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Dobřejovický
zpravodaj
J

ako by to bylo včera, když jsem v prosinci minulého roku psal vánoční přání
Vám všem. Je kromě
rychle ubíhajícího času
smutné, že na aktuálnosti mého přání, pokud se týká života obce, se nic nezměnilo.
Má-li někdo Zpravodaj
schovaný a znovu si ho
přečte, dá mi za pravdu. Ale nechci se opakovat.

Přeji Vám, abyste v čase
před Vánocemi nepodlehli
shonu kolem úklidu, nakupování a pečení. I když všem
hospodyňkám, které ještě
pečou, přeji, aby se vánočka
a vánoční cukroví vydařilo.
Čas před Vánocemi by měl
být časem zklidnění a zastavení se. Jen tak si prodloužíme a vychutnáme čas radosti, čas Vánoc.
Přeji všem dětem radost
z dárků a vnímání lásky jejich rodičů, rodičům radost
ze svých dětí, všem radost
ze vzájemného setkávání
u rodinného stolu a vzájemné úcty a pochopení. Přeji
Vám, a+ nikdo z Vás není na
Vánoce sám.
Nespěchejme do nového
roku, užívejme si předvánoční a vánoční čas, nejkrásnější svátky v roce.
Jiří Kappel

www.dobrejovice.eu

přání Vánoce,
Život v obci

Vánoční

Přichází čas zázraků,
čas setkání, čas nadějí
i splněných přání…
Opět jsou tu Vánoce,
ten krásný čas rodinných setkání,
radostí z dárečků, čas porozumění,
slibů a předsevzetí…
Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho překvapení a hezkých setkání…
„Štěstí, zdraví,
pokoj svatý, vinšujeme vám...”

do roku 2016

Vánoce
přicházejí

Č

as Vánoc a adventu určitě skvěle
vystihuje
jedna
z nejznámějších písniček. Zná ji každý, vždy)
mnoho z nás si ji i velmi
často v tomto období
brouká.
Vánoce, Vánoce přicházejí
je velmi „nakažlivý“ refrén,
který určitě dokonale vystihuje každoroční koloběh vánočních příprav.
Je třeba uklidit, sehnat
dárky, stromeček, jmelí, napéci cukroví, nazdobit okna,
dveře a ještě stačit plnit
všechny pracovní povinnosti, které nikdo z nás nemůže
„pověsit na hřebík“ a vrátit
se k nim až po Vánocích.
Zkuste se trochu zastavit,
pobavit se, mít radost z maličkostí a užít si sváteční náladu a atmosféru tohoto
kouzelného období.
Redakční rada
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Zprávy ze zastupitelstva
Z

astupitelstvo se sešlo
na
jednání
19. listopadu 2015
a projednalo především
tyto body:

■ zprávu o uplatňování
změny územního plánu
Schválilo předložené materiály „Vyhodnocení projednávání návrhu zprávy
o uplatňování ÚP Dobřejovic“ a „Zpráva o uplatňování ÚP Dobřejovic“. Zpráva
shrnuje dosavadní průběh
jednání o změně číslo 2 ÚP
včetně stanovisek všech dotčených orgánů a organizací. Dalším krokem bude
zpracování návrhu Změny
číslo 2 ÚP.

■ zprávu o stavu
vodohospodářského
majetku obce
■ a) v zásobování pitnou

vodou je úroveň hospodaření na velmi dobré úrovni
(podíl nefakturované vody
nepřekračuje 10%). Stav
potrubí je dobrý, poruchovost je nízká a jeho kapacita dostatečná. Kvalita pitné vody je velmi dobrá.
■ b) v odvádění a čištění
odpadních vod je stav sítě
velice dobrý, výjimkou je
vysoké zatížení systému
a čističky odpadních vod
balastními vodami (vyšší
než 60%). Příčinou je především jednotná kanalizace v části obce.
■ c) stav ČOV je úměrný jejímu stáří, její kapacita je
naplněna,
neumožňuje
připojování dalších uživatelů; situace je řešena
probíhající stavbou, která
kapacitu rozšíří o 650 EO.
Některé potřebné opravy
budou řešeny v rámci rozšíření ČOV, u některých
zařízení bylo rozhodnuto
o jejich obnově a doplnění. Celkové náklady na tyto investice představují
cca 120 tisíc Kč.
■ d) kamerový průzkum
stokové sítě odhalil prasklé kanalizační potrubí
v ulici Skalická a oprava si

vyžádá cca 115 tisíc Kč.
Současně odhalil nesrovnalosti v počtu přípojek
v Březové, které řeší zákaznické oddělení 1SčV.

■ ceny vodného
a stočného na r. 2016
Pro rok 2016 byly schváleny ceny vodného a stočného
na úrovni cen roku 2015, to
znamená, že cena vodného
pro domácnost je ve výši
34,92 Kč/m3 a cena stočného
ve výši 47,46 Kč/m3.

■ ceny za svoz odpadu
v roce 2016
Ceny za odvoz komunálního i separovaného odpadu
pro domácnosti i pro obec
na rok 2016 zůstávají na
úrovni roku 2015. K jediné
změně dochází u bioodpadu,
kde za ceny roku 2015 bude
svoz jednou týdně namísto
dnešních jednou za čtrnáct
dní. Současně odsouhlasilo
umístění dvou kontejnerů na
svoz použitých jedlých olejů
a tuků. Podrobněji se dočtete v Obecním sazebníku
roku 2016 (vpravo).

■ koupi pozemkové
parcely č. 153/67
(pozemek pod čističkou)
Souhlasilo s uzavřením
smlouvy s ÚZSVM na odkup
pozemku parc. číslo 153/67
o výměře 1349 m2 za cenu
498 000 Kč.

■ stanovisko k jednání
o provozu obecní policie
Schválilo záměr uzavřít veřejnoprávní smlouvu s obcí
Vestec o výkonu úkolů obecní policie na území Dobřejovic. Jednalo by se o společný
provoz policie v obcích Dobřejovice, Modletice, Herink
a Popovičky.
Předmětem práce policie by
bylo zejména měření rychlosti, dodržování ostatních dopravních předpisů a dodržování obecních vyhlášek. Vlastní smlouva bude ještě schvalována na některém z dalších
jednání zastupitelstva.

Poplatky za svoz komunálního odpadu je nutno
zaplatit do konce měsíce ledna 2016 a poplatek za
psa pro rok 2016 do konce měsíce května.
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Ostatní termíny (bioodpad) budou
upřesněny v lednovém nebo únorovém zpravodaji.
www.dobrejovice.eu

■ doplnění redakční rady
Dobřejovického
zpravodaje
Vzhledem k rezignaci paní Kateřiny Hrdinové na
členství v redakční radě
Dobřejovického zpravodaje
byla do redakční rady schválena jako nová členka paní
Mgr. Romana Kmochová.

■ požadavek
na zveřejnění záznamu
z minulého jednání
zastupitelstva
Byl odsouhlasen požadavek pana Sklenáře, aby
byl zveřejněn audiozáznam
z jednání zastupitelstva
z 22. října.
Z tohoto důvodu obecní
úřad umožní každému občanu Dobřejovic poslech to-

Život v obci
hoto
záznamu
kdykoliv
v pracovní době na úřadě. Je
ale třeba se předem nahlásit
a počítat s tím, že záznam
trvá déle než tři hodiny.
Na jednání vystoupil také
npor. P. Jílek, vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR
v Nupakách. Seznámil přítomné s bilancí kriminality
v Dobřejovicích za uplynulý
rok. Stručný přehled o této
bilanci je uveden samostatně na straně 10 v tomto
Zpravodaji.
Příští jednání zastupitelstva se koná 17. prosince
a jeho hlavním bodem bude
rozpočet na rok 2016.
Jiří Kappel
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Stromy

Co v kronice nenajdete

v naší obci

S

tromy mají díky
své dlouhověkosti
a velikosti odedávna význam jako duchovní symboly, kulturní památky i jako orientační body.

Odedávna se stromy vysazují podél významných stezek, na rozcestích, u drobných sakrálních staveb (kapličky, křížky, kostelíky).
Již od středověku byly zakládány parky, v nichž byly
vysazovány různé původní
i nepůvodní druhy stromů,
včetně speciálně vyšlechtěných kultivarů.
Stromy (především duby)
na hrázích rybníků pomáhají
zpevňovat svými kořeny těleso hráze.
Výsadby stromů se často
využívají k pohledovému oddělení různých částí kulturní
krajiny, ale také se podílejí
na omezení hluku a znečištění. V rovné krajině pak plní funkci jako větrolamy.
Stromy – zelené plíce měst
i obcí. Strom za jeden letní
den vyprodukuje při fotosyntéze asi 1000 litrů kyslíku
(člověk za stejné období
spotřebuje při dýchání asi
300 litrů).
Výška stromů se pohybuje
od několika centimetrů po
více než 100 metrů. Nejvyš-

P

řed 38 – 26 miliony
lety se pravděpodobně vyvinul přímý předek psovitých šelem, byl podobný lasičce či tchoři a žil na stromech.

Již před 12 miliony lety bychom na naší planetě mohli
potkat velkou skupinu psů
u nichž bylo poprvé nalezeno stejné utváření chrupu jako u soudobého psa.
Z jedné zajímavé skupiny
psů malého vzrůstu pocházejí teriéři, špicové, knírači,
čau - čau i batavský pes. Z jiné skupiny větší a mohutnější pochází dnešní lovecké
plemeno (jezevčík, ohař, honič, ale i bišonek, pudl…).
Dnešní buldoci, bernardýni,
boxeři pocházejí z další odlišné skupiny.
Pes je první tvor, který je
domestikován už před 10
až 12 tisíci lety př. n. l.,
a tím byla připravena scéna

ším žijícím stromem je sekvoj vždyzelená, nachází se
v národním parku v Kalifornii s výškou 115,5 m. Strom,
který dosáhl největšího známého obvodu kmene na
světě, je tisovec Montezumův v jžním Mexiku s obvodem kmene 42 m a průměrem 14 m.
Obec Dobřejovice již v roce 2004 vydala obecně závaznou vyhlášku k ochraně
životního prostředí a veřejné zeleně, kde v příloze najdeme i stromy chráněné
státem, jako např.
■ topol bílý a černý – u hřiště
■ javor klen – u pošty
■ lípu malolistou – u „křížku“ a u zvoničky (kapličky) – právě ta v letošním
září podlehla náporu větru a kmen se rozlomil.
Dobřejovice mají hodně
zeleně, to potvrzují i návštěvníci, kteří se v obci zastaví,
bohužel i zde platíme daň
developerské činnosti, kde
zeleň mizí pod náporem staveb domů i skladištních hal.
Chraňme si životní prostředí a buWme rádi za každý vzrostlý strom- vždy+ kromě svého významu je také
hnízdištěm
nejrůznějšího
ptactva, bez kterého by svět
byl smutný a tichý.
Marie Sedláčková,
členka redakční rady

Naši

mazlíčci

pro neuvěřitelnou pestrost,
kterou máme dodnes. Psi
jsou jedni z mála tvorů na
světě, kteří o nás mají zájem a chápou naše emoce
a naši řeč těla.
Psa máme téměř v každé
rodině, u každého domku
a pro spoustu z nás, je „členem“ rodiny. V naší obci
s námi žije přihlášených
189 psů, z toho je zaevidovaných 50 plemen (vč. plemene Voříšek). Nejvíc je zastoupeno plemeno Yorkšír (16 psů). V těsném závěsu následuje Vlčák a Retrívr
(15), dále Jezevčík (14) a Teriér (10).
Nejčetnější jména jsou:
Max 4 krát, Qapka/Qapina
4krát, Sára 3 krát, Rex 3 krát,
Ben 3 krát. Obec má 27 ulic,

z toho přihlášené psy máme
v dvacetišesti ulicích.
Konkrétně ulice: Březová –
3, Čestlická – 8, Horní – 13,
Jesenická – 7, K Lesíku – 4,
Kaštanová – 19, Košumberk
– 5, Lipová – 7, Na Draškách
– 2, Na Návsi – 3, Na Průhoně – 6, Nad Mlýnským rybníkem – 3, Polní – 11, Příčná –
4, Skalická – 21, Slepá – 6,
Sportovní -7, Šípková – 1,
U Kapličky -5, U Křížku – 3,
U Parku – 2, U Potoka – 5,
U Zámku – 8, V Porostlým –
1, Vačkářová – 22, Žitná –
13. Žádný pes není přihlášen
pouze v ulici Nad Hliníkem.
Lze říci, že stejným tempem, kterým se zvyšuje počet
obyvatel v obci, roste i počet
psů. Letos oproti roku 2014
přibylo 9 nových psů. V roce

2013 bylo zaevidovaných
177, v roce 2012 jich bylo
170, v roce 2011 166 a v roce
2010 159. Za sledované období (5 let), máme nárůst
o rovných 30 psů.
Obecní úřad Dobřejovice
děkuje všem majitelům,
kteří splnili svou povinnost
podle Obecně závazné vyhlášky číslo 2/2010, o místním poplatku ze psa a poplatek pro letošní rok mají
uhrazen.
Taktéž, vyzíváme majitele
psů, kteří tuto povinnost
ještě nesplnili a svého psa
řádně nepřihlásili do evidence místního poplatku ze
psa, aby tak neprodleně učinili v úředních hodinách na
OÚ Dobřejovice nejpozději
do konce tohoto roku.
Provinilcům, kteří nevyužijí této možnosti, hrozí dodatečně navýšený výměr až
o trojnásobek místního poplatku.
Hana Prochová

www.dobrejovice.eu
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LISTOPAD

v mateřské škole Korálek
Poslední listopadový týden
jsme se vrátili k velmi oblíbenému čtení s babičkami “Celé Česko čte dětem”.
V neděli 29. listopadu
2015 jsme podle tradice
společně v obci rozsvítili
vánoční stromeček, kde se
uskutečnily vánoční trhy.
Děti se zúčastnily živého
betléma a zazpívaly si několik koled.
Poslední den v měsíci jsme
všichni vyrazili do Pěnkavova
dvora v Takoníné, kde byla
připravena čertovská pohádka a kde se děti seznámily
i s lidovými tradicemi.

Život v obci

T

ento měsíc nadešel
čas k uzamčení zahrady a uspání skřítků Podzimníčků.
Tato akce byla spojena
s tradičním lampionovým
průvodem, účast byla hojná.
Do jara nám budou skřítkové statečně hlídat naší oblíbenou zahradu.
O týden později nás navštívil divadelní soubor Hračka s pohádkou “Domek plný
pohádek”. Děti soutěžily
a ověřovaly si své znalosti
a dovednosti.

Lenka Macháčková,
za kolektiv MŠ

Tradiční LAMPIONOVÝ

PRŮVOD

V

letošním roce se
konal Lampionový průvod pod
taktovkou Spolku Dobřejovický Čtyřlístek. Večerní Dobřejovice se tak
6. listopadu rozsvítily
řadou světýlek, která
putovala vesnicí.
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Počasí ukázalo svoji vlídnou tvář a vytáhlo teploty,
s porovnáním s běžným listopadem, neuvěřitelně vysoko. Účastníci se začali
v 16.30 hodin scházet před
Mateřskou školou Korálek.
Všechny děti dostaly dárek, kterým byly fosforeskující brýle. Na místě bylo možné dokoupit i fosforeskující
čelenky. Nechyběl servis na
lampiony a pro nepřipravené
účastníky byly ke koupi komplet připravené lampiony
„vezmi a jdi“.
Všichni se před cestou posílili koblížky ze Staročeské
pekárny nebo domácím
strašidelným koláčem, to vše
se zapíjelo doma vyrobeným
pečeným čajem, pro dospělé
byl ve variantě s „kapkou“
alkoholu, vše zdarma.
Nejdříve pomohly děti paní Lence Macháčkové, ředitelce školky, uložila skřítky
„Podzimníčky“ do postýlek
z listí a po té byla zahrada
školky ručně vyrobenými klíči uzamčena na zimu.
Účast byla úctyhodná, na
večerní cestu Dobřejovicemi
vyrazilo 110 dětí, dále jejich
rodiče, prarodiče i známí.
Vyrazilo se dle plánu přesně v 17.15 hodin, to už byla
opravdová tma, ve které se
místy objevilo nějaké to nečekané překvapení. V ulici
Horní se po loučce procházela Bílá paní a Duch, kteří za
pomocí světýlek hledali další
oběti k věčnému strašení.

www.dobrejovice.eu

Všichni naštěstí prošli bez
úhony. Čarodějka, která se
usídlila v ulici Horní, se snažila vyčarovat si krásného
mládence a jiskrami a kouřem se to tam jen hemžilo.
Všechny děti se na ní sesypaly a kouzlo tak přerušily.
Na poli v ulici V Porostlým
se účastníkům zjevil Černokněžník, který po vyslovení
tajemného zaklínadla vyčaroval na setmělé obloze světelný koncert.

Závěrem se průvod vrátil
zpět ke školce, ale cestou
ještě musel překonat nástrahy terénu, kde zodpovědní
Jedájové ukazovali bezpečnou cestu nejen pomocí
svých světelných mečů. Po
18.00 hodině se členové
Čtyřlístku se všemi rozloučili
sladkou nabídkou domácích
koláčů.
Děkujeme všem za účast.
Připravil tým
Dobřejovického Čtyřlístku

Dobřejovický zpravodaj

Halloween v Dobřejovicích
P

Život v obci

ůvodní anglosaský
lidový svátek se
slaví 31. října, tedy den před křes)anským svátkem Všech
svatých.

V anglicky mluvících zemích se děti oblékají do
strašidelných
kostýmů
a chodí od domu k domu
s koledou. Tradičními znaky
Halloweenu jsou vyřezané
dýně se svíčkou uvnitř, čarodějky, černé kočky, strašidla,
příšery a jiné.
V Čechách oblíbenost Halloweenu v posledních letech
roste i přesto, že se zde neujala tradice koled. Vydlabané dýně svítí na přelomu října a listopadu před mnoha
domy a děti se oblékají do
čarodějnických či strašidelných kostýmů.
Pro všechny příznivce podzimních svátků si i tento rok
spolek Moderní Dobřejovice

připravil halloweenskou zábavu rozdělenou do dvou
večerů.
Ve středu jsme dlabali dýně, vytvářeli strašidýlka a popíjeli svařák. V pátek už bylo
vyzdobeno a mohlo se tančit
a bavit.
kompletní fotogalerie na
http://modernidobrejovice.
rajce.idnes.cz

Dlabání dýní
Ve středu 4. listopadu
2015 se v prostoru před
Obecním úřadem Dobřejovice uskutečnilo již druhé
„Dlabání
halloweenských
dýní“ s doprovodným programem. Pro všechny, kteří
se chtěli potkat se svými
sousedy, jsme připravili vytápěný stan, ohniště pro zahřátí, teplé nápoje a drobné
domácí pohoštění.
Dýní byl dostatek, a kdo si
nepřinesl vlastní, mohl si ji
přímo na místě zakoupit.
Mohli jste si tu půjčit náčiní
pro
dlabání
dýní
a vybrat svíčky. Všechny individuální i kolektivní výtvo-

ry se vydařily a soutěžních
dýni se nakonec sešel plný
stůl. O nejvydařenější vyřezané dýni rozhodovali svým
potleskem všichni přihlížející
a výhra zaslouženě putovala
k paní Simoně Fleisnerové
a Tobíkovi.
Pro nejmenší jsme připravili dílničku, kde si děti vyráběli papírové netopýry nebo
svítící strašidýlka. Všichni
měli plné ruce práce a mohli
se těšit na pokračování Halloweenu v pátek
při Halloweenském halali.

Halloweenské
halali
Jako vyvrcholení Halloweenu v Dobřejovicích jsme si
pro veřejnost připravili v pátek 6. 11. Halloweenské halali. Tedy oslavu, tanec i promenádu masek.
Vzhledem k očekávané
velké návštěvnosti jsme nic
nepodcenili a připravili maximální zázemí pro pohodlí
malých i velkých účastníků
akce. Vytápěné stany, strašidelné dekorace, kompletní
servis občerstvení, diskotéku
i opékání buřtů.
Pro všechna malá
strašidla

byla připravena dětská diskotéka, která vyvrcholila položením červeného koberce
a promenádou strašidel. Nebylo to jednoduché, ale bylo
zvoleno
nejvícetancující
a nejděsivější strašidlo. Červený koberec byl nakonec
parketem i pro rodiče. Celý
večer moderoval a hrál zastupitel Martin Sklenář. Zábava byla v plném proudu
do pozdních nočních hodin.
Malá strašidýlka zaujalo
opékání buřtíků a přikládání
dřeva do ohně. Pro děti i dospělé bylo nachystané domácí sladké i slané občerstvení,
nařezané buřty a nápoje.
Večer jsme si s vámi užili
a máme hezké vzpomínky. Děti už se těší na
další strašidelný večírek.
Hojná účast na akcích
potvrdila, že se Vám akce líbí. My zase slibujeme, že v nich budeme
pokračovat. Na viděnou příště!
Tým Moderních
Dobřejovic

www.dobrejovice.eu
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Přicházejí
k nám

Vánoce

29. listopadu 2015 se rozsvítil vánoční
stromek i v obci Dobřejovice. Na vánočních trzích
nechyběly věnce, svícny, zvonečky, nazdobené perníčky a domácí cukroví.
Bylo možné ochutnat jelita, jitrnice a tlačenku. Všichni si pochutnali na dobrém
svařeném vínu, čaji, koláčích.
Lidé se dobře bavili, popovídali si a poslechli si koledy.
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Děti si mohly vyrobit sněhuláky v dílničce, kterou zejména pro ně připravily Moderní Dobřejovice.
Opravdové překvapení si
pro obyvatele Dobřejovic při-

pravil tento rok Spolek Dobřejovický Čtyřlístek. Živý Betlém přinesl do očí všem návštěvníkům radost i zaujetí.
Velké poděkování patří
i všem dětem a pracovníkům z dobřejovické mateřské školky. Podíleli se totiž
na programu během rozsvícení vánočního stromku.

❄❄❄

Pro většinu z nás vánoční
trhy a společné rozsícení
stromečku uprostřed města
nebo obce opravdu znamenají příchod vánoční atmosféry do našich příbytků
a čas na společné setkávání.
Málokdo však ví, že pouliční trh spojený s příchodem adventu má původ ve
středověku.
Z Německa a Rakouska se
postupně začal šířit do ostatních zemí a během času se
stal již nedílnou součástí vánočních tradic spousty lidí.
V dávných dobách sloužily
trhy na začátku zimy k vytvoření zásob. Lidé potřebovali nejen potraviny, ale

Dobřejovický zpravodaj
Život v obci

(Inzerce)

i mnoho dalších věcí, aby
přežili tuhou zimu.
Chtěli si také popovídat
a dozvědět se novinky ze svého okolí. Mnohdy se na trzích uskutečnil i soud se zloději a podvodníky a lidé tak
byli přítomni pranýřování.
Pro obyčejné lidi byla návštěva vánočních trhů slavností a byla spojena i se svátečním oblečením. Trhy se
stávaly důležitým komunikačním a společenským místem.

❄❄❄

Lidí se u nás v obci sešlo
dost a je jim třeba poděkovat, že si nenechali ujít společnou tradiční akci Příště
budeme muset objednat jen
a jen lepší počasí. Všem, kteří pro nás akci připravili
a realizovali, děkujeme.
Libuše Charvátová
redakční rada

7
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Rej Dobřejovických čertů
V

sobotu 28. listopadu jsem se zúčastnil akce čertů
ve skále u rybníka Skalník a protože se mi tato akce velmi líbila, tak
jsem požádal o rozhovor šéfa pekla Lucifera.
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■ J. K.: Lucifere, co Vás
to napadlo uspořádat tuto exkurzi u Vás v pekle?
■ Lucifer: Mí čerti, kteřé
půjčuji každý rok Mikulášovi
k návštěvám u dětiček doma, se v pekle už tak nudili,
že mě požádali o nějaké
rozptýlení. Tak jsem jim radši vymyslel práci a to, že se
budou starat o děti, kterým
budou nahánět strach při
návštěvách s Mikulášem.
■ J. K.: O čertech se říká, že jsou líní a nechtějí
pracovat, tady ale pracovali všichni. Jak to?
■ Lucifer: To se o čertech jen říká, oni také musí
pracovat,
aby
všechno
v pekle fungovalo tak jak
má. Takže dětem rozdávali
špekáčky, které nám do
pekla dodala firma Maso
a uzeniny Horáček z Průhonic a rodičům podávali další
občerstvení, které dodala
Hospoda Na Hřišti. A kontaktů s peklem se každý bojí,
tak to dodaly radši zadarmo.
■ J. K.: No to je dobře,
ale vy jste za to vybírali
peníze.
■ Lucifer: To je pravda,
ale peklo není všemocné,
jak se říká, musí také platit
energie a plyn, který je nutný k ohnivým efektům a na-

www.dobrejovice.eu

še smečka pekelných psů také něco stojí.
■ J. K.: Nepřekvapilo
vás, kolik dětí s rodiči
i prarodiči na exkurzi do
pekla přišlo?
■ Lucifer: Tak to mě teda opravdu překvapilo, asi
to bylo tím, že se z pekla
předtím ještě nikdo nevrátil.
Tak tenhle „ Den otevřené
pekelné brány“ kde se ještě
u vchodu rozdávaly propustky z pekla (brzo také došly),
chtěla veřejnost využít.
■ J. K.: Ale neukázali
jste peklo v úplně jiném
světle, než opravdu je?
■ Lucifer: To trochu jo,
to naše peklo není takové
hezké.. Ale nádherný prostor skály kterou jsme měli
pouze zapůjčenou, obraz
pekla trochu zkreslil.

■ J. K.: Lucifere poslední otázka. Počítáte s tím,
že takovou akci ještě zopakujete?
■ Lucifer: To se uvidí,
jak bude potřeba. Účast lidských bytostí byla tak veliká
a eventuálních hříšníků je
tolik, že je nutné existenci
pekla neustále připomínat.
Lidské bytosti by si to měly uvědomovat a chovat
se ke svému okolí slušně
a ohleduplně. Když se budou takto chovat, tak se mí
čerti budou nudit a budou
pořádat takovéto vydařené
akce.
■ J. K.: Lucifere já Vám
děkuji za rozhovor, a přeji Vám, abyste tedy té
práce měli co nejméně.
Rozhovor s Luciferem vám
zprostředkoval Jan Krejčí.

Dobřejovický zpravodaj

Život v obci

Svatomartinská
R

zábava

ok s rokem se sešel
a já se opět ocitla
na myslivecké akci. Tentokrát jsem běhala mezi stoly a starala
se o blaho všech hostů.
A že jich bylo.

Husa patří k svatomartinskému posvícení stejně jako
svatomartinské víno a koláče. Není tedy divu, že se na
tradiční Martinské zábavě
v Modletickém zámku podávala pečená husí prsa
a lokše či domácí paštika
z husích jater s malými
houstičkami.
Pivo teklo proudem a pár
lahví toho lahodného vínečka se také vypilo. Nechyběla
tombola, ve které bylo opět

možno vyhrát zajíce, bažanty a spoustu dalších „užitečných“ věcí.
Zábava byla výtečná, lidí
mnoho, kapela skvělá. Vzpomínám si, že se v pohádkách velmi často zjevovaly

pekelné mocnosti v podobě
krásných, ale úlisných mládenců v zeleném, kteří
uměli vařit čaje z všelijakých
čarovných bylin.
Pokud chtěl mít myslivec
dobrou mušku, musel prý

svařit jeřabiny s octem a vodou ze tří studní a vymýt
mušku své pušky. Pak trefil
vše, co se pohnulo. Cíl nikdy
neminul.
Na myslivecké zábavě se
žádný převlečený čert sice

neobjevil, ale já si přesto odnesla opět skvělé zážitky.
Pracovní doba mně utekla
jako voda.
Díky, myslivci.
Anežka Charvátová,
Dobřejovice

www.dobrejovice.eu
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■ Kdo také žije v Dobřejovicích

P

aní Julie Gutová se
do Dobřejovic přivdala před 32 lety.
Má dva dospělé syny
a od nepaměti pracuje
v Mateřské škole v Modleticích a již 27 let ve
funkci ředitelky.

Školka pod jejím vedením
vykazuje trvale výborné výsledky ve výchovně vzdělávací práci. V „její školce“ je
radost pobývat. Úžasná výzdoba, klid, přátelská atmosféra a parta lidí (učitelky,
děti i jejich rodiče), kteří
táhnou za jeden provaz, umí
se společně bavit, tvořit i vychovávat naše nejmenší.
Školka v Modleticích se zapojila do projektu Babička
a dědeček do školky, který
pořádá nezisková organizace Celé Česko čte dětem. Ba-

Život v obci

bičkám kreativně vyzdobený
pohádkový klobouk rozhodně slušel a paní ředitelka
mohla mít ze svého vlastnoručně vyrobeného výtvoru
radost.
Školku jsem navštívila,
s Julinkou (jak ji děti oslovují) si povídala o všem možném (učitelky se nezapřou).
Byla jsem velmi překvapená samostatností předškoláků a udivena i tím, že kouzelná slůvka „ děkuji a prosím“ jim nikdo z dospělých
nemusí připomínat.
Na každém kroku bylo cítit, že děti, rodiče i ostatní
zaměstnanci (i bývalí) mají
svoji Julinku moc rádi. Může
si přát i „modré z nebe“
a dostane ho. Rozhodně sklízí plody své pedagogické
práce, empatického a vstříc-

Na rodičích je, aby ve spolupráci s mateřskou školou
zajistili především to, aby se
jejich dítě na školu těšilo
a bylo schopné samostatně
zvládat všechny své školní
povinnosti.
■ Co by tedy děti měly
před vstupem do první
třídy zvládat především?
Měly by být samostatné
v oblasti sebeobsluhy, udržovat si pořádek v osobních
věcech a vydržet se soustředit i u činností, které nepatří zrovna k jejich nejoblíbenějším.
Co se jazykové výbavy
malého školáka týče je důležitá především správná
výslovnost všech hlásek,
bohatá
slovní
zásoba
a schopnost dítěte bez zábran komunikovat s dětmi
i dospělými.
Pro budoucí psaní zase
správné držení tužky. Malý školáček by se měl také
umět orientovat v prostoru a čase.
Každé dítě by si mělo
být vědomo svých hodnot,
umět se prosadit, ale záro-

Julie Gutová
ného jednání. Přála bych si
chodit znovu do školky a mít
také takovou Julinku.
Vzhledem k tomu, že se
blíží doba zápisů do prvních
tříd, zajímalo mě, jak připravenost dětí na školu hodnotí obecně právě ředitelka
mateřské školy.
■ Na co by neměli rodiče opravdu zapomínat
a co je pro děti v předškolním věku do budoucna největší devizou?
Já osobně maminkám kladu na srdce, aby si uvědomily, že číst, psát a počítat se
jejich děti naučí ve škole.

veň být schopno respektovat i toho druhého.
■ A jak toho všeho lze
dosáhnout?
Velice snadno – snažte se
svému dítěti zajistit klidné
rodinné prostředí, ve kterém
se celá rodina společně podílí na běžných činnostech. Zajistěte dětem dostatek volného pohybu, čtěte jim, rozmlouvejte s nimi, podporujte
je v tom, v čem jsou jedinečné a ony vám to jednou vrátí, To radím maminkám v naší mateřské škole já.
Děkuji za pozvání i za rozhovor.
Charvátová Libuše,
redakční rada

Stručná zpráva
k bezpečnostní situaci v Dobřejovicích

P

olicie České republiky Obvodní oddělení
Čestlice eviduje v letošním roce 2015 celkem 18 skutků, které byly prověřovány jako trestné činy.
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Jedná se o:
4x trestní řízení spojené s náhlým úmrtím (věc řeší
Oddělení služby kriminální policie a vyšetřování)
5x podvodné jednání
7x majetkový trestný čin
1x pomluva
1x výtržnictví

www.dobrejovice.eu

a dále eviduje 9 oznámení, která mají povahu přestupku a zároveň na území obce bylo uloženo 45 blokových
pokut, všechny za drobné přestupky v dopravě.
Vzhledem k tomu, že zdejší součást Policie ČR eviduje k 18.11. t.r. 305 trestných spisů, lze konstatovat, že bezpečnostní situace v obci je velmi dobrá
v porovnání se skutky, ke kterým došlo mimo území naší obce.
Jedná se jen o jednotlivé skutky, které nejsou páchány
Obvodní oddělení Policie ČR, Nupaky
v sérii.

Dobřejovický zpravodaj

OKÉNKO redakční rady
Dobřejovického zpravodaje

M

ilé čtenářky, milí
čtenáři, vážení
občané, vážené
zastupitelstvo, již rok se
podílím na přípravě Dobřejovického zpravodaje.
Bylo úžasné sledovat rozvoj obce na poli kulturně
sportovním a sociálním. Lidé
se začali podílet na dění
v obci nejen prostřednictvím
práce spolků, ale i kulturní
komise obce.
Někteří se zapojili jako zastupitelé jiní jen a jen jako
obyčejní lidé, kteří pomohou
s přípravou akce pro děti či
dospělé nebo nabízí využití
svých schopností či své firmy
ve prospěch dobré věci.
Všechny akce v obci měly
hojnou účast a bylo jedno,
kdo akci připravil. Všem,
kteří akce připravují i těm,
kteří se jich účastní, patří obrovské poděkování. Podílí se
totiž aktivně na životě obce
a to je moment, který lidi
stmeluje.
Pokud se lidé aktivně zapojí do dění v obci, rychleji a

snáze se s ní a s životem v ní
i ztotožní.
Práci na zpravodaji věnuji
mnoho času, je financován
z prostředků všech daňových
poplatníků, proto by měl
zprostředkovávat čtenářům
názory všech.
Nechtěla bych však čtenáře Dobřejovického zpravodaje vystavovat neustálému
dohadování, vyčítání si něčeho, co se možná ani nezakládá na pravdě, ani vzájemnému podezírání.
Možná by bylo dobré si
uvědomit, že každá mince
má dvě strany, každý problém je možné nahlížet
z různého úhlu pohledu a
každá situace může být řešena mnoha způsoby.
Ráda bych proto na tomto
místě požádala všechny dopisovatele zpravodaje o toleranci, respekt a vzájemnou
úctu jednoho k druhému .
Při své práci jsem zjistila,
že není možné v tak malé
obci jako je ta naše pracovat
s jedněmi lidmi a pro jedny

Redakce Dobřejovického zpravodaje obdržela příspěvek zastupitele
Martina Sklenáře s názvem Audio
záznam z 13. zasedání zastupitelstva
obce, který by měl dát občanům
možnost ověřit si pravdivost informací prezentovaných starostou obce.
Za příspěvek děkujeme, avšak vzhledem
k tomu, že otázka pravdivosti informací

T

ak nám skončila polovina sezóny 2015
až 16. Každý z týmu
sehrál celkem patnáct
zápasů (z toho sedm doma a osm venku).

Áčko má bilanci čtyř vítězství, tří remíz a osm proher s celkovým skóre 39:44
a je v polovině soutěže na
13. místě Okresního přeboru se ziskem 15 bodů.
Nejlepší střelci mužstva
jsou Jiří Hádek (10 branek),
Jiří Schuster (5), Petr Majer
(4), Martin Richter (4)...
Béčko se po podzimní
části se nachází na vynikajícím prvním místě IV. třídy
skupiny B s 32 body a náskokem dvou bodů před druhým Ondřejovem B. Vstřelilo také nejvíce gólů - 75
a 26 jich inkasovalo.
Nejlepšími kanonýry jsou

lidi bez vzájemné spolupráce.
Nejsou vaši lidé a naši lidé,
vaše děti a naše děti, vaše
obec a naše obec. Jsou jen
jedny Dobřejovice a jejich
obyvatelé, kteří mají právo
na informace, které jim budou podávány objektivně a
nezkresleny
hodnocením
jednotlivých pisatelů.
Každý čtenář si umí udělat
obrázek sám a sám určitě zaujme k řešenému problému i
příslušné stanovisko, které
odpovídá jeho názoru na
danou věc..
Věřím, že se všichni v nadcházejícím roce začneme
chovat opravdu rozumně,
budeme naslouchat jeden
druhému a nebudeme se navzájem osočovat. Nestojí to
totiž za to.
Přeji nám všem mnoho
krásných akcí, nezapomenutelných zážitků a úsměvů na
tváři při čtení Dobřejovického zpravodaje v roce 2016.
Charvátová Libuše,
Dobřejovický zpravodaj

uváděných panem starostou byla ve zpravodaji již řešena, rozhodla se Redakční rada příspěvek ve vánočním zpravodaji neotisknout a umožnit občanům seznámit se
s jeho zněním v úředních hodinách na
Obecním úřadě Dobřejovice. Současně je
možno se na tomto místě seznámit i s audiozáznamem z jednání zmiňovaného zastupitelstva.
Redakční rada

FK Sokol Dobřejovice
Ondřej Rosák s 19 zásahy,
Lukáš Vácha (13), Miroslav
Hluchý (9)...

LISTÁRNA

Kodex
chování
v Dobřejovickém
zpravodaji
Vážení čtenáři
Dobřejovického
zpravodaje,
navzdory tomu, že
Pravidla pro vydávání
zpravodaje v části Tematické
zaměření
a obsah zpravodaje
umožňují
otisknout
příspěvky a názory občanů, vztahující se zejména k životu a dění
v obci, její historii budoucnosti, apod. (dále
jen “příspěvky”) a názory členů zastupitelstva na řešení aktuálních problémů v obci,
je zpravodaj již delší
dobu zaplevelen příspěvky – spíše by se dalo říci – vzájemnými
výpady a nejrůznějšími
pomluvami zejména
z řad zastupitelů – občas i občanů, pokud se
příslušné téma týká
právě jich.
Právě proto si redakční rada vyhrazuje
právo po konzultaci
s
autorem
krátit
a upravovat příspěvky
na menší plochu zpravodaje, při zachování
obsahu sdělení.
Slušní přispěvovatelé pochopí, ti ostatní si
musí zvyknout.
Marie Sedláčková
Dobřejovický zpravodaj

Dobřejovický fotbal

Do druhé poloviny soutěže přejeme oběma mužstvům mnoho úspěchů.

Listopadové výsledky:
Velké Popovice A - Dobřejovice A 2:2

30 diváků,

Dobřejovice A - Odolena Voda

1:6

(1:1)

59 diváků,

Radonice A - Dobřejovice A

1:0

(0:0)

55 diváků,

Hrusice B - Dobřejovice B

2:3

(0:2)

60 diváků,

Dobřejovice B - Kamenice B

8:2

(5:0)

45 diváků,

Březí -Dobřejovice B

4:1

(2:0)

25 diváků.
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Martin Čmolík, zastupitel
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Dobřejovický zpravodaj
Důležitá číslavvvv
Porucha vody
a kanalizace
840 111 322
Porucha elektřiny
840 850 860
Porucha veřejného
osvětlení – Eltodo
800 101 109

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

Porucha plynu
272 767 300

Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

SOS 112

Kontakty: Telefon: 284 005 401, Fax: 284 005 404
E-mail podatelny: posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh

Hasiči 150

■ ÚŘAD PRÁCE kontaktní pracoviště pro Prahu-východ

Záchranná služba 155

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)

Policie 158
Policie Nupaky
služebna 974881750,
602306298,
hlídka v autě 727968532

VÁNOČNÍ

PRODEJ kaprů
Občanské sdružení Vodník

i letos
bude prodávat
kapry z Blatné.
oznamuje, že

Prodej začíná v pondělí

21. prosince 2015
na parkovišti před hřištěm
FK Sokol Dobřejovice.

Hodí se
Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26,
25101 Dobřejovice
Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
Úřední hodiny:
pondělí a středa
14.00–18.00 hodin
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.
pondělí–pátek
9.00–16.00 hodin
sobota 10.00–14.00 h
neděle a státní svátky
zavřeno
21. 12. 2015–4. 1. 2016
ZAVŘENO
Příjem odpadů do zařízení Sběrného dvora
Dobřejovice lze jednorázově sjednat individuálně, po vzájemné
dohodě stran, odlišně
od platné provozní doby telefonicky na čísle
603 168 974 (provoz
SDD).

Měsíčník
Dobřejovický zpravodaj,
prosinec 2015
Vychází 10. 12. 2015
Vydává obecní úřad Dobřejovice,
Na návsi 26, 251 01 Dobřejovice
číslo registrace MK ČR E 19932
Odpovědná redaktorka:
Libuše Charvátová
Grafická úprava a kompletní
předtisková příprava:
Jiřina Šubertová
Tisk: ARCHTISK
Náklad: 385 výtisků
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je 25. prosince 2015
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