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P

an a paní Dvořáčkovi,
dobřejovičtí rodáci,
se každoročně starají
o masopustní průvod masek
v Dobřejovicích. Díky nim
tradice, která sahá do nepaměti, pokračuje a je vždy
dokonale připravena.
Dnešní masopust se příliš
neliší od dob, kdy se ve vsi
začal pořádat. Místo koňského povozu jezdí auto,
které také vozí kapelu.
Zastavuje se, lehce popije
a něco pojí. Masky se veselí,
lidé se baví a dětem se vše
náramně líbí.
Pestrost masek byla i letos
úžasná. Potěšitelné je i to,
že se zapojují i mladší ročníky a i ti, kteří se do Dobřejovic v posledních letech nastěhovali.
Poděkování patří všem,
kteří se podíleli na přípravě,
organizaci a podpoře celé
akce. Děkujeme také všem
občanům, kteří nám připravili pohoštění a podpořili
dobrou náladu celého průvodu.
Dík patří i těm, kteří se
o nás po celou dobu průvodu i po něm starali. Již nyní

www.dobrejovice.eu

Bylo to krásné
a nemělo to chybu

se určitě můžeme těšit na další ročník.
Ví někdo kolikátý?
(Další fotografie a více o masopustu
najdete na straně 4)
Připravila Libuše Charvátová a Martin Čmolík
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Zprávy ze zastupitelstva
Život v obci

N

a jednání Zastupitelstva dne 16. 2. bylo
nejdelším bodem programu schválení tohoto programu. Poté zastupitelstvo
projednalo především tyto
body:

■ obecně závazná
vyhláška o regulaci
používání
zábavní pyrotechniky
Vzhledem k trvalým stížnostem občanů Dobřejovic
na častý hluk působený zábavní pyrotechnikou, která
ruší nejen lidi, ale má vliv
i na chování psů, byl předložen návrh OZV, který by měl
částečně problém řešit.
Zastupitelstvo po drobné
úpravě vyhlášku schválilo.
Podle této vyhlášky, která je
již vyvěšena na stránkách
Obce, je používání zábavní
pyrotechniky na veřejných
prostranstvích činností, která narušuje pořádek v obci.
Proto je používání zábavní pyrotechniky zakázáno
na všech veřejných prostranstvích v lokalitě vymezené
v příloze této vyhlášky.
Zákaz neplatí ve dnech
31. prosince, 1. ledna anebo
po předchozím schválení zastupitelstvem.

■ žádost o dotaci
Bylo schváleno podání žádosti o dotaci z programu
MZe ČR na podporu míst
pasivního odpočinku. Jedná
se o lavičky, posezení, od-

padkové koše, stojany na
kola apod.
V našem případě jde o dotaci na mobiliář v rámci projektu Revitalizace rybníku
Skalník. Maximální výše dotace je 200 000 Kč.

parc. č. 748 o rozloze 0,6 ha
(bývalá váha).

■ smlouva se společností
České štěrkopísky

Na návrh členů Kontrolního výboru odvolalo zastupitelstvo z jeho čela pana
M. Sklenáře. Důvodem podle
předloženého návrhu byla:
● neznalost nebo ignorování základních úkolů, které
má plnit KV
● liknavost ve vykonávání usnesení, zejména předávání návrhů k jednání do zastupitelstva
● snahy vést KV monokratickým způsobem
● omezená, nebo žádná
komunikace s ostatními členy výboru, zejména v době
svolávání výboru a sestavování jeho programu.
Za nového předsedu Kontrolního výboru byl zvolen
pan ing. P. Brotánek.

Zastupitelstvo
schválilo
uzavření smlouvy o spolupráci se společností České
štěrkopísky spol. s r. o..
Podle této smlouvy Obec
Dobřejovice obdrží dar ve
výši 3 mil. Kč v případě, že
dojde v územním plánu ke
změně využití pozemku
parc. č. 759 ze stávajícího VD
- drobná a řemeslná výroba
a skladování na VS - výroba
a skladování.
Kromě toho by obec obdržela ročně 200 000 Kč po
kolaudaci stavby betonárky.

■ změna regulačního
plánu Dobřejovice Nad Pražskou cestou

■ odvolání předsedy
Kontrolního výboru
a volba
nového předsedy

■ vyvěšení tibetské vlajky

Po předchozím souhlasu
dotčených orgánů státní
správy byla schválena změna
regulačního plánu Dobřejovice – Nad Pražskou cestou.
Podle této změny by zde
mělo dojít k výstavbě objektu, který zahrnuje mateřskou školku, pediatrickou
a stomatologickou ordinaci,
kavárnu a datové centrum
v podzemních prostorách.

Dne 10. března bude,
v rámci Mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“,
připomínající 58. výročí potlačeného povstání TibeJanů
proti čínské okupaci, na OÚ
vyvěšena tibetská vlajka.
V loňském roce se této akce
zúčastnilo 759 obcí, měst
a městských částí v ČR vč.
naší obce.

■ návrh na vybudování
kompostárny

■ změny v organizaci
státní policie na Praze
východ

Zastupitelstvo
neodsouhlasilo vybudování krajské
kompostárny na pozemku

Byla podána informace
o změnách v organizaci stát-

Reorganizace státní policie
K 1. 2. 2017 došlo k reorganizaci státní policie a občanům Dobřejovic a okolních
obcí tímto krokem nastaly
drobné změny v komunikaci
s policií.
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Nejdůležitější změnou je,
že z místního oddělení Čestlice (netušíme proč stále
Čestlice, když už několik let
sídlí v Nupakách) se stalo
sídlo hlídkové služby.
Dobřejovice byly přeřazeny
pod místní oddělení Kamenice. Průhonice patří do Jesenice a Nupaky s Čestlicemi patří
pod oddělení Říčany.
Starostové těchto obcí již
před časem s touto reorganizací nesouhlasili, ale policie
je policie. Takže 8. 2. bylo
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starostům striktně oznámeno, že už k této reorganizaci
došlo.
Protože pod Kamenici už
patří Herink a Modletice budou tam spadat i Dobřejovice – tak zněla odpověN na
moji otázku proč až tam.
Protože nebyl žádný prostor pro jakékoliv vyjednávání, musíme se s touto skutečností smířit.
Pro naše občany se moc nezmění. Akutní situace je nutné hlásit na linku 158 (případně na linku hlídkové služby
v Čestlicích), tento dispečink
ihned pošle hlídku, která je
místu nejblíže.
Právě hlídka z hlídkové
služby provede první zajištění místa a rozhodne, jak se

daná situace bude řešit.
Setrvá na místě do příjezdu
vyšetřovatelů z Kamenice.
K podání vysvětlení a k jiným úkonům nemusí obyvatelé Dobřejovic jezdit na oddělení jen do Kamenice, ale
mohou jet třeba do Jesenice
nebo Říčan.
Hlídková služba by měla
přinést po naplnění potřebného personálního stavu policistů větší bezpečnost a zvýšit
rychlost zásahů. Také bychom tyto policisty měli vídat častěji v ulicích obce.
Nezbývá nám nic jiného
než tomu věřit. Přeji všem
občanům, aby policii potřebovali co nejméně.
Honza Krejčí

ní policie na Praze – východ.
O této změně je na této
straně samostatný článek.

■ zápach z komínů
Místostarosta informoval
o stížnostech občanů na zápach z komínů. V řadě případů se jedná o spalování
nekvalitního hnědého uhlí,
ale řada občanů nesporně
spaluje i odpad, který do kamen nepatří.
Pokud jde o uhlí, situace
se snad zlepší až od roku
2022, kdy budou staré kotle
na uhlí zakázány.

■ hluk z okruhu
Starosta informoval o pokračujících jednáních s ŘSD
o protihlukových opatřeních
na okruhu.
Je již zpracována variantní
studie řešení, kterou má
obec k dispozici. O nejvhodnější variantě řešení se dále
jedná s ŘSD a ministrem dopravy.
Další jednání zastupitelstva se koná 22.3. na OÚ.
Jiří Kappel, starosta obce

Sběr použitého
textilu
Společnost Potex – sběr
použitého textilu má
u nás na návsi jeden
kontejner. Ani se nechce věřit, že jsme do
něj v roce 2016 odevzdali 2 518 kg textilu.

Co se s ním děje?
Z celkového množství
1 916 631 kg sebraného
textilu jde část použitelného oblečení pro charitativní organizace podle
jejich akutních potřeb.
Týdně vytřídí ve 3 lidech, kteří zde pracují
ve svém volném čase,
bez nároku na odměnu,
až 750 kg, z toho pro
charitu jde 75 kg.
Zbylé oblečení se prodává dalším zpracovatelům, kteří všechen textil
využijí. Recyklují ho na
úklidové hadry apod. Nic
nekončí na skládkách.
Ze získaných peněz
z prodeje jsou podporovány další potřebné organizace – Klokánek,
Pomocné tlapky, Linka
bezpečí apod.
Sběr nevyužitého textilu má proto smysl a stojí
za to ho podporovat.
Kappel Jiří
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Únor v mateřské školce Korálek

S

luníčko nás láká do jara, ale ještě si na něj
musíme chvíli počkat.

Přesto jsme podnikli několik příjemných procházek do
probouzející se přírody.

Tento měsíc děti viděly pořad „Bacily a rodina Palečkova“ od souboru Koloběžka.
Humornou formou se dozvěděly jak chránit své zdraví,
dodržovat správnou hygienu
i se správně stravovat.

Karneval nás čeká sice až
v březnu, ale připravujeme
se a těšíme již nyní.
Podařilo se nám zlepšit
prostředí vstupu do první
třídy a vyměnit značkovníky
v obou šatnách.

Upozorňuji, že tento rok se
zápis do mateřské školky koná až v květnu.
Lenka Macháčková ředitelka
MŠ Korálek

Staré knihy

Kultury
není nikdy dost...

do sběru nepatří
V průběhu příprav na otevření kavárny ve Spolkovém domě
jsme narazili ve sklepě na velké množství vyřazených knih
určených k likvidaci, do sběru.

Listárna

V

yužili jsme nabídky divadelních představení v divadle Bez zábradlí a divadle v Řeznické,
které v lednovém Zpravodaji nabízela Mgr. Libuše
Charvátová.
Pro zájemce, kteří se zúčastnili, byly lístky za poloviční cenu a místa v obou divadlech velmi pěkná.
Představení v divadle Bez
Zábradlí „Kdes to byl(a)
v noci?“ v režii Jiřího Menzela nemělo chybu!
Vzhledem k onemocnění
některých herců tohoto divadla to byla změna představení, ale vůbec nám to
nevadilo. Díky za tuhle akci.
Divadlo Bez zábradlí má
výborný repertoár i herce,
takže mohu jen doporučit!
Excelentní výkony herců
Rudolfa
Hrušínského,
Zdeňka Žáka, Josefa Cardy
a Veroniky Freimanové, nás

úplně nadchly a potěšily na
duši.
Dalším kulturtním prožitkem bylo představení Divadla v Řeznické ulici, hra kanadského dramatika Johna
Murrella “Ještěrka na slunci”. Hana Maciuchová a Jaroslav Satoranský hráli dvě
hodiny výborně.
Komorní komediálně laděná hra nám dala příležitost k zamyšlení nad životními prožitky a osudy některých lidí. Krátké posezení
v divadelním baru před nebo po skončení představení
může být pro každého diváka dalším příjemným zpestřením.
Ráda bych poděkovala paní Charvátové za zajištění
vstupenek do divadel a doporučuji všem dalším zájemcům, aby využili možnost
zpříjemnit a kulturou si
obohatit všední dny života.

Bylo nám líto nevyužít takového potenciálu a rozhodli
jsme se najít pro tento „odpad“ lepší využití.
Už v minulosti jsme se oba setkali s krásnými výrobky, které vznikly právě ze starých nepoužívaných knížek a tak od
myšlenky bylo k činu poměrně blízko. Začali jsme po večerech experimentovat s různým poskládáním jednotlivých
stránek a vzniklo tak nemalé množství zajímavých dekorací,
které jsme následně využili k dekoraci interiéru kavárny.
Pozitivní reakce návštěvníků nás inspirovaly k dalšímu kroku a to zorganizování „dílničky“, kde by se i ostatním mohlo ukázat, co to vlastně je „book art“, neboli umění z knih.
Na 9. února odpoledne jsme tedy pozvali prostřednictvím
místní spolků obyvatele Dobřejovic a naší kamarádku, která
se tímto uměním už zabývá delší dobu.
I když nakonec nepřišlo velké množství lidí, strávili všichni
zúčastnění velmi inspirativní a příjemné odpoledne. Vyráběly se lampiónky, skládaly se papírové hrnečky, pod rukama
vznikaly postavičky z papíru a vůbec se všem velmi dařilo.
Moc nás potěšilo, že i příchozí děti se zapojily s velkou vervou a jejich výtvory už dnes určitě zdobí nejeden dětský pokojíček v Dobřejovicích.
Určitě budeme v takovýchto akcích chtít pokračovat, příště se nebojte zapojit i vy, kteří jste nestihli první setkání.
Martin Hloušek a Jitka Březíková
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Bylo to krásné

(Pokračování ze strany 1)

Masopustní průvod i letos vychází ze
svého tradičního srazu u hřiště FK Sokola
Dobřejovice a dává se do pohybu. Průvod tradiční, jedinečný, oblíbený. Tradiční svým opakovaným pořádáním v tomto ročním období, kam až paměJ sahá.
V posledních letech stále více oblíbený.
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a nemělo to chybu

Jedinečný svými novými nápady, neopakovatelnou atmosférou a zážitky.
I letos se o naše masopustní veselí postaraly nápadité kostýmy, hudba pana
Čápa i zastávky při pochodu obcí. Lépe to vystihují fotografie, vždyJ to posuNte sami...

Nic ale není bez práce a přípravy.
Děkujeme jmenovitě mnohaletým pořadatelům Masopustu manželům Dvořáčkovým, a také všem, kteří průvod připravili, postarali se o občerstvení, zábavu a tradiční zakončení v hospodě Na
Hřišti. Ještě jednou děkujeme všem, kteří přišli a za rok opět na shledanou.
stránku připravil Martin Čmolík

Dobřejovický zpravodaj

Inzerce
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3. ročník
šipkového turnaje
Život v obci

v Dobřejovicích

P

omyslná laKka třetího
ročníku šipkového turnaje byla opět nastavena o kousek výš.
Využili jsme ideální zázemí Spolkového domu a Sousedské kavárny a všichni hráči předváděli neuvěřitelné
výkony.
Vrcholem byl finálový souboj mezi Simonou Miklušovou a Tomášem Kubíčkem,

kdy Simona hru zavírala famózním hodem “triple 18”!
Putovní pohár tedy opět
nezůstal v Dobřejovicích a to
je vlastně dobře. Potkala
se totiž super parta ze širokého okolí a všichni se výborně bavili až do pozdního
večera.
Těšíme se na vás zase
za rok!
Vaše Moderní Dobřejovice

Výroba šperků ve Spolkovém domě
V poslední době se neprobouzí jen jaro. I aktivity šikovných lidí ve Spolkovém
domě se dostávají do vyšších otáček.
Ve čtvrtek 23. února se sešlo několik šikovných nadšenců, kteří pod vedením
paní Lahodové vyráběli unikátní šperky.
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Základem šperku byla tepelně vytvrditelná hmota
(jejím předchůdcem byl nám
všem dobře známý modurit),
která se po vytvrzení stává
pevným plastem.
Pomocí barev a nepřeberného množství sítotiskových
šablon pak pod rukama
účastníků vznikaly naprosto

úžasné výtvory, které určitě
vyzdobí oblečení někoho
z jejich blízkých.
I když se jednalo o první
a vlastně takovou ukázkovou akci, chci věřit, že rozhodně nebyla naposledy.
Jestli se Vám originální šperky líbí a máte chuJ si taky vyzkoušet vyrobit něco origi-

nálního, dejte nám v kavárně vědět a my rádi s paní Lahodovou dohodneme další
dílničku.
Pro inspiraci si můžete zajít na facebookovou stránku
Ateliér ALLI, kde načerpáte
bohatou škálu nápadů pro
Vaše tvoření.
Martin Hloušek

Dobřejovický zpravodaj

■ Kdo také žije v Dobřejovicích

Z

uzana Novosadová (41)
pochází z Bratislavy,
kde absolvovala Taneční konzervatoř Evy Jaczové. Stala se členkou baletního souboru Slovenského národního divadla.

Nyní žije s rodinou v Dobřejovicích a i v době mateřské dovolené je velmi aktivní . Možná jste někdy viděli
její taneční vystoupení a nyní ji můžete potkat jako naši
milou sousedku v obci.
■ Jaké aktivity a zkušenosti z oblasti baletu
a tance nám prozradíte?
Ve Slovenském Národní
divadle jsem vystupovala
v balech jako např. Labutí
jezero, Giselle, Don Quijote,
Louskáček atd. V roce 1996
jsem udělala konkurz do divadla Laterny Magiky v Praze, kde jsem vystupovala
v představeních Kouzelný
cirkus, Odysseus, Kouzelná
flétna, Graffiti, Casanova,
Hádanky atd.
O pár let později jsem
současně při práci v divadle
začala studovat pedagogiku
tance na Hudební a taneční
fakultě AMU. Po absolvování vysoké školy jsem působila jako hostující pedagog
v Hudebním divadle Karlín,
Taneční konzervatoři v Ostravě, v tanečním studiu
Dance Perfect, v letní škole
Jindřich Hese atd.
Vystupovala jsem taky
v muzikálech Divadla Broadway (Angelika, Mona Lisa atd.). Měla jsem tu čest
pracovat jako asistentka

MgA. Zuzana

choreografie pro Richarda
Hesse v muzikálu Golem,
dále pro Kristýnku Kloubkovou v muzikálech Baron
Prášil a Švejk. Byla jsem taky součástí tanečního týmu
na koncertech Moniky Absolonové.
■ Čemu se věnujete
v současné době?
Po narození syna, jsem
ukončila jak profesionální
kariéru tanečnice, tak i pedagogickou činnost. Chtěla
jsem být co nejvíc se synem
a užít si ho. Jednou ročně
ale pomáhám modelingové
agentuře Elite Model Management s přípravou modelingové soutěže Elite Model Lock.

Představujeme

Novosadová

■ Co Váš rodinný život?
S manželem jsme se rozhodli přestěhovat mimo Prahu do rodinného domku, blíž
k přírodě, ale vzhledem k zaměstnání ne daleko od Prahy. Po dlouhém hledání jsme
našli krásnou parcelu tady
v Dobřejovicích, kde jsme si
během roku postavili dům.
S bydlením jsme naprosto
spokojeni. Chodíme se synem a se psem na dlouhé
procházky, kde nemusím kličkovat jako v Praze mezi zaparkovanými auty. Užíváme
si zahrady, klidu a soukromí.
Máme zde skvělé sousedy,
kteří mají skoro stejné staré
děti jako náš syn a často se
scházíme.

Dojmy ze cvičení Pilates

■ Jak se realizuje v době mateřské dovolené?
Po otevření Spolkového
domu v Dobřejovicích jsem
začala na popud sousedek
dávat jednou týdně lekce Pilates. Věřím, že je to velmi
příjemné zpestření pro zájemkyně a zájemce, kteří si
chtějí udržovat své tělo
a ducha v kondici.
Ráda bych taky u nás
v domě otevřela malý kosmetický salon, ale to mne
čeká ještě vyřízení některých formatit.
■ Jaké jsou Vaše další
zájmy?
Mám ráda knížky, práci na
zahradě, hraji na klavír. Díky synovi objevuji kouzlo
Lega, tajemství vesmíru, čtení o planetách, hvězdách,
družicích, gravitaci atd.
Na čiperné otázky musím
odpovídat a jsem fascinovaná jak to všechno vzniká
a funguje. Díky synovi vlastně objevuji tajemství světa
a vesmíru, na které jsem nikdy neměla čas.
■ Měla by jste nějaké
výtky k životu v obci?
Bydlíme tady krátce, takže
o nějakých výtkách mohu
těžko mluvit. Jedině přechod
u zastávky Dobřejovice Čestlická mi přijde nepřehledný
a ne dost bezpečný.
Připravila Zuzana Dubská

Život v obci

týmu ve Spolkovém domě – přijQte mezi nás !

K

aždé úterý od 18.30 do 19.30 h. se
nás schází pravidelně 5–6 žen
pod vedením MgA. Zuzany Novosadové. Panuje tu přátelská nálada
a pohoda.

Po skončení jedné lekce jsem dala
všem zúčastněným otázku: „Jak se cítí
po cvičení?“
Odpovědi zněly:
● Příjemně strávená hodina a spokojenost, že něco dělám pro svoje tělo
● Cítím se dobře a uvolněně, líbí se
mi to
● Báječný pocit, uvolnění, pozitivní
nálada
● Příjemné protažení celého těla,
krásná chvilka relaxace po cvičení
Těm kdo ještě váhají a nevědí co metoda cvičení Pilates obnáší uvádím její
krátkou charakteristiku.

Pilates je velmi univerzální cvičební
metoda, vhodná jak pro širokou vrstvu
veřejnosti, tak i pro sportovce a tanečníky. Cvičení na zemi (na podložce),
neklade nároky na věk, trénovanost,
prostor ani pomůcky.
Díky různým stupňům náročnosti lze
metodu Pilates aplikovat jak na začátečníky, tak i na velmi zdatné jedince.
Metoda Pilates, je cvičební systém,
který zlepšuje funkci svalové kontroly,
flexibilitu těla, sílu a dýchání.
Cvičení Pilates je zaměřené na posílení svalů celého těla, zejména hlubokých břišních a zádových svalů a svalů
pánevního dna.
Tím, že metoda klade důraz na zpevnění hlubokých břišních svalů jako
opory pro páteř, je páteř méně namáhána. Pohyb zde vychází ze stabilního
středu - tzv. Powerhouse (centrum síly)
do všech periferních částí těla. Tento
přístup ke cvičení je mimořádně efek-

tivní, ale zároveň náročný na detaily
a procítění pohybu.
Tělo se postupně zpevňuje a získává
novou stabilitu, záda se narovnávají
a nový způsob dýchání zabezpečuje více kyslíku v plicích. Aktivizují se hluboké břišní svaly, které se nedají cvičit
běžnými technikami, a buduje se pevné ploché břicho. Mění se rozložení
podkožního tuku, klesá nadváha. Změna je na první pohled patrná z držení
těla, chůze a estetiky pohybu.
Důraz je kladen na postupný rozvoj
uvědomování si tělesného pohybu
a pro metodu je charakteristická přesnost provedení jednotlivých pohybů
každého cviku. Proto mohou mít
mnohdy i nepatrné pohyby výrazně
prospěšný účinek. Po bližším seznámení s metodou se ukáže, že tento systém
je tak účinný právě díky koncentraci na
každý pohyb.
Zpracovala Zuzana Dubská

www.dobrejovice.eu
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V

ětšina z nás, kdo chodil v Dobřejovicích do
staré školky (dnes
Spolkový dům), si pamatuje
na kuchyňku, ve které dlouhá léta úžasně vládla vařečkou paní Hana Hendlová.
Dnes nám kuchyňka, která
měla po rekonstrukci Spolkového domu sloužit jako
sklad sportovního nářadí,
opět ožila. Nebude se v ní
vařit, ale péct a to pod vedením zkušené lektorky Niki
Justové, která zájemce o keramický kroužek metodicky
povede při vyrábění keramických výrobků.
První hodina keramiky
proběhla v pátek 3. 2. 2017
a byla opravdu vydařená.
Děti s velkým zájmem začaly
vyrábět zvířátka, obrázky,
mističky a hlavně si všechny
vyzkoušely práci na hrnčířském kruhu, který i s pecí zapůjčila do dílny ve Spolkovém domě paní Justová.
Maminky, jejichž děti byly
na kroužku, využily volnou
chvilku a strávily čas čekání

Keramická dílna
se svými kamarádkami u výborné kávy a možná i něčeho dobrého na zub v Sousedské kavárně. I když patřím mezi Ty, kteří odmítají

princip pronájmu Spolkového domu, tak jak psal pan
starosta v lednovém úvodníku, jsem potěšena, že se
nám společnými silami po-

Sousedské posezení s Davidem
26. ledna jsem se zúčastnil
v pořadí už druhého sousedského posezení ve Spolkovém domě.
Pozvání od kulturní komise tentokrát přijal David
Aron. Kulturní komise tímto pozváním ukázala, že
i 17letý občan Dobřejovic
dokáže přitáhnout na sousedské posezení spoustu lidí, kteří se chtějí dozvědět
něco zajímavého.
Tentokrát to bylo o sportu
- koníčku, zálibě, vyžití, adrenalinu; je jedno jak Snowboarding budeme nazývat.
Toto typické zimní téma
s bylo opravdu zajímavé. David nám ve své prezentaci
tohoto sportu, kterou vytvořil už jako absolventskou
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práci na základní škole, ukázal, o čem tento moderní
sport je.
Dvě spojené lyže s provázkem na špičce, to byly v roce
1965 počátky tohoto sportu.
V dnešní době jsou snowboardová prkna vyráběna
skoro kosmickou technologií. Jsou vyráběna v několika
druzích a každý druh je určen na jiný typ jízdy.
Pro mě jako údajně „docela“ slušného lyžaře, který si
na snowboard stoupnul jednou v životě a ihned skončil
s naraženou kostrčí, je tento
sport úplně nepochopitelný
díky pevnému připoutání
obou nohou na jedno prkno.
Moje averze k snowboardingu byla tímto dovršena,
ale asi jsem to neměl zkou-

šet na úplně zledovatělém
terénu. David nám na videu
ukázal spoustu triků, které
se na prkně dají dělat. Ukázal nám i jak se jednotlivé
triky učil.
Na sousedské posezení přišli nejen vrstevníci Davida,
pro které jízda na snowboardu asi není nic neobvyklého, ale i sousedi, kteří si
přišli poslechnout vyprávění
o novodobém, od roku 1998
olympijském, sportu.
David dostal spoustu otázek. Dokázal na ně odpovídat s humorem, i když při
vyprávění o úrazech, kterými
si díky snowboardingu prošel, se Davidova babička ani
rodiče vůbec nesmáli.
V době psaní tohoto článku, je David zase na prkně

dařilo velmi žádanou dílničku keramiky vybudovat
a zprovoznit.
Paní Justové přeji hodně
nadšených malých i velkých
výtvarníků a návštěvníkům
keramiky mile strávený čas
a krásné keramické výrobky.
Pavla Mikušková

Aronem
v Alpách v Rakousku, kde se
dále zdokonaluje.
Závěrem prezentace, Davidovi poděkovala za jeho povídání paní Pavla Mikušková,
předsedkyně kulturní komise Dobřejovic a popřála mu
mnoho životních úspěchů.
Zúčastnění Davida odměnili potleskem. TeN už díky
němu vím, že naražená kostrč se snowboardistům skoro nestává, ale stává se to
„docela“ dobrým lyžařům,
kteří chtějí ihned přesedlat
z lyží na prkno.
Sousedům děkuji, že přišli
v rekordním počtu, že zase
přinesli na ochutnání svoje
výrobky a panu kavárníkovi
za dobrou kávu. Těšíme se
na další sousedské posezení.
Honza Krejčí

Dobřejovický zpravodaj
Kalendárium aneb kde se můžeme potkat a na co se můžeme těšit

Odpoledne

O

dpoledne s Hansem Christianem
Andersenem je celosvětovou
akcí sloužící k podpoře dětského čtenářství.
Zároveň jde také o oslavu Mezinárodního dne dětské knihy, který se připomíná každoročně 2. dubna, tedy
v den narození slavného dánského pohádkáře.

s Andersenem

Smyslem této akce je jednoznačně
popularizace četby u dětí.
V Dobřejovicích se letos poprvé k celé akci přidáme. Zaměnili jsme sice Noc
za Odpoledne s Andersenem, ale věříme, že si všichni návštěvníci akci, kterou ve spolupráci se ZŠ Navis připravila
Duha Dobřejovice, užijí.
V rámci pohádkového odpoledne si
tu malí i velcí mohou s pohádkami zasoutěžit, zahrát různé hry, vyzkoušet si
práci v tvůrčí dílně, navštívit dílnu psaní a čtení nebo si jen popovídat a dát
si něco na zub.
Prostory zámku se pro všechny návštěvníky otevřou 31. 3. 2017 od 14.30
do 19 hodin.
Připravila Anežka Charvátová

Nová hodina jogy pro začátečníky
ve Spolkovém domě
Každou středu od 19.00 do 20.00 h.
■ Cena hodiny je 90 Kč.

Hodina je zaměřená především na cviky na páteř. Výsledkem cvičení by mělo být důkladné protažení svalstva a zároveň posílení “štíhlých” svalů.
Z hodiny budete odcházet krásně zrelaxovaní a příjemně
uvolnění.
První hodina tj. 1. 3. 2017 je ukázková a je ZDARMA.
Přineste si s sebou podložku (jogamatku)
Kontakt pro případné dotazy: Táňa Lipowská,

☎ 776 633 974

MARMELA
Hurá na fotbal
Začíná nám jarní část fotbalová
sezony. Naši hráči do ní vstupují
ze druhého místa a jistě se pokusí
zaútočit na první příčku, která zajišKuje postup do Okresního přeboru. Tak neváhejte a přijQte povzbudit naše fotbalisty FK Sokola
Dobřejovic.
Neděle 2. 4. 2017 od 16.30 h
Dobřejovice - Pacov
Neděle 16. 4. 2017 od 17 h
Dobřejovice - Říčany B
Připravil Martin Čmolík

Jóga se koná každé pondělí a čtvrtek
od 20 do 21 hodin ve Spolkovém domě.
Jedná se o vinyasa flow jógu (lehce dynamická forma jógy, bližší specifikace
na webových stránkách). Lekce vhodná
pro začátečníky i pro pokročilé jogínky.
Jógamatky a další pomůcky k dispozici.
■ První zkušební lekce zdarma.
Cena lekce 150 Kč, 10 lekcí 1300 Kč.

cvičuji vlastní choreografii na českou
písničku, každou lekci malý kousek.
■ Cena lekce 60 minut je 130 Kč.

Tanečky jsou formou hravého
„minidisco“ na celosvětově známé
písničky (Veo Veo, Head Shoulders
Knees And Toes, Chuchua, Musicman
apod.) Choreografie jsou nezměněny,
písničky jsou v různých jazycích a texty nás navádí.
Snažím se české děti naučit tyto celosvětově známé tanečky, aby si pak
mohly zatančit s ostatními dětmi v cizině na dovolené, která nabízí animační programy pro děti.
Děti si užijí i spoustu legrace, zakřičí
si, protáhnou se a naučí se i pár cizích
slovíček z textů písniček.
Lekce začíná rozcvičkou propojenou
s dětskou jógou. Na závěr s dětmi na-

Tvořivé workshopy jsou tématicky zaměřené (květinový věnec, valentýn, vánoční svícen apod.) a budou
předem avízovány. Cena bude různá
dle použitého materiálu.
Pořádáte-li dětskou narozeninovou
oslavu, mohu nabídnout malování na obličej nebo minidisco.
■ Cena dle délky bloku
či počtu dětí po domluvě.

Výtvarka děti seznámí s různými
malířskými technikami a materiály,
každou lekci si všichni vytvoří svůj
„výtvor“.
■ Cena lekce 90 minut je 150 Kč.

Rezervace a bližší informace:

MARtina MELíškovÁ

☎

602 358686
info@marmela.net; www.marmela.net

www.dobrejovice.eu
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Spolkový dům
Dobřejovice

Informace o kroužcích a akcích pořádaných ve
Spolkovém domě.
Pravidelně probíhá:
Výtvarka s Jiřinou Šubertovou: pondělí 16.30–18.00 h
pořádá Duha Dobřejovice
kontakt: duhadobrejovice@gmail.com
702 037 638
Jóga Marmela Martiny Melíškové: pondělí 20.00–21.00 h
602358686
kontakt: info@marmela.net;
Hatha joga (jemná joga) Martiny Melíškové - nově od 21. 3.
každé úterý od 9.00 h
602 358686
kontakt: info@ marmela.net;
Pilátes Dynamic s paní Zuzanou Novosadovou:
úterý 18.30–19.30 h
776296002
kontakt:
Stolní tenis s Lukášem Králem: úterý 19.30–20.30 h
Děti s maminkou, taKkou či babičkou cvičí, tvoří a hrají
divadlo: středa 17.00–19.00 h, pořádá spolek MD
kontakt: info@modernidobrejovice.cz
Jóga pro začátečníky s paní Táňou Lipowskou: středa
19.00–20.00 hod; cvičební podložky s sebou
informace na www.malyjogi.cz;
776 633 974;
kontakt: info@malyjogi.cz;
Jóga Marmela Martiny Melíškové: čtvrtek 20.00–21.00 h
602358686
kontakt: info@marmela.net;
Obecní knihovna vedená paní Vlastou Marcinkovou:
pátek 15.00–17.00 h
Keramika s Niki Justovou: pátek 16.00–19.00 h
kontakt: niki.justova@duhovylabyrint.cz
niki.justova@seznam.cz
Salsa Martina Hlouška: pátek 20.00–21.00 h
602371492
kontakt
Ping pong: neděle 18.00–20.00 h, pořádá spolek MD
kontakt: info@modernidobrejovice.cz

☎

☎

☎

☎

☎
☎

☎

Sousedská kavárna:
provozní doba: pondělí–sobota 15.00–20.00 h,
dále podle potřeby pořádaných akcí
kontakt
602371492

☎

Připravujeme:

Vernisáž výstavy

„Člověk”

Tanečky s Martinou Mudruňkovou: pondělí 17.00–18.00 h
Na kroužek se můžete přihlásit přímo
u paní Mudruňkové na e-mail: m.mudrunkova@centrum.cz

Na co se můžete těšit v nejbližších dnech
16. 3. 2017 – Setkání na rodičovské dovolené se Čtyřlístkem:
ve čtvrtek od 10.00 h;
více informací na: www.dobrejovickyctyrlistek.cz
25. 3. 2017 – Ping pongový turnaj: pořádá spolek Moderní
Dobřejovice kontakt: info@modernidobrejovice.cz
8. 4. 2017 – Hody hody doprovody: od 15 h
pásmo písniček s Lenkou Hamajdovou;
následně Velikonoční dílnička: pořádá spolek Dobřejovický
Čtyřlístek; více informací na: www.dobrejovickyctyrlistek.cz

Rezervaci prostor do Spolkového domu můžete provést:
■ na webu obce: www.dobrejovice.eu
http://sd-dobrejovice.rezervacnik.cz
■ e-mailem na adrese: sd@dobrejovice.eu
nebo spolkovy.dům@gmail.com;
■ v kavárně u pana ing. Martina Hlouška
nebo na
+420 602 371 492

☎

■ v úřední hodiny na obecním úřadě Dobřejovice
Aktuální informaci o právě probíhajících akcích najdete na
webu obce, v odkazu Spolkový dům Dobřejovice – kalendář
akcí: http://www.dobrejovice.eu/spolkovy-dum-dobrejovice
Přeji příjemně prožitý čas
ve Spolkovém domě obce Dobřejovice
Pavla Mikušková
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ve Spolkovém domě

R

ádi bychom Vás pozvali na zahájení výstavy
obrazů na téma „Člověk“, která se bude konat
ve Spolkovém domě v Dobřejovicích. Vernisáž
proběhne v prostorách Sousedské kavárny v pátek
17. března od 17.00 hodin.

Obrazy s tématikou o člověku, jeho pocitech a pohledech na svět vystavuje Martina Melíšková, která se
věnuje malbě necelých 15 let. Martina, která ve Spolkovém domě mimo jiné vede i lekce jógy, se malovat
učila ve vzdělávacím institutu Serafin v Praze a u Tomáše Kubíka.
Její díla jsou malována technikou akvarelu, pastelu
a olejomalby.
Některé obrazy bude možné i zakoupit po skončení
výstavy.
Pro Martinu je malování určitou formou tvořivé meditace, přijNte tedy s námi meditovat :-D.
Martin Hloušek

Dobřejovický zpravodaj
Kalendárium aneb kde se můžeme potkat a na co se můžeme těšit

Slavnostní otevření se koná v rámci ukončení projektu “Průhonický park - Obnova Podzámeckého alpina”.

Vítání občánků
proběhne
v sobotu 25. 3. 2017
na obecním úřadu
v Dobřejovicích.
Bližší informace na
www.dobrejovice.eu
Obecní úřad
je potřeba
v případě zájmu
kontaktovat

23. bř
ez
h Mo na 201
dletic
ký zá 7
Vstup
Pře
19.00

mek
né 5
dpr
na OÚ odej vstup 0 Kč
enek
Dobře
od 13
jovice
Modle
. 3.
.D
t
do 20 ic a zpět lze opravu do
. 3. na
objed
607 05 nat
5 158

☎

do 22. března 2017

Vítáme tě děKátko
Vítáme tě děKátko,
vítáme tě mezi sebe.
Neseme ti pozdravení,
každý z nás jak to svede.

Šachový kroužek
V úterý 21. 3. od 16.00 hodin
se ve Spolkovém domě schází šachový kroužek.
Předpokládám, že se bude scházet pravidelně
jednou za 14 dní, ale je možné se s jeho členy
dohodnout i na jiných termínech. Kroužek je
určen pro všechny věkové kategorie.
Vyzývám všechny zájemce, aby se přihlásili na
telefonním čísle 725 021 828, nebo na e-mailu
obec.dobrejovice@volny.cz.
Jde o zajištění potřebného počtu šachovnic.
V případě, že někdo v obci je registrovaným
hráčem v nějakém oddílu nebo jen dobrým hráčem, přivítal bych jeho spolupráci na vedení
kroužku.
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Důležitá číslavvvv

■ FINANČNÍ ÚŘAD územní pracoviště v Říčanech

Porucha vody
a kanalizace
840 111 322

Politických vězňů 1233/40, 251 01 Říčany u Prahy

Porucha elektřiny
840 850 860

Kontakty: Telefon: 323 627 305, 323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz

Porucha veřejného
osvětlení – Eltodo
800 101 109

Provozní doba podatelny:

Porucha plynu
272 767 300

PO a ST

08.00–17.00 hodin

ÚT a ČT
PÁ

08.00–15.30 hodin
08.00–14.00 hodin

■ OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Praha - východ

SOS 112
Hasiči 150

Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9
Záchranná služba 155
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

■ 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)

Kalendárium aneb kde se můžeme potkat

Jarní úklid obce
Jako každý rok pořádají Myslivecké sdružení Dobřejovice a Obecní Úřad jarní
úklid celé obce.
Veřejná brigáda se bude konat v sobotu
1.dubna 2017 od 8.30, sraz před obecním úřadem.
Doporučujeme pracovní rukavice a reflexní vestu. Po zakončení akce bude
za hřištěm pan starosta tradičně rozdávat špekáčky k opečení na ohni.
Věříme, že se sejdeme v hojném
počtu a přivítáme nové tváře.
M.s. Dobřejovice
a O.Ú. Dobřejovice

SOUTĚŽTE o nejlepší
velikonoční nádivku!

H

ospoda Na Hřišti bude pořádat
v sobotu 15. 4. 2017 od 14 hodin
třetí ročník soutěže o nejlepší
velikonoční nádivku.
Hodnotit se bude jako loni mozaika,
konzistence a samozřejmě chuJ. Nejlepší kuchař bude odměněn. K účasti na
soutěži stačí přinést do hospody asi
30 dkg Vaší nejlepší nádivky nejpozději
do 13.45 hodin. V době konání soutěže
se v hospodě nekouří.

Budeme pomáhat

pohybem

Obec Dobřejovice
ve spolupráci
s Kontem Bariéry a Open Gate School

Kdy? V sobotu 22. dubna
Udělejte si volno a přijQte na fotbalové hřiště sportovat
a podpořit dobrou věc. Další informace příště.
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Hodí se
Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26,
251 01 Dobřejovice
Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
Úřední hodiny nově:
pondělí 14.00–18.00 h
středa
9.00–12.00 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: zimní
období 1. 11.–31. 3.
po–pá 9.00–16.00 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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