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V letním rytmu

na Hawajské
Život v obci

Č

ím jiným začít u venkovní akce, než že počasí zase klaplo na
jedničku. Koupací počasí je
pro akci u rybníka opravdu
klíčové, a tak se koupalo,
plavalo, plulo, pádlovalo,
skákalo a soutěžilo.

Stálicí našeho programu
byla opět soutěž alegorických lodí. Přihlášených posádek bylo 6. Aurora, Spáči, Líná petka, Vojandy, Kryštof
Kolumbus, Řeznictví. Všechny posádky se i přes strastiplnou cestu dostali do cíle.
Hlasováním vás návštěvníků nakonec první místo brala Simona Miklušová se
svým Řeznictvím, druhé místo Aurora Josefa Prouzy
a třetí místo Spáči s kapitánem Tomášem Humajem.
Speciální cenu pořadatelů

dostala posádka s kapitánem Kryštofem Kolumbem
za své dobytí Ameriky.
Pro děti si Marmela připravila dětský animační program, půjčovaly se paddlebordy, točila se zmrzlina,
míchaly se koktejly a pekly
klobásky.
Odpolední program jsme
zpestřili Milošovým triatlonem, tedy zjednodušeně závodem člunů :). První místo
vypádloval Jarda Vít, druhé
místo Josef Lát a třetí místo
velmi těsně Kristýna Zemanová.
Po vyhlášení vítězů a ocenění dětí začala hrát kapela
V pantoflích. Několik drobných přeháněk sice trochu
vylidnilo parket, ale nakonec ani ten déš7 tak nevadil
a tančilo se do pozdních
nočních hodin.
Líbilo se vám na naší akci?
Další bude hned 15. 9. od
12.00 Burgerfest a Rodeo.
Nevařte a přijAte na oběd:-)

Regattě

Vaše Moderní Dobřejovice
Děkujeme vám za vaší přízeň.
Více foto na www.modernidobrejovice.cz
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Zprávy ze zastupitelstva

43. jednání zastupitelstva se uskutečnilo dne 7. 5. 2018. Zúčastnilo se ho mimo zastupitelů 6 občanů Dobřejovic.
Co bylo schváleno:

■ Závěrečný účet obce a účetní
závěrka za rok 2017

Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o provedení interního auditu obce na rok 2018 v nabízené ceně
40 000 Kč bez DPH.

■ Senior Taxi Dobřejovice

Byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce od 15. května
do 12. června 2018.
Skutečné příjmy ke dni 31. 12. 2017
činily 17 979 477,10 Kč.
Skutečné výdaje ke dni 31. 12. 2017
činily 13 729 604,36 Kč.
Výsledek hospodaření skončil v roce
2017 přebytkem ve výši 4 249 872,74 Kč,
o který se zvýšila rezerva obce na investiční akce v budoucím období.

Na základě podnětů od občanů
z Dobřejovic předložila paní Mikušková návrh o projednání zjištění možností a podmínek zřízení služby „Senior
taxi“ Tímto by obec zajistila seniorům
dopravu k lékaři či na úřad.
Přesná kritéria poskytování služby
a nabídky jednotlivých firem budou
předloženy a projednány na následujícím jednání zastupitelstva.

■ Zpráva finančního výboru

Vzhledem k projednávané Změně
územního plánu č. 2 Čestlic, která se
týká výstavby komerční zóny podél
dálnice D1 schválilo zastupitelstvo obce Dobřejovice podání námitky proti
tomuto dokumentu.
Doposud jsme byli v této záležitosti
velice úspěšní, tímto jsme uskutečnili
další důležitý krok. Námitky se týkají

Předseda finančního výbor Bc. Zbyněk Kudláček seznámil zastupitelstvo
obce s výsledky kontroly.
Kontrolováno bylo období od 1. ledna 2018 do 31. března 2018.
Dle výsledku kontroly proběhla kontrola bez závad

Slovo zastupitele

M

é druhé funkční období práce zastupitele obce v říjnu
končí. Chci poděkovat všem,
kteří se mnou spolupracovali, a z této spolupráce vzniklo něco smysluplného pro
obec i spoluobčany.

2

■ Audit obce na rok 2018

Rozhodl jsem se, že se budu ucházet o znovuzvolení
zastupitelem potřetí, zejména po cíleném osočování
a šíření nepravd, které kulminovalo v počátečních měsících tohoto roku, po vydání prvních čísel Dobřejovických novin (dále DN).
K mému kladnému rozhodnutí přispěla i solidarita
a podpora řady spoluobčanů, i analýza toho, co bylo
publikováno či jinak vpuštěno do veřejného prostoru,
a co je za těmito diskriminačními ataky skryto.
Proč se začaly používat
prostředky, které bych jemně nazval za hranou, a které
poškozují nejen mě, ale
i další spolupracovníky v zastupitelstvu, vlídné a slušné
sousedské ovzduší, které
zde několik let panovalo?
OdpověA někdy zastřenou, někdy průhlednější, najdeme hlavně v DN. Po publikovaných polopravdách a lživých tvrzeních od počátku
tohoto roku do dubna objevuje se v červnovém čísle DN
i stanovisko vydávajícího
spolku Moderních Dobřejovic (dále MD). Bez sebereflexe, ze všech polemik a jimi

www.dobrejovice.eu

■ Námitky k návrhu Změny č. 2
ÚP Čestlic

především nezákonného záboru zemědělské půdy, nárůstu emisí znečiš7ujících látek do ovzduší a hluku v důsledku zvýšení dopravy na území naší obce, vlivu na odtok vody a vlivu na krajinu a kulturní hodnoty území.

■ Žádost o finanční příspěvek
FK Dobřejovice
Na základě žádosti, Fotbalového
Klubu Dobřejovice byl schválen příspěvek ve výši 25 000 Kč na autobusovou
dopravu hráčům do Nového Tekova na
Slovensku, na turnaj starých gard, kterého se FK pravidelně účastní a čímž
reprezentuje naší obec

■ Volba předsedy a člena
kontrolního výboru
Tento bod byl na jednání zastupitelstva již poněkolikáté. Bohužel ani nyní
nenavrhl žádný ze zastupitelů kandidáta, který by byl ochoten tuto funkci
vykonávat.
Na příští jednání zastupitelstva, které
se koná dne 6. září 2018, Vás srdečně
zvu.
Jan Krejčí, starosta

Naše Dobřejovice
publikovaných polopravd se
dozvídáme, že všechno je vinou „pěti pánů”. Oni prý
způsobili, že je v obci nepříjemná atmosféra.
Zcela se pomíjí skuteční
iniciátoři. Všech „pět pánů”
přece nepublikovalo i v prvních měsících v DN polopravdy, zkreslené údaje, neklamali, ale dali občanům
vysvětlení k údajům, o nichž
psali pan Sklenář a další (autoři článků nejsou uváděni).
Tedy všechno, co bylo jimi
napsáno, je v pořádku? Blahopřeji. Poctivé nápady
a akce přirozeně oceňuji,
ale co s tou falší, polopravdami a dokonce lží? To vše
v těchto článcích najdeme.
To je podle stanoviska MD
správné? Slušně řečeno, příčí se to normálním způsobům. My nic oni jsou viníci...
Jsem zásadně proti návrhům na zadlužování obce,
proti plédování za obchodní
zónu v Čestlicích, nebo7 neznáme jaké občanům přinese zdravotní, dopravní a další
zátěže.
Jsem proti dalším nepodloženým populistickým tvrzením. A zelenou dávám
všemu, co poslouží k odstranění zátěží, uspokojení spoluobčanů a dobré slušné atmosféře v obci.
V červnovém Dobřejovickém zpravodaji jsme zveřejnili přehled hlavních věcí,
které se v posledních čtyřech
letech podařilo udělat. Přirozeně bychom byli rádi, kdy-

by byly vyřešeny i letité „kameňáky”. Přes nemalé úsilí
se to například u dopravní situace v obci a nadměrnému
hluku podařilo jen částečně.
Jsme si vědomi nejen složitostí, ale i toho, že jedno řešení může pomoci jen jedné
části občanů a pro druhé bude nedostatečné.
Jedno z nejdůležitějšího
je pro mě v obci celkový růst
zdařilých společenských, kulturních a sportovních aktivit.
Nezapomínáme na tradiční
akce, ale zároveň i vzniklo
mnoho nových a zdařilých
akcí. Je to především zásluhou zájmových sdružení,

Výzva
R

spolků, klubů i jednotlivců.
Tyto aktivity baví naše občany a uspokojují jejich zájmy,
mají své iniciátory, organizátory a pořadatele. Zde bych si
přál, aby jejich práce byla ještě více dána do popředí a plně společensky oceňována.
Co ve zkratce říci závěrem? Spolu s ostatními Dobřejovičáky si přeji, aby naše
obec byla i nadále přátelská,
vlídná, přívětivá, pulzující životem a všem nám se zde
dobře žilo. Proto vás chci
požádat přijAte k volbám
a rozhodněte. Ještě jednou
vám všem děkuji.
Martin Čmolík

Komunální volby se blíží!

ádi bychom upozornili všechny, kteří se chystají
kandidovat v letošních komunálních volbách
v Dobřejovicích do zastupitelstva, na možnost
zveřejnit v Dobřejovickém zpravodaji svoji kandidátku a představit spoluobčanům hlavní teze svého volebního programu.

Každému subjektu bude vymezena jedna strana A4
pro text i fotografie. Příspěvky budou řazeny abecedně. Pod textem zveřejníme i odkaz na webovou stránku kandidujícího subjektu, kde se zájemci budou moci
dozvědět více.

Hotové příspěvky a fotografie zašlete na e-mail
zpravodaj@dobrejovice.eu nejpozději do 5. 9. 2018.
Redakční rada upozorňuje, že nezveřejní texty, které budou obsahovat osobní útoky, vulgarismy, či projevy rasismu.
Redakční rada
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Doplnění k článku

M

ilí sousedé. Protože
jsem nedostal možnost vyjádřit se již
pod samotným článkem
v červnovém vydání Dobřejovického zpravodaje, jako
ostatní zastupitelé v předcházejících číslech na jiné
články, na výzvu mnohých
z vás tak tedy činím nyní.

Pokusím se být maximálně
věcný a doplnit informace,
které v článku nebyly uvedeny, nebo byly uvedeny nepřesně. Pro mnohé z vás,
kteří se během posledních
bezmála čtyř let aktivně
účastnili jednání zastupitelstva obce nebudou následující informace žádnou novinkou. Nyní tedy k jednotlivým
informacím:
„…vyvinul velké úsilí, aby zabránil v uplynulých 3,5 letech
revitalizaci skály u Skalníka,
vybudování rekreačního okruhu kolem Skalníka, instalaci
lávek, mola, altánu u Skalníka, …“
■ Revitalizaci skály u Skalníka jsem vždy podporoval,
ale nesouhlasil jsem se způsobem revitalizace prostřednictvím pletiva.
Vybudování rekreačního
okruhu kolem Skalníka se
všemi stavbami jsem také
vždy podporoval.
Nepodpořil jsem pouze variantu urychlené výstavby
z peněz obce, protože obec
mohla v té době získat dotace. To platí i v případě lávky.
„…vybudování Spolkového
domu a multifunkčního hřiště…“
■ Byl jsem proti pronájmu
nemovitosti pro Spolkový
dům bez plánu využitelnosti
a vstupní analýzy potřeb občanů a spolků.
■ Nesouhlasil jsem s dlouhodobým pronájmem za

„Vizionář a pracant”

35 000 Kč měsíčně (po dobu
patnácti let), jako možnou
alternativu jsem navrhl případnou výstavbu vlastního
multifunkčního objektu na
pozemcích obce s maximálním využitím dotací.
■ Předložil jsem i návrh na
změnu povrchu multifunkčního hřiště, který nebyl
schválen.
„… a projektu zklidnění dopravy.“
■ Projekt zklidnění dopravy vnímám, jako jednu
z nejdůležitějších věcí v naší
obci. Nepodpořil jsem předložený projekt s kruhovým
objezdem.
■ Upozorňoval jsem na
absenci aktuálních vstupních analýz intenzit a vzniku
dopravního zatížení obce
(na zpracování této analýzy
se v současné době aktivně
podílím).
■ Podpořil jsem úpravu
chodníku při ulici Čestlická
ii další části projektu, které
se týkali bezpečnosti dopravy v obci.
■ Navrhl jsem nakoupit
radar, který zaznamenává
a ukazuje RZ vozidel porušujících max. dovolenou rychlost 40 km/h. Sousední obec
Čestlice ho pořídila výhradně z dotací.
„…úsilí věnoval tomu, aby
obec přišla o fotbalový
klub …“
■ Nic takového jsem nikdy
nechtěl ani neudělal. Nesouhlasil jsem pouze s prodejem
obecního pozemku FK Dobřejovice. Není důvod prodávat klíčové pozemky obce
komukoli.
■ Navrhl jsem zahájit jednání s FK o odkupu objektu
ubytovny a restaurace a tím
zapojit obec do fungování
FK s cílem zajistit trvalý roz-

voj a finanční podporu klubu do budoucna.
■ Byl jsem jedním z těch,
kteří se aktivně podíleli na
vzniku oddílu Junior Dobřejovice.
„ Záměr na dlouhodobý pronájem Dobřejovického zámečku
také samozřejmě odmítl …“
■ Nesouhlasil jsem s projektem pronájmu této nemovitosti i přes přislíbenou investici ze strany Pražského
arcibiskupství ve výši 10 mil.
Kč. Už samotná prohlídka nemovitosti ukázala nutné investice obce v řádu několika
desítek milionů korun navíc.
■ Poukázal jsem na diametrální rozdíly v cenových
nabídkách navržených úprav
zámečku v řádu mnoha milionů korun.
■ Opět scházela, jakákoli
analýza potřeb a využitelnosti tohoto objektu.
„…proč navrhl referendum
NE BETONÁRCE …“
■ Protože si výstavbu betonárny občané obce nepřáli.
■ První smlouvu o spolupráci (z roku 2016) s obcí
jsem podpořil s ohledem na
ujištění starosty, že se jedná
pouze o záměr a nejedná se
o souhlas s výstavbou. Při
schvalování smluv o spolupráci nebyly známy žádné
parametry betonárny, její
výrobní kapacita, napojení
na energie a vodu.
■ Podpis druhé smlouvy
jsem nepodpořil, a to nejen
z důvodu, že nebyla zastupitelstvu
předložena,
ale
i z důvodu umístění plánované betonárny výrazně blíže obci, v dohledu z klidové
zóny u rybníka Skalník.
■ Od chvíle předložení
konkrétního projektu betonárny (červen 2017) a po získání informací o podivných
praktikách společnosti České

Slovo zastupitele
štěrkopísky v ostatních obcích jsem se velmi aktivně
podílel na zamezení výstavby betonárny v obci včetně
iniciování vyhlášení místního referenda.
Více informací naleznete
na www.dobrejovicebezcenzury.cz, kde je celá kauza
pečlivě popsána.
„ …že odsouhlasíme vybudování komerční zóny při D1…“
- Nikdy jsem nebyl a nejsem příznivcem výstavby
komerční zóny v Čestlicích,
což jsem mnohokráte na
jednáních zastupitelstva obce řekl.
■ Nesouhlasím však s postupem obce, která se rozhodla celou věc řešit soudními spory a napadáním všech
rozhodnutí úřadů bez vzájemné komunikace s obcí
Čestlice.
Snad se mi podařilo doplnit informace, které v původním článku nebyly uvedeny.
Domnívám se, že je třeba
umět naslouchat a být schopen přijmout i odlišné názory. Vždy7 zastupitelem se
člověk stává dobrovolně
a s cílem pomoci zlepšit život v naší obci.
Po přečtení článku Vizionář a pracant mám spíše dojem, že jsem se snad rozhodl
vstoupit do zastupitelstva
pouze s cílem poškozovat
obec a její rozvoj.
Pro ověření uvedených informací mohou sloužit například
audio
záznamy
z jednání zastupitelstev,
které uveřejňuji na webových stránkách dobrejovicebezcenzury.cz.
Martin Sklenář, zastupitel

Začněte nový školní rok s bojovým uměním
taekwon-do
N
ejvětší škola taekwon-do v ČR
Ge-Baek Hosin Sool otevírá další školní rok! PřijPte si zacvičit
tradiční korejské bojové umění taekwon-do!

Máme nejširší nabídku tréninků v Čechách, již popáté v řadě se nám podařilo
obhájit celkové vítězství Mistrovství České republiky, obdobně jako na celorepublikových závodech Středisek talentované mládeže, kde jsme se v letošním
prvním kole umístili rovněž jako celkově
nejlepší. Při tréninku klademe důraz na
originální hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost
a sebeovládání. Školu vedeme pod do-

Život v obci

zorem korejského velmistra Hwang Ho
Yonga, jako jediní v republice nově vyučujeme i další korejská bojová umění taekkyon a hoppae sool.
Přihlásit se můžete během celého roku, jen u nás získáte zkoušky na vyšší
pásek i výbavu (dobok, lapa, chrániče)
zdarma. Proto neváhejte a zacvičte si
s námi v ZŠ Navis obce Dobřejovice pod
vedením Šárky Opičkové.
Pro bližší informace a přesný rozpis
tréninků navštivte náš web na tkd.cz.
Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

www.dobrejovice.eu
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ON Energy Globe
podporuje nápady,
které mají smysl.
Oceňuje projekty, které šetří přírodu a energie.

Dům z Dobřejovic
je ve finále soutěže

Zviditelňuje vše, co si zaslouží publicitu za svůj přístup přinášející nové řešení
úspor energií a ochrany životního prostředí a složí jako inspirace druhým.
Soutěž je vyhlašována
v šesti kategoriích a odborná porota z přihlášených
projektů vybere vždy dva do
každé kategorie. Projekty
jsou představeny a následně z nich veřejnost volí vítěze každé kategorie.
Dům postavený ze slámy,
hlíny a dřeva najdeme u nás
v Dobřejovicích. Využívá deš7ovou vodu ze střech a tím
šetří více jak 40% pitné vody.
Je energeticky pasivní,
protože spotřebuje i minimum energie díky dobrému
zateplení, solárnímu zasklení
a fotovoltaické elektrárně,
která vyrobí za rok 5,5 MWh
elektrické energie, což tvoří
většinu energie na vytápění
i provoz elektrospotřebičů
celé domácnosti. Dům své
okolí ekologicky zatěžuje
opravdu minimálně.

Slamáček - vlastnoručně
postavený dům - se dostal
mezi dva projekty v kategorii Stavba a my máme jedinečnou možnost podpořit
tento unikátní projekt v zá-

Foto: Jakub Moravec, jmphoto.cz

věrečném webovém hlasování, které probíhá až do 30. září 2018. Zvítězit může Slamá-

Vážný zájem

ček i díky Vám. Pokud se vám
dům líbí, dejte mu svůj hlas.
Informace o domě a hlaso-

N

a podzim 2017 jsem
na diskusním fóru
TEDx v Praze vyslechl
povídání pana Tomáše Jamníka – našeho předního
violoncellisty o tom, jak
mladí muzikanti šíří klasickou hudbu do míst, kde
dříve bývala, ale kde je to
dnes neobvyklé, přímo do
obývacích pokojů.
Naše rodina velmi ráda
poslouchá klasickou hudbu, navštěvuje koncerty
a myšlenka uspořádat sousedské setkání s vystoupením mladých muzikantů
mě nadchla.
Na jejich webu https://domacikoncerty.cz/ jsem zaregistroval náš statek jako
„místo s piánem“, ozvala se
mi violoncellistka ze skupiny
Quasi-trio https://cs-cz.face
book.com/quasitrio/ a domluvili jsme vystoupení.
Společně jsme tak oslavili
vysvědčení a začátek prázdnin na domácím koncertě
v našem statku. Nádhernou
hudbu Josepha Haydna,
Antonína Dvořáka a dalších
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vání najdete na: www.
slamacek.cz/energyglobe
Připravila Libuše Charvátová

si přišlo poslechnout více
než 40 návštěvníků (dětí
nepočítaně).
Protože se akce velmi vydařila, domluvili jsme se, že
ji na podzim zopakujeme.
A protože na podzim už nebude lze poslouchat hudbu
sedíce pod otevřeným nebem, a protože se do statku
víc návštěvníků komfortně
nevejde,
zprostředkovala
nám paní Niki Justová u vedení školy NAVIS možnost
využít k podzimnímu koncertu kapli v zámečku na
návsi. Díky za to.
PřijAte si poslechnout na
vlastní uši, že klasická hudba není vážná. Nejlépe to
půjde ve středu, 3. 10. 2018
v 19.00 hodin v kapli zámečku v Dobřejovicích na návsi.
Josef Lát

Vstupné na tyto akce je
dobrovolné a slouží výhradně jako honorář pro
hudebníky.
Protože se jedná o sousedskou sešlost, je milé,
když každý soused přinese
ostatním něco na zub.

Dobřejovický zpravodaj

SMS INFO

Informujeme vás

ážení spoluobčané, z důvodu
GDPR (ochrana osobních údajů)
je nutné se opětovně registrovat do našeho InfoKanálu.

V

vy, nepoužívejte diakritiku. Registrační
SMS odešlete na číslo služby SMS InfoKanálu: 323 637 112

Ten kdo již tak neučinil na základě
naší výzvy, tak Vám nabízíme jednoduchý a pohodlný způsob k získávání důležitých informací o dění v naší obci.
Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost je v provozu tento systém,
který umožňuje zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Zrušení odběru SMS zpráv bude provedeno zasláním jedné SMS ve tvaru:
ODREGISTRUJ Na číslo služby SMS InfoKanálu: 323 637 112
Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS i na pevnou linku v hlasové
podobě.
Pro registraci pevného čísla prosím
volejte: 323 637 112 nebo zašlete e-mail
s žádostí o registraci na ou dobrejovice@volny.cz
V žádosti uveAte stejné údaje, které
jsou vyžadovány v registračních SMS.

■ Jak se zaregistrovat?
Služba je poskytována zdarma všem
zaregistrovaným občanům ve stejném
rozsahu.
Postačí odeslat jednu textovou SMS
zprávu z Vašeho mobilního telefonu,
na který chcete zprávy zasílat a registrace je hotová. Kdykoliv můžete službu
stejným způsobem ukončit. Také se lze
osobně registrovat na OÚ.

■ Registrace zasláním SMS:
REGISTRUJmezerJMENOmezeraPRIJMENImezeraDOBREJOVICEmezera
ULICEmezeraCISLOPOPISNE
Pro registraci chaty je potřeba za číslo
popisné přidat mezeru a slovo EVID.
Poznámka: Velikost písmen nehraje
roli, důležité je dodržení mezer mezi slo-

■ Jak se odregistrovat?

■ Další informace:
Databáze telefonních čísel nebude
poskytována dalším stranám.
Službu
provozuje
společnost
INFOKANÁL s. r. o., která je řádně registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů!
S veškerými dotazy ohledně služby
SMS InfoKanál se, prosím, obracejte
na náš obecní úřad.
Další informace získáte rovněž na webových stránkách stránkách:
www.infokanal.cz
www.dobrejovice.eu

Život v obci

Letní kino
v Dobřejovicích

K

ulturní komise za finanční
podpory obce zahájila letní prázdniny v Dobřejovicích českým rodinným dobrodružným filmem Páni kluci.
Na film přišlo přibližně 120 diváků všech věkových kategoriích
z Dobřejovic i ze sousedních obcí.
Každý si našel své místo na sledování filmu. Někdo na tribuně, někteří si přinesli svá zahradní křesílka, ale většina diváků si přinesla
deky a udělala si pohodlí přímo
před plátnem.
Jak mi řekl pan Buňata, nikdy
neměl před plátnem na dekách
tolik dětí, kolik jich bylo v Dobřejovicích. Díky tomu, že vyšlo krásné počasí, musel pan Petr Buňata
s retroprojekcí 16 mm filmu počkat až na západ slunce.
Letní kino mělo úžasnou atmosféru, kterou ještě podpořil popcorn nabízený všem návštěvníkům letního kina.
Za kulturní komisi obce
Pavla Mikušková

Kvalitní podzim života (KPŽ) je tu pro Vás
Ž
ivot člověka se odvíjí
v různých etapách.
V těchto obdobích člověk disponuje silou a možností postarat se sám o sebe, případně i druhé lidi.

S přibývajícím věkem však
sil ubývá a člověk je více či
méně závislý na pomoci druhého. V tomto momentě
nabízí pomocnou ruku rodina, ale v mnoha případech
tomu tak není a potom je
nutné nabídnout potřebnou
pomoc z jiného zdroje a tím
jsou i organizace

Kvalitní podzim života, z. ú
nestátní nezisková
organizace.
Organizace je registrovanou sociální službou. Zabývá
se péčí o seniory v domácím
prostředí v lokalitách Prahy
západ, Praha - Libuš a Písnice. Rozsah poskytovaných
činností vychází dle zákona
108/2006 Sb., o sociálních
službách:
Cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním
postižením, osoby s chronickým onemocněním a osoby
s chronickým duševním onemocněním. V současné do-

bě, byla pro velký zájem navýšena kapacita a počet
osob v přímé péči činí 80
klientů.

Služby KPŽ s. r. o.
sociální podnik
Společnost Služby KPŽ
s .r. o. byla založena v roce
2016 dvěma subjekty, a to
Lenkou Klestilovou 60%
a ústavem Kvalitní podzim
života, z. ú. 40%.
Záměrem zakladatelů bylo
oddělit komerční činnosti
ústavu od sociálních služeb.
Služby KPŽ s. r. o. tak v roce
2016 převzaly od NNO služby
týkající se rozvozů obědů
pro seniory v lokalitách Prahy Západ a Prahy a dále rea-

lizace úklidových služeb v administrativních budovách.
Tyto organizace však svou
činností zajiš7ují i pomoc rodinám, které vlivem svých
pracovních povinností nemohou svému staršímu členovi rodiny poskytnout celodenní péči.
Organizace „Kvalitní podzim života” je neziskovou
organizací, která většinu
svého zisku vrací do sféry
své činnosti, a to na základě
ekonomických zákonů, které
se promítají do všech sfér
konání člověka.
Kvalitní podzim života,
z. ú je zrovna tak jako většina takto orientovaných společností z velké části odkázána na pomoc a to jak finanční tak materiální, která je
získávána od sponzorů - Nadace Olgy Havlové, dále
Agrofert a letos ČEZ, jakož
i formou dotací či grantů.
Tyto finanční prostředky
jsou pak vkládány do zajiš7ování prostředků a služeb
potřebných pro zajištění široké škály činností -zejména
provozu autoparku - ve prospěch svých klientů a tím tak
umožňuje š7astnější a spokojenější prožívání jejich stáří.

Jednou z řady činností je
i poskytování služby zahrnující půjčovnu zdravotních
a kompenzačních pomůcek,
jejímž účelem je zapůjčení
pomůcek s vysokou pořizovací cenou jednotlivým klientům za cenově přijatelný poplatek na dohodnutou dobu.
Služby této půjčovny nejsou určeny pouze pro klientelu KPŽ, ale slouží i širší veřejnosti, např. lidem po úrazech.
Pořízení těchto pomůcek
by nebylo možné, bez finančního přispění sponzorů,
zejména „ Nadace Olgy Havlové''. Veškeré informace je
možné získat na webové
stránce: http://www.kvalitnipodzimzivota.cz
Tímto článkem bych chtěl
upozornit na společensky
záslužnou činnost organizace Kvalitní podzim života,z.ú
a Služby KPŽ s. r. o. - sociální podnik, nebo7 i když se
jedná o neustálý životní koloběh je zajímavé, že mnoho lidí v produktivním věku
si neuvědomuje, že v budoucnu se mohou ocitnout
v situaci, kdy i oni budou
potřebovat pomoc druhých.
Ing. L. Pavlíček, KPŽ

www.dobrejovice.eu
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ČERVEN v MŠ

Korálek
I když děti mají svátek až
1. čevna, v naší školce se
slavilo už koncem měsíce
května, kdy za dětmi zavítal
kouzelník Roberto.
Nejen děti, ale i paní učitelky mu asistovaly při jeho
kouzelnickém umu s kartami,
kruhy, kloboukem či novinami. Nakonec jsme si všichni
společně zatancovali na školní zahradě a děti si za odměnu domů odnášely nafouknuté balónky proměněné do
všelijakých zvířátek a mečů.
Každoroční červnovou tradicí se stala návštěva ZOO.
Předškoláci jezdí MHD a už
to je pro ně zážitek. Někteří
jedou poprvé metrem. Bojovka, zmrzlina a piknik v trávě
měly děti při stráveném dni
se zvířátky již jako bonus.
Tento měsíc nás také navštívilo Divadélko Kůzle
s hudební pohádkou „Putování zemí Zvěrozemí“.
A co nás ještě tento měsíc
čeká? Tak jako každým rokem – „Rozloučení s předškoláky“, kteří odloží hračky a s nacvičeným pásmem
básniček a písniček se se
všemi rozloučí. Nakonec odletí balónem, který si sami
připravili.
Přejeme všem pohodové
letní dny.
Kolektiv MŠ
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Obličejová gymnastika
V

Mimický typ vrásek se projevuje kolem 35 let. Projevy
skutečného stárnutí, kdy
svaly a kůže ochabují, začíná od 45 let.
Po 50 je věk viditelný –
pokles ústních koutků, kruhy a váčky pod očima, kůže
na krku je povadlá. Celkově
tvář působí unaveně a má
šedou barvu.
Jak tedy tvorbu vrásek minimalizovat, zpomalit nebo jí
dokonce předejít? Jde to
i bez skalpelu a invazivních
metod. Dostatek spánku,
správná výživa, zdravý životní styl, kvalitní kosmetika
a obličejová gymnastika je
správná cesta, jak si udržet
ple7 mladistvou a pružnou.
Již Kleopatra a čínské císařovny znaly účinky obličejových cviků. První zmínka

tační sestra Camille Volair.
Na základě vlastní zkušenosti
s pacienty po ochrnutí tváře
zjistila, že tak jak cvičením
můžeme dostat tělo do formy, dá se omladit i tvář. Své
poznatky publikovala pod
názvem Self Lifting.
Obličejová
gymnastika
ple7 rozjasňuje, omlazuje
a zpevňuje. Jde o cílené stahování a uvolňování svalů.
Naše svaly se samozřejmě
napínají a uvolňují i při běžné mimice, kde ale dochází
k jednostranným pohybům,
protože většinou se mračíme nebo smějeme stejným
způsobem.
Obličejová gymnastika procvičí všechny obličejové svaly. Na tváři se nacházejí svaly, které nejsou spojené
s kostmi, ale přímo s kůží.
Když je pomocí cvičení zpevníme, zpevní a napne si naše
pokožka. Zároveň se i dostane do svalových buněk a buněk pokožky vyšší příjem
kyslíku, dokonale se nám
prokrví celá tvář, zrychlí se

Cviky obličejové gymnastiky jsou sestaveny tak, aby
posilovaly svaly čela, lící, rtů,
brady a krku. Záleží na vás,
jestli si vyberete cviky, které
působí na místa, kde vás
vrásky trápí nejvíce, nebo se
rozhodnete pro celoobličejovou gymnastiku.

kroužit libovolným směrem. Tento cvik pak provádíme se zavřenými očima. Opakujeme 10x za
sebou.
2) Ukazováky obou rukou
přiložíme lehce na vnější
hranu očního oblouku
směrem ke spánku a střídavě zavíráme a otevíráme oči.

Cviků na zpevnění obličeje
je hodně. Zkuste např.
Rozcvička:

Cviky na kontury tváře:
1) Z celé síly se usmějeme
doširoka, ukážeme zuby
a napneme všechny svaly. Vydržíme 5 vteřin
a uvolníme. Ukazováky si
můžeme přidržet na
spáncích partii očí. Cvik
opakujeme 10x za sebou.
2) Balon, nafoukneme tváře
a vydržíme 5 vteřin a potom proválíme vzduch
z pravé strany na levou.

1) Zívnutí, otevřeme doširoka ústa, napočítáme do
deseti a pak je pomalu
zavíráme. Počkáme 5 vteřin a cvik opět opakujeme (5x za sebou).
2) Sova, otevřeme doširoka
oči, napneme svaly na maximum, počítáme do pěti
a pak uvolníme. Opět
opakujeme 5x za sebou.
3) Traktor, uvolníme rty
a foukáme, aby vibrovali
a vydávali zvuk „bŕrrrrrrr“.

Cviky na bradu a krk:
1) Zatneme zuby, koutky
úst, hlavu dáme do před-

www.kosmetickysalonzn.cz

rásky jsou přirozenou
součástí života. První
vrásky vznikají mezi
obočím a kolem vnějšího
koutku očí kolem 25. roku
života, říkáme jim vrásky
smíchu nebo hněvu.

Informujeme vás

Po pěti vteřinách rukama
práskneme do tváři, jak
to dělají děti.

Cviky pro krásné rty:
o obličejové gymnastice pochází z Paříže roku 1710.
Brožura o kráse francouzské
kurtizány Anne „Ninon“ de
Lenclos popisovala cvičení
a recepty na její ple7ové krémy. Dožila se na tu dobu
neuvěřitelných 84 let.
V roce 1907, Sanford Bennett vymyslel sérii ranních
cviků. Když mu bylo 70 let,
jeho tvář byla hladká a bez
vrásek, dokonce musel doktorům dokazovat svůj věk.
Jeho kniha Cvičení v posteli
je dodnes v prodeji.
Pozitivní účinky obličejové
gymnastiky po 2. světové
válce oživil slavný zakladatel
fitness, Francois Henri Jack
LaLanne. Tvrdil, že na co je
vysportované tělo, když ve
tváři vypadá staře.
V západní Evropě zpopularizovala v roce 1995 obličejovou gymnastiku rehabili-

metabolismus a vylučování
odpadních látek.
Výhodou tzv. face fitness
je, že se nemusíte potit, ani
kupovat speciální pomůcky
nebo oblečení.

Základní kroky:
1) obličejovou gymnastiku
provádějte, když máte
dokonale odlíčenou a čistou ple7 (takže ráno nebo večer);
2) cvičte denně 10–15 minut;
3) trénujte před zrcadlem,
kvůli kontrole;
4) každý cvik má dvě fáze –
napětí a uvolnění – každý
cvik provádějte 5 vteřin,
mezi jednotlivými cviky
nechte dvě až tři sekundy, aby se svaly uvolnili;
5) cvičte pravidelně, jen tak
dosáhnete ideálních výsledků.

klonu a bradu tlačíme ke
krku.
Napnuté
sáňky
a krk držíme v napětí 5
vteřin. Během tohoto cviku si uvědomujeme tah
svalů pod bradou a příjemné napnutí šíje. Opakujeme 10x za sebou.
Účinnou obměnou tohoto cviku je opačný směr,
tzn. záklon. Hlavu zakloníme vzad, zatneme zuby
a vnímáme jak se nám natahují svaly na obou stranách krku a pod bradou.
2) Prevence dvojité brady,
ruku sevřeme pod bradou v pěst a otvíráme
dolní čelist a jakoby ji tlačíme proti sevřené ruce.

Cviky na oči:
1) Chameleon, otevřeme doširoka oči a kroužíme s nimi pomalu vpravo a pak
vlevo. Nakonec můžeme

1) Vytvarujeme
ústa
do
kroužku, jako bychom vyslovovali písmenko O, napneme sval a uvolníme.
2) Vyslovujeme samohlásky
s přehnanou artikulací.
Každou samohlásku opakujeme zvláš7, v napětí
vydržíme 5 vteřin a uvolníme. Všechny samohlásky opakujeme 5x za sebou.

Cviky na čelo:
1) Přiložíme prsty obou rukou proti sobě na celou
plochu čela, prsteníčkem
na obočí a proti lehkému
odporu prstů opakovaně
zdvíháme a spouštíme
obočí.
2) Ukazováky přiložíme na
obočí. Prsty stahujeme
obočí dolu a čelo vytahujeme směrem nahoru pomocí zvedání obočí a čela.
Opakujeme 10x za sebou.
Zuzana Novosadová

www.dobrejovice.eu
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Proč je důležité počítat auta
Život v obci

R

ád bych navázal na
svůj březnový článek
„Problém zvaný doprava“, ve kterém jsem mimo jiné nabádal ke zpracování průzkumu dopravního
zatížení obce.

Nakonec se nám jej pomocí dobrovolné práce sousedů
podařilo velmi podrobně
zpracovat. A dokonce jsme
pro výsledky z něj hned
v červnu našli využití při argumentaci proti rozšíření obchodní zóny v Čestlicích.
Právě na tomto příkladu
bych chtěl ukázat, jak je důležité se problematikou dopravy na odborné bázi zabývat, získávat si data, umět je
analyzovat a také správně
použít.
Je jasné, že jakékoli rozšíření čestlické obchodní zóny
by nám přineslo navýšení již
tak vysoké dopravní zátěže.
K jeho zamezení či minimalizaci ale podle mne vede zcela jiná cesta, než jsou obcí
dosud používané argumenty
ohledně ochrany půdního
fondu. Tou cestou jsou dobře zpracované analýzy a vyjádření z oblasti dopravy.
Co přesně mám na mysli?
Například naše zjištění, že
dopravní studie investora,
na jejímž základě se změna
územního plánu na rozšíření zóny hodnotí, je stará,
neaktuální a ohledně uváděných intenzit dopravy výrazně podhodnocená.
V roce 2010 byla zpracována dopravní studie firmou DHV, ta byla následně
roku 2013 aktualizována
a doplněna studií Atelieru
PROMIKA. Obě dvě studie

slouží jako podklad k dopravnímu řešení změny
a k hodnocení jejího vlivu
na životní prostředí.
Avšak studií uváděné dopravní zatížení okolních komunikací po výstavbě celé
zóny je výrazně nižší, než je
tomu v současnosti. Přestože do nové zóny ještě žádná
auta nejezdí!
Jak by to ve směru na
Dobřejovice vypadalo po
postavení všech plánovaných částí zóny, kam má
denně jezdit okolo 9500 au-

Jsem přesvědčen, že právě
tato rovina argumentů má
šanci plánovanému rozšíření
zóny zamezit, či jej alespoň
omezit. Tím spíše, že si současného zatížení kruhových
objezdů na Exitu 8 a jejich
omezené kapacity je vědomo
i samo Ředitelství silnic a dálnic. To pro rozšiřování zóny
stanovuje investorovi striktní
pravidla. Stačí jen v budoucnu spolupracovat s dopravním odborníkem a věcně
správně rozporovat investorem nepřesně uváděné údaje.

zkumu dopravy, zpracovaného pro naši obec v roce 2015.
Tento průzkum ležel bez
užitku na obecním úřadě. Při
správném použití mohl pomoci zamezit či omezit výstavbu těch částí zóny, jejichž
realizace je v současnosti bohužel takřka jistá.
■
Pokud se vás tato problematika dotýká, jste zvědaví
na výsledky průzkumu a zároveň byste chtěli říci svůj názor
na dopravní problémy v obci,
srdečně vás zveme ve středu

tomobilů v každém směru,
radši ani nemyslet. Zmiňovaná studie je chybná a podhodnocená i v mnoha dalších parametrech. S podrobnostmi je možné se seznámit v textu námi podané
námitky na stránkách janchvatal.blogspot.cz.

Velká škoda, že starosta
neměl zájem zapracovat tyto a další nabízené argumenty do vyjádření obce
proti rozšíření zóny.

12. 9. od 18.30 do Spolkového
domu na prezentaci výsledků
dopravní studie.Poté bude následovat beseda o dopravních
problémech a možných řešeních. Vlastní studie bude po
dopracování všem volně přístupná na internetu.

Slovo starosty po uzávěrce

P

o mnoha letech se podařilo společným úsilím
obce Dobřejovice, Modletice, Herink a občanským sdružením z Jesenice prosadit výstavbu
a financování protihlukových stěn na Pražském
okruhu od D1 po Jesenici.
Tento záměr schválila vláda na jednání dne 15. 8.
t.r. Je jasné, že vlastní výstavba je ještě dost daleko
– musí proběhnout projektová příprava, územní
a stavební řízení, výběr dodavatele a podobně. Ale
na konci tohoto tunelu je konečně vidět světlo.
Jan Krejčí
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Ještě větší škoda je, že výše
uvedený zásadní rozpor mezi
studií investora a skutečností
vyplývá již z radarového prů-

Jan Chvátal

Dobřejovický zpravodaj

Zamrzla obří zóna ?????

Život v obci

Foto: Jan Chvátal

J

iž několik let developerské skupiny připravují
vznik velké komerční
zóny na okraji Prahy u dálnice D1.
Obchodní zóna má zabírat 39 hektarů půdy mezi
Průhonicemi,
Čestlicemi
a Dobřejovicemi. To, co jedna obec prosazuje, druhé
obce bojkotují.
Proti „komerční zóně“ neúnavně již několik let bojují
obec Dobřejovice, průhonický spolek Krajina pro život
a dobřejovický spolek Za naše Dobřejovice.
Určitě jsme zaznamenali
v červenci článek v MF Dnes
- Obří zóna zamrzla – ve
kterém redaktor Viktor Votruba přinášel různé úhly pohledu na spor o územní
plán i o půdu, brzdící komerční zónu v Čestlicích.
Dozvěděli jsme se, co je
již hotovo, proč se stavba
zastavila, na co se čeká, co
si o všem myslí developeři,
starostové obcí Čestlice
a Dobřejovice a jak se k celé záležitosti staví průhonický spolek Krajina pro život. Celý článek najdete na
https://www.pressreader.co
m/czech-republic/mfdnes/20180728/2821063424
40286
O co vlastně usiluje v této
kauze dobřejovický spolek Za
naše Dobřejovice? Požádala
jsem tedy spolek o vyjádření.

Spolek
„Za naše Dobřejovice“
a stav v tak zvané
„komerční zóně“
Počátkem tohoto roku byl
náš spolek založen jako reakce na postoje některých

Na tomto 1,4 km dlouhém poli investor plánuje novou obchodní zónu. Po silnici má proudit
okolo 10 000 automobilů denně, většina směrem na dobřejovický Exit 8 D1.
zastupitelů a jejich podporovatelů, kteří projevují značnou vstřícnost vůči připravovanému
podnikatelskému
záměru v prostoru mezi D1
a nově vybudovanou slepou
komunikací od kruháku
u střelnice k novým protihlukovým stěnám.
Zónu odmítáme a jsme
připraveni, v případě, že
vstřícný postoj by v novém
zastupitelstvu převážil, chránit občany před tímto záměrem, o jehož dopadu na život Dobřejovic není třeba se
rozepisovat.
V dubnu tohoto roku jsme
Vás informovali o průběžném stavu celého území.
Stále platí, že soud dosud
nerozhodl o kasační stížnosti
Čestlic na zrušení části
územního plánu Krajským
soudem.
Podotýkáme, že Krajský
soud prohlásil zastavění
předmětné plochy za nezákonné z titulu využití plochy
s půdou bonity I. a II. pro jiné než veřejně prospěšné
stavby, což komerční výstavba není. Současně v rozsudku uvedl, že vzhledem k této
nezákonnosti je nadbytečné
zabývat se dalšími námitkami – dopravním zatížením,
hlukem, prachem, přírodními
podmínkami a dalšími.
Změna ÚP Čestlic č. 2, která
kopíruje obsah zrušené části
Změny č. 1, byla naším spolkem, Obcí Dobřejovice a spolkem „Krajina pro život“
z Průhonic, se kterým úzce
spolupracujeme, napadena.
V té souvislosti je nutné
ještě zmínit, že díky společ-

nému tlaku se podařilo
změnit stanovisko Středočeského kraje k vynětí půdy
ze ZPF, které již respektuje
rozsudek soudu. O podaných námitkách se dosud
nejednalo.
Za zmínku možná ještě
stojí, že bylo zahájeno správní řízení Českou komorou architektů s Ing. Arch. Z. Kindlem, zpracovatelem ÚP Čestlic, z podnětu nás a spolku
„Krajina pro život“ pro porušování některých zákonných
norem i Profesního a etického řádu ČKA.
Suma sumárum – změna
územního plánu v předmětném území není reálná.
■
Počátkem letošního roku
bylo v několika médiích publikováno, že komerční zóna
při D1 se v nejbližší době
začne stavět. Zmínil se o tom
i v Dobřejovickém zpravodaji občan Dobřejovic. Jaká je
skutečnost? Především je třeba uvést, že území, o kterém
píši výše, se dále uvedené informace netýkají.
V území, kde je platný
územní plán – zjednodušeně se dá říci, že se jedná
o prostor mezi D1, vybudovanými 2 protihlukovými
stěnami a okrajem Průhonic, jsou navrženy především dva velké komerční objekty
–
tzv.
„Kostka“
a „CP“. Zde nebyly Dobřejovice
účastníkem
řízení.
U „Kostky“, která má být
nejblíže k ulici Říčanská
v Průhonicích, je již platné
stavební povolení a „CP“,
má platné územní rozhod-

nutí. Tyto akce však byly
spolkem „Krajina pro život“
napadeny u soudu pro řadu
závažných pochybení a současně požádali soud o odklad platnosti rozhodnutí
stavebního úřadu.
Součástí těchto staveb je
i žádost developera o změnu
územního rozhodnutí, spočívající ve výjezdu na ulici Říčanská směrem ke stávající
obchodní zóně z již postavené komunikace vedoucí od
střelnice.
Rovněž to je napadeno výše uvedeným spolkem. K tomu je třeba dodat, že Ministerstvo vnitra vydalo stanovisko, že kolaudovány mohou být pouze všechny tři
(kromě výše uvedených ještě
sjezd z D1) komunikace najednou.
Z toho všeho vyplývá, že
případné stavby, pokud se je
někdy podaří v nějaké modifikované podobě v tomto území prosadit, jsou v nedohlednu. Nenechme se strašit PR
články developera.
Na závěr nám dovolte Vás
ujistit, že nadále bude náš
spolek ve spolupráci se spolkem „Krajina pro život“ hledat cesty k tomu, abychom
nikoliv planými řečmi, plánované změně územního
plánu a velkým stavbám zabránili.
Byli bychom rádi, aby i nové vedení Obce, vzniklé po
volbách, drželo dosavadní linii a spolky by nemusely suplovat státní správu.
Za naše Dobřejovice z .s.

www.dobrejovice.eu
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NesePte doma,
pojPte s námi
za kulturou
PřijAte se podívat na tuto
romantickou komedii plnou
vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků,
trapných nárazů na držku
a snění.

L

éto je pomalu pryč, horké dny jsou únavné,
ale večer se již trochu
ochlazuje a my vám nabízíme trošku kultury.

■ 30. 8. 2018 – navštivte s námi Kutnou Horu – doprava zajištěna, vstupné si
každý hradí sám. Odjezd
v 16 hodin z návsi v Dobřejovicích, je třeba si místo do
28. 8. 2018 zarezervovat na
tel. čísle 702 037 638.Stihneme prohlídku města i výbornou zmrzlinu s palačinkou.
VEČERNÍ
PROHLÍDKA
CHRÁMU SVATÉHO JAKUBA
začíná v 19 hodin, trvá asi 1,5
hodiny.
Je nutné připravit si vstupné:
● základní – 130 Kč;
● snížené (studenti od 15
do 26 let) – 90 Kč;
● děti do 15 let v doprovodu alespoň jedné platící
osoby zdarma
Vydejte se na cestu po nejstarším kamenném chrámu

Kutné Hory a nechte se oslovit kulturním i duchovním
dědictvím, jež tento kostel
střeží již po celá staletí.
Při prohlídce spolu s průvodcem projdete pohnutou
historii chrámu, dozvíte se,
jakým výzvám čelili jeho stavitelé, ale i jak spletitě se
právě v těchto zdech rozvíjela duchovní tradice klenoucí se přes celá staletí až
do našich dní.
Uslyšíte nádherné varhanní skladby a budete mít
možnost asistovat mistru
varhaníkovi při hře na vzácné barokní varhany, které se
dodnes pohánějí tzv. šlapáním měchů.
Uvidíte pozdně gotické
fresky ukryté za hlavním oltářem i na severní kruchtě,
v místech, kam se při běžné
návštěvě chrámu návštěvník
nedostane. To vše při jedinečné večerní atmosféře,
která hovoří zcela jiným jazykem než denní doba.

■ 15. 9. 2018 Vysavač
– Studio DVA divadlo – od 19
hodin, doprava zajištěna,
lístky je třeba rezervovat na
tel. 702 037 638
Bohumil Klepl v jedinečné
komediální
ONE
MAN
SHOW o zamilovaném uklízeči z nákupního centra.
Máte chu7 nechat si vysát
každodenní starosti z hlavy?

Začínáme 24. 9.

Výtvarka
pro malé i větší děti
Každé pondělí
16.30–18.00 hodin

Hurá na fotbal!
FK Sokol Dobřejovice zve na své podzimní domácí fotbalové zápasy. V nadcházejícím ročníku budou naši fotbalisté hrát
Okresní přebor a naše Béčko IV. třídu. Tak
neváhejte a přijPte povzbudit naše fotbalisty a staňte se dvanáctým hráčem.
Neděle 26. srpna 2018 od 17 hodin
Dobřejovice A - TJ AeroOdolena Voda
Neděle 9. září 2018 od 17 h

Dobřejovice A - SK Kamenice

Neděle 23. září 2018 od 16.30 h

Dobřejovice A - SK Viktoria
Sibřina

Neděle 2. září 2018 od 17 h

Dobřejovice B - SK Všestary

■ 4. 10. 2018 – Ženy
na pokraji nervového zhroucení – od 19 hodin Divadlo
Na Fidlovačce, doprava zajištěna, lístky je třeba si rezervovat na čísle telefonu
702 037 638
Muzikál na motivy slavného filmu Pedra Almodóvara,
je podle The Guardian ‘jedním z nejsilnějších a nejoblíbenějších představení londýnského West Endu.

kontakt: duhadobrejovice@gmail.com ☎ 702 037 638

T

vořivý ateliér, ve kterém mají děti možnost
kreslit, malovat a pracovat s různými materiály
pod vedením malířky a grafičky Jiřiny Šubertové.
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.

Neděle 16. září 2018 od 16.30 h Dobřejovice B - TJ Čechie Doubek

■ Kdy: pondělí 16.30–18 hodin
(možnost vyzvednutí dětí ze školky v Dobřejovicích
a předání zákonným zástupcům po skončení ateliéru)

Neděle 30. září 2018 od 16 h Dobřejovice B - TJ Sokol Škvorec B

■ Kde: Spolkový dům Dobřejovice (ulice U Kapličky)

Připravil Martin Čmolík
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■ Cena: příspěvek na materiál
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Spolkový
dům
Dobřejovice
Sousedská kavárna je v současné době mimo provoz
OBECNÍ KNIHOVNA vedená paní Vlastou Marcinkovou:
pátek 15.00–17.00 h

Aktuální informace 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

KERAMIKA s Niky Justovou
zahájení kurzů od pátku 14. 9. 2018
Keramika 1 - úterý 18.00–19.00
Keramika 2 -pátek 16.00–17.00
Keramika 3 - pátek 17.30–18.30
Přihlášky a informace: niki.justova@seznam.cz

Rozloučení s létem

8. 9. 2018

Obec Dobřejovice ve spolupráci
se spolkem Vodník
srdečně zve na Rozloučení s létem
u rybníka Skalník.

Na co se můžete těšit :
■ závody v rybolovu pro všechny kategorie
od 9.00 do 14.30 hodin
■ vyhlášení výsledků rybářské soutěže v 16.00 hodin
■ doprovodný program pro děti i dospělé
od 15 hodin po celé odpoledne a večer
■ hudba k poslechu i tanci
■ grilování ryb, opékání špekáčků, masa a další dobroty v průběhu celého odpoledne
Těšíme se na společné setkání

www.dobrejovice.eu
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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

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

Hasiči 150
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

INZERCE

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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■ ÚŘAD PRÁCE kontaktní pracoviště pro Prahu-východ
Zprostředkování zaměstnání: Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7 - Holešovice
Kontakty: Telefon: 950 151 111, Fax: 950 151 302
e-mail: posta@py.mpsv.cz
Úřední hodiny: PO a ST
ÚT a ČT
PÁ

08.00–12.00, 13.00–17.00 hodin
08.00–11.00 hodin
08.00–11.00 hodin
(jen noví uchazeči o zaměstnání
a pozvaní)

Hodí se

Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26,
251 01 Dobřejovice
Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
Úřední hodiny nově:
pondělí a středa
9.00–11.00 h
a 14.00–18.00 h
E-mail:
obec.dobrejovice@
volny.cz
www.dobrejovice.eu
Obecní Knihovna
Otevírací doba:
pátek 15–17 hodin
Pošta – Dobřejovice
Úřední hodiny:
PO, ÚT, ČT a PÁ
8–11 a 13–16 hodin
ST 8–11 a 13–17 hodin
Můj obchod
- na návsi
Otevírací doba:
Pondělí až pátek
6.45–18.00 hodin,
polední přestávka
12–12.30 hodin
Sobota 6.45–12.30 hodin
Sběrný dvůr
Dobřejovice
Otevírací doba: letní
období 1. 4.–31. 10.
po–pá 9.00–17.00 hodin
sobota 9.00–14.00 h
Zavřeno: neděle,
státní svátky
Příjem odpadů do zařízení Sběrného dvora Dobřejovice lze jednorázově
sjednat individuálně, po
vzájemné dohodě stran,
odlišně od platné provozní doby telefonicky na
603 168 974 (provoz SDD).
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