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Nesem vám aneb
noviny redakční rada
Dobřejovického zpravodaje
se představuje
Život v obci

R

edakční rada Dobřejovického
zpravodaje pracuje v ustáleném
složení již několik let. Pracuje
dobrovolně, bez nároku na finanční
ohodnocení a rozhodně se o svoji práci umí podělit a nemusí za ni stydět.

Každý měsíc najdou čtenáři ve
schránce nové číslo. Vyšlo jich od prosince 2014 již 31. Stránek, článků a fotografii nespočetně. Máte možnost sledovat dění v obci na jednom místě.
Vše se do zpravodaje prostě podrobně nevejde, tak alespoň v kostce. Vždy
zde najdete kontakty, kde hledat podrobnosti, které vás mohou zajímat.
Poděkování patří všem dopisovatelům, bez jejichž příspěvků a fotografií
by práce na zpravodaji byla ještě
o mnoho těžší.
■
Lidé kolem zpravodaje se podílí
v rámci obce i na jiných projektech,
které vymýšlí, připravují i realizují.
Jedním z nich byl i Kalendář pro rok
2018, který byl realizován v rámci participativního rozpočtu. Poslední projekt, který ještě chyběl zrealizovat (dokončený gril ve skále a posilovací stroje
byly již ve zpravodaji představeny).
Nechte se překvapit. V lednu 2018
dostanete kalendář (při placení popelnice) na obci zdarma.

Z fotek, které měl realizační tým
k dispozici (nejvíce z archivu zpravodaje) bylo těžké vybrat těch 99 fotografií.
Všechny jsou krásné a zachycují jedinečnou atmosféru a život Dobřejovic.
Je třeba poděkovat i touto cestou všem autorům fotografií, které
byly v kalendáři použity, za jejich
„lovy beze zbraní”.
■

Kdo vlastně pracuje v Redakční radě
Dobřejovického zpravodaje?
Mgr. Martin Čmolík
Vystudoval Fakultu sociálních věd UK
a pracoval jako novinář, v současné době je spíše sociální pracovník, protože
se stará o rodiče.
Má rád Radku, Dobřejovice, sport
a kulturu.
Kromě Redakční rady pracuje rovněž
v Kulturní komisi a Kontrolním výboru
v zastupitelstvu obce.

Mgr.Zuzana Dubská, MBA
Jako andragog se se ve svém profesním životě věnovala 40 let vzdělávání
dospělých v oblasti zdravotnických
oborů.
Vše vždy podmiňovala filozofii: „Překážky se stavějí do cesty obyčejným lidem proto, aby se z nich stali lidé neobyčejní“.
Prioritou v jejím osobním životě je
vždy rodina, která ji naplňuje. Velmi ji
oslovuje kultura, módní trendy, příroda a její maličké čivaví přítelkyně.

Mgr. Libuše Charvátová
Vystudovala Filozofickou fakultu UK
– obor pedagogika a psychologie. Svoji
profesní dráhu strávila ve zdravotnictví
a školství.
Energii jí dodává její skvělá rodina.
Miluje společnost, ráda pomáhá, čte
a neustále se vzdělává.

Jiřina Šubertová
Vystudovala propagační výtvarnictví
a grafickou úpravu periodik. Je členkou
Unie českých výtvarných umělců a Asociace užité grafiky a grafického designu.
Navrhovala výstavy, plakáty, knižní
obálky, různou akcidenční grafiku, graficky upravovala časopisy, noviny a knihy, některé i ilustrovala...
Své práce vystavovala na mnoha místech v Čechách i v zahraničí. Její profese je i jejím koníčkem.
■
Adventní čas je často spojen se stresem a předvánočním shonem. Dopřejte
si chvíli klidu a vychutnejte si pravou
vánoční atmosféru.
Hodiny tiše našlapují,
už jen pár kroků - rok se uzavírá.
Skončí čas starých lásek,
starých příběhů, rodí se předsevzetí
- průzračná a čirá.
Redakční rada přeje Vám i všem Vašim
blízkým příjemné prožití vánočních
svátků a v novém roce 2018 pevné
zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
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Zprávy ze zastupitelstva
Život v obci

T

entokrát se zastupitelstvo v posledním měsíci konalo dvakrát a to
za stejné atmosféry jako na
předcházejících jednáních.
Nedomnívám se, že lze
v této krátké informaci obsáhnout podstatným způsobem celou problematiku, týkající se zejména dopadů výsledku referenda. Odkazuji
proto ty, kteří chtějí být podrobněji informováni na zápisy ze zastupitelstva č. 36
a 37. Jsou na stránkách obce.

Nejprve se konalo 9. 11. mimořádné jednání svolané
na základě žádosti šesti zastupitelů.
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Na programu byl jediný
bod, a to postup obce v projednávání ÚP, resp. k plnění
ze smlouvy o spolupráci
s Českými štěrkopísky po výsledku referenda.
Starosta nejprve seznámil
zastupitele s tím, že samostatná
působnost
obce
v procesu projednávání změny ÚP, která byla součástí
otázky v referendu, jsou
pouze dva kroky – zadání
Změny a poté až závěrečné
hlasování o Změně.
Závěrečný krok bude pravděpodobně na přelomu února a března 2018. Do té doby nikdo z vedení obce nemá možnost do tohoto procesu vstoupit.
Uvedl, že první jednání
o betonárně bylo v červnu
2016. Až do září letošního roku se o betonárně jednalo
šestkrát. S výjimkou dotazu
na dopravu nebyly žádné připomínky ani na veřejném
setkání obyvatel v červnu t. r.
V červenci proběhlo jednání stavební komise, z něhož rovněž nevyplynuly žádné zásadní připomínky k posouzení vlivu provozu betonárny na životní prostředí.
Za více jak rok od zařazení
betonárny do návrhu Změny
ÚP nebyla uplatněna jediná
připomínka z řad občanů
Dobřejovic!
Ke změně celkového přístupu došlo až v září t. r.,
kdy byl publikován anonym,
na který obec reagovala
v Dobřejovickém zpravodaji,
následně zveřejnil své stanovisko pan Sklenář, které
však stejně jako anonym obsahovalo řadu nepravdivých
informací a poté se záležitost rozjela.
Po skončení referenda si
obec objednala dva právní
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rozbory situace - je zde výsledek referenda a současně
požadavek na plnění ze
smlouvy s investorem.
Pokud jde o referendum
uvedl, že ze zákona má každý občan právo po skončení
referenda podat návrh na
jeho zneplatnění, což se
stalo. Podal jej jako občan
pan Krejčí. Následně si soud
vyžádal stanovisko Obce, ve
kterém starosta vyjádřil
souhlas s jeho obsahem,
a ještě jej doplnil.
Důvody, které k tomu
vedly – možnost ovlivnit, co
na předmětném pozemku
bude a hlavně, že iniciátoři
referenda zcela ignorovali
fakt, že v důsledku nemožnosti plnit ze smlouvy hrozí
obci žaloby na náhradu
škody v rozsahu milionů.
Předložené rozbory advokátních kanceláří o tom informují.
Pan Sklenář vyjádřil nesouhlas s tím, že obec dala souhlasné stanovisko s návrhem
pana Krejčího a navrhl proto
zaslat Krajskému soudu nesouhlas s návrhem na vyslovení neplatnosti referenda
podaným panem Krejčím
a s písemným vyjádřením
starosty obce.
Proti tomu se vedení obce
ohradilo. Jak může někdo nesouhlasit s něčím co vůbec
nezná. Kromě toho potlačuje právo na osobní názor
pana Krejčího.
Soud rozhodne, zda je návrh oprávněný. Po dlouhé
a zbytečné diskuzi bylo nakonec rozhodnuto o upraveném znění dopisu na Krajský soud, od jehož obsahu
se starosta pro jeho absurdní obsah distancoval, a panu
Krejčímu bylo uloženo jej
poslat.
Z konkrétních věcí, o kterých zastupitelstvo rozhodlo
na návrh pana Sklenáře, bylo:
■ vyžádání ještě třetí
právní analýzy
■ ustavení tří členného
„Výboru – Betonárna“. Výbor by měl předkládat zastupitelstvu návrhy na řešení celé záležitosti. O obsazení výboru bylo sice hlasováno, ale žádné usnesení
v této věci nebylo.

Dne 23.11 se konalo řádné
jednání.

■ zastupitelstvo mimo jiné

odsouhlasilo:
■ podání žádosti o dotaci
na projekt Revitalizace rybníka Skalník;
podání žádosti o dotaci
na projekt Obnova místní
komunikace (ulice Příčná),

to vše prostřednictvím
společnosti ACCON managers & partners, s.r.o
■ zpracování dokumentace pro stavební povolení,
včetně inženýringu a položkového rozpočtu na rozšíření
chodníku při ulici Čestlická;
zpracování dokumentace
pro stavební povolení, včetně inženýringu a položkového rozpočtu na vybudování
komunikace spojující ulice
V Porostlým a Polní, to vše
prostřednictvím společnosti
PPU spol. s r.o., inženýrský
ateliér;
■ ceny vodného a stočného pro rok 2018 na úrovni
letošního roku, to je u vodného 36,01 Kč/m3 (vč. DPH)
a u stočného 46,37 Kč/m3
(vč. DPH).
■ postup obce vůči novému
návrhu Změny č. 2
Územního plánu Čestlic
Jedná se o stejný záměr ve
stejném rozsahu a se stejným komerčním využitím na
19,07 ha plochy, jaký byl, na
základě žaloby obce Dobřejovice, zrušen Krajským soudem v Praze.
Obec už u předchozí změny územního plánu vyjádřila
důvodné obavy, že realizace
plánované výstavby povede
k nárůstu dopravy související s provozem komerčních
center, který v konečném
důsledku může vést až k zahlcení místních komunikací,
o negativních dopadech na
ochranu zemědělské půdy I.
a II. třídy ochrany, na nichž
není možné realizovat soukromé záměry, ani nemluvě.
Z nového předložení návrhu vyplývá, že obec Čestlice
spoléhá na to, že zastupitelstvo obce Dobřejovice bude
po změnách, kterými prošlo
a ještě projde (může se
i rozpadnout), vůči změně
vstřícná. Z diskuze vyplynulo, že se u některých spoluobčanů mění přístup vůči
výstavbě komerční zóny.
Přesto zastupitelstvo vyjádřilo zásadní nesouhlas
s návrhem Změny č. 2 Územního plánu Čestlic a pověřilo
Mgr. Jiřího Nezhybu, advokáta, aby obec zastupoval
v řízení ve věci návrhu na její zrušení. Pro tento postup
nehlasovali 3 zastupitelé paní Mikušková, pan Stárek
a pan Sklenář.
Předsedající také informoval, že je v Dobřejovicích zakládáno sdružení, které se
stane účastníkem všech řízení ohledně připravované
změny ÚP Čestlic.
■ informace z jednání
Výboru – Betonárna

Bylo zvoleno složení výboru, který tvoří pan Sklenář
(předseda výboru), pan Brotánek a pan Stárek.
Pan Sklenář dále prezentoval společné závěry tří právních analýz, tak jak je posoudil Výbor. Uvedl mimo jiné.:
■ Smlouva o spolupráci
s Českými štěrkopísky je
platná, ale nemůže být ze
strany obce, s ohledem na
výsledek referenda plněna.
■ K tomu, aby společnosti
vznikla škoda, muselo by
dojít k porušení Smlouvy
o spolupráci – k tomu dosud
nedošlo.
■ Právní nárok na náhradu škody za náklady spojené se zpracováním dokumentace ve výši 500.000 Kč
je pravděpodobně reálný.
■ Právní nárok na náhradu ušlého zisku ve výši
40–45 mil. Kč a na náhradu
kupní ceny pozemku ve výši
22 mil. Kč je velmi obtížně
vymahatelný a v celé výši
nereálný.
Z toho vyvodil závěr, že
náhradu za ušlý zisk a pozemek nebude muset obec platit. To je podle starosty nepochopení analýz. Ano, není
reálná výše uvedená částka,
ale nesporně škoda v nějaké
výši vznikne. Lze očekávat,
že obec bude žalována a až
soud určí výši škody.
■ návrh na odvolání starosty
Pan Sklenář předložil znovu návrh na odvolání starosty. K předloženým důvodům
pro odvolání se ze zastupitelů nikdo nevyjádřil. Pro odvolání hlasovali tři zastupitelé: pan Stárek, pan Sklenář
a paní Mikušková, proti jeden: p. Krejčí, ostatní se zdrželi. Starosta odvolán nebyl.
■ rezignace
Na závěr jednání starosta
uvedl, že při hlasování na
tomto jednání zjistil, že má
ze strany zastupitelů velmi
nízkou podporu. Za této situace už nehodlá čelit koncentrované hlouposti a primitivismu, hnané neukojenou ctižádostí zastupitele
pana Sklenáře, následovaným stádem ovcí. Proto ke
konci roku rezignuje na místo
starosty.
Příští jednání zastupitelstva se koná 19. 12. 2017.

Dovolte mi na závěr,
abych popřál všem lidem
dobré vůle v Dobřejovicích příjemné a klidné
svátky, hodně zdraví
a pohody v roce příštím.
Jiří Kappel, starosta
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T

ak nám v obci proběhlo
referendum. Odhlasovali jsme si v něm, že
betonárna nebude! Tím to
ale bohužel nekončí: Investor hrozí žalobou a starosta
obviňuje organizátory referenda z manipulace občanů
a nejraději by jim dal případné škody k náhradě.
Kdo tu ale opravdu s kým
manipuluje?
Předem bych chtěl upozornit, že se tento článek
nezabývá posledním vývojem, kdy místostarosta jako
soukromá osoba napadá
u soudu platnost referenda
a starosta místo aby obec
a občany bránil, se k napadnutí jménem obce bez vědomí zastupitelů přidá. To by
vydalo na další článek.
A možná spíše na scénář absurdní divadelní hry…
Rád bych se teT ale vrátil
k tomu, jak se vůbec mohlo
stát, že se kroky naší obce
dostaly do tak velkého rozporu s názory a zájmy nás
občanů, že bylo nutné přikročit ke krajní možnosti:
místnímu referendu.
Jsem přesvědčen, že za to
může přístup investora betonárny a bohužel také starosty
a místostarosty naší obce,
kteří se místo objektivního
informování rozhodli pro
zkreslování a zatajování informací, manipulaci a v poslední době také obstrukce.
Sluší se připomenout, že
vše se točí okolo změny
územního plánu, bez které
nelze betonárku postavit.
A že územní plán a jeho
změny jsou v kompetenci zastupitelstva obce. A zastupitele jsme si zvolili (jak už název napovídá) jako své zá-

Kdo tu koho vodí za nos?
stupce my, občané Dobřejovic, aby chránili naše zájmy.
Starosta s místostarostou,
jako vybraní zastupitelé, kteří to dělají v rámci svého placeného úvazku, by v ochraně
našich zájmů měli jít příkladem. Měli by získávat veškeré argumenty pro i proti,
analyzovat je a předkládat je
objektivně ostatním zastupitelům a občanům.
Zbytek zastupitelstva je
totiž do jisté míry závislý
právě na informacích zpracovaných pány Kappelem
a Krejčím. Většinou totiž několik dní před jednáním zastupitelé dostanou až desítky stran dokumentů a tak
není divu, že se u složitějších záležitostí někteří spolehnou na informace, úsudek a doporučení starosty.
Při projednávání smlouvy
o spolupráci se společností
České štěrkopísky se toho
vlastně o parametrech betonárny moc nevědělo.
První bližší informace zastupitelé od vedení obce
a investora dostali až v květnu tohoto roku. Bylo prezentováno, že se plánuje
průměrná, či spíše podprůměrná betonárka, která
vlastně nebude mít žádné
negativní vlivy na obec.
Kritické hlasy se začaly objevovat až letos v létě, kdy
se v rámci zjišUovacího řízení
EIA objevily první konkrétní
informace o záměru.
Kritika zněla: „Tady něco
nesedí! Betonárna má daleko
větší reálnou kapacitu, než

jaká je v dokumentech slibována a na kterou jsou posuzovány její případné negativní vlivy na životní prostředí
(tedy doprava, prach, hluk
a spotřeba vody, které
s množstvím reálně vyrobeného betonu přímo souvisí)“.
Tento prvotní pocit postupně v době před referendem sílil. Hlavně po zveřejnění zkušeností s postupem
stejného investora u betonárny v Horních Počernicích,
kde po kolaudaci došlo bez
nutnosti stavebních úprav
k navýšení výroby 11x.
V tu dobu již ale více jak
rok bylo v Návrhu změny č.
2 Územního plánu Dobřejovic, zpracovaném pro náš
obecní úřad pod přímým vedením starosty Kappela,
v části ospravedlňujících potřebnost betonárny například uvedeno toto:
„...jedná se o plochu zamýšlenou jako centrální zázemí pro významné dopravní
stavby připravované zejména
v jižní části okresu Praha-východ … jakožto zázemí stavebního dvora pro Ředitelství
silnic a dálnic…
Z důvodu dlouhodobě plánovaného
strategického
Praž-ského obchvatu – stavby R1 511 ve směru Běchovice v návaznosti na dálnici
D1 je nutno zajistit výrobní
zázemí a skladovací plochy
pro její realizaci a také průběžnou opravu D1...“.
Dále následuje na více jak
deseti stranách popis a výčet dopravních staveb, pro

Listárna
které by měla dobřejovická
betonárka dodávat: okruh
kolem Prahy (DO), D1, D3,
Vestecká spojka…. Je dobré
si uvědomit, že pouze betonový povrch části okruhu do
Běchovic by dobřejovická
betonárna při dodržení slibované kapacity vyráběla
více jak 15 let.
Na základě toho asi nelze
uvěřit, že by k dramatickému
navýšení kapacity betonárny
následně nedošlo.
Kdo tu tedy koho vodil
a stále vodí za nos? Kdo prosazoval „průměrnou“ betonárnu a „zapomněl“ se zmínit o jejím masivním zamýšleném využití pro velké dopravní stavby v okolí? Komu
lze věřit?
Podle mě je jasné, že doba,
kdy bylo možné se bezvýhradně spolehnout na informace předkládané vedením
obce, je nenávratně pryč.
Je třeba si dělat vlastní
názor – na jednáních zastupitelstva, při rozhovorech ze
sousedy, při čtení informací
na stránkách obce, ale i na
webech, které s oficiálními
informacemi polemizují.
Pokud bychom to dělali
před dvěma roky, nikdy by
ke „kauze betonárna“ nemohlo dojít…
Celý článek je společně
s odkazy na zdroje k dispozici
na janchvatal.blogspot.com
Jan Chvátal, občan Dobřejovic

Proč pořád stále stejné hlouposti
B
yli jsme požádáni redaktorkou
Zpravodaje, abychom se vyjádřili k článku pana Chvátala, a to
pokud možno věcně a bez emocí.

To je na tom to nejtěžší, protože stále dokola se vyjadřujeme ke stejným
mylným a zkresleným informacím. Takže k problematice záměru betonárny
se vyjadřujeme stručnou reakcí už naposledy. To se ale netýká budoucích
komentářů k dopadům referenda na
obec. Takže skoro bez emocí:
1. údajně zatajujeme a uvádíme nepravdivé informace - přitom se autor
odvolává na materiál ze srpna 2016
„Návrh Změny č. 2 ÚP Dobřejovic a vyhodnocení vlivu", který jsme zveřejnili
bez jediného našeho výkladu a komentáře na webových stránkách 19. 9.2016
(je tam dodnes).
Další materiál "Posuzování vlivů na
životní prostředí - Betonárna" z 18. 7.
20107 jsme zveřejnili opět bez jediného
našeho výkladu a komentáře na webo-

vých stránkách 19. 9. 2017. Tento materiál byl předmětem jednání stavební
komise, kde výklad neměl ani pan Kappel ani pan Krejčí, ale na dotazy odpovídal zástupce investora.
Další materiál, už poslední, „Rozhodnutí - závěr zjišUovacího řízení" byl vyvěšen následující den po obdržení, to
je 11. 9. Ten jsme obratem doporučili
k prostudování všem občanům Dobřejovic. Jaký materiál jsme zatajili? Chybí
tam něco podstatného?
Problematika změny ÚP byla za více jak rok na zastupitelstvu 6x, kromě toho byla o tom řeč na veřejném
shromáždění občanů a na stavební
komisi prakticky bez jediné připomínky (byly pouze dotazy), až z ničeho nic v září (viz zápis ze 36. ZO). Pan
Chvátal lže.
2. hlouposti uváděné kolem kapacity
žijí svým vlastním životem. Jím a panem Sklenářem uváděné objemy představují kapacitu 16 průměrných beto-

náren. Tyto údaje jsou k dispozici, ale
panu Chvátalovi se do jeho konstrukce
nehodí.
3. uváděné stavby dálnic a silnic, ze
kterých vyvozuje tzv. skutečnou kapacitu navozují dojem, že betonárna bude výhradním dodavatelem betonu
pro tyto stavby. Slovo výhradně pan
Chvátal na 36. zastupitelstvu skutečně
uvedl. Přitom je to prosté, investor tím
jen říká, že v této oblasti i při 20ti betonárnách v širším okolí bude mít tato
betonárna využití.
Koho skutečně zajímají fakta, dohledá si na stránkách obce materiál „Rozhodnutí - závěr zjišUovacího řízení".
Pan Chvátal předpokládá, že všichni
občané jsou lehce ovlivnitelní a lze jim
namluvit cokoliv.
Závěrem k článku pana Chvátala
snad jen to, že více vypovídá o charakteru a osobnosti pana Chvátala, než
o parametrech betonárny.
(Pokračování na následující straně 4)
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Listárna

Kalendář na rok
V

ážení spoluobčané, milí dobřejováci, sousedé, v nebližších dnech
se vám dostane do rukou
náš kalendář na rok 2018.

Jsem rád, že se podařilo
tento pěkný dárek pro vás
připravit společně s realizačním týmem Jiřinou Šubertovou, Libuší Charvátovou, Zu-

zanou Dubskou, Arnem
Charvátem a Honzou Krejčím, kterým patří hlavní zásluha a dík, neboU bez nich
by takovéto zdařilé dílo těžko mohlo vzniknout.
Chci vás informovat, že
i tentokrát usiluji v participativním rozpočtu o kalendář pro rok 2019.

2018
Budu rád, když mi v tomto záměru podpoříte hlasováním. SMS prosím odešlete
na telefonní číslo 323 637
112 do 10. 12. 2017 do 12
hodin
ve
tvaru
IK
DOBREJOVICE A2 K
Děkuji vám a přeji krásné
Vánoce a zdařilý rok 2018.
Martin Čmolík

Proč pořád stále stejné hlouposti
(Pokračování z předcházející strany 3.)

Možná zajímavější než výše uvedený
článek a pan Chvátal je, proč najednou
ta starost o občany Dobřejovic.
Dva zastupitelé zvolení za tzv. „Moderní Dobřejovice” za mohutné podpory svých příznivců (včetně pana Chvátala) se se do rozvoje obce za poslední 3 roky zapsali zejména tímto:
■ nepodpořili projekt revitalizace skály - oba se zdrželi;
■ nepodpořili návrh na vybudování
lávky na hrázi rybníka - 1 se zdržel;
■ nepodpořili návrh na zklidnění dopravy v obci - oba byli proti;
■ nepodpořili vybudování Spolkového
domu - oba byli proti;
■ nepodpořili vybudování multifunkčního hřiště - oba byli proti;
■ už podruhé nepodpořili postup proti
změně ÚP Čestlic - budování komerční
zóny na 19 ha (cca 4500 parkovacích
míst) - poprvé byl 1 proti, 1 se zdržel
a napodruhé (23. 11.) se oba zdrželi

■ nepodpořili vybudování rekreačního
okruhu kolem Skalníka - oba se zdrželi;
■ nepodpořili vybudování mola - 1 se
zdržel;
■ naproti tomu prezentovali návrhy,
směřující k ohrožení činnosti FK
Dobřejovice.
Dáme-li ke srovnání dosavadní přístup k rozvoji obce za tři roky a nynější „starost" o občany ohledně betonárny musíme si klást otázku, co je cílem nynějšího zájmu o občany? Začínající předvolební boj? Snaha rozbít
zastupitelstvo, aby se například nemohlo postavit proti komerční zóně
při D1, ovládnout alespoň na chviličku
zastupitelstvo, když se to nepodařilo
v roce 2014 nebo?
Je náhodná časová shoda divadla
kolem betonárny se zpracováním
a předložením opakovaného návrhu
změny č. 2 ÚP Čestlic? Vstřícnost vůči
tomuto záměru byla patrná i na po-

sledně konaném zastupitelstvu - viz
hlasování.
Není možné neuvést vystoupení jednoho z příznivců těchto zastupitelů,
který nám položil otázku - „proč, když
bojujeme proti komerční zóně nebojujeme také proti betonárně. VždyU
z parkovišU se nepráší, jsou pravidelně
splachovány vodou”. Bylo by to jen
směšné, když by z toho nebyl patrný
postoj vůči této megalomanské stavbě.
Proto nyní zakládáme sdružení občanů Dobřejovic pod názvem "Za naše
Dobřejovice”, které se stane účastníkem všech řízení ohledně připravované
změny ÚP Čestlic.
Připojí se k dosavadnímu postoji Dobřejovic, aby v případě možného budoucího vstřícného postoje zastupitelstva,
chránili obyvatele obce před dopady
navrhované výstavby na život v ní.
Rádi mezi sebe přijmeme všechny,
kteří mají stejný cíl a jsou ochotni
a připraveni pro to něco udělat.
Jan Krejčí, Jiří Kappel

LISTOPAD v mateřské školce Korálek
N
Život v obci

a začátku měsíce listopadu za námi do Mateřské školy přijelo
Kašpárkovo loutkové divadlo s pohádkou „O Budulínkovi a lstivé lišce”.

Celým pohádkovým příběhem nás provázel Kašpárek.
Děti si s ním společně zazpívaly několik lidových písniček a sledovaly, co se stane,
když Budulínek neuposlechl
svoji babičku a dědečka.
Jako každý rok, tak i letos
se konala na školní zahradě
společná akce pro děti a rodiče „zamykání zahrady a uspávání skřítků Podzimníčků”.
Děti pomohly svými nazdobenými kouzelnými klíči
za doprovodu říkanky uzamknout zahrádku před Paní
Zimou. Položily vyrobené
skřítky do přichystané postýlky pod borovici a zazpívaly jim pěknou písničku.
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Poté se vydaly s rodiči na
lampionový průvod.
Celý měsíc děti v Mateřské
škole měly napilno. Nejenže
pomalu začaly nacvičovat vánoční besídku, ale také sledovaly proměny počasí a učily se vnímat barvy podzimu.
Tiskly a lepily podzimní listy, dlabaly dýně, vyráběly je-

žečky z brambor, rozfoukávaly tuš nebo pracovaly
s barvami na sklo. Také rozvíjely svoji tvořivost a kreativitu nejen při hrách s přírodninami, ale také při tvořivých činnostech i si osvojovaly poznatky o přírodě.
Za kolektiv MŠ Korálek
Jana Horká

Dobřejovický zpravodaj

Lampiónový průvod
přilákal do Dobřejovic Addamsovu rodinu
Život v obci

O

pětovná spolupráce
Spolku Dobřejovický
Čtyřlístek a MŠ Korálek zajistila v pátek 3. listopadu již tradiční zahájení
lampionového průvodu.
Uspávání skřítků provázela
slovem i písní paní ředitelka
Lenka Macháčková, kterou
podpořily všechny děti ze
školky. Děti připravily postýlku, uložily skřítky a vlastnoručně
vyrobenými
klíči
uzamkly zahradu.
Přesně v 17.00 hodin se dav
plný světýlek vydal na cestu
pod vedením Lenky Richtrové, která letos měla co dělat,
aby největší nadšence udržela za kouzelnou hůlkou.
Na cestě, už v ulici Lipová,
narazili účastníci na podivné
postavy. Babička Addamsová
a sluha Lurch kolemjdoucím
nabízeli k ochutnání kousky
čerstvě připraveného mozečku. To, že měl mozeček chuU
čerstvých jahod, bylo tím, že
šlo vlastně o jahodové želé.
Dlouhý průvod dokonce na
chvíli zastavil silniční dopravu
na Košumberku, to aby se
mohl posunout ke kaštanům
v ulici U Křížku, kde se představili sourozenci Addamsovi.
Bohužel jsme se nachomýtli
k pokusu, ve kterém Wednesday právě testovala průchodnost elektrického proudu tělem svého bratra Pugs-

leyho. Průchodnost byla dobrá, a tak nám Pugsley i posvítil. Následná cesta lesíkem byla sama o sobě dobrodružstvím, právě proto si ji manželé Morticia a Gomez

Addamsovi vybrali pro svoje
zastaveníčko. Morticia se věnovala své oblíbené činnosti,
kterou je destruktivní péče
o růže, do které zapojila
i místní děti. Gomez a Ruka

se nad rozehranou partičkou
šachu nenechali vyrušit ani
nejotravnějšími zvědavci.
Dalo se tušit, že někde nedaleko, bude i ztracený bratr Fester. Ten nakonec přiběhl od skály, běhal mezi
účastníky a těm nedospělým
s lampiony rozdával strašidelná lízátka.
Prostor ve skále pak osvítily
Katka a Adéla ze skupiny Ilusias, které dokázaly s ohněm
nevídané věci a zaujaly malé
i velké. Do skály přišla i kompletní Addamsova rodina,
která se všem představila, zatančila a následně se zúčastnila krátké diskotéky. Snědlo
a vypilo se všechno a kolem
19. hodiny se světýlka rozcházela do svých domovů.
Andrea Hájková

Barevný podzim
ve Výtvarce
J
iž od září se schází skupinka dětí na VÝTVARCE
pořádané Duhou Dobřejovice ve Spolkovém domě
každé pondělí od 16.30 hodin. Kreslí, stříhají, lepí...

Podzim Anežky Mráčkové

Barevný podzim je všem
malým „umělcům” velkou inspirací. Děti obtiskovaly listy
barevnými pastelkami na bílý
papír a vybarvovaly podle nasbíraných barevných listů
omalovánky. Nakonec listy vystřihaly, nalepily a v rámečku
si odnesly obrázky domů.
Vyráběly kočičky a mezi tématy nesměl chybět, kromě
opadávání stromů a podzimního ovoce, ani halloween.
Výroba masek pro halloween nám zabrala celé dvě
hodiny a výsledek stojí za vidění. Dětem jsem sice vysvětlila podstatu svátku a význam
masek, ale i tak byla většina masek, kromě dýně Elišky Stáníčkové, „halloweenské
princezny”.
Jiřina Šubertová

Zleva: Nela Masopustová, Eliška Stáníčková, Maruška Hájková
a Barunka Štětinová v halloweenských maskách.
„Barunko, řekni nám proč je ta tvoje princezna zelená?”„No,
je to přece lesní pricezna, tak musí být zelená.”

www.dobrejovice.eu
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Život v obci

Svatomartinská

hostina

Nabídka podnájmu
Obec nabízí prostory
kavárny ve Spolkovém domě k podnájmu.
Provoz kavárny není
podmínkou (je možné
například klubové zařízení
případně jiný záměr).
Podnájem je spojený se
správcovstvím Spolkového
domu. V případě, že máte
o nabídku zájem,
kontaktujte prosím přímo
starostu nebo místostarostu
obce, kteří Vám sdělí bližší
informace.

J

iž několik let se na trhu objevuje tzv. Svatomartinské víno, tedy mladé české a moravské víno. K vínu se hodí třeba tradiční
pečené husy a další české speciality, proč si tedy
nedopřát tyto radosti přímo v Dobřejovicích.
Využili jsme prostor Spolkového domu a připravili pro vás příjemné sousedské setkání.
Vybrali jsme mladá vína z 6 vinařství, upekly 5
husiček a připravili klasické zabíjačkové zobání.
Dětem jsme na velké plátno promítali české
pohádky, a tak si zábavy užili všichni naplno.
Rádi jsme vás viděli. Budeme se těšit na Rozsvěcení vánočního stromku, kde pro děti i dospělé připravíme opět výtvarnou dílnu.
Vaše Moderní Dobřejovice

Inzerce

FOTBAL

FK Sokol Dobřejovice

V

polovině soutěže se
naši hráči z Áčka drží
na třetí pozici s malou ztrátou na vedoucí tým.
Přejme jim, aU se na jaře
pokusí úspěšně zabodovat
a dostat se na první místo
tabulky zaručující postup do
Okresního přeboru.

Poslední výsledky:
Dobřejovice–Mirošovice

7:0

Ondřejovi–Dobřejovice

4:2

Dobřejovice–Mnichovice B

7:0

Kostelec n. Č. L. - Dobřejovice 1:1.
Fotbalisté Béčka obsadili
po podzimu dvanáctou příčku tabulky, snad se na jaře
zlepší o budou v horní polovině tabulky.
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Doubravčice–Dobřejovice B

1:1

Dobřejovice B–Babice

1:6

Louňovice - Dobřejovice B

5:0

Dobřejovice B - Světice

1:6.

Martin Čmolík
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Kalendárium aneb kde se můžeme potkat a na co se můžeme těšit

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

☎

VINYASA FLOW YOGA s Marmelou: pondělí 20.00–21.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
info@marmela.net;
602 358 686

☎

HATHA JOGA s Marmelou: úterý 9.00–10.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
info@marmela.net;
602 358 686

☎

PILÁTES DYNAMIC s paní Zuzanou Novosadovou:
úterý 18.30–19.30 h; kontakt:
776 296 002

☎

JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY: úterý 20.00–21.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
info@marmela.net;
602 358 686

☎

Děti s maminkou, ta]kou 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:
přijTte si zdravě zacvičit, posílit si „štíhlé svaly“, příjemně
se protáhnout a zrelaxovat.
středa 19.00–20.00 h, informace na www.malyjogi.cz;
kontakt: lipota@email.cz;
776 633 974;

☎

PILÁTES DYNAMIC s paní Zuzanou Novosadovou:
čtvrtek 9.00–10.00 h; kontakt:
776 296 002

☎

TANEČKY s Marmelou (hravé minidisco pro děti od 4 do 8 let):
čtvrtek 16.00–17.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
info@marmela.net;
602 358 686

☎

VINYASA FLOW YOGA s Marmelou: čtvrtek 20.00–21.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
info@marmela.net;
602 358 686

☎

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
niki.justova@seznam.cz,
736 489 162

☎

Sousedská kavárna je v současné době mimo provoz
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:
■ 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
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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
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

Představujeme

Autoservis Jabůrek
Jsme malý autoservis, který
zajiš]uje 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
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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
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: 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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