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Z POHÁDKY DO POHÁDKY

J

i brzy dopoledne v sobotu 3. záøí 2015 se to na
louce vedle zámku Dobøejovice zaèalo hemit lidmi
a pøijídìlo tam jedno auto
za druhým. To se tam zaèala
pøipravovat akce Z pohádky
do pohádky a Setkání u zámeèku pro malé i velké
nadence krásných záitkù
a zájemcù o setkání s pøáteli.
Pozvánka na tuto akci,
poøádanou Spolkem Dobøejovický Ètyølístek, tentokrát
putovala i do blízkých obcí
Modletice, Nupaky, Èestlice,
Herink, Vestec, ale i na Prahu
11. Poèasí sice trochu vyhroovalo, ale nakonec to vzdalo a poskytlo nám zdaøilý den
bez detì. Pøíprava byla èasovì nároèná, ale u pár okamikù po 14.00 hod vstoupila první skupinka dìtí s dospìláckým doprovodem do
Pohádky. Dostat se tam bylo
moné pouze po kouzelném
zazvonìní po projití Pohádkovou branou.
Na cestu Z pohádky do
pohádky se vydalo celkem
145 dìtí, které musely prokázat hodnì odvahy, fyzické
zdatnosti, chytrosti a ostrovtipu. U Pohádkové brány

dìti dostaly prùvodcovskou
kartu, která oznamovala, e
bude tøeba navtívit celkem
11 pohádek a závìrem navíc
jetì zdolat párek v rohlíku,
zmrzlinu a vypít kofolu.
Dìti na cestì Pohádkou
potkaly bytosti krásné, líbezné a roztomilé, ale také legraèní a straidelné a navíc
kadá z nich mìla nìjaký
problém nebo trápení, a proto jim bylo tøeba pomoci.
Shrek s Fionou slavili svùj
sváteèní den, a tak se nechali
obslouit vybranými specialitkami, které vypadaly dost
nevábnì, ale chutnaly sladce
(ochutnali jen opravdoví od-

válivci). Krásnou princeznu
bylo nutné vysvobodit ze
spárù tøíhlavého draka, a to
bylo moné jedinì úspìným
zásahem vech tøí draèích
hlav. Pat a Mat opìt nezvládli zatlouct ani høebík a naroubovat matici, pomoc
dìtí proto byla zcela na místì. Pøítomným se podaøilo
zachránit babièku pøed hladovým Otesánkem a rybièky
pana Vodníka pøed suchem.
Krásné Jasmínì se díky dìtem podaøilo vèas pøipravit
obìd pro Aladina, který si
s Dinem vyrazili za nìjakým
tím dobrodrustvím.
Velkou zkoukou trpìlivosti byl sbìr pylu za unavené vèelky Máju a Vilíka. Pak
pøila zkouka pro nejodvánìjí, nasbírat kvìtiny pro
vílu by se zdálo jako lehký
úkol. To by Vás vak nesmìl
celou dobu chytat straidelný Hejkal, který vem bránil
ve sbìru. Maxipsu Fíkovi
skoèily dìti pro noviny, protoe sám u byl z toho vìèného skákání polámaný
a Krteèkovi a Myce navozily
døíví na ohnitì. Pak u staèilo zdolat nìkolik pekelných
kuelek v Dobøejovickém
pekle, kde se nechtìl nikdo

zbyteènì zdrovat. Pak rychle do cíle za panem Králem.
Z jeho rukou si dìti pøevzaly
Úèastnický list, sladkou i vìcnou odmìnu a podìlily se
s ním o své záitky z cesty
a pøislíbily svoji úèast na dalím roèníku Pohádek v Dobøejovicích.
Setkání u zámeèku
probíhalo celé odpoledne.
Bylo moné pozdravit blízké
i vzdálenìjí sousedy a posedìt s nimi u obèerstvení, kde
nechybìla klobása s pivem,
párek v rohlíku, peèivo sladké i slané, kofola, ovocné limonády a iroká nabídka
zmrzlin. To ve díky naim
partnerùm: Staroèeská pekárna s. r. o., Radev s. r. o.
a Rosengart a. s.
Dospìlí si vychutnávali
chvilky pohody a dìti na skákacích hradech nechaly poslední zbytky energie. Zábava na louce pokraèovala a
do pozdních hodin a a za
tmy ve utichlo.
Tìíme se
na Vás moná
na stejném místì zase za rok.
Andrea Hájková
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Zprávy ze zastupitelstva

D

ne 10. záøí se konalo
dalí øádné jednání
zastupitelstva s tímto
programem:
lávka na hráz rybníka
Skalník

Byl vybrán, ze 4 pøedloených nabídek, dodavatel lávky na hráz rybníka. Je jím p.
K. Sobotka, se sídlem Zvánovice 153, Ondøejov, IÈ 13746
979, který pøedloil nejnií
cenu 201.475,- Kè (vè. DPH).
Souèasnì bylo schváleno i ﬁnancování této akce. I pøes
negativní postoj èásti zastupitelù k lávce (za Moderní
Dobøejovice) se díky tomu
budeme moci ji v øíjnu dostat od zajitìné skály a upravený prostor pod skálou (rovnì zde byl negativní pøístup
k celé akci zastupitelù za
Moderní Dobøejovice) pøes
bezpeènostní pøeliv suchou
nohou na hráz rybníka. Pøedpokládáme, e lávka bude
zprovoznìna souèasnì s upraveným prostorem pod
zajitìnou skálou.
Prùhonický park
V souvislosti s pokraèováním projednávání návrhu
zmìny è. 2A územního plánu
Prùhonic, se znovu otevøela
otázka uzavøení èásti silnice
Prùhonice  Dobøejovice a to
v úseku mezi první a druhou
èástí Prùhonického parku.
K døíve uvádìným obavám, e uzavøení této silnice
zkomplikuje práci záchran-

ným slubám, bylo sdìleno
stanovisko hasièù i záchranné sluby Støedoèeského kraje, e s jejím uzavøením souhlasí. Starosta uvedl, e se
pøipravuje správní øízení
ohlednì vynìtí èásti této silnice z veøejné silnièní sítì.
Uvedl své pøesvìdèení, e
vzhledem k významu této
památky nejen pro ÈR ale
i ve svìtovém kontextu
a hrozbì jejího vynìtí z památek svìtového kulturního
dìdictví UNESCO, k vyøazení
silnice v kadém pøípadì
dojde. Odmítavý postoj Obce
vynìtí nezabrání, mùe pouze trochu zbrzdit celý proces.
Rozvoj Prùhonického parku
by mìl být i zájmem naí obce, jeho blízkost je nejvyí
hodnotou naeho okolí a významnì se podílí i na hodnotì bydlení v Dobøejovicích.
Dosavadní postoj mùe negativnì ovlivnit i monost
vybudování nového vstupu
na místì bývalé brány, pøíp.
zvýhodnìné vstupné pro
nìkteré skupiny obèanù i posuzování naich ádostí o dotace. Stávající stanovisko je
i v kontrastu se vstøícným postojem kraje napø. ke zklidnìní dopravy v obci.
K tomu se vyjádøili zastupitelé za MD a vìtina z pøítomných úèastníkù jednání
z pléna. Vichni stanovisko
pøedsedajícího emotivnì odmítali, v jednom pøípadì
i vulgárnì, se stejnou argumentací jako pøi pøedchozích jednáních  zpochybòo-

vali stanovisko UNESCa, dùvody jsou jiné ne výe uvedené, veøejná komunikace
tam byla vdy, vysoká hustota dopravy v obci apod.
Zpochybòovali obavy z moných dopadù negativního
stanoviska Obce na rozhodování Krajského úøadu
a vedení Prùhonického parku, pøestoe ho dosavadní
pøístup vedení Parku jasnì
potvrzuje. Dále se odvolávali
na petici obèanù Dobøejovic
a okolních obcí urèenou
a pøedanou hejtmanovi
kraje.
Po posouzení vech argumentù zastupitelstvo vyslovilo nejtìsnìjím pomìrem
hlasù souhlas s vyøazením silnice III/0032 Prùhonice  Dobøejovice v úseku mezi první
a druhou èástí Prùhonického
parku z veøejné silnièní sítì
a se zaèlenìním jejího pozemku do plochy Prùhonického parku.
zklidnìní dopravy v obci
Byla podána informace
o stanovisku KÚ Støedoèeského kraje ke zklidnìní dopravy v obci. Rada zastupitelstva SK dne 31.8.2015 pøijala usnesení, kde vyslovila
souhlas s realizací projektu
zklidnìní dopravy prostøednictvím nìkteré z organizací
Støedoèeského kraje po získání stavebního povolení
ze strany Obce a za podmínky získání dotaèních prostøedkù. I tento postoj KÚ by

ivot v obci
se vak mohl podle názoru
starosty zmìnit v pøípadì
odmítavého postoje Obce
k øeení Prùhonického parku.
rozíøení ÈOV
Vzhledem k tomu, e ji
bylo vydáno SP na rozíøení
ÈOV budou práce zahájeny
1.10.2015 s tím, e nedojde-li k extrémnímu poèasí je
pøedpoklad ukonèení stavby
za 6 mìsícù. Teprve po kolaudaci stavby budou vydávána povolení na výstavbu
rodinných domù podél Jesenické.
zpráva o jednání kulturní
komise
Na základì jednání kulturní komise je zpracován kalendáø akcí, které se budou
konat v Dobøejovicích a do
konce 1. ètvrtletí 2016. Tento kalendáø je uveden samostatnì v tomto vydání Dobøejovického zpravodaje.
13 trvale hláených obèanù Dobøejovice (vè. 3 dìtí)
poádalo o zátitu Obce nad
nedìlním hraním fotbalu rodièù s dìtmi, tzn., aby mohli
na fotbalovém høiti hrát
zdarma. V tomto smìru bude uzavøena dohoda s FK.
Její obsah najdete na jiném
místì dneního zpravodaje.
Dalí jednání zastupitelstva
se bude konat 22.øíjna 2015
Jiøí Kappel, starosta obce

Zpráva z úøadu - dohoda s Botanickým ústavem

O

bec uzavøela s FK Sokol
Dobøejovice dohodu
o vyuití tréninkového høitì pro hraní fotbalu
rodièù s dìtmi.
Na základì této dohody
mohou vichni zájemci z øad
rodièù s dìtmi:
do doby, kdy poèasí umoní si jít v nedìli s dìtmi
zahrát fotbálek (samozøejmì) zadarmo
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hraní fotbalu v konkrétní
nedìli je vdy podmínìno
souhlasem FK, které posoudí, zda je technický stav
høitì zpùsobilý ke hraní

Zpráva o fotbalu

Vedení obce projednalo
a dohodlo s vedením Botanického ústavu a Správou
Prùhonického parku:

fotbalu  napø. zda høitì
není podmáèeno apod.

nejpozdìji pøed zahájením sezóny v Prùhonickém
parku Botanický ústav vybuduje a otevøe v místech
bývalé dobøejovické brány nový vchod do parku

povaujeme za samozøejmé, e vichni, kteøí si pøijdou zahrát, se postarají
o to, aby po skonèení hrací
doby bylo høitì uvedeno
do pùvodního stavu.
Pøedmìtem dohody není
pronajímání technického zaøízení høitì (napø. tréninkové branky, sprchy, kabiny,
apod.), které je v majetku FK.
O jeho zapùjèení je tøeba se
s FK vdy pøedem dohodnout. HEZKOU HRU !
Jiøí Kappel, starosta obce

vstupenky do parku bude
mono kupovat i na naem
obecním úøadì  podrobnosti budou sdìleny dodateènì
v prùbìhu roku budou pro
obèany Dobøejovic uspoøádány 2 komentované
prohlídky Prùhonického
parku zdarma

v pøípadì uzavøení komunikace mezi obìma èástmi
parku pøevezme správu
komunikace mezi krajem
parku a Dobøejovicemi Botanický ústav.
Výe uvedený obsah dohody bude potvrzen smluvnì.
Jiøí Kappel, starosta obce

FK Sokol Dobøejovice

T

ak nám zaèala nová fotbalová sezóna. Výborný vstup
mìla obì nae mustva.
Áèko po ètvrtém kole vedlo
tabulku Okresního pøeboru
a Béèko je po sedmém kole
v èele tabulky IV. tøídy.
Výsledky fotbalových utkání
odehraných do konce záøí.

Pøijïte fandit !

Mukaøov A - Dobøejovice A 2:4
Dobøejovice A - Zápy B 11:0
Úvaly B - Dobøejovice A 2:2
Dobøejovice A - Louòovice 5:1
Dobøejovice A - Vyehoøovice 0:6
Vylovla - Dobøejovice A 7:1
Dobøejovice A - Mnichovice A 3:3

Dobøejovice B  Kostelec u Køíkù B sobota 10.10. v 16 h
Dobøejovice A  Kostelec u Køíkù A nedìle 11.10. v 16 h
Dobøejovice B  Doubravèice o.s. sobota 24.10. ve 14.30 h

Nejlepí støelec
je Jiøí Hádek s osmi góly.

Dobøejovice A  Sibøina nedìle 25.10. ve 14.30 h

Kanonýrem je Ondøej
Rosák s deseti brankami.

Dobøejovice B  Kamenice B sobota 7.11. ve 14 h

Z pera zastupitele

Pøipravil Martin Èmolík

Dobøejovice A  Odolena Voda nedìle 8.11. ve 14 h

Inzerce

Mukaøov B - Dobøejovice B 0:5
Dobøejovice B - Senohraby B 11:1
Dobøejovice B - Lojovice 7:1
Ondøejov B - Dobøejovice B 2:2
Dobøejovice B - Babice 6:2
Doubek - Dobøejovice B 1:5
Dobøejovice B - Svìtice 4:5

Domácí zápasy naich mustev
do konce podzimní sezóny 2015.

Uzavøení silnice
pøes Prùhonický park
Váení spoluobèané,
v polovinì záøí (po posledním zasedaní zastupitelstva obce Dobøejovice) jste ode mì obdreli
do svých potovních schránek informace o prùbìhu a výsledném
rozhodnutí zastupitelstva ke
zmìnì územního plánu è. 2A
obce Prùhonice, její souèástí je
návrh na uzavøení silnice skrz
Prùhonický park, který èást zastupitelù v èele se starostou J.
Kappelem svým hlasováním podpoøila.
Tímto rozhodnutím z mého
pohledu tito zastupitelé zcela
nerespektují vùli vás obèanù, je
jste vyjádøili svými podpisy pod
petici za udrení této silnice,
kterou spolek Moderní Dobøejovice pøipravil, zrealizoval, a kterou adresoval hejtmanovi Støedoèeského kraje. Nic nezmìnil
na situaci ani fakt, e obèané,
kteøí se úèastnili tohoto zasedáni zastupitelstva, se snaili pøipravené rozhodnutí zvrátit.
Velmi vám dìkuji za vae
reakce a podporu, které jste mi
v této záleitosti poslali a vyjádøili, a které mì jen více ujistili
o správnosti mého rozhodnutí
být v této vìci aktivní a podnikat dalí kroky vedoucí k udrení
této silnice pro nás a dalí generace obèanù Dobøejovic. Na konec si dovolím citovat z jednoho
dopisu, který jsem obdrel lidé
bdìte, neblbnìte.
Martin Sklenáø, zastupitel
sklenar@dobrejovice.eu
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Zprávičky

ze školky

P

rázdniny utekly jako voda a záøí je tady. Seli
jsme se v plném poètu
(mladí odd. 24, starí odd. 28
dìtí) a radostnì zahájili nový
kolní rok.

ivot v obci

Na dìti èekala balónkovì
vyzdobená kolka a na znaèkách v atnì plyáci. Dìti si
se zájmem vyzkouely nová
hrací centra, která se podle
reakcí dìtem velmi líbí. Jsem
ráda, e jsme mohli rozjet
projekt Èesko ète dìtem,
o kterém jste jistì slyeli. Za
pøípravu dìkuji paní Líbì
Charvátové. Tradiènì k nám
zavítalo divadélko Kùzle. Na
konci mìsíce dìti vidìly pohádku O princeznì, která
chtìla vechno hned. Mìsíc
jsme zavrili pøípravou na
kadoroèní drakiádu.
kolektiv M

BABIČKA A DĚDEČEK DO ŠKOLKY

O
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svìtová a mediální
kampaò Celé Èesko
ète dìtem, nejvìtí
svého druhu v Èeské republice, se zamìøuje na podporu
ètenáøské gramotnosti dìtí
a mládee, ale také na propagaci hodnotné literatury
a budování pevných vazeb
v rodinì prostøednictvím
spoleèného ètení.
Aktivity této organizace
jsou urèeny nejen dìtem, ale
zapojují se vechny generace. Kampaò vznikla proto,
aby si spoleènost uvìdomila,
jak obrovský význam má
pravidelné ètení dítìti pro
jeho emocionální vývoj a pro
formování návyku èíst v dospìlosti. Je dokázáno, e
pravidelné hlasité pøedèítání uèí dítì jazyku a mylení,
rozvíjí jeho pamì a obrazotvornost, obohacuje ho
o vìdomosti a vzorce morálního chování. Urèitì jste si
vimli plakátu, který hledá
aktivní babièky a dìdeèky.
Máte pravnouèky v mateøské kolce v Dobøejovicích?
Máte chu podpoøit smysluplnou akci? Máte rádi pohádky a rozzáøené dìtské
oèi? Pokud si odpovíte alespoò na jednu z tìchto otázek ano, pak urèitì neváhejte a pøijïte mezi nás.
Hledáme právì Vás. Budeme rádi, kdy se aktivnì zapojíte. Kontaktujte paní øeditelku v mateøské kolce,
obecní úøad nebo pitì na
zpravodaj@dobrejovice.eu
Dobøejovická Mateøská
kolka KORÁLEK se také zapojila do projektu Babièka

a dìdeèek do kolky v rámci kampanì Celé Èesko ète
dìtem.

Do projektu kolku pøihlásila kulturní komise obce
Dobøejovice, která vechny
podrobnosti domluvila s paní øeditelkou ji v èervnu
a bìhem prázdnin zabezpeèila i ﬁnanèní krytí celé akce.
Jedno pøísloví øíká: tìstí
pøeje pøipraveným, a my
jsme prostì pøipraveni byli.
Díky grantu Nadace Agrofert je projekt realizován
v pìti kolkách (vdy v jedné tøídì, èili pro max. 30 dìtí
jako pilotní projekt v M)
s ﬁnanèní pomocí. Vybraná
M (nae kolka byla vybrána) dostane pro daný poèet
dìtí pohádkové bloky, plakáty, nálepky, pastelky, 10
nových dìtských knih pro
M, pohádkový plá, záloky do knih, náramky,
vzdìlávací brourky pro rodièe, atd. Mùeme se i s dìtmi zaèít tìit. Ve je pøipravené.
Projekt spoleènì s paní øeditelkou pøedstavila kulturní

komise obce Dobøejovice
i rodièùm pøedkolákù (zde
bude projekt realizován) na
tøídních schùzkách, které se
konaly ve støedu 16. záøí
2015 v mateøské kolce.
Cílem projektu je propojit tøi generace  dìti, rodièe
a prarodièe  díky pøedèítání,
protoe PRAVIDELNÉ ÈTENÍ
DÌTEM JE TOU NEJLEPÍ
INVESTICÍ DO ÚSPÌNÉ BUDOUCNOSTI DÍTÌTE.
Jak bude projekt v mateøské kolce probíhat?
Babièka (nebo dìdeèek)
pøijde v domluvenou hodinu
do kolky. Oblékne si kouzelný plá a sedne si do krouku mezi dìti. Pøeète jim pohádku, povídá si s nimi o pøeètené pohádce, o hrdinech,
vysvìtluje dìtem sloitá slova
nebo mylenky, kterým dìti
nerozumí, zapojuje je do pohádky.
Nebo mùe babièka èi
dìdeèek s dìtmi jen povídat,
kreslit nebo se hned po ètení rozlouèit. Pøed svým odchodem vak dìtem rozdá
novou pohádku, natitìnou
na papírových listech velikosti A5. Dítì si pohádku nalepí do pohádkového seitu
a ten si vezme domù. Doma
mají rodièe za domácí úkol
pøeèíst dìtem nalepenou po-

hádku z pohádkového deníèku. Druhý den pøijde opìt
babièka èi dìdeèek a bude se
dìtí ptát, o èem byla ta pohádka, kterou si s rodièi doma èetli.
Za správné odpovìdi dostávají malí ètenáøi nálepky
do svých pohádkových seitù. A tento kolobìh probíhá
vdy 5 po sobì jdoucích dnù
bìhem kadého mìsíce. Znamená to, e babièky a dìdeèkové navtíví dìti za 4 mìsíce
projektu (záøí  prosinec) ve
kolce celkem 20x.
Po skonèení projektu zùstane dìtem seit plný pohádek, nálepek a obrázkù, rodièùm krásné chvíle s dìtmi,
a prarodièùm vzpomínky na
pobyt v kruhu dìtí.
Bìhem projektu dochází
ke krásným vazbám mezi nejstarí a nejmladí generací.
Kromì tìchto propojení je
cílem zavést v rodinách (tam
kde se nekoná) nebo posílit
(tam kde se koná) tradièní
rituál veèerního pøedèítání
pohádek pøed spaním a sdílení spoleèného èasu a místa.
Dìkujeme vem, kteøí akci nejen podpoøili, ale kteøí se
do akce i aktivnì zapojili.
pøipravila dle informací
z www.celeceskoctedetem.cz
Charvátová Libue, Dobøejovice

PRVNÍ garáový PRODEJ ZA NÁMI

ivot v obci

kteøí prodejci nevìdìli, co
ve lze nabídnout do tohoto
typu prodeje, pøíp. za jaké
ceny nabízené vìci prodávat.
Ale bylo to poprvé! I obec
musí dát více invence do propagace této akce, vèetnì informovanosti okolních obcí.
Úspìch akce se nedá mìøit podle vydìlaných penìz, i kdy nìkteøí prodejci
byli velmi úspìní, ale pøedevím podle atmosféry, která
se u garáových prodejcù
byla. Z tohoto pohledu se
celé odpoledne vydaøilo
a vìtina ze zúèastnìných
vyjádøila pøání znovu prodej
opakovat.

V

sobotu 19. 9. probìhl
první garáový prodej v naí obci.

Za krásného sluneèného
poèasí nabídlo k prodeji své
nepotøebné vìcí 14 naich
spoluobèanù.

Vìøíme, po zkuenosti
s touto první akcí, e pøítí
rok bude mapièka prodejcù
daleko plnìjí, a radost z pøíjemnì stráveného dne minimálnì stejná. I krásné poèasí
znovu zajistíme.

V nabídce bylo oacení
a boty pro dìti a dospìlé, el.
spotøebièe, náøadí, obrázky,
ale i krabice od èehokoli.
Nìkteøí nabízeli kupujícím
i drink, ten samozøejmì jen
za radost ze sousedského
klábosení. Je pravda, e nì-

Jiøí Kappel, starosta obce

BURGERFEST
VYDAŘENÁ PREMIÉRA

N

a druhý záøijový víkend
si spolek Moderní Dobøejovice pøipravil pro
nai obec velmi netradièní
událost - První Dobøejovický
Burgerfest.
Pøípravu jsme nepodcenili
a nachystali jsme výjimeèný
kulináøský záitek v podobì
pravých amerických burgerù
dvouruèákù. Celkem se ugrilovalo 90 burgerù, 35 klobás a vypili se dva sudy piva.
Souèástí akce byla soutì
o NejBurger. Pøihlásilo se 7

monost vyrábìt podzimní
dekorace.
Se soumrakem byl èas natoèit poslední pivo, zatanèit
si a prohlásit celý Burgerfest
za úspìný.
Velký dík patøí celému týmu Moderní Dobøejovice,
Jardovi Vítovi za perfektnì
nachlazené pivo a Milanovi
indeláøovi za výteèné bulky.
mistrù grilovacího umìní,
kteøí postupnì pøipravovali
své soutìní burgery a pøedkládali je pìtièlenné odborné porotì. Porota kadý
soutìní výtvor peèlivì posoudila a ohodnotila. Jednomyslnì se shodla na vítìzi, kterým byl Jakub Pytlík,
neboli Saki se svým perfektnì chuovì vyváeným a neobvykle servírovaným burgerem. Druhé místo bral Tomá Kubíèek s netradièním
burgerem v ciabattì a tøetí
místo zajistil Martinovi Jozovi burger s parmazánovým chipsem.
Pro dìti jsme si nachystali
výrobu poctivého létajícího
draka, kterého mohou poutìt tøeba pøi drakiádì. Hlavní konstruktér Jarda Mikuka pomohl sestavit 24 velkých drakù. Mení dìti mìly

Rádi bychom také podìkovali porotcùm Simonì Hanákové, Pavlovi Brùkovi,
Jirkovi Aronovi, Honzovi Labudovi a Honzovi Heèovi.

Budeme se tìit na vidìnou na dalí akci, kterou pro
vás u teï plánujeme.
Vae
Moderní Dobøejovice
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Otevøený dopis

V

áení spoluobèané,
vichni jste dostali do
schránek dopis pana
Sklenáøe nazvaný Stanovisko k uzavøení silnice III/0032
Prùhonice-Dobøejovice.
Vzhledem k jeho obsahu,
který se dotýká i mé osoby,
nemohu na nìj nereagovat.
Proto i Vám adresuji tento
otevøený dopis panu Sklenáøovi.
.

Pane Sklenáøi,
skvìle vládnete manipulativní schopností zaloenou na
polopravdách a sdìlování jen
èásti skuteèností. Ké byste
tuto schopnost také vyuíval
ve prospìch obce.
Nechápu, jak Vám mohlo
být zøejmé, e si pan starosta,
jakoto navrhovatel, zajistil
podporu pro svùj zámìr, jak
tvrdíte. Zøejmì víte nìco více
ne já, kdy pouiji Vae slova. Mohu Vás ujistit, e a
do hlasování nikdo ode mne
nevìdìl, jak budu ve vìci
hlasovat. Já osobnì jsem do
poslední chvíle zvaoval pro
a proti, jen Vy jste zøejmì
vevìd. Ji v úvodu jde o první Vaí nepravdu.
K Vaim tzv. argumentùm:
nemyslím si, e v dobì dopravní kalamity na D1, by
cesta parkem byla jediná
prùjezdná cesta do Prahy,
pøíp. Krèské nemocnice. Kdy
byly na D1 kolony, nìkolikrát
jsem zkouel objet pøes park
a vdy jsem si èasovì pohoril, ne kdy jsem neobjídìl
a to a jsem se vydal dále kterýmkoliv smìrem- mnohokrát
zmìøeno a odzkoueno. Jeliko objídí vichni a vechny okolní cesty jsou té ucpané. Kdy se vrátím pøes Prù-

Listárna

honice na dálnici, jsem na
tom èasovì hùøe a opìt v kolonì, kdy pojedu pøes Újezd,
uvíznu v Kateøinkách, kdy
pojedu pøes Hrnèíøe, prostojím celé Hrnèíøe a na kulaák, kdy pojedu na Kunratickou spojku, prostojím na
tuto køiovatku také v kolonách a to i teï, kdy u jsou
na této køiovatce semafory.
Take z vlastní praxe Vám
oponuji, pokud nejde o výjimeènost je D1 nakonec nejrychlejí. Kdybych volal záchranku, tak ta tuto silnici RZ
nevyuívá, vyjádøení záchranných sloek k uzavøení parku
starosta prezentoval

parku. e to tak dopadne,
jste dle mého názoru sám
pøedpokládal ji ve Vaí
pøedvolební kampani, jeliko jste v ní slibovali mimo
jiné i vybudování obchvatu
obce. Návrh na její vybudování jsem zatím na ZO nezaslechl. Take hlasovaní proti
uzavøení, kodí jen a jen obci
Dobøejovice. Hlasování proti,
nám u dle mého názoru
pouze kodí, a u Krajského
úøadu èi v monosti dosaení
urèitých výhod u Správy Prùhonického parku, jak bylo
starostou sdìleno a je uvedeno v zápise ze zastupitelstva

uvádíte, e jste mne vyzýval na ZO ke sdìlení argumentù k vysvìtlení proè jsem
podepsal petici a pak hlasoval opaènì (tuènì zvýraznìno ve Vaem dopisu). Proè to
píete, kdy jste se mì na zastupitelstvu na nic osobnì
neptal, o ádné výzvì nic
nevím. Kdybych to pøeslechl,
zcela urèitì byste dotaz
vznesl znovu, jak Vás znám.
Ano, jako obèan jsem petici
podepsal. Bral jsem to jako
poslední monost, která, jak
jsem se mylnì domníval, by
mohla dané vìci pomoci.
Sám víte, e petice nepomohla - máte snad nìjaké
vyjádøení k dané petici, zabýval se jí nìkdo? Na Vá
email pøed zastupitelstvem
jsem nereagoval, jeliko
jsem sám ádné informace,
které byste neznal, nemìl.
Sám píete, e jsme nezabránili Severe 1 a nezabráníme ani výstavbì obchodní
zóny v Prùhonicích; zrovna
tak je ji více ne jisté, e nezabráníme uzavøení silnice
mezi èástmi Prùhonického

nevím, kde jste vzal tvrzení
starosty, e obèané nevìdí,
co podepisují; zapomínáte,
e je poøizován zvukový záznam. Jen Vám sdìlil, e
kdy neøeknete obèanùm
pro a proti a jen se zeptáte,
zda jste proti uzavøení silnice, tak Vám zcela logicky
kadý øekne ano a podepíe.
Proè úèelovì pøekrucujete
skuteènosti a tvrzení, zøejmì
k tomu máte svùj dùvod. Jestli má petice vypovídající
hodnotu a o její úspìnosti
byste nás mìl informovat Vy
na základì jednání s panem
hejtmanem, ke kterému jste
byl urèen podpisy obèanù
pod peticí. Byl jste to Vy, kdo
v pøedvolební kampani tvrdil, e ve je jen jednatelský
oøíek a ve se dá vyjednat,
proto se Vás ptám - co jste
vyjednal u pana hejtmana
podpoøen peticí, podepsanou, dle Vaeho sdìlení,
85% obyvatel obce?
nechápu, proè píete, e
nedokáeme zabránit výstavbì komerèní zóny Prùho-

V Dobøejovicích dne 21. 9. 2015
Váené zastupitelstvo naí obce,
chci Vám upøímnì podìkovat za blahopøání k mým narozeninám, které mi osobnì
pøedal pan místostarosta J. Krejèí spolu s pøedsedkyní kulturní komise paní P. Mikukovou.
Vìøte, e pro nás døíve narozené, tato obecní tradice je velice vítána a nesmírnì
nás vdy zahøeje na srdíèku. Takté velice oceòujeme, e nae stávající zastupitelstvo v této zabìhnuté tradici nadále pokraèuje.
Pøijmìte, prosím, tento dopis jako projev úcty a uznání za Vai vynikající práci pro
nae dùchodce, které si nesmírnì váím. Celemu zastupitelstvu pøeji mnoho tìstí,
úspìchù v profesním i osobním ivotì a pevné zdraví.
Se zdvoøilým pozdravem
Marie Hodaèová
Dobøejovice

nice. Myslím, e tento názor
bude mít øada zastupitelù,
nejen Vy, ale alespoò se dá
tato výstavba minimálnì oddálit a moná i omezit. Pokud jste jiného názoru, nechápu Vae hlasování proti
této zónì, za kterou mohla
mít obec nezajímavou kompenzaci, kdy jste si jistý, e
nae obec neovlivní v této
vìci vùbec nic
nechápu, proè píete u projektu na zklidnìní dopravy
jen o kruhovém objezdu, zapomnìl (?) jste zmínit co
vechno je v tomto projektu
za uvedenou sumu - vybudování chodníkù, úprava silnice, nové zastávky, pøechody
pro chodce, úprava okolí
atd. Navíc jako èlen stavební
komise, na rozdíl ode mne,
máte velmi podrobné informace, více ne já. Nemohu
pochopit, jak mùete zapomenout na ve, co se tohoto
projektu týká. V tomto projektu nejde jen o kruhový
objezd, jak tvrdíte obèanùm.
Kdyby byla odhlasována tradièní køiovatka, náklady na
projekt zklidnìní dopravy by
byly totoné.
Na základì výe zmínìných argumentù, jsem svým
hlasováním, za kterým si plnì stojím, hlasoval dle mého
nejlepího pøesvìdèení ve
prospìch obce Dobøejovice.
Ji mnoho obèanù se mì na
tento kontraverzní bod ptalo a mohu Vás ujistit, e po
sdìlení mých argumentù mi
dali vichni za pravdu a to i Ti
co dle jejich sdìlení petici
takté podepsali.
Pavel Brotánek
zastupitel obce

Váení a milí spoluobèané,
moná Vás pøekvapilo, e toto èíslo
zpravodaje není zcela stejné jako
pøedchozí. Nahradit vak osobitý
rukopis paní Jiøiny ubertové, která
se podrobila plánované operaci kolene, a proto nemohla pøipravit graﬁcký návrh øíjnového zpravodaje,
není vùbec jednoduché.
Paní ubertová je toti dùleitou souèástí redakce. Na tomto
místì bych jí velmi ráda podìkovala
za její dosavadní usilovnou práci,
cenné rady i nadhled, který do práce
redakèní rady pøináí.
Pevnì vìøím, e Vás (i ji) aktuální Dobøejovický zpravodaj potìí
a pøeji touto cestou paní Jiøinì ubertové za vechny ètenáøe brzké
uzdravení a rychlý návrat domù
a hlavnì do práce redakèní rady.
Charvátová Libue,
odpovìdná redaktorka
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Kalendárium - aneb na co se mùete tìit

Pozvánka

Spolek Dobøejovický Ètyølístek
zve vechny na tradièní Lampionový prùvod Dobøejovicemi.
Letoní noèní dobrodruná cesta Dobøejovicemi se bude konat
v pátek 6. listopadu a zaène u
v 16.30 hodin u Mateøské koly
Korálek. Dìti kouzelnými klíèi
uzamknou zahradu a ke spánku
do postýlek z listí uloí skøítky Podzimníèky. Kadý zájemce
si mùe pøinést svého skøítka vyrobeného s pøírodního materiálu. Jen co na ve zaène padat tma (okolo 17.15 hod), vypraví se prùvod plný svìtýlek na cestu, která pøekvapí nejednou
podívanou. Pøed obecním úøadem, kde bude konec cesty, na
vechny bude èekat malé pøekvapení a chybìt nebude monost zahøát se teplými nápoji a zakoupit si nìco sladkého. Na
vechny malé úèastníky bude èekat malý dárek.

Ètení v M pokraèuje
V týdnu od 26. do
30. øíjna opìt pøijdou
babièky a dìdeèkové do
1. oddìlení M Korálek
v Dobøejovicích a budou
dìtem pøedèítat dalí
pohádky pøed odpoledním odpoèinkem z kouzelné kníky.
Èteme od 12.30 do
13.00 hodin.

Dovolujeme si pozvat
vechny zájemce o ètení
(nejen v M Korálek v Dobøejovicích) na setkání
(nejen babièek a dìdeèkù)
ve ètvrtek 22. øíjna 2015
od 18.00 hod. na obecním
úøadì. Vichni, kdo chtìjí
podpoøit ètení v obci, mohou strávit pøíjemný èas
pøi dobré kávì, èaji nebo
sklenièce a ochutnat nìco
(dobrého slaného èi sladkého) z kuchynì ostatních
Dobøejovákù.
Pøijïte, tìíme se na Vás.

Redakce zpravodaje

Kulturní komise, Dobøejovice

Muèeníèko s Janou  platné od 1. øíjna 2015
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Úèast na jakékoliv cvièení prosím potvrïte èi zrute
nejpozdìji do 15.00 aktuálního dne.

Pøedstavujeme

MŮJ
NÁŠ
PROSTOR PŘED O BECNÍM ÚŘADEM
ZAČÍNÁME 17.00
VYHLÁŠENÍ NEJ DÝNĚ 19.00
MOŽNOST ZAKOUPENÍ DÝNĚ
OBČERSTVENÍ NA MÍSTĚ ZAJIŠTĚNO

OBCHOD

Buïme rádi, e ho máme.
Je na návsi v Dobøejovicích u
dlouhé desítky let, jen provozovatelé se støídají a snad
k lepímu. Byly doby,
kdy pan prodavaè zajistil na pøání zákazníka vìci neskuteèné:
zahradní lavièku, kamna, stavební koleèko

Rodièe s dìtmi
VYZKOUEJTE
Vichni pøíznivci
fotbalu, malí i velcí, si mohou novì
pøijít vyzkouet
zakopat kadou
nedìli od 17.00 h
na høitì FK Dobøejovice.
Pravidelná hra
fotbalu (rodièù
a dìtí) se uskuteèní pod vedením
spolkù Moderní
Dobøejovice z.s.
a Spolek Dobøejovický ètyølístek.
Redakce zpravodaje

denní tisk, spousty èasopisù,
výbìr je veliký. A e jsou ceny
o nìco vyí? Víme, e obøí
supermarkety si mohou diktovat podmínky pro dodavatele a dle odebraného mnoství mají i patøièné slevy. Kdy
si vak k cenám v místì pøipoèteme PHM a hlavnì èas,

Dnes toho není tøeba, obklopeni rùznými Bauhausy èi Hornbachy...

PROSTOR PŘED O BECNÍM ÚŘADEM
ZAČÍNÁME 18.30
PO UKONČENÍ LAMPIONOVÉHO PRŮVODU
VESELÍ PRO MALÉ I VELKÉ. OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

Blízkost obchodního centra v Èestlicích
je prima, ale takový
místní obchùdek, kde
si mohu kadé ráno
dobìhnout pro èerstvé peèivo, chléb, uzeniny, sýry, mléko
je toho dost, pro co
není potøeba startovat auto.
K tomu si mùeme koupit

tak to není zase tak zlé.
Hlavnì jsou v obci i obèané, kteøí auto buï nemají,
nebo se jim nechce pro kadý
dokonèení na str. 8
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Pøedstavujeme

MŮJ
NÁŠ

OBCHOD

dokonèení ze str. 7

rohlík váit cestu do obchodní zóny.
Obchod má otevøeno kromì nedìle kadý den, otevírací doba je pøímo úmìrná
zájmu kupujících. Pøíjemné
jsou i nabídky slev, vyvìené
na obchodì, které jsou pokadé zamìøeny na jiný
druh zboí.
Urèitì je stále co zlepovat, chutì i pøání naich lidièek se mìní a tak se mùeme
tìit, e se do dalího období tøeba nìco chystá.
Dejme proto slovo tomu
nejpovolanìjímu  souèasnému nájemci panu Petru
Hlubuèkovi. Tady jsou jeho
slova:

5

ve spolupráci s místní Staroèeskou pekárnou se uvauje o rozpékání mraeného peèiva a zaváce odpoledního teplého chleba
z pekárny v Radìjovicích,
která je pár km od Dobøejovic a kde se v pekárnì,
patøící k Dobøejovické, peèe právì jen chleba
na základì objednávky
jsem ochoten na pøání zákazníka zajistit modré
z nebe   to sice ne, ale
pøíkladnì dalí mléèné výrobky, dorty, chlebíèky 
 u tìch bych chtìl zejména pøipomenout, e vìtí
mnoství je opravdu tøeba
objednat, protoe pak se
stane, e se chlebíèky záhy
vyprodají a na ostatní u
nezbyde, dále pak mono
objednat i maso, drùbe
to ve záleí na domluvì
se mnou

nezapomínám ani na nae
zvíøecí miláèky a ve slevì
jsou pro nì nachystány ty
nejlepí kapsièky
vím, e obèas nìco chybí
ze základních potravin,
v tomto slibuji nápravu.
Tìím se na vás v naem
obchùdku.
Marie Sedláèková

OTEVÍRACÍ DOBA
Mùj obchod - na návsi
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek
Sobota
Nedìle

6.45  18.00
6.45  18.00
6.45  18.00
6.45  18.00
6.45  18.00
6.45  12.30
zavøeno

Kdo také bydlí v Dobøejovicích
Zajímavé je jeho zamìstnání. Pracuje jako head hunter (lovec talentù a mozkù),
co znamená, e nehledá
lidem práci, ale ﬁrmám lidi
na manaerské pozice. Vede
praskou poboèku mezinárodní ﬁrmy a zabývá se tímto sedmnáct let.

Ing. Jozef Papp

Proè jste se rozhodl pro
Dobøejovice?
Kdy jsme bydleli ve Vrovicích, touili jsem ít ve
vlastním domì se zahradou.
Tenkrát jsme objeli hodnì
míst a asi po tøech letech
hledání se nám zalíbilo zde
v Dobøejovicích.
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Narozen 9. ledna 1970
v Královském Chlmci, v Tokajské oblasti na Slovensku.
Vystudoval støední elektrotechnickou prùmyslovku
a poté elektrotechnickou fakultu v Koicích. V roce 1993
se oenil s manelkou Monikou a v jejich manelství se
narodily tøi dcery: Dominika,
Ester a Alexandra. V roce
1994 se pøestìhoval do Pra-

Co se Vám zde nejvíce líbí?
Poloha, upravenost obce
a její okolí. Je to blízko centra Prahy, lei u dálnice D1
a Praského okruhu, øada
míst poblí obce je velmi zajímavých. Budu jmenovat
Prùhonický park, zámek
tiøín... Jsme zde doma
a jsme spokojeni.
hy a po sedmi letech v Praze,
v roce 2001 zakotvil v Dobøejovicích.
Ovládá úctyhodných est
jazykù. Kromì mateøské sloventiny a maïartiny je to
èetina, domluví se anglicky,
a èásteènì nìmecky a rusky.
Jeho koníèky jsou potápìní,
motorky, focení a toèení videí.

Pøeci jen moná nìco postrádáte nebo Vám nìco vadí?
Chybí mi kulturnì spoleèenské centrum nebo sál,
ubytovací monosti a dobrá
restaurace. Také nám vadí
hluk z D1. U Nupak postavili
protihlukovou stìnu a ta
odráí hluk k nám. Je dobøe,
e je zde pota, ale nevadila
by její renovace.
Dìkuji.
Martin Èmolík

Hodí se
Obecní úøad
Dobøejovice
Na Návsi 26
25101 Dobøejovice
Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
Úøední hodiny:
pondìlí a støeda
14.0018.00 hodin
E-mail:
obec.dobrejovice@
volny.cz
www.dobrejovice.eu
Pota  Dobøejovice
Úøední hodiny:
PO
Út
ST
Èt
Pá

8  11 a 13  16 hodin
8  11 a 13  16 hodin
8  11 a 13  17 hodin
8  11 a 13  16 hodin
8  11 a 13  16 hodin

Sbìrný dvùr
Dobøejovice
Otevírací doba v zimním
období: 1.11. 31.03.
pondìlí  pátek
09.00 - 16.00 hodin
sobota
10.00 - 14.00 hodin
nedìle
ZAVØENO
21.12.2014 - 4.1.2015
ZAVØENO
Pøíjem odpadù do zaøízení
Sbìrného dvora Dobøejovice lze jednorázovì sjednat
individuálnì, po vzájemné
dohodì stran, odlinì od
platné provozní doby tel.
603 168 974 (provoz SDD).
www.sberny-dvur-dobrejovice.cz

Mìsíèník
Dobøejovický zpravodaj,
øíjen 2015
vychází 12.10.2015
vydává obecní úøad Dobøejovice,
Na Návsi 26, 251 01 Dobøejovice
èíslo registrace MK ÈR E 19932
odpovìdná redaktorka:
Libue Charvátová
graﬁcká úprava, kompletní
pøedtisková pøíprava:
Miriam Køivková
tisk: ARCHTISK
náklad: 400 výtiskù
cena: neprodejné
pøístí èíslo vyjde v listopadu 2015

