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Dobřejovický
zpravodaj
Je to jako pohádka,
když se začne život děátka.
Přinese lásku, radost i smích,
stane se pokladem rodičů svých.
A děátko má všeho dost,
v životě jen pro radost.
Zdraví, štěstí, veselosti,
jak v dětství, tak v dospělosti.
Rodičům a radost dělá,
budoucnost ho čeká skvělá.
Celý život bez nesnází,
a ho úspěch doprovází.
Milý tatínku a milá maminko,
narodilo se Vám překrásné miminko!
My mu přejem:
stálý úsměv na líčku,
k tomu klidnou dušičku,
v očích jenom třpyt a jas,
v puse extra silný hlas,
a se rychle rozkoukává,
radosti Vám přidělává,
zdravíčka mu přejem moc
a Vám klidnou každou noc...

www.dobrejovice.eu

Vítání občánků
N

ádherné sobotní odpoledne
25. 3. 2017 plné sluníčka bylo
předehrou k malé slavnosti Vítání občánků, které se odehrávalo jako
obvykle v prostorách obecního úřadu.
Tentokrát bylo vítání spíše komorní,
nebo jsme vítali tři nové občánky:
Denisku Gruber, Bertíka Nejedlého
a Martínka Veselého
Do zasedací místnosti, vyzdobené
obrazy malovanými na hedvábí žáky
základní školy Navis, vítané občánky
doprovodili spolu s rodiči i babičky
a prababičky.
Slavnost probíhala dle tradičního
scénáře, žáčci z MŠ Korálek přednesli
pásmo básniček a písniček, pak se ujal
slova pan starosta, který popřál novým
občánkům, mimo jiné, šastné a spokojené dětství v naší obci.

Život v obci
Proslov pana starosty zaujal i vítaného občánka Martínka Veselého, který
pozorně poslouchal a vtipně se do proslovu zapojil.
Následovalo předání pamětního listu a pamětní mince, dárečků, růžičky
maminkám a podpisy do pamětní knihy, slavnostní přípitek a několik fotek
na památku „novopečených Dobřejováčků”.
Tímto moc děkujeme všem, kdo se
na přípravě slavnostního odpoledne,
za které Vítání občánků považujeme,
děkujeme a především děkujeme rodičům, že se rozhodli své potomky v naší
obci přivítat.
Pavla Mikušková, Oksana Kyselová
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Zprávy ze zastupitelstva
Život v obci

Z

práva z jednání zastupitelstva obce ze dne
6. dubna 2017

■ Hlavním bodem jednání bylo projednání Závěrečné účtu obce a účetní závěrka
za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 provedená odborem kontroly
Středočeského kraje.
Ze Závěrečného účtu obce
a účetní závěrky plyne, že
příjmy obce celkem byly proti plánovanému rozpočtu
vyšší o 3 604 592 Kč. Proti
schválenému rozpočtu byly
vyšší
především
příjmy
z DPH a daně z příjmu fyzických i právnických osob.
Výdaje celkem byly oproti
plánovanému rozpočtu vyšší
o 4 488 392 Kč. Jednalo se
především o investiční výdaje v rámci projektu Spolkového domu a multifunkční-

ho hřiště, výstavbu dětského
hřiště před FK a neinvestiční
výdaj na havarijní opravu
kanalizace v ulici Kaštanové.
Výsledek hospodaření skončil v roce 2016 přebytkem ve
výši 2 263 200 Kč, o který se
zvyšuje rezerva obce na investiční akce v budoucím
období.
Předložená Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, obsahuje 3 nedostatky, na které bylo upozorněno pří dílčí
kontrole a které nemohly
vzhledem k jejich charakteru již být odstraněny. Ostatní nedostatky z dílčí kontroly byly odstraněny.
Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet obce
a účetní závěrku za rok 2016
včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání
hospodaření
obce za rok 2016 bez výhrad.

■ participativní rozpočet
II. kolo
Zastupitelstvo schválilo vyhlášení II. kola Participativ-

Dobrá zpráva
T

ěsně před redakční uzávěrkou tohoto čísla Dobřejovického zpravodaje jsme dostali velice potěšující zprávu od Krajského soudu v Praze.

Tento soud 27. 4. 2017 rozhodl, že se změna č. 1
Územního plánu Čestlic ruší v textové i grafické části
vymezující plochu Z12c (viz plánek).
Zatím neznáme odůvodnění, bude doručeno do
jednoho měsíce. Vše podstatné o „stavbě“ u dálnice
se dozvíte v příštím čísle Dobřejovického zpravodaje.
Jiří Kappel a Honza Krejčí
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ního rozpočtu, jehož vítězné
projekty budou realizovány
v roce 2018 a v rozpočtu obce na něj bude vyčleněno
250.000 Kč
Aktualizovaná
pravidla
pro podání návrhů budou
vyvěšena na stránkách obce.
Při této příležitosti informoval pan Krejčí o stavu realizace vybraných projektů
z participativního rozpočtu
z I. kola. Gril ve skále i „cvičící stroje“ by měly být
k užívání připraveny do
konce května tohoto roku.

■ úprava zadání změny
regulačního plánu č. 1
Zastupitelstvo
schválilo
upravenou změnu regulačního plánu v lokalitě Nad
Pražskou cestou.
Změna se týká pozemků
parc. č.: 735/14 a 735/15.
Původně zde měla být
kromě ordinací – plánována
pediatrická a dětská stomatologie a kavárny i malá mateřská školka. Školka je
schválenou změnou z plánu

vypuštěna. Důvodem je, že
investor vybuduje na vedlejších pozemcích, parc. č.
735/5 a 737/19 větší mateřskou školku u které již požádal o spojené územní a stavební řízení.
Investor poskytne obci
sponzorský dar ve výši
50 000 Kč.

■ kontrolní výbor
v plném obsazení
Zastupitelstvo zvolilo za
člena Kontrolního výboru
pana Mgr. Jiřího. Šandu, bytem Vačkářova 269, Dobřejovice.
Pan Mgr. Jiří Šanda je absolventem Masarykovy university. Působil jako profesionální sportovec a reprezentoval Českou republiku v judu.
V současné době je jednatelem ve dvou firmách.
Další jednání zastupitelstva se bude konat 18. května tohoto roku.
Jiří Kappel, starosta obce

Úklid obce

J

ako každý rok (patnáctý) myslivci z Dobřejovic a OÚ pořádali v sobotu 1.dubna celoobecní brigádu na úklid
obce a okolí. A jako každý rok se zase sešli stále stejní,
ale i úplně noví brigádníci z řad občanů Dobřejovic.
Někteří, kteří tento den
nemohli přijít, se na obci
přihlásili k určité lokalitě,
kterou uklidili ještě před
touto brigádou.
Je výborné, že stále přicházejí noví účastníci brigády a je nás tím pádem
stále více a světe div se, je
v obci a okolí stále menší
množství odpadu.
Tato nepřímá úměra něco znamená. Za to Vám
všem patří můj dík. Tento
rok jsme sebrali „pouze“
800 kg odpadu a to
i v místech, které jsme ještě nikdy neuklízeli. Jsem
velice rád, že se do této
akce zapojují i děti, které
to berou jako hru – kdo
toho sebere víc. Ale my je
tím i učíme, jak se ke svému okolí chovat.
Pro nás všechny, kteří se
na tomto úklidu podílíme
je strašné, že ta naše vesnice zůstane uklizená pouze
pár dní- (přiložené foto
z 28. 4.).
A také samozřejmě děkuji i starostovi, že po úklidu brigádníkům zase rozdával buřty a zajistil výborné počasí.
Honza Krejčí
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Duben v mateřské školce Korálek

J

aro děti v Mateřské škole přivítaly pohádkou
“Jak Oskárek našel petrklíč”. Všechny děti pomáhaly jarním vílám rozpouštět kry, foukaly jako vánek, vítr i vichřice.
Také si zahrály na sluníčko, probouzely první jarní
kytičky a víly je na oplátku

S

polek
Dobřejovický
Čtyřlístek na sobotu
8. dubna, kdy se od
15.00 hodin konala Velikonoční dílnička, pozval Lenku Hamajdovou. Ta za dětmi přijela s hudebním pořadem s názvem Hody hody doprovody.

Děti se zábavnou formou
seznámily s tradicemi, které
se spojují s oslavou jara
a především s obdobím Velikonoc. Aktivně se zapojily
do programu, zpívaly, hrály
na hudební nástroje, doprovázely písně pohybem
a hodovaly.
Představení bylo tak poutavé, že se zájmem přihlíželi
i rodiče a prarodiče. Po ukončení interaktivního programu
se malí i velcí účastníci pustili
do tvůrčích aktivit, které nabízela velikonoční dílnička.
Nechybělo neodolatelně
sladké zdobení perníčků,
tentokrát upečených ve
tvaru kuřátek, slepiček, kohoutků, vajíček nebo králíčků, kterých Jía pro děti napekla přes 200 kusů. Malí
tvůrci barevné zdobení na
perníčcích většinou ani nenechali uschnout a na místě
je snědli.
Vajíčka vyfouknutá i ta
umělá se zdobila např. pomocí bavlnky a pestrého

ozdobné květináčky, do
kterých společně zasely velikonoční osení.
Také se celý měsíc věnovaly projektu „Motýlí farma”, kde mohly každý den
pozorovat motýlí vývoj od
larvy přes zakuklení až po
zrození motýla.
Průběh vývoje kreslily do
zhotovených knížek, skládaly origami, prohlížely si
encyklopedie a dozvídaly se
naučné informace o životě
motýlů.
Z mladšího oddělení se děti věnovaly projektu „Želví
život”. Vyrobily si želvičky,
se kterými závodily. Krmily
živou želvu ve třídě a povídaly si o jejím životě.
Za kolektiv MŠ
Lenka Macháčková

nechaly přivonět k jarním
bylinkám.
Přestože nám v měsíci
dubnu počasí příliš jarních
slunečních dnů nedopřálo,
děti mohly pozorovat probouzející se jarní přírodu ve
třídách.
Ve starším oddělení si
předškoláci vytvořili krásné

Hody hody

doprovody

našel to své, a tak se poslední účastníci rozcházeli po
18.00 hodině.
Těšíme se zase za rok.
Váš Čtyřlístek

materiálu a ozdobiček. Vyráběly se i velikonoční věnečky a zápichy do květináčů s osením, tentokrát ve
tvaru panáčků a panenek
s barevnými čepičkami.
Nechybělo pletení pomlázek, do kterého se zapojili
především tatínkové a maminky. Součástí velikonoční
výstavy opět byla ochutnávka tradičního velikonočního
pečiva a nádivky od Jardy.
Slunečné počasí vylákalo
nejmenší tvůrce na venkovní
hřiště Spolkového domu. Nikdo se nenudil a každý si
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K

nihy, čtení, literární
soutěže, kvízy, hry
a hádanky připravila
Duha Dobřejovice pro malé
i velké čtenáře, kteří se
zúčastnili 31. 3. akce Odpoledne s Andersenem v Dobřejovickém zámku, kde dnes
sídlí soukromá ZŠ Navis.
Stali jsme se tak součástí
17. ročníku mezinárodní akce
a na pomyslné mapě zúčastněných a znovu zanechala
obec Dobřejovice svoji nesmazatelnou stopu.
Všichni se opravdu bavili,
připomněli si i mnoho zajímavostí nejen o spisovateli
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Odpoledne s Andersenem

Hansi CHristianovi Andersenovi, ale i o postavičkách
známého komiksu Čtyřlístek,
který je v podobě pracovních listů provázel celé odpoledne.
Nechyběla ani korálková
dílnička, kde se vyráběly symbolicky čtyřlístky pro štěstí
nebo náušnice pro maminky.
Součástí programu byl
i knižní bazar a dílnička výroby Ex Libris. Každý, kdo přinesl knihu do výměnného
knižního bazaru, si mohl odnést jinou knížku, která byla
označena
právě
lístkem
„z knih“, což v latině znamená právě Ex Libris.

Jedná se vlastně o značku,
která se vkládá do knih, aby
bylo zcela jasné, komu kniha
patří. Ex Libris vzniklo již ve

středověku, kdy se knihy
psaly ručně a byly proto velmi drahé. Knihy si v té době
pořizovali jen lidé vzdělaní

Dobřejovický zpravodaj
Život v obci

a velmi majetní. Pro toho,
komu pak patřila, se stávala
kniha i symbolem vzdělanosti a postavení ve společnosti.
I v dnešní době vznikají Ex
Libris. Značka charakterizuje
často majitele knihy. Stává se
i námětem umělců a předmětem zájmu sběratelů.
Poděkování patří Anežce
Charvátové a paní Radové,
které vlastnoručně napekly
slané i sladké dobroty, po

kterých se jen zaprášilo.
K chuti nám přišly i makové
a tvarohové koláčky ze Staročeské pekárny v Dobřejovicích. Všem, kteří nás podpořili a pomohli nám akci
připravit i realizovat, patří
naše upřímné poděkování.
Jsme rádi, že se akce dětem i dospělým líbila. Těšíme se na další společné akce
i spolupráci.
Charvátová Libuše

■ Kdo také žije v Dobřejovicích

M

artina Melíšková (43)
se narodila v Praze.
Po zakončení studia na gymnáziu v Praze 4,
Na Vítězné pláni, absolvovala v průběhu dvaceti let více než třicet originálních kurzů jogy,
tance a rovněž kurzů
malování a kreslení.
Jejími koníčky, jak
nám prozradila,
jsou rodina (dcera
a syn) a její práce.
Řídí se heslem: „Ti,
kteří dávají, nikdy
neztrácejí”. Naučila se
toho mnoho, takže toho
může i ostatním hodně
nabídnout.
Pokud jste se s Martinou
Melíškovou alias Marmelou
ještě nesetkali v našem
Spolkovém domě, tak máte
následující příležitost: cvičení jógy pro dospělé (vinyasa flow yoga PO a ČT
20.00 hodin, jemná hatha
yoga ÚT 9.00), pro děti především tanečky a malování.
Paní Melíšková také realizuje své tvořivé schopnosti:
maluje a zdobí gymnastické dresy, provozuje tvořivé
dílničky pro děti, maluje na
obličej...

Martina
■ Proč jste si vybrala Dobřejovice?
To byla náhoda, měla jsem
objednaný byt
od Canaby
v Nupakách a najednou přestěhovali
kancelář a v nabídce
se objevil tento byt
i s předzahrádkou,
takže jsem ani minutu neváhala... Ale nic
není náhoda...

Představujeme

Melíšková

■ Co zde oceňujete?
Hlavně že zde zůstala
tradice zdravit při potkání každý každého, není
už to v dnešní době moc
běžné...
■ Co byste ráda zlepšila?
Stále mi tu chybí místo,
kde by se všichni mohli potkávat. Spolkový dům kapacitně nestačí, zámek, o kterém se jedná také ne. Bylo
by fajn mít kulturní dům
s malou restaurací a u něho
multifunkční
hřiště pro děti
všech věkových
kategorií.
■ Čím by se
mělo zastupitelstvo zabývat do
budoucna?
Zastávkou autobusu u Horní ulice a přechodem Košumberku ke kaštanu. Přeci jen
tam jezdí hodně aut a dost
rychle bez ohledu na rychlostní radar. Byla bych jako
matka klidnější.
Děkuji.
Martin Čmolík

www.dobrejovice.eu
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Ohlédnutí za ch
Run an
Když se spojí síly, dílo se podaří:
Na začátku stála výzva:
„Přidejte se k nám. Občerstvení pro akci Run and Help
chceme zabezpečit vlastními silami. Uvařte, upečte, dodejte
něco dobrého pro ostatní a podpořte touto formou čtyřletou Boženku.“
Co se dělo pak, bylo úplně neuvěřitelné. Koordinátorka
Katka měla plné ruce práce. Vznikal seznam, do kterého přibývala další a další jména.
„RESTAURACI vlastními silami“ se nám podařilo otevřít
v Dobřejovicích poprvé. Každý účastník měl možnost během
charitativní akce Run and Help ochutnat dobroty, které připravili „mistři“ naší restaurace.
Společnými silami tak občané nejen Dobřejovic zajistili neskutečně pestrý a bohatý jídelní lístek. Oči přecházely, sliny
se sbíhaly a srdce plesalo nad všemi „mistry kuchaři“ Obrovské poděkování patří všem, kteří naši výzvu podpořili a zapojili se do přípravy občerstvení.
Jmenovitě: Kačka K., Jitka V., Anežka Ch., Líba Ch., Mirka
K., Jarda H., Zuzka a Pepa D., Marcela M., Markéta B., Jarka,
Iva a Marie K., Dáša K., Pavla M., Aleš a Pavla P., Standa
z Čestlic, Honza K. a myslivci, Křapáčkovi a Šindelářovi
Musím říci, že mě hodně potěšilo, že naši výzvu podpořili
i Holky z Nupak, Petra z Bosonohé stezky, herečka Jitka Sedláčková a manželka Petra Cháry. I jejich speciality zaplnily
„provizorní pulty“.
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Lilo jako z konve. Počasí, do kterého by ani psa nevyhnal.
A přeci bylo na zadním hřišti od rána živo a rušno. Všechno
klapalo. Nikde nic neskřípalo, všude panovala dobrá nálada.
Jen to počasí jsme nějak zapomněli objednat.
Poděkování za tuhle skvělou pracovní atmosféru i pomoc
při přípravě a realizaci celé akce patří myslivcům, rybářům
a Spolku Dobřejovický Čtyřlístek. Bez jejich přičinění by to
prostě nebylo ono.

Dobřejovický zpravodaj

haritativní akcí
nd Help

Výkony:
Obdivuhodné. Poklonu zaslouží každý, kdo se vydal na
tra a ušel, uběhl nebo ujel jakýkoli počet metrů či kilometrů a přispěl jakoukoli finanční částkou. Každá koruna se ve
výsledku počítala.
Poděkování patří i svěřenkyním „Marmely” které dopoledne při svém cvičení vybraly 1831 Kč a podpořily spolu
s námi Boženku.
Rekord trati pro tento rok určitě drží Petr Chára, který
uběhl 6 km, přispěl a odnesl Božence i věcné dárky, které
věnovali Honzík a Míša Breburdovi.
Děti naběhaly či najezdily rovněž neuvěřitelně mnoho
okruhů a vypadaly nezničitelně. Jejich nasazení bylo úplně
nepochopitelné.

Poděkování
Děkujeme všem, kdo akci podpořili, pomohli realizovat:
Obecní úřad Dobřejovice, Spolek Dobřejovický Čtyřlístek,
Duha Dobřejovice, Husqarna, pan Sačko a restaurace
Na Hřišti (pivo, pípa, párkovač, stoly v sektoru občerstvení),
SDH Popovičky (stany, stoly, lavice) Myslivecké sdružení
Dobřejovice, z. s., Spolek Vodník Dobřejovice.

Oživení:
Mobilní bosonohá stezka měla být stejně jako skákací
hrad atrakcí hlavně pro děti. Počasí se však postaralo o to,
že jsme museli improvizovat. Bylo obdivuhodné, že se přeci
jen našli odvážlivci, kteří se i v zimě, dešti, větru a opravdu
nepřízni počasí zuli a vyzkoušeli nejen chůzi po skle, ale
i stoj na hřebíkách. Klobouk dolů. Zvládali malí i velcí.
Díky moc spolku Bosá turistika, se kterým pravidelně spolupracujeme a určitě jsme se neviděli naposledy.

Poděkování z Konto Bariéry
„Dobrý den, paní Charvátová, jste opravdoví bojovníci. Z fotek jde jasně vidět, že počasí stálo za starou
bačkoru a vy jste přesto vysbírali takovou sumu!
Neuvěřitelné.“
Sandra Štefaniková, Konto Bariery

Výsledek:
Dobřejovice opět pomáhali
a to i přes nepřízeň počasí.
Fyzicky se nás na hřišti sešlo
jen 75, ale dohromady jsme
vybrali neuvěřitelnou částku
16 400 Kć. Děkujeme!
Realizační tým: Charvátová
Libuše, Katka Krejčí, Pavel
Brotánek, Zbyněk Kudláček,
a Honza Krejčí
Připravila Libuše Charvátová

www.dobrejovice.eu
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Dobřejovický zpravodaj
Život v obci

Sousedské posezení

s Jiřinou Šubertovou a výstava jejích obrazů

V

e Spolkovém domě
jsme měli opět možnost setkání s jednou
významnou osobností Dobřejovic paní Jiřinou Šubertovou, která dne 27. dubna
v podvečer zahájila v prostorách kavárny Spolkového domu výstavu obrazů.
Autorka se věnuje především grafickému designu
a typografii. Je členkou Unie
českých výtvarných umělců
a Asociace užité grafiky
a grafického designu.
Při zahájení výstavy velmi
hezky a zajímavě okomentovala historii vzniku některých obrazů. Při skleničce vína a malém pohoštění si
mohli účastníci výstavy s paní Šubertovou o její práci
neformálně popovídat.
V rámci sousedského posezení za účasti hojného
množství dobřejovických i jiných přátel, prezentovala
paní Šubertová dataprojekcí
a publikacemi s její tvorbou
své dřívější i současné umělecké aktivity.
Společné chvíle s touto
autorkou byly velmi příjemné a jistě obohatily všechny
účastníky o zajímavosti ze
světa grafiky a umělecké
tvorby.
V závěru večera jí poděkoval s kyticí jménem obce místostarosta Honza Krejčí za je-

jí vystoupení a reprezentativní činnost občanky Dobřejovic v rámci grafické přípravy
Dobřejovického zpravodaje.
Úspěšnost akce ilustruje
velký zájem o koupi některých obrazů. To potvrzuje
to, že autorka svými díly pozitivně oslovuje veřejnost.
Zpracovala Zuzana Dubská

Samoobslužná myčka aut
WASH ME v OC Čestlice

V

aše auto si jistě zaslouží pravidelnou péči
a pokud jste ještě nevyzkoušeli nedávno otevřenou samoobslužnou myčku
aut u benzinové pumpy vedle Alberta v Čestlicích, doporučuji to zkusit.
Hodnocení myčky je dle internetu velmi kladné i když
během zimních měsíců byla
myčka občas uzavřena bez
dalších informací.
U myčky je pracovník, který
Vám ochotně poradí a případně vypomůže s umytím
auta. Jezdíme sem pravidelně
a mohu opravdu doporučit.

O technologii mytí :
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Společnost EHRLE, jakožto
lídr na automobilovém trhu

www.dobrejovice.eu

bezdotykových myček, prosazuje tuto metodu mytí, jelikož je, spolu s vyráběnou
technikou zařízení a vysokou
kvalitou chemických prostředků, velice účinná a bezpečná pro všechna vozidla.
Vysokotlaká metoda bezdotykového mytí je podpořena
zkušenostmi a zdokonalována po více než půl století.
Během návštěvy v myčkách
EHRLE se vzduchem nese příjemná, ovocná vůně. Je to
díky prášku MikroPrášek
Power Pearl používanému
v prvním programu, který
byl, kromě chemických vlastností, rovněž vybaven nadstandardními přednostmi.
Čtyři programy jsou dostačující pro perfektní umytí

Informujeme vás
auta. Pracuje se ještě na
zmenšení počtu programů
na požadované minimum
aby se usnadnila obsluha
všem uživatelům. Řidiči ušetří čas a budou moci bez
obav pokračovat v mytí, aniž
by museli kontrolovat čas.
Šikovné umytí auta na automobilové
bezdotykové
myčce EHRLE ve spojení
s použitou technologií nejvyšší jakosti a chemickými
prostředky umožňuje dosáhnout zaručeně uspokojivý

efekt bez rizika škrábanců
nebo jiných poškození následkem mytí kartáčem.

CENÍK
■ Cena mytí:
10 Kč za 50 vteřin
■ Turbo vysavač:
10 Kč za 3 minuty
■ Noční mytí 21.00–06.00 h:
plus 30% času navíc
Zpracovala Zuzana Dubská

Dobřejovický zpravodaj

N

aši fotbalisté se i nadále drží v popředí
fotbalové
tabulky
a bojují o postup do Okresního přeboru.
K tomu aby se jim to podařilo, potřebují i vaší podporu, Tak neváhejte a přij\te je povzbudit.

Výsledky v dubnu:
Dobřejovice–Pacov

6:1

Struhařov–Dobřejovice

1:5

Kamenice–Dobřejovice

2:2

Velké Popovice–Dobřejovice
se vzhledem k dešti nehrálo
Nejlepším střelcem
mužstva je Jiří Schuster s 32
brankami.

Hurá na fotbal!

FOTBAL

FK Sokol Dobřejovice

Nadcházející

domácí zápasy
hrané v neděli
21. května 2017
od 17 hodin
Dobřejovice - Svojetice
4. června 2017
od 17 hodin
Dobřejovice - Stříbrná
Skalice
Martin Čmolík

Inzerce

Život v obci

Velikonoční

nádivky
2017

15. dubna se konal 3. ročník
soutěže o Nejlepšího kuchaře velikonoční nádivky.
Soutěže se letos zúčastnilo
devět kuchařek a kuchařů,
což bylo o dvě více než loni.
V odborné porotě bylo
patnáct porotců. Ta měla
velmi těžkou práci. Posoudit, která nádivka je nejlepší, nebylo jednoduché.
Někteří účastníci soutěže
své výrobky proti loňským
modelům výrazně zdokonalili. Ale znovu se ukázalo, že
v tomto kuchařském umění
není dobré experimentovat.
Klasika je klasika.
Právě ta klasika pomohla
už podruhé za sebou vyhrát
Marušce Dvořáčkové, na
druhém místě se umístila
paní Dáša Kappelová a na
třetím místě se umístila paní
Lída Dvořáčková. Jejich nádivky byly opravdu nejlepší.
A protože všichni porotci
při svém hodnocení netuší,
kdo nádivku upekl, je hodnocení absolutně spravedlivé. Vítězům ještě jednou
gratuluji a přeji jim hodně
kuchařských úspěchů.
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Dobřejovický zpravodaj
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
Jóga Marmela Martiny Melíškové: pondělí 20.00–21.00 h
kontakt: info@marmela.net;
602 358 686
Hatha joga (jemná joga) Martiny Melíškové:
každé úterý od 9.00 h
kontakt: info@ marmela.net;
602 358 686
Pilátes Dynamic s paní Zuzanou Novosadovou:
úterý 18.30–19.30 h
kontakt:
776 296 002
Děti s maminkou, ta[kou či babičkou cvičí, tvoří a hrají
divadlo: na první podzimní hodinu se můžete těšit
v říjnu 2017; hezké prázdniny přeje spolek MD;
kontakt: info@modernidobrejovice.cz
Jóga pro začátečníky s paní Táňou Lipowskou: středa
19.00–20.00 h, cvičební podložky s sebou
informace na www.malyjogi.cz;
776 633 974;
kontakt: info@malyjogi.cz;
Jóga Marmela Martiny Melíškové: čtvrtek 20.00–21.00 h
kontakt: info@marmela.net;
602 358 686
Obecní knihovna vedená paní Vlastou Marcinkovou:
pátek 15.00–17.00 h
Keramika s Niki Justovou: pátek 16.00–19.00 h
kontakt: niki.justova@duhovylabyrint.cz
niki.justova@seznam.cz
Salsa Martina Hlouška: pátek 20.00–21.00 h
kontakt
602 371 492
Ping pong: v jarním a letním obdobím nahrazen fotbálkem
pro rodiče a děti na zadním fotbalovém hřišti
neděle 18.00 – 20.00 h
pořádá spolek MD
kontakt: info@modernidobrejovice.cz

☎

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
■ Volejbal pořádaný spolkem Dobřejovický Čtyřlístek
každé úterý od 18 h
■ Rezervaci multifunkčního hřiště si můžete pro své
sportovní aktivity provést stejným způsobem jako
rezervaci spolkového domu (viz vlevo dole).
■ V hodinách, kdy není hřiště zarezervované je vstup na
hřiště volný.

☎

☎

☎

☎
☎

Sousedská kavárna:
POZOR ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY viz tato strana vpravo dole,
dále podle potřeby pořádaných akcí
kontakt
602 371 492

☎

Na co se můžete těšit v nejbližších dnech
Fandíme českému hokeji na MS. Všechny zápasy
českého týmu budou promítány ve Spolkovém domě
24. 5. 2017 - Hospodský kvíz - zábavné soutěžení
přátelských týmů ze znalostí ze školních lavic od 20.00 h
pořádá Martin Hloušek
25. 5. 2017 - Sousedské posezení s Ivetou Vítovou od 18.00 h,
pořádá obec
26. 5. 2017 - taneční večer v rytmu LATINO - od 19.00 h,
pořádá Martin Hloušek
2. 6. 2017 - Dobřejovická tlachanda - posezení s kytarou
od 19.00 h, pořádá Martin Hloušek

Rezervaci prostor do Spolkového domu můžete provést:

■ na webu obce: www.dobrejovice.eu
http://sd-dobrejovice.rezervacnik.cz
■ e-mailem na adrese: sd@dobrejovice.eu
nebo spolkovy.dům@gmail.com;
■ v kavárně u pana Martina Hlouška
nebo na
+420 602 371 492
■ v úřední hodiny na obecním úřadě Dobřejovice
Aktuální informaci o právě probíhajících akcích najdete na
webu obce, v odkazu Spolkový dům Dobřejovice – kalendář
akcí: http://www.dobrejovice.eu/spolkovy-dum-dobrejovice
Multifunkční hřiště:
http://www.dobrejovice.eu/multifunkcni-hriste-dobrejovice

☎

Přeji příjemně prožitý čas
ve Spolkovém domě obce Dobřejovice
Pavla Mikušková

10
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Obec Dobřejovice všechny srdečně zve
na

Dětský den,

který se koná v sobotu 27. května 2017
od 13 hodin na zadním hřišti FK Sokola Dobřejovice.
Nezapomeňte vzít s sebou dobrou náladu a přij\te si užít krásné a zajímavé sobotní odpoledne.
Program zajišuje obec Dobřejovice a spolky působící v obci.
Martin Čmolík

Změna otvírací doby

Sousedské kavárny
Pondělí

15.00–20.00 h

Úterý

17.30–20.30 h

Středa

17.30–20.00 h

Čtvrtek

17.30–20.00 h

Pátek

15.00–20.00 h

Sobota

14.00–20.00 h

Neděle

14.00–20.00 h

od května

☎

Nadále zůstává v platnosti, že pokud jsou i po 20. hodině
hosté, zavírá se s odchodem posledního hosta.
Těšíme se na Vaší návštěvu
Tým Sousedské kavárny

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

Sousedské
posezení

P

ozvání na květnové Sousedské posezení přijala
moderátorka a modelka Mgr. Iveta Vítová.
V současné době jí můžete vidět při moderování poledních a odpoledních zpráv na TV Nova.
Přij\te ve čtvrtek 25. května 2017 od 18 hodin
do Spolkového domu na jistě zajímavé povídání nejen o tom jak v roce 2009 vyhrála titul České Miss
pod dívčím jménem Lutovská a nezapomeňte vzít
dobrou náladu sebou. Káva, čaj i voda je pro vás zajištěna. Těšíme se na Vás.
Za kulturní komisi Martin Čmolík

Spolek Dobřejovický Čtyřlístek

zve všechny příznivce pohybu
ve volné přírodě, zábavy a touhy
zažít něco dobrodružného

DEN ZDATNOSTI
v Dobřejovicích
v sobotu 17. 6. 2017
na zadním fotbalovém hřišti v Dobřejovicích
hlídky budou na trasu vyrážet
mezi 14.00 až 17.00 hodinou
Plnit se budou úkoly
tradiční, ale netradičně;
obvyklé, ale neobvykle;
náročné, ale zvládnutelné
a takové, které Vám nedají
to prostě nezkusit

11
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Dobřejovický zpravodaj
Důležité státní úřady

Důležitá číslavvvv
Porucha vody
a kanalizace
840 111 322

■ FINANČNÍ ÚŘAD územní pracoviště v Říčanech
Politických vězňů 1233/40, 251 01 Říčany u Prahy

Porucha elektřiny
840 850 860

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

Porucha veřejného
osvětlení – Eltodo
800 101 109

Provozní doba podatelny:

Porucha plynu
272 767 300
SOS 112

PO a ST

08.00–17.00 hodin

ÚT a ČT
PÁ

08.00–15.30 hodin
08.00–14.00 hodin

■ OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Praha - východ

Hasiči 150
Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9
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

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)

Můj otisk v Dobřejkách 2017
J

iž v roce 2016 se obec Dobřejovice
připojila k projektu Participativní
rozpočet a celkem velmi úspěšně.
Jednotlivci podali své návrhy, ostatní občané Dobřejovic se mohli hlasováním podílet a tři z nich se již realizují.
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Posilovací stroje budeme moci za malou
chvilku již využívat, na kalendář pro rok
2018 se můžeme všichni těšit na konci roku a veřejné griloviště , které bude umístěné ve skále, je rovněž již ve fázi projektové
a stavební dokumentace. A snad si tam
užijeme již v letošním létě hezké chvíle.
Pro letošní rok opět obec v tomto projektu pokračuje a vypsala znovu částku
250 000 Kč na realizaci návrhů, které si
občané navrhnou a společně vyberou.
Znovu zcela jednoznačně zastupitelstvo
obce vyzývá občany Dobřejovic, aby navrhli, co by chtěli v Dobřejovicích vylepšit
a zapojili se tak do rozhodování o využití
části rozpočtu obce. Zanechte v „Dobřejkách svůj otisk“.
■ Smyslem celého projektu je totiž zapojení občanů do vedení dialogu o utváření místa, kde žijeme společně.
■ Již od května mohou jednotlivci podávat své návrhy a diskutovat o nich na
společných setkáních, která se uskuteční během září a října.

www.dobrejovice.eu

■ V první polovině listopadu pak proběhne proběhne veřejné hlasování o jednotlivých projektech a návrzích.
■ 5.prosince 2017 budou zveřejněny výsledky PaR a vítězné návrhy budou
předloženy k realizaci v roce 2018 na
prosincovém zasedání zastupitelstva
obce, aby mohly být zapracovány do
rozpočtu obce pro rok 2018.
Bližší informace naleznete na webových
stránkách obce. Můžete se obracet i na
jednotlivé členy realizačního týmu, kterými jsou i pro tento rok Libuše Charvátová,
Pavel Brotánek a Zbyněk Kudláček.
Připravila Libuše Charvátová

Hodí se
Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26,
251 01 Dobřejovice
Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
Úřední hodiny nově:
pondělí 14.00–18.00 h
středa
9.00–12.00 h
a 14.00–18.00 h
E-mail:
obec.dobrejovice@
volny.cz
www.dobrejovice.eu
Obecní Knihovna
Otevírací doba:
pátek 15–17 hodin
Pošta – Dobřejovice
Úřední hodiny:
PO, ÚT, ČT a PÁ
8–11 a 13–16 hodin
ST 8–11 a 13–17 hodin
Můj obchod
- na návsi
Otevírací doba:
Pondělí až pátek
6.45–18.00 hodin,
polední přestávka
12–12.30 hodin
Sobota 6.45–12.30 hodin
Sběrný dvůr
Dobřejovice
Otevírací doba: letní
období 1. 4.–31. 10.
po–pá 9.00–17.00 hodin
sobota 10.00–14.00 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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Dobřejovický zpravodaj,
květen 2017
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Vydává obecní úřad Dobřejovice,
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