V době redakční uzávěrky
tohoto zpravodaje se ještě
na stavbě pilně pracovalo.
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28.

září je nejen státním
svátkem, ale
je podle mého názoru
i svátkem všech občanů
Dobřejovic.
V tento den bude otevřen
Spolkový dům a multifunkční hřiště v ulici U Kapličky
v objektu bývalých „Moderních kuchyní“ a ještě dříve
mateřské školky.
Konečně v Dobřejovicích
vzniknou prostory pro setkávání lidí, pro kulturně společenskou a zájmovou činnost.
Prostory,
které
umožní
i „jen“ si sem skočit na kávu
nebo skleničku. Bude sem
i přemístěna obecní knihovna, vejdou se sem i stoly pro
stolní tenis.
Hřiště umožní zájemcům
o aktivní sportovní činnost
zahrát si celou řadu sportů,
od tenisu přes volejbal a nohejbal, basket, nebo si v zimě, když to počasí umožní,
i zabruslit.
Je tím naplněno přání
mnoha našich občanů, kteří

www.dobrejovice.eu

Dočkali jsme se!
Otevíráme areál Spolkového domu
při zpracovávání vize budoucího rozvoje naší obce
poukazovali na to, že právě
takové prostory zde chybí.
Jsme si vědomi toho, že to
není definitivní řešení, jedná
se o prostory v dlouhodobém
nájmu, ale přesto se jedná
o velký krok k prohloubení
společenského života v obci.
Celkové náklady na přestavbu objektu a vybudování hřiště dosáhly částky asi
3 mil. Kč. Bylo přitom dbáno
na to, aby podstatnou část
vybavení (více než 50% z nákladů celkem) bylo možno
kdykoliv demontovat a přenést na jiné místo v případě,
že se Obci podaří sehnat nějaké definitivní řešení.
Prostory jsou uspořádány
variabilně tak, že mohou
být současně využívány tři
místnosti, akusticky oddělené, nebo je lze využít jako
jednu nebo dvě místnosti.

Součástí je i malá kavárnička a terasa.
Zveme proto všechny naše
spoluobčany na slavnostní
otevření, které se bude konat
28. září od 13 do 18 hodin.
Spolkový dům a hřiště Vás
zve na prohlídku, sportovně
zábavný program a samozřejmě na něco dobrého
k jídlu (grilované maso
a sladkosti) a pití (degustace
vína, pivo, limonáda).
Prostory Spolkového domu budou využívat nejen
spolky v obci, ale mohou si
je pronajmout na různé společenské i soukromé akce
všichni občané Dobřejovic.
Podmínky pronájmu najdete
na jiném místě tohoto Zpravodaje. V příštím čísle zveřejníme i provozní řád hřiště.
Vzhledem k aktivnímu zájmu rodičů o provozování
kroužků, který projevili při
posledním Dětském dnu,

předpokládáme, že od začátku 2. pololetí školního roku, tj. od února 2017 bude
možno zahájit jejich činnost.
Jedná se předběžně o kroužek výtvarný, taneční a divadelní, hudební, šachový
a možná i keramický. Současně tímto chceme oslovit
všechny zájemce, kteří by
rádi vedli některý z těchto
kroužků, aby se přihlásili komukoliv na obecním úřadě,
příp. komukoliv z členů kulturní komise.
Rovněž přivítáme, když se
nám nejpozději do listopadu
tohoto roku ozvou na stejných kontaktech rodiče, kteří
mají zájem o některý z uvedených kroužků pro své děti.
Věříme, že Spolkový dům
vč. hřiště se stanou novým
přirozeným centrem společenského života v naší obci.
Těšíme se na Vás 28. září!
Jiří Kappel, starosta obce
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Zprávy ze zastupitelstva
Život v obci
Zastupitelstvo se sešlo
23. června na svém řádném zasedání a na mimořádném zasedání dne
18. července 2016.
Jednání se zabývala především dlouhodobými záměry Obce, ale i některými
provozními záležitostmi.
Vzhledem k tomu že jednání obou zastupitelstev se
prolínala, zmíním se o nich
vždy v souhrnu.

■ záměr pronájmu zámku
v Dobřejovicích
Záměrem je dlouhodobé
využití prostor pro přemístění úřadu obce, společenský
a komunitní prostor pro občany Dobřejovic – prostory
pro fungování spolků a zájmových kroužků, knihovny,
prostory pro setkávání občanů obecně (sousedská posezení apod.).
Kromě toho by zde byly
prostory využitelné pro výstavy, malý koncertní sál
a provoz kavárny. Nájem by
byl zahájen až po ukončení
nájmu školy NAVIS, rekonstrukci zámku a úpravách
pro potřeby obce.
Arcibiskupství Pražské je
připraveno uzavřít budoucí
nájemní smlouvu na 20 let
za částku 80 000 Kč/měsíc za
podmínek, že Obec zpracuje
studii využitelnosti 1. a 2. NP
objektu.
Arcibiskupství návazně na
studii zpracuje projektovou
dokumentaci, zajistí stavební
povolení a provede stavební
úpravy do celkové max. částky 10 mil. Kč. Případné další
investice by hradila Obec.
Zastupitelstvo záměr schválilo s tím, že definitivní rozhodnutí bude předmětem
jednání zastupitelstva až
po dořešení všech podmínek
pronájmu.

souhlasilo. Dotace na hřiště
Obci přidělena nebyla.

■ vyhodnocení výběrového
řízení na dodavatele
stavby Spolkového domu
Dne 13. 7. proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby Spolkového domu.
O zakázku se ucházely
dvě společnosti, nejnižší
cenu (včetně DPH) ve výši
1 119 637, 05 Kč předložila
společnost XEDOS s. r. o., se
sídlem Bělehradská 1402/47,
Praha 2.
Druhá společnost předložila nabídku o cca 300 000 Kč
vyšší. Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení zakázky společnosti XEDOS s.r.o., která
však před podpisem smlouvy
odstoupila.
Vzhledem k cenovému rozdílu v nabídkách se vedení
obce rozhodlo zajistit přestavbu pomocí menších podnikatelů při dodržení schváleného rozpočtového opatření.

■ rozpočtové opatření č. 5
Návrh rozpočtového opatření č. 5 ve výši 2 920 000 Kč,
který je souhrnem vysoutěžených cen (vč. DPH) na dodavatele stavby a vybavení multifunkčního hřiště a dodavatele
stavby Spolkového domu, byl
schválen.

■ suchý poldr
Byl předložen návrh na vypuštění suchého poldru z návrhu změn ÚP č. 2. Přestože je
suchý poldr nesporně nejlepším protipovodňovým opatřením, obec nemá jak jej prosadit. Má k dispozici pouze studii
zpracovanou v r. 2015, kde suchý poldr v Dobřejovicích je
jen malou částí studie zahrnující celou kaskádu poldrů
a protipovodňových opatření
v řadě obcí nad Dobřejovicemi.
Vybudování poldru proto
vyžaduje koordinaci všech
dotčených obcí.

■ vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele
stavby dětského hřiště
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Dne 16. 6. proběhlo výběrové řízení na dodavatele
stavby hřiště u Spolkového
domu. O zakázku se ucházely
4 společnosti, nejnižší cenu
ve výši 1 799 803 Kč (včetně
DPH) předložila společnost
VI-DA Invest a. s., se sídlem
Libocká 258/22, Praha 6.
Zastupitelstvo na řádném
zasedání s vybudováním
multifunkčního hřiště nesouhlasilo, na mimořádném jednání však s vybudováním
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Návrh na řádném zasedání
schválen nebyl, ale na mimořádném zasedání došlo následně ke konsensu. Lokalita
byla zařazena do územní rezervy, která se neposuzuje
a slouží čistě k ochraně území před tím, aby se v něm
udělalo něco, co by budoucí
revitalizaci Dobřejovického
potoka a zřízení suchého
poldru znemožnilo.

■ uzavření smluv
Bylo schváleno uzavření
smluv:
● o poskytování právních
služeb se společností Frank
Bold advokáti, s.r.o. (zastupování v řízení ohledně staveb
podél D1).
● o poskytování právní pomoci s JUDr. P. Humlíčkovou,
Ph.D. (problematika hluku
z Pražského okruhu)

■ kulturní komise
Na člena kulturní komise
rezignovala paní Libuše Charvátová. Zastupitelstvo jí za
dosavadní práci poděkovalo.
Na mimořádném jednání
poté rozhodlo o rozšíření
kulturní komise na 5 členů
a za nové členy kulturní komise zvolilo paní Moniku
Pappovou a paní Oksanu Kyselovou. Posledního člena se
zatím zvolit nepodařilo.
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve výši
5 000 Kč z nově vytvořeného
sociálního fondu paní H.
Hynkové, jejíž devítileté dceři
Aničce byla v říjnu 2015 diagnostikována leukemie.
Paní Hynková je samoživitelka, matka dvou dětí
a v současné době je finančně závislá na sociálních dávkách a nemocenské.

■ informace
o jednání s ŘSD
Byla podána informace
o postupu v řešení problematiky hluku dohodnutém

na jednání s ministrem dopravy. Lze konstatovat, že
závěry z jednání jsou zatím
plněny.
Na mostě u Herinku jsou
postaveny protihlukové bariéry, proběhlo měření hluku
pro KHS, aby stavba bariér
mohla být zkolaudována.
V září proběhne sedmidenní měření na vytipovaných místech obcí a po jeho
vyhodnocení bude zpracována do konce roku nová studie, která bude podkladem
pro další postup.

■ informace o jednání
s Domo Development,
a. s.
Jednání proběhlo 20. června a bylo pouze shrnutím
dosavadních postojů obou
stran a nepřineslo žádný posun v řešení plánované zástavby podél D1.
Zásadním postojem obce
zůstává nepřipustit v této lokalitě změnu územního plánu Čestlic.
Stavby v území, kde ÚP komerční výstavbu povoluje, jsme
ochotni akceptovat v případě,
že komerční zóna bude dopravně obsluhována výhradně z Průhonic nebo Čestlic.
Celkově na jednáních zastupitelstva bylo ještě zajímavé, že se žádným z dlouhodobých projektů Obce (Dobřejovický zámek, Spolkový
dům, multifunkční hřiště) nesouhlasili (s výjimkou 1 hlasu
u zámku), zastupitelé zvolení
za sdružení Moderní Dobřejovice. Dokonce nesouhlasili
ani s uzavřením smlouvy
s AK, která nás zatím velmi
dobře zastupuje ve věci komerční zóny podél D1.
Nebo právě proto?
Další řádné jednání zastupitelstva se uskuteční
8. září 2016.
Jiří Kappel, starosta obce

Rezervace již dnes

P

okud jste si neopomenuli přečíst článek pana starosty na
první straně našeho zpravodaje, tak jste se dozvěděli, že zahájení
činnosti Spolkového domu (dále jen
SD) začíná 28. 9. 2016.

Již dnes si zájemci mohou rezervovat pro
své aktivity místnosti ve SD a také na hřišti.
Kontakty jsou:
e-mail: spolkovy.dum@gmail.com
nebo u místostarosty Jana Krejčího 607 055 158.
Přehled cen: uvnitř SD je cena za pronájem

všech tří místností 400 Kč za hodinu. Vycházíme vstříct zájemcům o dlouhodobější
pronájem. Do čtyř hodin zaplatíte celkem
1000 Kč a nad čtyři hodiny 1500 Kč.Pokud si
bude pronajímat jednu místnost na jednu
hodinu tak zaplatíte 150 Kč. Za využití hřiště
je stanovena cena 100 Kč za hodinu.
Pro spolky a kroužky, které nebudou vybírat vstupné a budou se zde zabývat svou
obvyklou činností podle svého zaměření, je
využití místností i hřiště zdarma.
Tak dotoho a dobrý start.
Martin Čmolík
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Adopce na Skalníku
V

dubnovém Zpravodaji jsme Vás
seznámili s připraveným projektem na
vybudování rekreačního
okruhu kolem Skalníka.
18. srpna proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a výběrová komise navrhla
uzavřít smlouvu s jediným
uchazečem o zakázku a to se
společností FK Bau, a. s., která
nabídla cenu 2 249 923 Kč
včetně DPH.

Dne 30. 8. byla samostatně
vysoutěžena stavba lávky na
vtoku, mola a altánu – ale
o tom až příště.
Stavět se začne, za předpokladu, že zastupitelstvo
schválí 8. září závěry výběrových komisí a potvrdí financování, v polovině září.
V diskuzi kolem tohoto
projektu se objevil návrh,
který si dovolujeme předložit
všem obyvatelům Dobřejovic.
Obdobně jako v řadě kulturních zařízení, pražské ZOO,

Lavička z dubového masívu

P

ro všechny děti
a jejich rodiče dvě
dobré zprávy:

● v mateřské školce byly

●

a dalších institucích, je možné
„adoptovat“ vybrané prvky
v rámci tohoto projektu.
Těm, kterým to finanční situace dovolí a záměr se jim
bude líbit, nabízíme k adopci:
● lavičky bez opěradla za
15 310 Kč
● stojan na kola 27 140 Kč
● budky pro kachny 2600 Kč
● stůl 14 820 Kč
● odpadkové koše se stříškou 10 650 Kč
● infotabule 8470 Kč

Život v obci
● pohledové artefakty
z kmenu stromů 9530 Kč.
Náhledy a popis těchto prvků včetně jejich umístění jsou
na obecním úřadě k dispozici.
Jednotlivé prvky budou
označeny tabulkou se jménem „adoptivního rodiče“
a budou uvedeni i v Dobřejovickém zpravodaji.
Samozřejmě
se
jedná
o dar, který je odčitatelnou
položkou z daní z příjmu.
Neláká Vás mít v Dobřejovicích malý pomníček Vašeho
vztahu k obci a Vaší štědrosti?
Jiří Kappel, starosta obce

Stojan na kola z dubového masívu
se zámky

Dětská hřiště

položeny nové dopadové plochy na hřišti a současně bude v září hřiště
doplněno o některé prvky, které byly dosud
umístěny před fotbalovým hřištěm
obec dostala dotaci na vybudování nového dětského hřiště před fotbalovým
hřištěm. V průběhu října
bude nainstalováno a připraveno pro Vás.
Jiří Kappel, starosta obce

Můj otisk v Dobřejkách
(PaR - projekt participativní rozpočet)

P

oj9te se zapojit do rozhodování o využití části rozpočtu
obce. Přijměte pozvání a zanechte v Dobřejovicích otisk svého „já“.

Máte již rozmyšlený svůj nápad, který
vylepší život v obci? Vítě, co v obci chybí? Máte návrh, co v přístím roce v Dobřejovicích vylepšít?
Využijte možnost, že občané mohou
ovlivnit, co se bude dít se společnými

finančními prostředky a zkuste poradit
zastupitelům, za co by je mohli utratit.
Návrhy, nápady i projekty se již pomalu schází. Vše potřebné najdete i na webových stránkách obce, kde již na konci
září budte moci najít i jednotlivé anotace nápadů a návrhů občanů Dobřejovic,
kteří by chtěli své návrhy prosadit.
Již během října se s nimi budete moci
potkat i na společném setkání. Besedárium bude mít za úkol představit jednotlivé návrhy i jejich navrhovatele, kteří bu-

dou odpovídat na zvídavé dotazy všech,
kteří přijdou besedovat o možnostech,
jak se podílet na vylepšení života v obci.
S dotazy se obracejte na členy realizačního týmu (kudlacek@dobrejovice.eu,
brotanek@dobrejovice.eu,
zpravodaj@dobrejovice.eu) nebo na starostu či místostarostu.
Sdělte jen svůj nápad či sen. Rádi poradíme i pomůžeme se vším, co bude kolem
projektu či návrhu potřeba.
Realizační tým PaR

www.dobrejovice.eu
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Dobřejovice žíjí i v létě

Život v obci

aneb Hawaiiská Regatta 2

2.

ročník Hawaiiské Regatty je
úspěšně za námi. 13 přihlášených plavidel, včetně těch co to
mají opravdu kousek
z ruky, nás velmi potěšilo.
Bylo vidět, že si všechny
posádky dali „záležet a své
lodě opravdu vyšperkovali”.
Diváci se i letos nechali strhnout a fandili, vyzkoušeli
vodní kameny a padesátimetrovou skluzavku.
Volně k dispozici byly
i paddle bordy a palmové
ostrovy. Menší děti si mohly
vyzkoušet, jaké to je být hasičem a uhasit hořící dům.
Připravili jsme pro vás bohatě zásobený bar a vynikající grilované klobásky a buřty. Hudba k tanci i nečekaná
večerní soutěž podpořili příjemnou letní atmosféru.
Blahopřejeme vítězům soutěže alegorických plavidel
a věříme, že i další ročník bude bohatý na dobré nápady.
● 1. místo – Černá perla –
Chotouňský Zimnice
● 2. místo – Hawaiiský
Longboard
● 3. místo - Dalmatini
Rádi bychom poděkovali
všem partnerům naší akce,
hlavně klukům a holkám
z Dobřejovic za všechny
dlouhotrvající přípravy a pomoc při organizaci celého
dne, Hasičům z Pruhonic
i Říčan, Staročeské pekárně
a obci Dobřejovice.
Na příští rok máme zase jeden závazek. Být lepší!
Těšíme se na vás při naší další akci BURGERFEST –
24. září od 12.00 – nevařte
bude oběd :-)
Vaše Moderní Dobřejovice

T

ak nám začala nová fotbalová sezóna 2016–17.
FK Sokol Dobřejovice
letos hraje III. třídu skupinu B.

Hracím dnem domácích zápasů
je neděle. Přij9te podpořit naše
hráče, aH se jim podaří vrátit do
Okresního přeboru!
Zde je pozvánka na domácí zápasy:
Neděle 11. 9. 2016 v 17.00 hodin
Dobřejovice - Struhařov
Neděle 25. 9. 2016 v 16.30 hodin
Dobřejovice - Kamenice A
Neděle 2. 10. 2016 v 16.30 hodin
Dobřejovice - Velké Popovice
Martin Čmolík
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Fotbal

Hurá
na fotbal!
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Sousedské
posezení

Život v obci

a Marokánky

N

a červnovém Sousedském posezení jsme se setkali
s ředitelem ČTK Jiřím
Majstrem.

Vyprávění o britské královské rodině bylo ohromně
zajímavé, znalosti některých
posluchčů z historie obdivuhodné, ale úspěch sklidily
Inzerce

i skvělé marokánky, které
připravila paní Marcela Trnková z Vačkářovy ulice.
Je třeba všem, kteří Sousedské posezení připravují,
poděkovat. Velký obdiv patří těm, kteří na posezení
vždy něco přinesou a připraví pro druhé i „gurmánské“
překvapení. Vždy je to nejen krásné pro oko, ale i velmi chutné.
Paní Marcelu jsem požádala, aby svůj recept prozradila
i čtenářům Dobřejovického
zpravodaje. Přinášíme ho
i s dopisem, který k receptu
přiložila.
Dobrý den, v příloze vám
posílám recept na marokánky, které - kupodivu - chutnaly...) Je tam recept jak
spráný, tak mnou upravený
- na marokánky, které jsem
včera přinesla na “Sousedské posezení“.
Přeji hezký den
Marcela Trnková
Vačkářova ulice

Marokánky
(správný recept)
Ingredience:
(množství na dvojitou dávku)
■ 2 šlehačky
■ 8 lžic hladké mouky
■ 10 lžic cukru
■ 50–100 g másla
■ 400 g směsi ořechů, rozinek a kandovaného ovoce – nebo kůry
Postup :
■ Ve vodní lázni svaříme
šlehačku s moukou a cukrem na hustou kaši.
■ Do hmoty vmícháme máslo a směs oříšků a ovoce.
■ Na vymazaný plech klademe lžičkou malé hromádky – trochu vidličkou
rozplácneme.
■ Pečeme ve vyhřáté troubě dozlatova
- spíše sušit
o
tak 150 C, 30–45 min
Tip : Spodek namočit do čokolády, nebo polít cik – cak
nahoře..

Marokánky, které byly
na Sousedském posezení:
upravené podle situace
v mých surovinách)
■ Šlehačka + místo druhé
mléko, zbytek surovin stejný,
dala jsem i mandle a kandovanou kůru namočenou v rumu... jen směs byla řidší než
obvykle a tak jsem přidala
ještě asi 10 dkg strouhaných
vlašských ořechů…
Fantazii se meze nekladou..!!
připravila Charvátová Libuše

www.dobrejovice.eu
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Kalendárium aneb kde se můžeme potkat

V

loňském
roce
u nás proběhl první garážový prodej. Protože měl úspěch
a také proto, že tato akce je více než obchodní
akcí společenskou, která
přispívá k vzájemnému
poznávání lidí v obci, bude se garážový prodej
konat i letos!
Jeho termín je stanoven
na neděli 18. září 2016 od
14.00 hodin!
Je to termín, na který čekají Vaše skříně, garáže a jiné
prostory, aby si pomohly od
zbytečností a současně ter-

Garážový prodej
mín, na který čekají zájemci
o nákup těchto pokladů.
V tento den před dům,
garáž, vrátka, vystavíte na
stolek, deku apod. věci, které se Vám už nehodí, a chcete se jich zbavit, ale jiní je
určitě potřebují. Označíte je
cenou a budete čekat, až
pro tyto poklady přijdou
kupci. Smlouvání o ceně se
předpokládá, bez toho to
není to pravé!
Ze všeho nejdříve ale nahlaste svůj zájem prodá-

vat nejpozději do 15. 9.
komukoliv
na
Obecní
úřad a to jakoukoliv formou
(mailem, osobně, telefonicky, písemně apod.).
Na úřadě dáme dohromady
seznam
zájemců
o prodej do mapky obce,
kterou dáme všem našim
spoluobčanům den před
konáním garážového prodeje do schránek. Také je
umístíme na webové stránky obce a na úřední desku.
S touto mapkou pak zá-

jemci o koupi, nebo jen diváci, budou obcházet jednotlivé prodejce.
Loni se nám podařilo zajistit i pěkné počasí. Pro letošek je rovněž řádně objednáno, ale dodavatel není
vždy spolehlivý. Kdyby měly
hrozit hromy a blesky, termín konání akce bychom
operativně o týden posunuli.
Takže milí sousedé, věřím,
že se zapojíte v co největším
počtu.
Jiří Kappel, starosta obce

Drakiáda

P

odzimní větrný čas
je přímo stvořený
pro pouštění draků. I letos pro Vás Spolek Dobřejovický Čtyřlístek uspořádá společné dračí klání, kde budou účastníci s draky
vlastní výroby i těmi
kupovanými
soutěžit
o sladké i věcné ceny.

Chybět nebude posezení se
zázemím pro diváky. Vybereme pro Vás vhodné místo
a upřesníme čas v dostatečném předstihu před konáním
akce a budeme Vás informovat na našich stránkách
www.dobrejovickyctyrlistek.cz
a na letáčcích.
A jak to vlastně s pouštěním draků bylo a je? První
draci vzlétli k nebi již ve
4. století před n. l. v Číně jako spojení mezi bohy a lidmi. V 19. století byli draci
používáni pro tažení kočárů, k pokusům s elektřinou
nebo ke sledování počasí ve
velkých výškách.
U nás patří pouštění papírových draků již mnoho let
k oblíbené podzimní zábavě. Dnes rozlišujeme draky

sobota 8. října

podle tvaru na plošné a krabicové a podle využití na rekreační a závodní.
Závodní draci jsou draci
bojoví, nebo akrobatičtí
a právě ti akrobatičtí se vyznačují dlouhými ocasy.
Těšíme se na vyfoukané setkání.
Andrea Hájková,
Spolek Dobřejovický Čtyřlístek

Spolek Dobřejovický Čtyřlístek vás zve na

BURZU DĚTSKÉHO ZIMNÍHO OBLEČENÍ A VYBAVENÍ
NA DĚTSKÉ ZIMNÍ RADOVÁNKY A SPORTY
kterou pořádá v zasedací místnosti
Obecního úřadu Dobřejovice
dne 17. 9. 2016
od 9.00 do 12.00 hodin.
Příjem zboží
v pátek 16.9. od 17.00 do 19.00 hodin.
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Bližší informace naleznete
na stránkách
www.dobrejovickyctyrlistek.cz
Těšíme se na vás!!!
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■ Kdo také žije v Dobřejovicích
Richard Bergman (60) se
narodil v Turnově a jeho první přípravou do
vstupu světa hudby, filmu, televize, rozhlasu
a výtvarného umění bylo studium Vyšší střední
uměleckoprůmyslové
školy /SUPŠ/.
Je úspěšným autorem několika stovek písňových titulů. Také složil hudbu k televizním inscenacím, dokumentárním filmům, rozhlasovým
hrám a televizním reklamám
(V čase vánočním, Poslání
s podrazem, Vražda kočky
domácí, Franz Kafka, Jaroslav
Hašek, Důkaz a další.)
Od roku 1982 autorsky
spolupracuje s Michalem Davidem, se kterým napsal do
dnešní doby okolo 170 písňových titulů (Decibely lásky, Bláznivá noc, Každý mi
tě lásko závidí, To se oslaví,
Ruská Máša, Tak se lásko
měj, To je naše věc a jiné).
Společně vytvořili mnoho
komponovaných CD (Štědrý
večer s panem Ladou, Barbie, Tom a Jerry, Mé\a Bé\a
a autorské album To ti nikdy
neslíbím).
Jeho písně zpívají Karel
Gott, Helena Vondráčková,
Stanislav Hložek, Věra Špinarová, Monika Absolono-

Richard Bergman
vá, Jakub Smolík a mnoho
dalších předních interpretů.
Jako textař a hudební
skladatel získal několik ocenění u nás i v zahraničí.
(Stříbrný
Orfeus,
Zlatá
Děčínská kotva 1990 aj.)
Napsal i básnické sbírky: Ženská je problém, Koňakové ráno, Kandelábry, Odvážné šílenství...
Dále sepsal monografie
o malíři Jaroslavovi Klápště,
Magdaleně Cubrové a Ateliéry slavných. Ve svém nakladatelství Profi Art
publishing vydal monografie
malíře
a grafika Václava
Menčíka a malíře
Jiřího Chadimy.
V roce 1990
založil první
pražskou soukromou galerii výtvarného umění
GALERII 33, kterou
provozuje dodnes.
Nyní pracuje
na

scénáři a hudbě k velkolepé
audiovizuální výstavě díla
Alfonse Muchy.
Také za svoji literární
a hudební činnost byl v roce
1993 oceněn cenou Masarykovy akademie a cenou Karla Hynka Máchy.
■ Pane Bergmane proč
jste se přestěhoval do
Dobřejovic?
Přes 30 let jsem bydlel na
pražských Vinohradech. Praha je magická, krásná a inspirativní. Trávit v ní
stále větší horká léta mě tak trochu
přestalo bavit.
A tak jsem začal
shánět bydlení na
okraji
Prahy.
Ale nic jiného
mě nezajímalo
než jihovýchodní
směr a tak jsem se
ocitnul v Dobřejovicích. Byla to vlastně
náhoda.
Moje

V

Za nedůležitější považuje,
že se dětem v Korálku líbí,
rády ho navštěvují, přináší
jim hezké zážitky, získávají
zde potřebné znalosti, návyky a poučení.
V minulém školním roce
se vydařily všechny akce,
které mateřinka uspořádala.
Vánoční besídka, Karneval,
Setkání s rodiči a další. Také
se pracovalo na úpravách
v zahradě.
U skluzavek, prolézaček
a na dalších místech, která
vyžadovala větší bezpečnost,
byly vybudovány dopadové
bezpečnostní plochy.
V šatně staršího oddělení
se vyměnila dlažba a byly
provedeny další potřebné
úpravy. „Také v tomto roce nám pomáhali rodiče na-

podmínka byla rychlá dostupnost centra a mít kolem
sebe kousek přírody. To se
mi splnilo.
■ Co se Vám zde líbí
a nelíbí?
Jsem rád za kousek soukromí, za milé a sympatické
sousedy, kteří vědí, že nežijí
na vesnici, ale v krásné rezidenční čtvrti a podle toho se
chovají. Nelíbí se mi – spíše
mě netěší, že zde není slušná restaurace, aby se člověk
nemusel trmácet taxíkem
z centra Prahy, když má
chu_ si dát dobré víno
a dobrou večeři. Ale to nejsem asi jediný.
■ A co byste si přál,
aby se v naší obci ještě
zlepšilo?
Já jsem náplava, tak nemůžu nic diktovat lidem, kteří
zde žijí dlouhá léta, nebo
jsou starousedlíci. Ale možná
vzhled pošty a okolí Obecního úřadu by mohlo Dobřejovice lépe reprezentovat. Taky ty polorozpadlé domy na
návsi. Ale to já asi nevyřeším.
Od toho jsou zde zastupitelé. A jinak, abych si jen nestěžoval, Dobřejovice jsou
krásný kus světa…
■ Děkuji za rozhovor.
Martin Čmolík

Mateřská školka Korálek
době
letních
prázdnin
jsem
navštívil ředitelku Mateřské školy Korálek paní Lenku Macháčkovou, abych se dozvěděl, jak hodnotí uplynulý školní rok a co
se připravuje v novém
roce 2016–2017.

Představujeme

šich dětí a za to jim chci
upřímně poděkovat” dodala
ředitelka.
V nastávajícím školním roce budou opět obě třídy na-

plněny plným počtem dětí. Tedy mladších bude 24
a starších 28.
Za nejdůležitější považuji
start nového vzdělávacího

Život v obci
programu, který je založen
na tom, aby děti získávaly
další znalosti, potřebné návyky a dovednosti ve velké
míře při hrách, soutěžích,
vlastním pozorováním, setkávání se s novými zajímavými lidmi a návštěvou jedinečných míst.
Je nutné, aby svou úlohu
hrálo nejen slovo, ale i silný
prožitek, na který budou
děti rády vzpomínat.
Paní ředitelka dodala:
„Tento způsob se nazývá zážitkové učení, to je spojení
teorie a praxe.”
Pokud jde o tradiční akce
školky, tak se všemi se počítá i v novém školním roce
2016–17.
Kroužky utvořené podle
zájmu dětí budou probíhat
v odpoledních hodinách. Také osvědčený kolektiv pracovníků pokračuje ve stejném složení.
Za Dobřejovický zpravodaj
přejeme hodně zdaru a budeme vás každý měsíc informovat, co se v mateřince
událo.
Martin Čmolík

www.dobrejovice.eu
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Důležité státní úřady

Důležitá číslavvvv

Porucha vody
a kanalizace
840 111 322
Porucha elektřiny
840 850 860
Porucha veřejného
osvětlení – Eltodo
800 101 109
Porucha plynu
272 767 300
SOS 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Policie Nupaky
služebna 974881750,
602306298,
hlídka v autě 727968532
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

■ FINANČNÍ ÚŘAD územní pracoviště v Říčanech
Politických vězňů 1233/40, 251 01 Říčany u Prahy
Kontakty: Telefon: 323 627 305, 323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Provozní doba podatelny:
PO a ST
08.00–17.00 hodin
ÚT a ČT
08.00–15.30 hodin
PÁ
08.00–14.00 hodin

■ OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Praha - východ
Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9
Kontakty: Telefon: 284 005 401, Fax: 284 005 404
E-mail podatelny: posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh

■ ÚŘAD PRÁCE kontaktní pracoviště pro Prahu-východ
Zprostředkování zaměstnání: Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7 - Holešovice
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)

e:

ím
bíz

Na

PRONÁJEM PROSTORU
KE KOMERČNÍMU ÚČELU

■ Obec Dobřejovice si Vám dovoluje nabídnout v nově vzni-

kajícím Spolkovém domě Dobřejovice pronájem komerčního prostoru určeného k provozování kavárničky.
■ Případní zájemci získají více informací přímo u starosty
obce ing. Jiřího Kappela, na mobilu 725 021 828 nebo
u místostarosty Jana Krejčího, 607 055 158.

Hodí se
Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26,
25101 Dobřejovice
Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
Úřední hodiny nově:
pondělí 14.00–18.00 h.
středa
9.00–12.00 h.
a14.00–18.00 h
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: letní
období 1. 4.–31. 10.
po–pá 9.00–17.00 hodin
sobota 10.00–14.00 h
neděle a státní svátky
zavřeno
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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