. V případě potřeby,
rád se s vámi setkám osobně.
Mgr. Martin Čmolík,
Děkuji
místostarosta obce Dobřejovice

www.dobrejovice.eu
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Dobřejovické čarodějnice

D

obřejovické čarodějnice přilákaly přes tři
sta lidí KošWata, špičaté klobouky, malé čarodějky a čarodějové, písničky, stavění májky, soutěže
a opékání špekáčků.
Tradiční pálení čarodějnic
v Dobřejovicích se vydařilo.
Více než tři sta lidí si užilo
skvělou atmosféru a třetina
z nich odcházela až dlouho
po půlnoci.
Herečka a zpěvačka Yvetta Blanarovičová, která byla
hlavním hostem letošního
pálení čarodějnic v Dobřejovicích, malé i velké publikum se svým soutěžně-zábavným programem pěkně
rozpálila.

Život v obci
Týmy na pódiu i ostatní
návštěvníci hádali a zpívali
známé pohádkové písně,
tančili a následně získávali
i spoustu sladkostí a odměn.
A zpívat museli i dospělí.
Nechyběla autogramiáda
a kdo chtěl, mohl se i se
známou herečkou vyfotit.
Během slunečného odpoledne si děti mohly namalovat obrázek čarodějnice
a zapojit ho do soutěže (sešlo se více než čtyřicet nádherných kreseb), nebo si zatančit na koštěti kolem velké hranice.
Pořadatelé ze spolku Moderní Dobřejovice pro malé
ratolesti připravili spoustu
sladkostí a drobných dárků.
Žádné dítě tak neodešlo
s prázdnou, uvedl Martin
Joza ze spolku Moderní
Dobřejovice.
Součástí setkání bylo vztyčení májky nad skálou. Před
samotným zapálením ohně
zhlédli Dobřejovičtí krátké
divadelní představení a pak
už v podvečer filipojakubské noci začala hořet také
velká hranice s čarodějnicí
a u menšího ohně se opékali buřty.
Další fografie z akce
najdete na HYPERLINK
“https://modernidobrejovice.rajce.idnes.cz/Carodejnice_2018/”\l“31786585_171190
1498900431_35603309856083
14880_n.jpg” .
Vaše Moderní Dobřejovice

Večer s muzikou
V sobotu 26. 5. se již podruhé zaplnil Spolkový dům
v Dobřejovicích v rámci akce Večer s muzikou, kterou
připravil spolek Moderní
dobřejovice.
K tanci a poslechu tentokráte hráli heligonkáři Šraml
parta ze Psár. Ke zlepšení
akustiky celého prostoru přispěly i nové závěsy, které

byly ve spolkovém domě instalovány před akcí. Hosté si
tentokrát kromě již tradičních domácích zákusků od
pořadatelů mohli pochutnat
i na grilovaných specialitách.
Z ohlasů účastníků je zřejmé, že se akce vydařila a už
nyní můžeme slíbit její pokračování, které plánujeme
v průběhu měsíce září.

podruhé

Vaše Moderní Dobřejovice

Hurá na fotbal!
V měsíci květnu se našim fotbalistům opět dařilo se střídavými úspěchy. Nejvíce mrzí nedohrané utkání ve Velkých Popovicích, kde náš hráč zbytečně v 88. minutě inzultoval hlavního rozhodčího. Zde jsou výsledky:
Dobřejovice–Pacov 3:0 (1:0), Kamenice–Dobřejovice 0:0,
V. Popovice–Dobřejovice 4:0 (kontumačně), Dobřejovice–Stř.Skalice 2:2 (1:1), Mirošovice–Dobřejovice 0:1 (0:1),
Dobřejovice B–Hrusice B 2:5 (2:2), Dobřejovice B–Kameni-

FOTBAL

FK Sokol Dobřejovice
ce B 6:2 (2:1), Lojovice–Dobřejovice B 2:0 (1:0), Dobřejovice B–Doubravčice 2:4 (2:1).

Pozvánka na poslední domácí utkání této sezony:
Neděle 10. června 2018 v 17 h Dobřejovice B - Louňovice
Neděle 17. června. 2018 v 17 h Dobřejovice - Kostelec n. Č. L.
Připravil Martin Čmolík

www.dobrejovice.eu
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Dobřejovický zpravodaj
Život v obci

M

ěsíc jara probíhal ve
znamení příprav na
nocování předškoláků. Co se děje v trávě - téma, které děti zpracovali
výtvarně i vědomostně.

Ferda mravenec, beruška
i brouk Pytlík se stali součástí denního programu. Krásná kniha Ondřeje Sekory
zaujala snad všechny děti.
Výzdoba masek, mraveniště
i dekorací ve třídách zabralo
mnoho dní.
Vyvrcholení pak nastalo
10. 5., kdy dobřejovičtí mohli ve večerních hodinách
potkat po vsi včelky, mravence, brouka Pytlíka i motýlky. V areálu MŠ se svítilo
ještě dlouho do noci, než
předškolák z mravenečků
usnul po náročném plnění
úkolů na vlastivědné procházce,
opékání
vuřtů
a v neposlední řadě bojové
hře s hledáním pokladu.

KVĚTEN
v mateřské školce Korálek

Kolektiv učitelek MŠ

Informujeme vás

P

ihy na obličeji mohou
některým
připadat
roztomile, ale je mnoho žen, které si přejí, aby se
jich co nejdříve zbavily.
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Pihy mají silné genetické
kořeny, je tedy velmi pravděpodobné, že pokud je máte
v rodině, tak je budou mít
i vaše děti.
Někdy se stane, že v dospělosti pihy samy od sebe zmizí,
jindy se můžou objevit jen na
pár dní nebo týdnů po pobytu na slunci. Svůj podíl na
vzniku pih mají tedy i sluneční paprsky, které v těle vyvolávají reakci, na jejímž konci
stojí právě výsev nových pih
hrající všemi odstíny hnědé
nebo dokonce červené barvy.
Hlavním viníkem je melanin. Pokud je slunce příliš silné, irituje kůži do hloubky
a může způsobit drobné záněty. Aby pokožka tento nápor zvládla, dochází v buňkách k vytvoření enzymu tyrosinu, který se mění na melanin neboli kožní pigment.
Ten sice chrání pokožku

www.dobrejovice.eu

Pihy na obličeji
před UVA a UVB zářením, ve
výsledku se ale na kůži projeví právě vznikem skvrn.
Další vlivy, které zapříčiňují vznik hnědých skvrn u citlivých jedinců jsou například
některé druhy léků, parfémy
nebo krémy.
Pokud víte, že vaše ple trpí na pihy, vyhýbejte se třezalce a bergamotovému oleji. Jsou to přírodní látky, které zvyšují citlivost na světlo.
Tvorbu melaninu může zapříčinit rovněž užívání hormonální antikoncepce, ale i hormonální změny v těhotenství nebo klimakteriu.
Na trhu existují přípravky,
které výskyt skvrn kontrolují.
Např. přípravky jejichž součástí je lumicinol, látka, která působí v místě kde dochází k produkci melaninu.
Po aplikaci na pokožku
tak omezuje jeho tvorbu.
Pokud se chcete zbavit pih
rychle, budete muset zkusit
drastičtější metody, jako je
chemický peeling nebo laserový recurfacing.

Tyto metody jsou většinou
bolestivé a výsledek nemusí
být vždy stoprocentní. Zákroky se provádějí na podzim
nebo v zimě.
Další možností postupného zbavování pigmentových
skvrn jsou přírodní prostředky. Jsou bezrizikové, levnější
a zdravější.
Udělejte si doma přírodní
masku, kterou nanesete na
čistou a odlíčenou pokožku
a necháte působit až do zaschnutí masky. Masku pak
smyjete teplou vodou a pokožku ošetříte hydratačním
krémem nebo krémem s AHA
kyselinami. Postup můžete
opakovat 2 až 3 krát týdně.
■ Medová maska: Smíchejte
do kašičky domácí včelí
med s rozmixovaným červeným rybízem.
■ Maska z čočky: Namočte
přes noc 1 lžíci čočky. Druhý den slijte vodu a čočku
rozmixujte s malou lžičkou bílého jogurtu.
■ Maska z kurkumy: Jednu
lžíci kurkumy v prášku

www.kosmetickysalonzn.cz
smíchejte se lžíci jogurtu
a gramem hladké mouky.
■ Máta peprná: Pár lístku
máty rozmixujte s půlkou
banánu na kaši. Pozor vyhněte se oblasti očí.
■ Kyselé mléko nebo zakysaná smetana: na tvář aplikujte
pořádně
zkyslé
a husté mléko tak, aby se
na tváři udrželo.
Taky si můžete pravidelně
natírat postižená místa citrónovou šWávou, nebo můžete
pár kapek přidat do uvedených receptů. Jen si dávejte
pozor, citrónová šáva není
vhodná na suchou ple a vyvarujte se sluníčka ihned po
aplikaci šávy. Citrónovou
šávou si můžete potírat i ruce, nebo jakékoliv postižené
místo na těle.
Nejlepší prevencí je přiměřená ochrana před sluncem
(používat přípravky s ochranným faktorem 50+), nenavštěvovat solária a nepoužívat
přípravky na usnadnění opalování.
Zuzana Novosadová

Dobřejovický zpravodaj

■ Kdo také žije v Dobřejovicích

Představujeme

Nikola Vejnosková

N

ikola Vejnosková (16),
místní rodačka, prvním rokem studentka zajímavého oboru Propagační výtvarnictví - Grafický
design v Praze.
Od dětských let velmi ráda maluje a v posledním
ročníku ZŠ své zájmy rozšířila o hru na baskytaru.
Ve svém mládí patří
k těm, kteří pracují pro naši
obec a její občany. Jistě jste
nepřehlédli graficky pěkně
ztvárněné informační tabule
v rekreační zóně kolem rybníka Skalník, kde jsou zobrazeni ptáci žijící zde
a v blízkém okolí. To je práce Nikoly, za což jí ještě jednou patří naše poděkování.
To zdaleka, pokud jde
o její aktivity, není vše. Pravidelně se účastní uměleckých soutěží doma i v zahraničí. Vybíráme ty, ve kterých
se umístila na krásném prvním místě: v roce 2017 to
bylo v krajské soutěži Kraj
mého srdce v Říčanech za
kresbu lávky u našeho rybní-

ka Skalník a v roce 2016 obsadila první místo v mezinárodních soutěžích hned ve
dvou zemích: v Rakousku
a Makedonii.
Co nám o sobě prozradila?
Jsem ráda že žiji v Dobřejovicích. Je to krásná obec,
hezké jsou procházky v obci
i okolí, jsou inspirací pro mé
kresby. Hlavně si vážím přátelského sousedského prostředí.
Nyní trávím svůj čas od rána do večera v Praze. Zde
bych si představovala lepší,
častější autobusové spojení
mezi Prahou a Dobřejovicemi, hlavně v odpoledních
hodinách.
Zvláš si cením vybudování
rekreační zóny okolo rybníka Skalník a rekultivace Skály. V obci jsou mnohem častěji pořádány nejrůznější
společenské a kulturní akce,
než tomu bylo dříve. Je to
pestrá nabídka, kam se dá
zajít. A dobrých nápadů je
stále více.
Martin Čmolík

Výtvarné práce
Nikoly Vejnoskové
dole zleva Lávka,
Zátiší a Zebra

Vítejte na Divokém Západě

Život v obci

(Pokračování ze strany 1)

vystoupení šikovných cvičenek pod vedením Jany Řehkové, bubnujícího šamana
a malování na obličej. Všechny děti odcházely z dětského dne spokojené a to je
největší odměnou nám všem, kteří jsme
se na přípravě dětského dne podíleli.
Vám všem tímto moc za přípravu
krásného dne děkuji. Velké díky však
patří především dětem, které s námi
přišly svátek dětí oslavit.
Za kulturní komisi Pavla Mikušková

Další fotografie z Dětského dne v Dobřejovicích najdete na následující straně 10
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Dobřejovický zpravodaj
Kalendárium aneb kde se můžeme potkat

Pozor, pozor, čtěte!
Jak to bude ve Spolkovém domě
o prázdninách
Nechcete vynechat v létě
pravidelné pohybové aktivity?
Ve Spolkovém domě, stejně
jako loni, cvičíme i o prázdninách
ZUMBA - toje taneční hodina, kde hlavní roli hraje
hudba. Cítíte se jako na party. Propocená trika, spálené kalorie, čistá hlava, spousta legrace, pozitivní
energie, vyplavené endorfiny. Není co dodat!
Začínáme v pondělí 18. 6. 2018 v 18.30 h!
Zároveň pokračujeme
s power jogou pro začátečníky
Středa v 19.00 h.

PŘIJ_TE SI ZACVIČIT, ZATANČIT, VYŘÁDIT SE,
poslechnout si krásnou muziku, vyčistit si hlavu!
INFORMACE:
Táňa Lipowská,
776633974
lipota@email.cz
www.malyjogi.cz

☎

Vítejte na Divokém Západě
Život v obci

Fotografie z Dětského dne
v Dobřejovicích 26. 5. 2018

Hodiny jógy s Martinou Melíškovou
probíhají celé prázdniny (jako loni).

Tanečky s Marmelou
končí s koncem školního roku.

Pilátes: od 11. 6 do 22. 6. se necvičí!
Prázdninový provoz:

budeme cvičit
každé úterý od 18.30 a každý čtvrtek od 18 h.

VÝTVARKA s Jiřinou Šubertovou
a KERAMIKA s Niky Justovou
končí s koncem školního roku.

Knihovna

bude mít zavřeno
od 16. 7. do 13. 8. 2018

10
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Dobřejovický zpravodaj
Kalendárium aneb kde se můžeme potkat

Spolkový
dům
Dobřejovice
Informace o kroužcích a akcích pořádaných ve Spolkovém domě.
Pravidelně probíhá:

POPCORN BUDE :-)

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

Promítat budeme

Sousedská kavárna je v současné době mimo provoz

☎

LETNÍ KINO
v pátek,

29. 6. 2018
ve 21.00 hodin

☎
☎
☎

☎

☎

☎

Film

i
c
u
l
k
i
n
á
P
VSTUPNÉ: dobrovolné

na fotbalovém hřišti
Dobřejovic český rodinný
dobrodružný film z roku
1976 Páni kluci na motivy
Marka Twaina
s hudbou Petra Hapky.
Režie: Věra Plívová–Šimková.
Za kulturní komisi vás zve
Pavla Mikušková

☎

☎
☎

☎

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

Rezervaci prostor Spolkového domu a multifunkčního
hřiště můžete provést:

Analogová filmová projekce
pana Petra Buňaty zaručuje
komorní retroatmosféru
s vrčícím projektorem.

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

www.dobrejovice.eu
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Dobřejovický zpravodaj
Důležitá čísla
Porucha vody
a kanalizace
840 111 322
Porucha elektřiny
800 850 860
Porucha veřejného
osvětlení – Eltodo
800 101 109
Porucha plynu
272 767 300
SOS 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155

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

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

INZERCE

Autoservis Jabůrek
Jsme malý autoservis, který
zajišWuje všestrannou péči
o auta všech značek

www.autoj. cz
Kontakt:

☎ 777 949 745,

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

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

12
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■ 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)

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: letní
období 1. 4.–31. 10.
po–pá 9.00–17.00 hodin
sobota 9.00–14.00 h
Zavřeno: neděle,
státní svátky
Příjem odpadů do zařízení Sběrného dvora Dobřejovice lze jednorázově
sjednat individuálně, po
vzájemné dohodě stran,
odlišně od platné provozní doby telefonicky na
603 168 974 (provoz SDD).
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