■ Jak jsme slavili dětský den najdete ještě na straně 6–7 a 10–11.
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Dobřejovický
zpravodaj
Dětský den

Když v sobotu 6. června
odcházelo téměř dvě stě
dětí s rodiči nebo jiným
doprovodem z dobřejovického fotbalového hřiště, živě spolu hovořili
o mnoha příjemných zážitcích, které jim přinesl
bohatý program Dětského dne v naší obci.
Byl pořádán místním Obecním úřadem spolu s dalšími
zdejšími sdruženími, spolky
a k jeho zdařilému průběhu
přispěly i ti, pro něž byl
uspořádán, naše děti.
Nezapomenutelné chvíle
připravil pro návštěvníky indiánské vesnice spolek Dobřejovický Čtyřlístek. Někdo si
mohl zastřílet ze vzduchovky, o to se postaralo zdejší
Myslivecké sdružení, další se
radovali z úspěchu ve střelbě
z luku organizované spolkem Moderní Dobřejovice.
Děti si mohly kopnout míčem na cíl nebo se vyfotit
s pohádkovými postavami.
Také se mohly svést na
ponících, vyřádit se ve skákacím hradu a zajímavé byly
i RC modely autíček.
Novinkou byla Velká kniha, která se společně tvořila
po celý den. Zajímavá byla
i další kolektivní vystoupení.
Předvedli je hasiči z Průhonic a kroužek Jany Řehkové.
Také celou akci zpestřila vý-

stava motocyklů, která byla
na předním hřišti.
Přehled zážitků Dětského
dne by nebyl úplný, kdybychom nepřipomněli zmrzlinu, párek v rohlíku, koláče
a sladkosti, které věnovala
zdejší Staročeská pekárna
Milana Šindeláře.
Děkujeme všem, kteří se
o pěkné sobotní odpoledne
zasloužili. Tím největším poděkováním pro nás byla radost a zážitky dětí a jejich
doprovodu.
Chceme připomenout, žese tento den slaví tradičně
mnoho let po celém světě.
Má připomenout, že podpora dětí a vytváření dobrých
podmínek pro jejich zdravý
vývoj, přístup ke vzdělání,
jejich
ochranu,

je věcí nás všech. Pomáhá
jim získat životní jistotu
a důvěru při přípravě na
vstup do života.
Velmi je ceněno, že děti
nejsou jen pasivními příjemci
této pozornosti dospělých,
ale že se těchto akcí sami aktivně účastní. Často nás dospělé překvapí, čemu se již
děti naučily a co dokáží.
Naše obec se může pochlubit i tím, že tato významná akce pro děti není
v kalendářním roce jediná.
A tak se těšíme již na další
společné setkání.
Ještě jednou všem děkuji.
Martin Čmolík

Obec Dobřejovice děkuje
organizátorům
i sponzorům za
pomoc při

www.dobrejovice.eu

Život v obci
přípravě a realizaci Dětského dne 6. června 2015:
■ Alimpex a.s.
■ Autodílna Mašek
■ Bauhaus a.s.
■ Dům Zbraní
■ Geis CZ s.r.o.
■ Husqvarna Průhonice
■ Koopman internacional
■ Moderní DOBŘEJOVICE z. s.
■ Myslivecké sdružení
■ Obec Průhonice
■ Obchod Na Návsi,
Dobřejovice,
■ RC Truck Trial Praha,
■ Hospoda Na HŘIŠTI,
Dobřejovice
■ SDH Průhonice
■ Spolek
Dobřejovický Čtyřlístek
■ Staročeská pekárna,
■ VodníK Dobřejovice,
■ Zahradnické služby
Marcela Zápotocká.
Poděkování patří i omladině, která se zapojila do
realizace Dětského dne. Jsme rádi, že si i naše mládež
našla svoji cestu a nebojí se
zapojit do dění v obci. Kdo
pomáhal? Kateřina Gabriela Procházková, Lucie
Poláčková, Barbora Ujfaluši, Barbora Šobrová, Ondřej Šindelář, Filip Krejčí,
a Andula Korčáková. Díky. Celé odpoledne nás
provázeli Simona Hanáková a DJ Tomáš Fabík
a i jim patří podě-kování
nás všech, určitě přispěli
k dobré náladě.
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Zprávy ze zastupitelstva
Z
astupitelstvo se sešlo 18. června na
svém desátém jednání a projednalo:

■ Změna č. 2 územního plánu Dobřejovic
Odsouhlasilo 3 z pěti nově
předložených návrhů, konkrétní změny jsou v zápise z jednání. Současně bylo
rozhodnuto, že projednáním
těchto změn bylo ukončeno
přijímání nových návrhů pro
zpracování změny č. 2 územního plánu. Nově došlé návrhy budou zařazeny až do
dalšího pořizování změny ÚP.

■ Závěrečný účet obce
za rok 2014 a zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2014
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za r. 2014
a vzalo na vědomí Zprávu
o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za r. 2014,
provedenou odborem kontroly Středočeského kraje.

■ Doplnění obecně
závazné vyhlášky
o místních poplatcích
Obecně závaznou vyhlášku

G

arážový prodej je
fenomén, který je
velmi populární,
zejména v anglicky mluvících zemích.
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I u nás již některé obce
s pořádáním garážových prodejů začaly a naše obec by je
ráda v polovině září také pořádala. O co se vlastně jedná?
Je to prosté. V předem určený den před dům, garáž,
vrátka, vystavíte na stolek,
deku (fantazii se meze nekladou) věci, které se Vám už
nehodí a chcete se jich zbavit
(věci po dětech, nádobí, spotřebiče, obrázky, nevydařené
dárky, ale může to být i kytička ze zahrádky ap.).
Označíte je cenou, většinou jde opravdu o ceny symbolické (stejně jste se toho
haraburdí
chtěli
zbavit)
a pak čekáte, až přijdou kupci, pro které Vaše haraburdí
může být pokladem. Výraznou roli hrají u těchto akcí
i děti, které se zapojují do
prodejů, hlavně svých věcí.
Tento prodej však není jen
o snaze zbavit se nepotřebných věcí, je současně příležitostí pro setkávání lidí, navazování nových kontaktů, akcí,
kde se můžou potkat lidé,
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č. 2/2010 o místních poplatcích doplnilo o sankce pro
případ, že dojde k užívání
veřejného prostranství bez
jeho ohlášení. V takovém
případě uplatní Obec pořádkovou pokutu ve výši pětinásobku vyměřeného poplatku
za dobu užívání veřejného
prostranství. Pořádková pokuta je splatná současně
s poplatkem dle vyhlášky.

■ Záměr nákupu části
pozemku parc.
č. 153/2
(Mlýnský rybník)
Zastupitelstvo
schválilo
v zájmu scelování vlastního
majetku záměr odkupu části pozemku parc. č. 153/2
o rozloze asi 1400 m2 umístěného v prostoru Mlýnského rybníka.
Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem.

■ Uzavření
veřejnoprávní
smlouvy o zajištění
skalního svahu
Schválilo smlouvu, která
nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení na
sanaci skalního svahu, které
je potřeba pro podání žá-

dosti o dotaci z programu
OPŽP. Žádost byla podána
19. června 2015.

■ Žádost Mateřské
školky o dotace
Odsouhlasilo dotaci na
opravu části plotu. Oprava
bude provedena o prázdninách.

■ Jednání o uzavření
komunikace
v Průhonickém parku
Starosta informoval o průběhu jednání konaném 4. 6.
na KÚ Středočeského kraje,
které řídil hejtman Středočeského kraje, Miloš Petera. Při
jednání, kterého se dále zúčastnily všechny zainteresované orgány, bylo zdůrazněno,
že park, zařazený mezi památky UNESCO, je významný
faktor pro atraktivitu celého
regionu, ale především pro
jeho bezprostřední okolí.
Všichni zúčastnění poukazovali na hodnotu Průhonického parku a na problémy,
které by vznikly neuzavřením
komunikace. UNESCO vidí
v neuzavření parku závažnou
závadu a reálně hrozí vyškrtnutí parku ze seznamu památek UNESCO a z toho vyplývající snížení finančních pro-

Život v obci
středků pro chod a rozvoj
Botanického ústavu.
Zásadní nesouhlas s uzavřením parku vyjadřují pouze Dobřejovice, částečně i Jesenice. Ke složkám IZS (integrovaný záchranný systém)
bylo řečeno, že dále budou
mít v případě potřeby průjezd umožněn. Za dobu, kdy
je komunikace uzavřena
(3 roky) z důvodu rekonstrukce mostu, nevznikl pro
IZS žádný problém. Také bylo konstatováno, že tato komunikace nemůže sloužit jako objízdná trasa, není pro
takovou dopravu stavěna.
Jednání o budoucnost komunikace v parku budou
pokračovat.

■ Žádost o posunutí
zpoplatnění
dálnice D1
Předsedající informoval, že
společně s Obcemi Průhonice, Čestlice, Újezd a Šeberova
byla podána žádost o posunutí zpoplatnění dálnice D1
mezi Exitem 2 a Exitem 8. Posun zpoplatnění by představoval snížení dopravní zátěže
v dotčených obcích.
Příští zastupitelstvo se
koná 10. září 2015.
Jiří Kappel, starosta obce

Garážový prodej

kteří se dosud neznali. U někoho bývá dobrým zvykem
nabídnout kávu, bábovku,
příp. ještě něco lepšího, a je
z toho příjemně strávený den.
A jaká je tady role obce?
Určí den (nejlepší bývá sobota) a časový interval, zajistí
krásné počasí, dá dohromady
seznam zájemců o prodej,
zanese je do mapy obce

a pak o akci informuje všemi
dostupnými prostředky. A zájemci o koupi, nebo jen diváci, s mapkou v ruce obcházejí
jednotlivé prodejce. A zábava může začít.
Takže milí sousedé, věřím,
že se do této, více společenské než obchodní akce, v září
zapojíte v co nevětším počtu.
Už dnes se Vy, kteří máte

o tuto akci v roli prodejce zájem, můžete jakoukoliv formou (osobně, mailem, telefonicky) hlásit u kohokoliv na
obecním úřadě. Další bližší
podrobnosti zveřejníme v následujících měsících na stránkách obce a na plakátech,
příp. SMS. A proto – nic zatím nevyhazujte!
Jiří Kappel, starosta obce

Dobřejovický zpravodaj
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S

ilnice vedoucí z Dobřejovic do Průhonic mezi oborou
a zámeckým parkem je
uzavřená od roku 2013,
kdy silniční mostek při
červnových povodních
podemlela voda.

Chceme zase jezdit

přes Labešky?

Správce silnice Středočeský kraj s opravou nespěchal,
zahájil ji až počátkem tohoto roku. Rekonstrukce silničního mostu za 4,34 mil. Kč
hrazená z veřejných prostředků by měla být dokončena v říjnu 2015. Jestli se
po novém mostě projedeme
autem nebo na kole, to zatím nevíme.
Botanický ústav AV a obec
Průhonice požádaly Středočeský kraj o vyjmutí části silnice III/0032 z veřejné silniční
sítě a začlenění komunikace
do pozemku Průhonického
parku. Na základě tohoto
vznikla petice „Ne uzavření
silnice III/0032 v úseku mezi
I. a II. částí Průhonického
parku“, kterou zorganizoval
spolek Moderní Dobřejovice,
z.s. V průběhu krátké doby,
necelých dvou týdnů, se podařilo
v
Dobřejovicích
a v dalších dotčených obcích
(především v Herinku, Modleticích, Osnici, Kocandě

a Jesenici) sesbírat 723 podpisů na petiční archy.
Velký dík patří panu Zemanovi, starostovi Herinku,
Jiřímu Aronovi, starostovi
Modletic, a OÚ Jesenice za
podporu a šíření petice mezi
občany svých obcí. Osobně
je mi líto, že takto nemohu
poděkovat i vedení naší obce. Ačkoliv byl OÚ Dobřejovice o petici informován
v první den jejího spuštění
a požádán o součinnost při
sběru podpisů, o zveřejnění
petice na stránkách obce
a o rozeslání informativní
SMS zprávy občanům, pan
starosta odmítl tuto aktivitu
podpořit. Krátká zpráva
o petici zveřejněná na stránkách obce v předposlední
den sběru podpisů, se tak
minula účinkem.
Většina občanů Dobřejovic, které se podařilo během
osobních pochůzek zastihnout, byla pro znovuotevření
silnice vedoucí skrz „Labeš-
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■ Kdo také žije v Dobřejovicích

Milan Šindelář se rozhodl
oslavit DVACÁTÉ výročí své
firmy tím, že občanům Dobřejovic věnoval dárek v podobě zabezpečení občerstvení
na Dětském dni 6. června .
Díky jeho rozhodnutí jsme
mohli ochutnat vše od zmrzliny přes koláčky, párky v rohlíku až po staročeský trdelník zcela zdarma. Všem nám
moc chutnalo. Patří mu obrovské poděkování.
Představovat osobu Milana
Šindeláře v Dobřejovickém
zpravodaji mně připadalo jako „nošení dříví do lesa“.
Přesto jsem se za ním vypravila. Setkání bylo velmi příjemné a hodinka, kterou
jsme spolu povídáním strávili, utekla jako voda.
Přivítal mě ve Staročeské
pekárně, kterou založil v roce 1995 v Dobřejovicích a dodnes v ní pracuje se svými
dvěma bratry, manželkou
a švagrovou. Pomáhá i tatínek a maminka a rázem to
na mě dělá dojem, že syno-

Netradiční dárek
■ Milan Šindelář

ři každých narozeninách, výročí či
jubileu jsme zvyklí
dostávat dárky a přijímat gratulace, ale v případě Staročeské pekárny s.r.o. je tomu právě
naopak.

ky“. Jako hlavní důvody uváděli neúnosnou dopravní situaci na D1, která bývá
v ranních a víkendových špičkách často ucpaná (včetně
objízdných tras vedoucích do
Prahy), rychlé spojení s Fakultní Thomayerovou nemocnicí v Krči a jako oblíbenou trasu pro výlety na kole.
Našly
se
samozřejmě
i opačné názory. Pro uzavření se vyjádřili někteří občané
bydlící především v ulici Kaštanová, která je nyní v podstatě slepou silnicí a provoz
je tam tak minimální.
Petice byla doručena hejtmanovi Středočeského kraje
před jednáním o uzavření
části silnice III/032, které proběhlo mezi ním a zástupci
dotčených obcí 4. června.
O výsledcích jednání budou
jistě informovat starosta či
místostarosta obce, kteří se
ho za naši obec účastnili.
Proč se jednání zúčastnili
pouze dva zastupitelé, kteří

vé Milana Šindeláře Ondra
(13 let) a Honza (8 let)“ budou přebírat „typicky rodinnou firmu. Tento scénář by
určitě u Šindelářů uvítali, ale
nepředbíhejme. Čas ukáže.
Staročeská pekárna se za
dvacet let hodně rozrostla,
přibylo prodejen kamenných
i pojízdných, rozšířil se velmi

výrazně sortiment. Staročeskou pekárnu najdete i na
mnoha místech, kam dojíždí
její pojízdná prodejna. Rozhodně i účast na farmářských
trzích patří mezi nezapomenutelné zážitky. Jejich trdelník chutná skvěle.
Práce má pan Šindelář
opravdu mnoho, nápadů ješ-

petici nepodpořili? A proč
starosta odmítl opakovanou
žádost zastupitelky Pavly Mikuškové účastnit se schůzky
s hejtmanem? Nejen na tyto
otázky bychom chtěli znát
odpověW…
Jako zastupitel jsem rád,
že usnesení zastupitelstva
nepodpořit trvalé uzavření
silnice do Průhonic, koresponduje s přáním Vás dobřejovických občanů. Nedá se to
však říci o všech schválených
usneseních.
Při osobních pochůzkách
při sběru podpisů pod petici
jste se nejčastěji podivovali
nad plánovaným kruhovým
objezdem v centru obce.
Mnoho z Vás by také uvítalo
vstup do Průhonického parku v místě původní „dobřejovické brány“. Napište mi
své podněty a návrhy. Vašich
názorů si cením a určitě s nimi budu dále pracovat.
Martin Sklenář,
zastupitel obce Dobřejovice

Představujeme
tě víc. Na webových stránkách staroceska.cz se dozvíte, kde dobroty můžete koupit, kde je můžete ochutnat
a kde si je můžete objednat.
Zajímalo mě, kdy si budeme i my v Dobřejovicích
koupit dobroty ze Staročeské pekárny. Milan Šindelář
si s touto myšlenkou již
dlouho pohrává. Pokud by
byl v Dobřejovicích z řad občanů zájem o možnost nakoupit výrobky Staročeské
pekárny jednou v týdnu (sobota nebo neděle), určitě by
i k nám do vesnice zavítala
pojízdná prodejna.
A co vy? Možná by vůbec
nebylo špatné zjistit mezi
občany Dobřejovic zájem
a pak lákavé nabídky využít.
Ráda jsem se osobně poznala s milým, usměvavým,
empatickým a pracovitým
občanem Dobřejovic (od roku 2005 je v Dobřejovicích
trvale hlášen), který je dle
jeho vlastních slov navíc
připraven pomoci připravit,
realizovat i podpořit v Dobřejovicích další smysluplné
akce a projekty.
Charvátová Libuše,
redakční rada
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3

Dobřejovický zpravodaj

Celé
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Česko čte dětem®

Kampaň 21. století
P
osláním obecně prospěšné společnosti
Celé Česko čte dětem je prostřednictvím
společného čtení budovat
pevné vazby v rodině.
Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro
rozvoj jejich emocionálního
zdraví. Předčítání rozvíjí pamě\ a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné
pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme „Jdi a čti
si!”, ale „PojW, budu ti číst”.
Stačí 20 minut denně. Každý den. Pravidelné předčítání je tou nejlepší investicí do
úspěšné budoucnosti dítěte.
„Bez ohledu na to, kolik
máš práce, ta nejdůležitější
věc, kterou můžeš učinit pro
budoucnost svého dítěte, je,
kromě projevů lásky, objímání, také každodenní hlasité čtení a radikální omezení televize.“
Jim Trelease, autor The ReadAloud Handbook
(Učebnice předčítání).

Kulturní komise obce Dobřejovice zaregistrovala naši
obec do celostátní kampaně

na podporu čtení. Podrobné
informace o kampani, do
které se obec zapojila, najdete na webových stránkách obce/ kulturní komise.
O jednotlivých akcích bude Dobřejovický zpravodaj
pravidelně informovat.

Čtení na prázdniny
Nezadržitelně se přiblížily
měsíce, během kterých většina z nás tráví alespoň část
své zasloužené dovolené. Do
svých zavazadel balíme mapy a průvodce, plavky, krémy na opalování a další potřebné věci, které se hodí na
chalupu, tábor, prázdniny
u babičky, k moři i na hory.
Mezi těmito věcmi by neměla chybět ani dobrá knížka. Neváhejte s sebou přibalit i tu, kterou si můžete číst
se svými ratolestmi dohromady a podpořit tak opravdu
akci „Celé Česko čte dětem“.
Možná bychom mohli zmapovat, kolik knížek jsme my
dospělí se svými dětmi za
prázdniny přečetli.
Pokud budete mít chu\
a čas se do akce zapojit, stačí poslat e-mail se jménem

dítěte nebo dospělého a seznamem přečtených knížek
na adresu Dobřejovického
zpravodaje
(zpravodaj@dobrejovice.eu)
nebo Obecního úřadu Dobřejovic (Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01). Děti mohou
přiložit i obrázek.
Uzávěrka celé akce je
25. srpna 2015
Na vítěze čekají věcné ce-

ny. Zapojte se i vy se svými
dětmi.
Pokud nevíte, jakou knížku vybrat svému potomkovi
či pro společné čtení, nechte se inspirovat. Určitě
nebudete litovat. Příjemné
prázdninové čtení a lenošení s pěknou knížkou a s těmi, na kterých vám nejvíce
záleží.

Tipy na společné čtení na prázdniny s dětmi
Ludmila, Václav
a Boleslav
Přemyslovci očima mnicha
Kristiána
Renáta Fučíková
Drsné události z naší nejstarší historie autorka dětem zprostředkovává přístupnou a citlivou formou.
Děti se mohou prostřednictvím knihy účastnit pátrání
Kristiána po minulosti. a poznávat práci historiků.
Doporučeno dětem od 10
do 12 let, ale záleží na vyspělosti čtenáře a jeho zájmech.
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Až včera dorazíš

Bez alibi

Rebecca Steadová

Alexandra
Fischerová-Hunoldová

Kniha popisuje život dvanáctileté školačky Mirandy,
která řeší záhadu dopisů
z budoucnosti. Zároveň řeší
vztahy s kamarády a mezi
kamarády.
Rozvíjí logické myšlení při popisování cestování časem je třeba hodně se zamyslet a soustředit (bylo by
možné myšlenky zakreslovat
- pro lepší orientaci).
Kniha je vhodná pro čtenáře od 12 let (podle autorky do 102 let).

Napínavý detektivní příběh
z Anglie o zmizení strýce
dvou bratrů, kteří se společně se svou kamarádkou rozhodnou záhadu vyřešit.
Na konci každé kapitoly je
položena otázka, která se
vztahuje k přečtenému. Na
konci knihy jsou pak uvedena řešení. Kniha obsahuje
i anglické výrazy, pro jejich
objasnění je v knize slovníček. Doporučeno čtenářům
od 12 let.

Duhové pohádky
Daniela Fischerová
Vtipné a poetické vyprávění o tom, jak na světě vznikaly barvy. Každá pohádka
se věnuje příběhu jedné barvy a každou kapitolu uzavírá
básnička.
Každá pohádka vyzdvihuje
nějakou lidskou hodnotu či
ponaučení – soucit, ochranu
a péči, důvěru, lásku a humor.
Četbu zvládnou i mladší
čtenáři. Kniha je vhodná pro
děti od předškolního věku až
do 9 let
Připravila Libuše Charvátová

Dobřejovický zpravodaj

Tento týden kouzelný je, s Večerníčkem sranda vždy je!

Život v obci

Přípravy na spaní
ve školce vrcholí

Z

a krásnými kulisami v prostorách
celé školky, stojí
realizační tým, který se
snaží pro děti vytvořit
kladné a fantazii rozvíjející prostředí.

Celý první týden v červnu
nás provázelo povídání, malování, soutěže a hry s postavičkami z Večerníčků.
Nocování ve školce jsme si
všichni užili - počasí nám přálo a tak jsme měli radost
z pohybu na zahradě, užili
jsme si hry i skákací hrad. Po
hrách na zahradě následovalo vystoupení známého kouzelníka Roberta.
Děti se aktivně účastnily
kouzelnických čísel, zvládly
různé taneční kreace a rytmická cvičení. Nechyběla ani
dětská diskotéka, která roztančila opravdu všechny. Na
závěr Roberto vyrobil všem
dětem balonky, dle jejich
vlastního výběru (pejsky, meče, srdce...).
Po vystoupení kouzelníka
příjel Večerníček, který dětem přivezl spoustu pohádek. Přišli mezi nás Králíci
z klobouku, Bob a Bobek,
Ferda mravenec s Beruškou,
Křemílek a Vochomůrka, Maxipes Fík s Ajou a další postavy z Večerníčků i pohádek.
Po tomto vystoupení nám
všem pořádně vyhládlo. Ve-

čeři nám připravili Pat
a Mat. Ti celý den vařili
a připravovali vše v kuchyni
za doprovodu dalších večerníčkových postav. K obědu
byla rajská, ke svačině koláčky od babičky, k večeři pizza
od Boba a Bobka, zmrzlina
od Cipíska a snídaně od Večerníčka. Patovi a Matovi
velmi děkujeme, vařeno bylo jako od maminky...
Děti byly statečné, odvážné, ale i zvědavé co bude
dál. Večer, když už padla
tma, přišla na řadu tolik očekávaná bojovka. Děti plnily
úkoly a do sešitku, který si
připravily během dne, sbíraly
razítka od večerníčkových
postaviček za splněné úkoly.
Prověřily nejenom odvahu
dětí, ale i jejich vědomosti.
Děti všechno splnily a těšily
se do postýlek. Někteří nemohli ani usnout. Všichni
jsme se setkali u snídaně.
Některé děti se nemohly dočkat, tak vstávaly již před
šestou hodinou.
Na závěr, v sobotu, všechny děti dostaly odměnu - diplom, figurky Bob nebo Bobek, nebo jejich originální
tužku, pohlednici s Večerníčkem aj. Děti byly radostné
např. Kačenka „Také byste si
zasloužili odměnu!” „Kačenko Děkujeme.”
Kolektiv MŠ

www.dobrejovice.eu
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Život v obci

Menší, energií nabité, děti se mohly
sportovně doslova vyřádit na dvou skákacích hradech. Pro malé návštěvníky
to bylo velké lákadlo. Na hradech bylo
neustále plno. I z tohoto důvodu oba
hrady pečlivě hlídaly dvě slečny Barušky. Děkujeme.

Slavili jsme

Dětský den
Díky Mysliveckému sdužení Dobřejovice, které připravilo stanoviště střelby
ze vzduchovky si i starší děti s rodiči
přišli na své. Zbraně zapůjčil Dům
zbraní a celé odpoledne pušky opravdu nezahálely.

Všemi stanovišti děti provázely princezny Rebelka, Elsa z ledového království a také pirátka ze sedmi moří. Zvaly
děti do svých království, lesů i moří
s poklady, ve kterých se děti s princeznami fotily. Přišli se zvěčnit nejen děti,
ale i jejich rodiče, kteří neodolali a na
chviličku se vrátili, alespoň tímto způsobem, zpět do dětství.

Záměrem Moderních Dobřejovic bylo
připravit na dětském dni stanoviště tak,
aby své sportovní vyžití našly i větší děti, školáci. První stanoviště bylo pro šikovné fotbalistky a fotbalisty. Tam měli
za úkol dovednost střelby na bránu.
Nebyla to disciplína úplně snadná, nebo\ v bráně byly zavěšeny barevné
kruhy, do kterých se děti musely
trefit. Na dalším stanovišti čekal
na děti vikingský mořeplavec, se
kterým si děti zastřílely na terč lukem
a šípem. Třetí disciplínou bylo slackline, což je velmi oblíbená činnost spidermana, který děti provázel při
chůzi na laně a učil je balancovat.
Dětem se to moc líbilo a protože byly hodně šikovné, šel
se s nimi spiderman vyfotit k mrakodrapu.

6
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Střed hřiště postupně proměnil Spolek Dobřejovický Čtyřlístek v indiánskou vesnici. Děti
si vyrobily vlastnoručně indiánské čelenky, poznávaly stopy divoké zvěře, skládali indiánské
puzzle a při zkoušce zručnosti nechyběla ani
výroba indiánského bubínku. Všichni indiáni
si mohli vyzkoušet hod lasem, slalom na divokém koni (krásná řezbářská práce indiána Jardy Hájka) a nechyběl ani hod Tomahawkem
na divokou zvěř, který byl oblíbenou soutěžní
disciplínou. Ve vesnici byl i totem s ohništěm.

Dobřejovický zpravodaj
Stanoviště, které připravil RC TRUCK
TRIAL Praha, zajímalo nejen malé chlapce, ale i duší stále mladé muže všeho věku. Vybudovaná závodní dráha, modely
terénních aut a vše, co patří k překonání
těžkého terénu lákalo celé odpoledne
diváky k tomu, aby si alespoň na chvíli
vyzkoušeli být pilotem (řidičem) takového trucku. Díky za skvělou podívanou.

Sportovní vystoupení šikovných dívek
na stepech pod vedením Jany Řehkové,
bylo opravdu úžasné. Obdiv i velký potlesk si zasloužily Ilonka Bursíková, Valinka Doležalová, Michalka Štěpánková,
Eliška Bezoušková a Blanička Rejšková.
Měla vystupovat i Zuzka Sklenářová, ale
nemohla. Nevadí, vystoupí určitě příště.

v Dobřejovicích

Stanoviště Moderních Dobřejovic byla tematicky připravena pro sportovní vyžití i
starších dětí.
Po řádném, adrenalinovém, vysportování si
děti mohly odpočinout v motodepu, kde na
ně čekaly dva závodní vozy BMW E30 a BMW
E36 M3. Do závoWáků si děti mohly sednout
a chvíli se cítit jako opravdoví závodníci. Nejen malí závodníci, ale i jejich tatínkové, se
zájmem sledovali projekci šotů z automobilových závodů. Také vystaveným částem motorů BMW byla věnována velká pozornost.

Z dálky se ozvala siréna hasičského
záchranného sboru. Hasiči byli přivolaní k dopravní nehodě, při které byl zraněn řidič vozu. Jejich příjezd byl opravdu pompézní. Z hasičského vozu vyskákalo šest dobrovolných hasičů v plné
výstroji a intenzivně začali vyproš\ovat
zraněného řidiče z havarovaného vozu.
Všichni přítomní diváci sledovali profesionální výkon sehraného týmu dobrovolných hasičů. Děti z hasičů nespustily
oči. Po několika minutách intenzivní
práce, byl řidič z vraku vyproštěn a za
potlesku předán k lékařskému ošetření.
Statečným řidičem byl figurant Filip
Krejčí, kterému patří dík za odvahu.
Chvíli po prvním zásahu hasičů byl
průvodcem odpoledne ohlášen požár
Dobřejovické základní školy. Hasiči
přispěchali se svým vozem, rozvinuli
hadice. Děti si mohly školu uhasit samy, což se jim po chvíli podařilo. Hasičům přihlížející poděkovali velkým potleskem, který si za svůj výkon zaručeně zasloužili.
V pozdějších odpoledních hodinách
se děti mohly osvěžit pod vodotryskem puštěným z hasičské stříkačky.
Pro děti i dospělé bylo předvedení záchranných akci velkým zážitkem, za
který si tímto dovolujeme poděkovat
dobrovolným hasičům obce Průhonice.

Reji na hřišti věnovala velkou pozornost paní Dubská, která zabezpečovala
na dětském dni zdravotní dozor. Na závěr dětského dne byla paní Dubská velmi ráda, že její odbornosti nebylo potřeba. Jí i jejímu muži moc děkujeme za
čas, který dětskému dni věnovali.

Milovníci koní měli o zábavu postaráno. V okamžiku, kdy koníčci na hřiště
přijeli, vytvořila se velká fronta, nebo\
každá malá princezna a občas i malý rytíř, se chtěli alespoň chvíli povozit na
krásném bílém koni. Jen škoda, že se
koníci museli vzdálit dříve, než byl dětský den ukončen. Důvodem bylo velké
teplo, které koníky brzy unavilo.

Stránky z příspěvků paní Pavly Mikuškové, spolku Moderní Dobřejovice, Spolku Dobřejovický Čtyřlístek a pana Jana Krejčího připravila Libuše Charvátová.
Za tofografie děkujeme Veronice Sejkorové, Martinu Čmolíkovi a Arne Charvátovi.

www.dobrejovice.eu
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Těžký zápas

Listárna

V

letošní, po sportovní stránce klidné sezóně, si náš
A-tým s předstihem, dvě
kola před koncem, zajistil první místo a Béčko
má titul na dosah.

Máme však mnohem složitějšího a nečekaného soupeře. Proti FK nastoupil tým
Moderních Dobřejovic a s nimi spřízněných občanů. Jejich hra postrádá jakoukoliv
eleganci a utajený nám zůstává i její smysl.
Mají zřejmě svou vizi, jak
tady ten fotbal dělat, což si
můžeme jen domýšlet, protože žádné konstruktivní
návrhy z jejich strany nikdo

nikdy neslyšel- kromě zdražení nájmu (budova a zařízení patří FK a pozemek
hlavního hřiště patří obci)
a následného financování
klubu z obecní kasy.
Navíc pokud chtějí řídit
činnost klubu (a asi i hospodu) musejí vstoupit do FK
a ne chtít vstupovat do zastupitelstva.
Svou vizi si tedy nechávají
pro sebe a jejich záměr vyjde
najevo až pokud se chopí
vesla. Toho chtějí dosáhnout
za pomoci arogance, agresivity, neopodstatněného napadání a obstrukcí na půdě
obecního zastupitelstva. Působí dojmem psa který se
honí za projíždějícím autem

a kdyby ho dohnal??? Tak co
s ním. Jejich chování připomíná zoufalou republikánskou stranu dr. Sládka z porevolučních let.
Alarmující je incident několika jejich členů se správcem FK panem Sačkem, kterému nechtěli tento týden
zaplatit pronájem hrací plochy (při jejich chování se nemůžou divit, že je nikdo nevítá s otevřenou náručí).
Propadli doslova záchvatu
hysterie a nebylo daleko
k fyzickému napadení. Další
vystoupení má na svědomí
trenér nově vzniklého žákovského týmu, kterého, při jeho dvou posledních návštěvách, pro nemožné chování -

urážení všech přítomných,
dvakrát vyvedli z lokálu.
Není jasné, jestli je tohle
jejich politika nebo excesy
jednotlivců. Pokud jednotlivá selhání tak je to trapné
a dospělých lidí nedůstojné,
ale jestli je v tom záměr, tak
jaký? Rozpoutat v Dobřejovicích "občanskou válku"?!
Na tohle téma, které je aktuální od posledních voleb,
jsem nic psát nechtěl. Mě zajímá historie klubu jeho fungování a fotbal vůbec a psát
o místním fotbale do obecního zpravodaje, ale tohle
už bohužel nejde přehlížet.
Doufám, že tahle situace
brzy skončí.
Lukáš Král (Mači)

Vstup do Průhonického parku
Vážená redakce Dobřejovického zpravodaje,
podařilo se mi zjistit
pár informací ohledně
vstupu do Průhonického
parku.
Věci se mají takto: původní vstup (tzv. nelegální) nebude ze strany Průhonic
(myšleno všechny složky – tj.
Botanická zahrada, Průhonický park a obec Průhonice)
obnovován.

Podle jejich mínění si to
zavinili občané Dobřejovic
tím, že nedodrželi ujednání
ze schůzky, kde bylo tzv.
„něco za něco“ – umožníme
zavření cesty přes Labešky
a oni vybudují vstupní bránu
v původním místě. To se nestalo.
Proto brána na konci cyklostezky ve směru vlevo je
opravdu hlavně pro vstup do
Botanické zahrady s určitým
omezením, tj. zavřeno mimo

Něco málo o
Zajímavosti
Červen
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Šestý měsíc v roce. Uvažovali jste někdy nad tím, odkud pochází český název tohoto měsíce?
Možných vysvětlení je více. Nejpříhodnější se zdá být
teorie o tom, že název červen se odvozuje od červené
barvy ovoce, které teW začíná dozrávat – třešně, višně,
jahody nebo rybíz.
Jiné vysvětlení přisuzuje
původ názvu červům, kteří
se teW objevují v přírodě. Tyto dvě možnosti však nejsou
tak protikladné, jak se na
první pohled zdá!
Věděli jste, že kdysi se červená barva získávala z larev
hmyzu jménem červec? Bylo
potřeba nasbírat jich hodně,
aby se získalo dostatečné
množství barviva, které bylo
velmi ceněné.

www.dobrejovice.eu

hlavní sezonu, v hlavní sezoně
se brána uzavře v 17 h.
O kousek dále opět s odbočením vlevo je další brána –
vstup, který je rovnocenný
ostatním vstupům (Zdiměřice, Jesenice). Tento je možno použít na vstup do parku. Po zakoupení karty mohou tedy občané Dobřejovic
používat obě brány pro
vstup – jedna je s omezením,
druhá ne. Ohledně ceny(viz
příloha) Průhonice nebudou

přispívat, je to v kompetenci
naší obce. Jak jsem se dověděla, Jesenice přispívá trvale
bydlícím občanům 30%.
Jednání ohledně Průhonického parku neskončila,
paní ing. Barbara Kačmáčková, ze správy Průhonického parku, které jsem psala
e-mail a pak s ní i hovořila,
slíbila, že nás o dalším bude
informovat.
Sedláčková Marie,
členka redakční rady

dvou letních „Čé“

Ve středověku nemohl
červené oblečení nosit kdokoliv – bylo díky vysoké ceně vyhrazeno jen vyšší společenské vrstvě! Někdy se
proto červené barvě říkalo
také “krásná barva” nebo
“králova barva”. Hlavní sezona sběru červců byla právě v červnu – takže je možné, že kořeny názvu můžeme hledat i tady!
K červnu se rovněž váže
velké množství pranostik.
Na začátku měsíce se často
objevuje dočasné ochlazení
a červen může být deštivý:
„Netřeba v červnu o déš\
prositi, přijde, jak začne kositi.”
Mrazy jsou však již definitivně pryč. O tom říká
pranostika: „O svatém Norbertu (6. června) chladno
jde už k čertu.” Červen také
předpovídá, jaké budou
další měsíce: „Jak červen
teplem září, takový bude
i měsíc září.”, „Jaký červen,
takový i prosinec.” nebo

„Často-li se v červnu hrom
ozývá, kalné léto potom
přicházívá.”
Chladný červen navíc věští
špatnou úrodu: „Červen
mokrý a studený – bývají žně
vždy zkaženy.” Pokud tedy
chceme slunečný a hojný závěr léta, doufejme, že červen bude hezký!

Červenec
Školáci se těší ze začátku
prázdnin, Slunce je ve znamení Raka a přestože astronomické léto začalo teprve
nedávno, dny se již postupně začínají – i když zatím jenom neznatelně – zkracovat.
Název měsíce července je
podobně jako červen odvozený od dozrávajícího ovoce
a červené barvy.
Co nám o červenci říkají
pranostiky? „Když dne ubývá, horka přibývá.“ Nejteplejší dny v roce nás ještě
teprve čekají, a to navzdory
tomu, že v červenci často

přichází období někdy poměrně dlouhého přechodného ochlazení a deš\ů.
Pokud se deštivé období
začne již na začátku července, pranostiky jsou pesimistické. Dešti předpovídají
dlouhé trvání: „Déš\ na
Navštívení Panny Marie
(2. červenec) potrvá do Zuzany (11. srpen).“ anebo
„Když prší na svatého Prokopa (4. červenec), promokne každá kopa.“
Deštivého počasí jsme si
již letos užili dostatek, proto doufejme, že tyto dny
nám
přinesou
sluníčko
a příslib teplého léta!
Pomalu však už můžeme
začít předpovídat i to, jaká
bude zatím ještě vzdálená
zima: „Když červenec pěkně
hřeje, o vánocích se zima zaskvěje!“
Všem krásné letní dny plné slunce a krásných okamžiků...
Kamila Hrdinová, zastupitelka

Dobřejovický zpravodaj

První sezóna za námi

S

příchodem prázdnin se blíží doba
lenošení, táborů,
dovolených a hlavně konec fotbalové sezony.

Rád bych se ale vrátil v čase do ledna, kdy jsem se rozhodl založit oddíl Junior
Dobřejovice s tím, pokusit se
vrátit do obce mládežnický
fotbal, který zde měl vždy
svoji tradici.
Právě od prvních krůčků
v přípravce jsem se stal klubistou a mohu se snažit toto
předávat dál. Z mého dvaceti pěti letého působení ve
fotbale vím, že právě pro budoucnost jakéhokoliv klubu
je důležité přitáhnout místní
děti ke sportu, k fotbalu.
Tuto myšlenku však s námi nesdílelo k mému překvapení pár lidí z vedení
klubu FK Dobřejovice, dělala se z fotbalu politika…
Nesměli jsme zatím používat název klubu, proto Junior Dobřejovice. Nebyli jsme
na těžkém začátku podporováni klubem. Museli jsme
zprovoznit vlastní webové
stránky, kterými fotbalový
klub do té doby nedispono-

val, museli jsme zařídit pojištění, přivedli vlastní partnery pro hráče s výraznou slevou na vybavení atd.
Místo nadšení a tvrdé společné práce se řešily různé
dohody. Na prvním náboru
nastal čas pravdy a nám se
obrovsky ulevilo. V době,
kdy i ligová mužstva musejí
realizovat různé akce pro
děti spojené s prohlídkou
klubu a jeho zázemí a přesto zaznamenávají propad
počtu dětí se zájmem o fotbal, se nám v čestlické tělocvičně sešlo cca 25 dětí se zájmem o kopanou.
Věděli jsme, že tento počet bude postupem času kolísat, dnes s námi trénuje
14–15 dětí. Těch ve věku kolem 5–6 let máme na dva
mančafty.
Od začátku roku máme za
sebou několik desítek tréninkových jednotek a hlavně
pohybu a her. Máme v tomto ohledu vůbec v obci konkurenci? Nerad bych se někoho dotknul. Jestli ano je
to samozřejmě jen a jen
dobře… Dnes, pár dní před
koncem sezony, nás ještě čeká náš první turnaj v Újezdě,

který je kvalitně obsazen
a bude pro nás nejen odměnou , ale i přísným měřítkem
naší práce.
Dne 21.6 proběhne „Dokopná“ týmu, tedy slavnost
ukončení sezony, kde shrneme, co se povedlo a kde máme ještě rezervy. Nebude
chybět občerstvení a vyhlášení nejlepších hráčů sezony.
Probereme i budoucnost.
Rádi bychom rozšířili náš
trenérský tým pro lepší kvalitu práce a vytvoření vztahů. Ideální stav by byl na jeden tým jeden trenér.
Avšak celé to bude záviset na postoji FK Dobřejovice směrem k mládeži. Ten
zatím nebyl ideální, okolní
kluby sondují situaci a práci
trenérů a při stávajícím stavu by trenéři mohli být žádané zboží.
Na závěr bych rád poděkoval hráčům a jejich rodičům za důvěru, našim partnerům z řad sponzorů i našim fanouškům za podporu.
Panu Martinu Sklenářovi
za obrovskou pomoc v začátcích oddílu, s tvorbou informačních kanálů webu,
grafickou pomocí s logem

Dobřejovický fotbal

loga a tiskovými materiály.
Za skvělé tvůrčí oko při našich reklamních materiálech
panu Arne Charvátovi.
Někdo musel také dát do
lesku branky a někdy pomoct s tréninkem brankářů.
Díky bratrům Bezouškovým.
Velké díky patří i mému kolegovi Štěpánu Pittauerovi.
A v neposlední řadě spolku
Moderní Dobřejovice za suplování práce fotbalového
klubu. Snad jsem na nikoho
nezapomněl.
Užívejte léta a příští sezonu na viděnou.
Tomáš Kubíček,
trenér Junior Dobřejovice

Pražská cesta
Vzpomínky a poznatky pana Pavla
Buňaty, občana Dobřejovic
Dnešní silnice III/0032
bývala historicky nazývána Pražskou cestou.
Před parkem vlevo se
nacházela osada Cikánka, kde cikáni přepadali
formany vezoucí do Prahy potraviny.

V minulosti se parkem jela
etapa závodu Míru a několikrát Velikonoční a Břežanské
okruhy cyklistických závodů.
V době přestavby komunikací kolem D1 Čestlice–Dobřejovice tudy jezdily autobusy.
Zaznamenala Kateřina
Sklenářová, Moderní Dobřejovice

Trochu historie

■ Postup našich

fotbalistů

Gratulujeme fotbalistům FK Dobřejovice k suverénímu postupu do Okresního přeboru. Již
nyní se těšíme na nový fotbalový ročník 201516, který začná již koncem srpna. Martin Čmolík
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Historickou mapu, se zakreslenou cestou poskytl pan Buňata
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Společný zážitek, krásná vzpomínka

Společná tvorba

knihy
Život v obci

S

polečná tvorba knihy se dne 6. června 2015 v rámci
akce Celé Česko čte dětem, do které jsme se
jako obec zapojili, určitě povedla.
Vznikla opravdu krásná
vzpomínka, jak v papírové
tak i elektronické podobě.
Účast ohromná, počasí skvělé, výborná nálada a výsledek úžasný.
Krásná vzpomínka - i tak
by se celá akce, které se zúčastnilo 175 dětí se svými
rodiči, prarodiči a dalšími
rodinnými příslušníky, dala
nazvat.
Poděkování patří všem,
kteří se do přípravy, realizace a podpory Dětského dne
zapojili. Rozhodně se potvrdilo, že „ten umí to a ten
zas tohle a všichni dohromady uděláme moc.”
Charvátová Libuše,
kulturní komise

Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
L
oni občané odevzdali k recyklaci 85 televizí, 13 monitorů
a 634,00 kg drobného elektra
Snaha obyvatel obce recyklovat
staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.
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Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale také
o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.
Díky environmentálnímu vyúčtování
společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra
ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci kleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě
spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
občané naší obce v loňském roce vytřídili
85 televizí, 13 monitorů a 634,00 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
30,80 MWh elektřiny, 1 377,57 litrů ropy,
136,03 m3 vody a 1,25 tun primárních su-

www.dobrejovice.eu

rovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 6,99 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 26,36 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení,
i těch nejmenších, má nezanedbatelný

pozitivní dopad na životní prostředí.
Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost až na
4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů
ropy potřebných až k sedmi cestám do
Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu
a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených
spotřebičů do nového produktu.
Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve
všech aspektech.
Z podkladů obce
připravila Libuše Charvátová
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Motocykly
v Dobřejovicích

Kalendárium - aneb na co se můžete těšit

Život v obci

V

rámci Dětského
dne se na předním fotbalovém
hřišti konala výstava
motocyklů, které mají
místní občané ve svých
garážích.

O některých strojích neměl
nikdo ani tušení, že by se takový stroj mohl vůbec v Dobřejovicích vyskytovat.
Celkem na výstavě bylo 24
motocyklů, různých značek
a roků výroby.
Nejstarším strojem byl motocykl ČZ 150 vyrobený v roce 1954, nejnovější byly vyrobeny v roce 2014.
Nejrychlejší motocykl byl
Aprilia RSV 1000 MILE, který má maximální rychlost
268 km/hod.

Největším motocyklem byla tříkolka REWACO s motorem o objemu 1584 cm3.
Velmi zajímavé byly také
údaje o najetých kilometrech. Jawa 350 z roku 1979,
u které jsou jako první majitel zapsány v technickém
průkazu Československé dráhy, má oficiálně na tachometru najeto jen 7200km.
Zatímco motocykl Honda XR
125 má najeto za 2,5 roku
85000km.
Výstava byla návštěvníky
Dětského dne hodnocena
velice kladně a určitě se líbila dětem i dospělým.
Musíme velice poděkovat
všem majitelům motocyklů,
že v takový krásný den zapůjčili svůj stroj na výstavu a nevyjeli si na svoji oblíbenou
Za O. Ú. Krejčí Jan
cestu.

Letní kino
Rozpuštěný a vypuštěný
Kultovní detektivní komedie
Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka

H

istoricky první letní kino na fotbalovém hřišti mělo
u návštěvníků určitě velký úspěch. Krásné počasí
v sobotu 6. června umocnilo zážitek a vyprávění
pana ing. Buňaty bylo
přinejmenším zajímavé.

Kdo se tentokráte klasického promítání z 16 mm filmu nezúčastnil, rozhodně
by si neměl nechat ujít další
příležitost.
Odpočinek, zábava, přátelé a dobrá nálada patří k let-

ním večerům a letní kino
a grilování nesmí určitě chybět. Příště přijWte také. Těšíme se na vás.
Připravila Libuše Charvátová

Důležité státní úřady
■ FINANČNÍ ÚŘAD územní pracoviště v Říčanech
Politických vězňů 1233/40, 251 01 Říčany u Prahy
Kontakty: Telefon: 323 627 305, 323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Provozní doba podatelny:
PO a ST
08.00–17.00 hodin
ÚT a ČT
08.00–15.30 hodin
PÁ
08.00–14.00 hodin

■ OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Praha - východ
Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9
Kontakty: Telefon: 284 005 401, Fax: 284 005 404
E-mail podatelny: posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh

■ ÚŘAD PRÁCE kontaktní pracoviště pro Prahu-východ
Zprostředkování zaměstnání: Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7 - Holešovice
Kontakty: Telefon: 950 151 111, Fax: 950 151 302
e-mail: posta@py.mpsv.cz
Úřední hodiny: PO a ST
08.00–12.00, 13.00– 17.00 hodin
ÚT a ČT 08.00–11.00 hodin
PÁ 08.00–11.00 hodin
(jen noví uchazeči o zaměstnání
a pozvaní)

www.dobrejovice.eu
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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:
letní období 1. 4.–31. 10.
pondělí–pátek 9.00–17.00 hodin
sobota 9.00–14.00 h
neděle a státní svátky zavřeno

Placená inzerce

Příjem odpadů do zařízení Sběrného dvora Dobřejovice lze jednorázově sjednat individuálně,
po vzájemné dohodě stran a to
odlišně od platné provozní doby
telefonicky na číslech 725352565
a 605254720.

Důležitá číslavvvv

Porucha vody a kanalizace
840 111 322

POZOR!!!
Porucha elektřiny
840 850 860

Porucha veřejného osvětlení
Eltodo
800 101 109

Porucha plynu 272 767 300
SOS 112
Hasiči 150

Změna jízdních řádů autobusů
Upozorňujeme občany, že od 14. června 2015
dochází ke změně jízdních řádů autobusové dopravy v obci.
U linky 363 je ve všední den přidáno pět spojů:
■ Tři spoje ve směru na Opatov (17.21, 18.21 a 21.06)
■ Dva spoje ve směru z Opatova (16.30 a 17.30).
Více najdete na www.ropid.cz nebo na www.dpp.cz
Martin Čmolík, člen redakční rady

Záchranná služba 155
Policie 158
Policie Nupaky
služebna 974881750,
602306298,
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hlídka v autě 727968532
www.dobrejovice.eu
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