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Spolkový dům slavnostně otevřen
Život v obci

P

řesně ve 13 hodin
byl 28. září 2016
slavnostně otevřen Spolkový dům.

Rekonstrukce se povedla na
výbornou, nové multifunkční
hřiště je také skvělé a všem se
určitě splnilo jedno velké přání, mít v obci prostory, kde se
budou moci sejít, popovídat
si, sportovat nebo jen prostě
posedět s knihou a dobrou
kávou či čajem.
Hodně se nás přišlo podívat, jak celá rekonstrukce
dopadla, a všichni si mohli
udělat obrázek, co vše prostory a multifunkční hřiště
vlastně nabízí a jaké zázemí
pro zájmovou a vzdělávací
činnost v obci vzniklo.
Zábava byla vynikající, program připravený spolky skvělý, jídlo a pití nemělo chybu.
Všichni, kdo se přišli podívat,
si užívali celé odpoledne
úžasnou atmosféru potrženou objednaným počasím.
Velký dík patří všem,
kteří se podíleli na přípravě a realizaci celé akce.

Poděkování patří i těm,
kteří se neúnavně podíleli na stavbě hřiště a celé
rekonstrukci a dotáhli
vše do zdárného konce.
Výsledek je určitě obdivuhodný.
■
Provoz ve Spolkovém domě již zahájila přestěhovaná
knihovna, na hřišti se každé
úterý hrál volejbal a rovněž
omladina si na hřiště našla
rychle cestu.
Začala i jóga a od listopadu
budeme mít možnost navštěvovat v prostorách Spolkového domu další akce pořádané obcí nebo spolky.
Podrobné informace najdete …………….., kde se
nejen dozvíte, co se právě
chystá, ale i ………
V prostorách Spolkového
domu se již brzy otevře i kavárna, která určitě přispěje
k příjemné atmosféře.

Skvělá zpráva pro
všechny!
Spolkový dům se postavil na vlastní nohy
a začíná žít svým vlastním životem.
(Pokračování na straně 4)
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Zprávy ze zastupitelstva
Život v obci

Z

astupitelstvo se sešlo na jednání
13. října a projednalo následující body:

■ Smlouva o provozu
kavárny a správě
nemovitosti
Byla schválena smlouva
o provozu kavárny a správě
nemovitosti se společností
BALANCE FASHION s. r. o. se
sídlem U Zátiší 545/1, Praha 4.
Podle této smlouvy by kavárna, v době kdy tuto informaci čtete, měla být již
otevřena.
Otevírací doba je stanovena na minimálně 30 hod.
týdně a minimálně 5 dní
v týdnu. Skutečná otevírací doba se ale bude odvíjet
od zájmu zákazníků, počtu
a charakteru akcí pořádaných ve Spolkovém domě
a podobně.
V kavárně se nebude
vařit, ale to se nevztahuje
na přípravu drobného občerstvení jako jsou toasty,
teplé dezerty a podobně.
V otevíracích hodinách bu-

de provozovatel vykonávat
i správu objektu – otevírání
a zavírání Spolkového domu, vydávání sportovního
náčiní, dbát na dodržování
harmonogramu
provozu,
zajišBovat úklid apod.

■ plán akcí na Spolkovém
domě
Vedením plánu akcí na
Spolkovém domě byl po dohodě pověřen pan Sklenář.
Definitivní podoba způsobu
vedení plánu bude zveřejněna v Dobřejovickém zpravodaji počátkem prosince.

■ výsledek voleb
do krajského
zastupitelstva v obci:
Celkem se v obci zúčastnilo voleb do krajského zastupitelstva 246 občanů, to je
35,91% z oprávněného počtu voličů.
Podle počtu odevzdaných
hlasů bylo pořadí jednotlivých stran a uskupení následující:
ANO 2011 67 hlasů,
tj. 27,91%,
ODS 35 hlasů,
tj. 14,58%,

Jak jsme volili
V

e Středočeském kraji ve volbách zvítězilo
ANO 2011 s 16 mandáty, STAN s 15 mandáty,
ČSSD s 11 mandáty, ODS s 10 mandáty,
KSČM s 8 mandáty a TOP 09 s 5 mandáty.

Počet zastupitelů v kraji se odvíjí od počtu obyvatel, v daném případě jde o 65 mandátů.
Volební účast byla ve Středočeském kraji 34,8 %.
Jak jsme volili V Dobřejovicích jste si přečetli ve Zprávách
ze zastupitelstva (nahoře).
Martin Čmolík

Starostové a nezávislí
35 hlasů, tj. 4,58%,
TOP 09 26 hlasů, tj.
10,83%,
ČSSD 20 hlasů, tj. 8,33%,
Česká pirátská strana
14 hlasů, tj. 5,83%,
KSČM 13 hlasů, tj. 5,41%;
další 4 uskupení nedosáhla
hranici 5%.

■ výsledek měření imisí
V obcích Dobřejovice, Herink, a Modletice pokračovalo ve 2. čtvrtletí letošního
roku měření oxidů dusíku,
polétavého prachu, ozónu
a benzo(a)pyrenu.
Na všech měřicích stanovištích byla koncentrace
těchto látek v limitu.

■ revitalizace okruhu
kolem Skalníka
V době vydání tohoto
Zpravodaje by již měli probíhat práce na revitalizaci
okruhu kolem Skalníka.
S tímto projektem jsme
Vás již seznámili v předcházejících číslech Zpravodaje.

Vzhledem k pokročilé roční
době bude mobiliář instalován až na konci 1. čtvrtletí
2017.

■ komerční zóna
Byla podána informace
o dalším vývoji situace kolem tzv. komerční zóny podél D1, o které jsme Vás informovali v posledním Zpravodaji.
MŽP ČR zamítlo naší
stížnost na vynětí půdy ze
zemědělského půdního fondu u části pozemků podél
D1 u Průhonic, kde mají být
vybudovány objekty Kostka
a CP. Důvodem je dlouhodobá platnost územního
plánu, kde je předpokládána komerční činnost.
Zamítnutí se netýká
části, kde dosud územní
plán změněn nebyl. OÚ
Čestlice 7. 10. vydal Změnu
č. 1 ÚP, kde ovšem převádí
pozemky podél D1 k exitu 8
na komerční plochy.
Na toto rozhodnutí bude
po nabytí jeho právní moci
podána žaloba u správního
soudu.
Příští jednání zastupitelstva se koná 10.11.
Jiří Kappel, starosta obce

FOTBAL

■ Zápasy v říjnu:
Dobřejovice–Velké Popovice 6:1 (4:0), Ondřejov–Dobřejovice 1:4 (0:1),
Dobřejovice–Strančice 3:0
(2:0), Svojetice–Dobřejovice 6:4 (4:2), Dobřejovice–Mirošovice 0:2 (0:2).

Tak jsme první
Skvěle mají naši hráči FK Sokola Dobřejovice
rozehranou fotbalovou sezónu.
Po deseti odehraných kolech jsou první o skóre před
Velkými Popovicemi.
Zatím mají osm vítězství a jen dvě prohry, a to v devátém kole se Svojeticemi (na jejich hřišti) a v desátém v domácím prostředí podlehli Mirošovicím.
Zajímavostí je, že ve čtyřech utkáních nedostali žádnou branku a sami jen v jednom zápase neskorovali.
Nejlepším střelcem je Schuster se dvaceti zásahy, druhý
Rosák dal devět branek.

Pozvánka na poslední domácí utkání
podzimní části sezóny.
Neděle 13. 11. 2016 ve 14 hodin Dobřejovice–Mnichovice B
Připravil Martin Čmolík
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L

etošní Drakiáda se
konala v sobotu
8. října. Od rána se
střídat déšC s okamžiky,
kdy mezi mraky na chvíli vykouklo sluníčko.

DRAKIÁDA 2016

Život v obci

Načasování Drakiády, jakoby přesně vystihlo takovou chvilku, která nakonec
nechala vzlétnout třiceti
drakům.
Poprvé jsme se sešli na
louce, za rybníkem Skalník,
která nabídla příjemné prostředí a ani vlhká tráva nebyla problém. Tentokrát šlo
jen o to se dobře obléci
a vybrat vhodnou obuv.
Ti co přišli, ničeho nelitovali, neboB nechybělo posilnění teplým čajem a sladkými zákusky, pro dospělé
i pro děti. Všichni účastníci
si odnesli i odměnu za účast.
Soutěžící se v několikačlenných skupinkách rozprostřeli
po celé louce a střídali se
v držení a vodění draka. Nechyběli výškoví rekordmani,
jejichž držitelé-tatínci využili
důmyslnou rybářskou techniku stejně jako loni. Takoví
draci dávali vědět o probíhající akci do dalekého okolí.
Mezi účastníky se po celou dobu akce pohybovali
členové hodnotící poroty. Ti
ocenili největší a mimořádné výkony a závěrem předali celkem 7 hodnotných cen,
mezi nimiž nechyběly sladké
dračí dortíky.
K nebi tentokrát nevzlétli
jen draci, ale i tři modely raket, které se po překonání
vrcholu vzletu pomalu na
padácích snášeli dolů, kde je
zájemci odchytávali.
Děkujeme všem účastníkům, kteří nehleděli na pohodlí a dali drakům možnost ukázat se, neboB další
velká příležitost bude zase
až příští rok. Těšíme se.
Andrea Hájková,
Spolek Dobřejovický Čtyřlístek

Říjen v mateřské školce Korálek
Na začátku podzimu jsme se snažili trávit čas co nejvíce venku
a vnímat změny v přírodě.
Výtvarně jsme zpracovali podzimní nálady, změny v přírodě a celkovou barevnost. Děti se seznámily s prostředím lesa
i zahrady, vědí jak se v určitých situacích
zachovat. Poznávaly houby, lesní plody,
ovoce a vše, co k lesu i zahradě patří.
● 13. 10. 2016 děti viděly pohádku
„O Budulínkovi“. Zahrál ji soubor
Duhové divadlo. Děti se snadno
a rychle zapojily do děje a spoluutvářely tuto pohádku.
● Začátkem listopadu zamkneme zahradu a připravíme se na lampiónový průvod.
Lenka Macháčková,
ředitelka MŠ Korálek

www.dobrejovice.eu
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4+1= Nová tradice
fotbalových turnajů

týmy šly do
zápasů také
naplno
a fotbalová
atmosféra
byla jak se
patří.
Děkujeme týmům FC Metaři,
Horňáci, Park the
bus, Moderní Dobřejovice-Všestary
a Tvoje máma.
Pro účastníky jsme
vytvořili příjemné
a teplé zázemí. Pro děti jsme připravili vyrábění strašidýlek, které
je připraveno také
na Dlabání dýní.
Všechny fotky najdete
opět na naší internetové adrese www.
modernidobrejovice.cz
nebo našem Facebooku.
Na viděnou příště.
Vaše Moderní
Dobřejovice

N

ěkdo by řekl, že
založení tradice
vyžaduje několikeré opakování akce,
ale i tak se hlásíme k tomu, že jsme založili tradici fotbalových turnajů
4+1 v Dobřejovicích.

Akce se povedla a všechny
týmy si zahrály dosyta. Začněme od začátku. Spolek
Moderní Dobřejovice je tím,
kdo v obci opět oživil juniorský fotbal. Děti kromě tréninků pod zkušenými trené-

ry hrají i řadu zápasů, kde si
mohou naostro zkusit atmosféru turnaje.
Náš spolek se stará také
o organizaci tzv. Nedělních
fotbálků. Proto jsme chtěli
přinést možnost hrát turnaj
i dobřejovické mládeži a veteránům:-).
Přihlášených 5 týmů si zahrálo systémem každý s každým. V konečném součtu se
ukázalo, že mladí přeci jen
uběhají více, než naši veteráni. První místo tedy patří
týmu Tvoje máma, ostatní

Spolkový dům slavnostně otevřen
(Pokračování ze strany 1)

Vážení spoluobčané, vzhledem
k tomu, že kalendář akcí pořádaných ve Spolkovém domě je
v pracovní fázi, která bude dokončena v průběhu měsíce listopadu, budeme Vás o připravovaných akcích informovat tímto
způsobem. V případě dotazů nás
neváhejte kontaktovat.
■ Jóga Martiny Melíškové
pondělí 20–21 h.
kontakt: info@ marmela.net;
602358686

☎

■ Výtvarka pro děti
pondělí 16.30–18.00
s paní Jiřinou Šubertovou
pořádá Duha Dobřejovice;
začátek 14. 11.,
kontakt: duhadobrejovice@gmail.com
■ Angličtina s rodilou mluvčí
úterý a pátek 17.30–18.30
vede, Justine
pořádá Duha Dobřejovice;
začátek 15. 11.,
kontakt: duhadobrejovice@gmail.com
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■ Děti s maminkou, taCkou či babičkou cvičí, tvoří a hrají divadlo
středa 17 - 19 h.
pořádá spolek MD,
začátek 9. 11.;
kontakt: info@modernidobrejovice.cz
■ Obecní knihovna vedená paní
Vlastou Marcinkovou
pátek 15–17 h.
■ Ping pong - neděle 18 - 20 h.
pořádá spolek MD;
kontakt: info@modernidobrejovice.cz

Připravujeme:
■ Tanečky s Martinou Mudruňkovou - pondělí 17 - 18 hod
kontakt: m.mudrunkova@centrum.cz
■ Keramika s Niki Justovou
pátek 16 - 19 h.
z důvodu stavebních úprav bude
kroužek zahájen v lednu 2017, budeme Vás včas informovat
kontakt: niki.justova@seznam.cz
Připravila Libuše Charvátová

Dobřejovický zpravodaj
Kalendárium aneb kde se můžeme potkat
Obec Dobřejovice ve spolupráci s kulturní komisí
si Vás v době adventu dovoluje pozvat na

Rozsvěcení vánočního stromku

S

lavnostní, již osmé, rozsvěcení
vánočního
stromečku
se
koná první adventní neděli,
27. listopadu 2016, u obchodu
před Obecním úřadem.
Děti i rodiče si zde opět přijdou na své,
protože tato akce je spojena s prodejem různých vánočních výrobků, jak
jsou například adventní věnce, vánoční
ozdoby, dekorace a i jiné zboží.
Jako každý rok, bude připraveno i občerstvení, které zabezpečí Staročeská

Pozvánka
na tradiční
setkání seniorů

pekárna. Doprovodný program pro děti i dospělé připravují spolky Dobřejovický Čtyřlístek, Duha a Moderní Dobřejovice.
Začínáme po 13 hodině, stromek
společně
rozsvítíme
přibližně
v 16.45 hodin.
Tak neváhejte a přijYte s dobrou náladou strávit příjemné chvíle, užít si tradiční vánoční podvečer.
Srdečně zve kulturní komise
a obec Dobřejovice
Inzerce

V

sobotu 10. prosince 2016 se koná tradiční setkání seniorů v sále Modletického zámku, které
pořádá obec Dobřejovice.
PřijYte krátce po poledni
a nezapomeňte vzít s sebou
dobrou náladu.
Pozvání na setkání s Vámi
přijala paní Iveta Vítová,
která se podělí o zážitky ze
své profesní kariéry.

K poslechu a tanci zahraje kapela Pod Altánem. Samozřejmě bude připraveno
i občerstvení.
Udělejte si čas, zastavte se
alespoň na malý okamžik
a přijYte si popovídat aspoň
na chvilku. Užijte si toto sobotní odpoledne.
Tak jako loni pro vás
bude připraven minibus.
Pozvánku i s časy odjezdu minibusu očekávejte
ve své schránce začátkem
prosince.
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Martin Čmolík,
kulturní komise
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Čerti vás zvou po roce znovu
do pekla!

MILÉ DĚTI,
SRDEČNĚ ZVEME VÁS I VAŠE RODIČE NA

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
NEDĚLE 4. 12. 2016 OD 15.00 HODIN
SPOLKOVÝ DŮM DOBŘEJOVICE
Součástí programu bude:
● Tvořivá dílnička pro děti
● Pohádky a říkadla
● Mikulášská nadílka

Občerstvení zajištěno
Nadílka proběhne ve spolupráci s rodiči (vlastní nadílka + dárek od Čtyřlístku a především slovní ocenění
Mikulášem za uplynulý rok).
Přihlašujte se a pro informace si pište
na certicidobrejovice@seznam.cz případně zašlete sms nebo volejte na číslo 728 041 983. (kapacita míst je omezená).

divadelní
pohádku

povoleno
od Lucifera
BUDE TO
PEKELNÉ
DISCO!
Ve Skále
v sobotu 3. 12. 2016
OD 17.00 hodin.

Výtvarka
pro malé i větší děti

Začínáme
14. 11.

Pozvánka na

Tvořivý ateliér, ve kterém mají děti možnost
kreslit, malovat a pracovat s různými materiály pod vedením zkušených lektorů.

A

Při výtvarné činnosti rozvíjí děti svoji osobnost,
kreativitu, fantazii, jemnou motoriku a schopnost
spolupracovat s ostatními. Naším cílem je seberealizace dítěte. Témata se odvíjí od ročního období.
Práce bude připravena pro všechny věkové kategorie.
■ Kdy: pondělí 16.30–18 h. (možnost vyzvednutí
dětí ze školky v Dobřejovicích a předání zákonným zástupcům po skončení ateliéru)
■ Kde: Spolkový dům Dobřejovice
■ Cena: příspěvek na materiál

dvent je čas příprav na Vánoční svátky, ale
především je to období, kdy se děti těší na
dárky od Ježíška a na pohádky.

Kulturní komise ve spolupráci s obcí Dobřejovice připravila
pro Váš všechny jeden předčasný dáreček.
Tímto Vás srdečně zveme na pátek 16. 12. 2016 od 17 hodin do Spolkového domu Dobřejovice na divadelní představení. Uvidíte POŠNÁCKOU POHÁDKU, kterou nastudovali
ochotníci z Průhonic. Věříme, že společně prožijeme uvedením pohádky příjemný podvečer.
Za kulturní komisi Pavla Mikušková

Moderní Dobřejovice uvádí
ve Spolkovém domě
od listopadu 2016
■ Pravidelné středy
17.00–19.00 hodin PROGRAM PRO DĚTI - Rodiče a děti
cvičí, vytváří a hrají divadlo! Program zdarma. Doporučujeme přezuvky. Vstup zdarma.

■ Pravidelné neděle
6

TRSÁNÍ
S ČERTY
V PEKLE

18.00–20.00 hodin PINGPONG - volné hraní pro všechny
zájemce. Vstup zdarma. Doporučujeme sportovní obuv
a vlastní pálku. Vyvrcholení pingpongové sezóny turnajem.

www.dobrejovice.eu

Tradiční dobřejovický
MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERTI
nabízejí své služby:
(jako každoročně) na 5. 12. 2016.
V případě Vašeho zájmu napište do 3. 12. 2016
na email:

mikulasdobrejovice@seznam.cz
nebo zavolejte
na telefon 728 984 036

Dobřejovický zpravodaj
Kalendárium aneb kde se můžeme potkat

Sousedské posezení

P

ozvání na listopadové Sousedské
posezení přijal
ing. Zdeněk Řešátko,
CSc., který se s námi
podělí o své zážitky
z cestování.

Byl na ledovci i v deštných pralesech a ze všech
svých cest si pořizuje fotografie a videa.
Dne
se
s ním i my můžeme vydat
na „Cestu parním vlakem
z Prahy do Švýcarska“

(kdo dnes jel vlakem, kdo
navíc parním, kdo v něm
žil a spal více než týden
a kdo v něm přejel Alpy?)
a do Brazílie (Rio de Janeiro, Manaus, Amazonka,
Amazonský prales, vodopády a sjezd řeky Iquazu
na raftech). Vychutnejte
si krásu jeho vyprávění
doplněné fotgafiemi při
dobrém jídle a pití.
PřijYte a přesvědčte se.
Těšíme se na Vás ve Spolkovém domě.
Libuše Charvátová

LISTOPADOVÉ

Besedárium

K

do přišel v řínu
na BESEDÁRIUM,
mohl se dozvědět
jaký otisk chtějí zanechat v Dobřejkách občané, kteří se zatím zapojili do možnosti rozhodovat o finančních prostředcích naší obce.

Měli jsme možnost se seznámit zatím se třemi návrhy. Pro listopadové setkání
jsou připraveny další tři. Na
konci listopadu budeme mít
možnost hlasovat pro ten
návrh, který bychom chtěli
podpořit.
Na prosincovém zasedání
zastupitelstvo rozhodne na
základě předložených návrhů o tom, které „otisky“ bu-

■ Kdo také žije v Dobřejovicích

P

otěšil mne zájem
uvést něco z mého života do Dobřejovického zpravodaje.

Dětství, rodiče
Narodila jsem v Praze, kde
jsem také strávila velkou
část svého života. Moji rodiče byli velmi hudebně nadaní, což se snažili předat
i nám, dětem.
Mám dva o sedm let madší bratry. Občas jsem dvojčata pohlídala, jak se vzhledem k věku dalo. Jako náctiletá jsem uvažovala o tom,
že jednou budu pracovat
s dětmi.

Studia, práce
Na střední škole mě zaujala psychologie. Podařilo se
mi po určité době dostat na
FFUK, kde jsem zakončila
studium jednooborové psychologie a získala titul PhDr.
Dostala jsem místo v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 10, kde
jsem doposud.

Rodina
V roce 1984 jsem se provdala za Zdeňka Křečana, se
kterým bydlíme od roku
2000 v Dobřejovicích.
Máme dvě již dospělé děti, které nám dělají radost.
Máme mezi sebou moc pěkný vztah. Úplně “prázdné
hnízdo” však nemáme. Společnost nám již 12. rokem
dělá fenka Labradora Taila.
V poslední době je to i pej-

dou v roce 2017 v naší obci
zrealizovány.
Nenechte si tedy ujít
příležitost mít informace
z první ruky od těch, kteří
jdou s kůží na trh, a přijYte
si s nimi povídat dne
………….. v
…. hodin do
Spolkového domu.
Připravila Libuše Charvátová

Představujeme

PhDr. Alena Křečanová
Současná práce

sek Teddýsek a deseti letákočička Artemis.

Mám svou práci poradenského
psychologa
ráda
a doufám, že to, co dělám,
má smysl a mohu lidem poradit, pomoci.
Cítím, že se léta mé praxe
stále více zúročují. To, z čeho nejsem vůbec nadšená, ,
je fakt, že stále přibývá administrativy. V souvislosti se
změnami ve školství od září
2016 nám “papírování” velmi nabujelo. Mám obavu,
aby se v tom pak ten človíček neztratil.

Život v Dobřejovicích
A jak jsme se vůbec v Dobřejovicích ocitli? Nejprve se
sem přistěhovali moji rodiče
Koudelkovi. Jezdili jsme za
nimi a místo se nám velmi
zalíbilo.
Vzhledem k tomu, že jsem
chtěla být nablízku svým rodičům, Dobřejovice byla jasná volba.

Zájmy
Musím říci, že díky manželovi se vůbec nenudím. Je to
hodně aktivní, komunikativní člověk, profesně velmi
zdatný, pracovitý.
Milujeme to na naší chaloupce v Radešicích poblíž
Sedlčan. Rádi děláme výlety
po vlastech českých, ale cestujeme i dál po Evropě
Jezdíme na různé kulturní
akce, máme rádi letní hudební festivaly, folkové akce
apod. Pořád je co dělat. Já
sama mám hodně zájmů.
Někdy mám pocit, že stihnu
jen málo z toho, co bych
chtěla dělat.
Vždy mě bavila hudba,
trochu hraju na kytaru. Myslím, že vcelku obstojně zpívám. Doma si ráda zazpívám
se svou maminkou staré lidové písně.
Už 12 let chodím do ko-

morního sníšeného sboru
Sanguis Novus (Nová krev),
pod vedením sbormistryně
Jolany Hurych Konečné. Je
nás tak střídavě 13–15 lidí
různého věku. Pravidelně
máme vánoční a jarní koncerty, občas se účastníme
nějaké akce i s jinými sbory.
Máme zkoušky každý čtvrtek od 18.00 h. v Josefské
ulici u Malostranského náměstí, kdyby někdo ze čtenářů měl zájem se k nám
přidat - schází nám hlavně
mužské hlasy.
Dalším mým koníčkem je
malování. Neznám snad jinou činnost, která by mě
tak pohltila, tak úžasně mi
vyčistila hlavu a dala zapomenout na starosti.

Na závěr...
Myslím si, že máme s manželem štěstí na dobré lidi
okolo sebe. Možná to ale také mnohdy záleží na tom, co
my sami vyzařujeme, ono se
to pak v těch druhých odráží.
Jsem ráda, že obec žije
společenským životem. Je tu
hodně akcí a spousta lidí se
na nich podílí.
My s manželem jsme se
zatím pořádaných akcí nezúčastnili a asi by to stálo za
to. Na víkend často odjíždíme na chalupu a z práce
jsme často unavení.
Jsem ráda, že jsem byla pozvaná na společné setkání seniorů z Dobřejovic v prosinci,
alespoň budu mít příležitost
poznat další zajímavé osoby.
připravila Zuzana Dubská
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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

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

■ 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)

Zájemci si mohou rezervovat pro své aktivity
v Dobřejovicích místnosti ve Spolkovém domě
a také na hřišti.
Kontakty: 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. 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.

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
Pošta – Dobřejovice
Úřední hodiny:
PO, ÚT, ČT a PÁ
8–11 a 13–16 hodin
ST 8–11 a 13–17 hodin
Můj obchod
- na návsi
Otevírací doba:
Pondělí až pátek
6.45–18 hodin
Sobota 6.45–12.30 hodin
Sběrný dvůr
Dobřejovice
Otevírací doba: zimní
období 1. 11.–31. 3.
po–pá 9.00–16.00 hodin
sobota 9.00–14.00 h
Zavřeno: neděle, státní
svátky a 23. 12. 2016 až
1. 1. 2017
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).

Měsíčník
Dobřejovický zpravodaj,
listopad 2016
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