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Masopust a Dobřejovice:
T

ak, jako každý rok,
i letos jsme se sešli
druhou únorovou
sobotu v poledne před
fotbalovým hřištěm FK
Dobřejovice.
Teplota byla jen málo nad
nulou a obloha zatažená.
Ale ani toto pošmourné
chladné počasí nás neodradilo od každoročního masopustního průvodu.
Začali jsme společným focením masek, pak jsme se vydali na cestu vesnicí. V čele
jelo vyzdobené auto s muzikanty. Za ním následoval
průvod masek, které byly
opět nápadité a vydařené.
Šlo se známou každoroční
trasou: okolo zámku a bytovek, ulicemi Jesenická, Skalická, K Lesíku, U Křížku. Letos
přibyla Vačkářova ulice, kde
nás uvítaly první paprsky sobotního slunce a provázely
nás celou další trasou, obdobné té loňské, až do místní hospůdky Na hřišti. Tam si
většina účastníků poseděla
v přátelské atmosféře.
Všem účastníkům i organizátorům průvodu, muzikan-

naše pěkná tradice
tům a dalším lidem, kteří se
na masopustu podíleli, patří
poděkování za opět vydařenou akci.
Martin Čmolík,
zastupitel
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Zprávy ze zastupitelstva
Z
astupitelstvo se sešlo na svých jednáních 19. února
a 19. března a zabývalo
se především následujícím:

■ Zklidnění
dopravy
v obci
Na obou jednáních byla
posouzena studie, zpracovaná spol. AF City Plan s.r.o.
Přestože stavební komise
doporučila vzít za základ
projektu řešení dopravy
v obci variantu s kruhovým
objezdem na návsi, nedošlo
zatím k žádnému rozhodnutí. Až snad příště.
■ Odbahnění Mlýnského
rybníka
Návazně na zpracovanou
projektovou dokumentaci byly odsouhlaseny smlouvy na
podání žádosti o dotaci na
odbahnění Mlýnského rybníka a zajištění výběrového řízení na dodavatele této stavby.
Odbahnění by mělo být
provedeno ještě v letošním
roce.
■ Sanace skály a úprava
prostoru pod skálou
Návazně na provedený
geotechnický průzkum skal-

ních stěn schválilo uzavření
smluv se společností Tým dopravního inženýrství s.r.o. na
zajištění projektové dokumentace na sanaci skály
a úpravu prostoru pod skálou u rybníka Skalník.

■ Změna číslo 2 územního plánu
Pokračovalo v projednávání změny územního plánu
s tím, že rozhodlo o předložených návrzích. Z nich byla
akceptována pouze změna
u pozemků žadatelů pana
J. Trčky a pana J. Bureše
a podnět Obce na zařazení
pozemku parcely č. 1/1 (bývalá paletárna) jako zeleň.
Toto rozhodnutí však podléhá ještě dalšímu schvalovacímu procesu. Uzavření jednání o změně ÚP lze očekávat až na podzim.
■ Koupě pozemků p.č. PK
153/54, GP 153/7, GP
153/8 a KN 153/53
v k.ú. Dobřejovice
Bylo rozhodnuto o koupi
16 246 m2 pozemků od soukromého vlastníka. Pozemky zahrnují část vodní plochy Mlýnského rybníka a jeho okolí.

Jarní úklid
obce
Jako každý rok pořádají Myslivecké
sdružení Dobřejovice a Obecní úřad
Dobřejovice jarní úklid celé obce. Veřejná brigáda se bude konat 11.dubna 2015 od 8.30, sraz před O.Ú. Doporučujeme pracovní rukavice
a reflexní vestu.
Po zakončení akce bude za hřištěm jako každý rok pan starosta
rozdávat
špekáčky
k opečení na ohni. Věříme ,
že se sejdeme v hojném počtu a určitě přivítáme nové
tváře.

■ Obnovu vybavení školní herny
Byla odsouhlasena žádost
mateřské školky o čerpání finančních prostředků na obnovu vybavení školní herny
ve starším oddělení. Děti se
mají opravdu na co těšit.
■ Jarní úklid obce
Bylo rozhodnuto o datu
pravidelného jarního úklidu
obce na sobotu 11. dubna
od 8.30 hodin. Díky za každou pomocnou ruku!
■ Jednání
o
otevření
vstupu do Průhonického parku
Zastupitelstvo pověřilo paní P. Mikuškovou a pana
M. Sklenáře k jednání o vybudování vstupu do Průhonického parku v místě původní Dobřejovické brány.
Nebylo zatím ukončeno.
■ Nabídka
společnosti
CBE Development, a.s.
Zastupitelstvo Obce odmítlo nabídku společnosti na
dar ve výši deset miliónů Kč
jako kompenzaci za to, že
Obec stáhne svůj odpor vůči
ÚR stavby komunikace a inženýrských sítí od kruhového objezdu u střelnice do
Průhonic, které by byly sou-

Život v obci
částí připravované komerční
zóny a změně ÚP Čestlic,
která se týká zahrnutí území
podél naší strany D1 mezi
Průhonicemi a exitem 8 do
zastavitelných ploch.
Pro informaci něco o navrhované komerční zóně – celková plocha 309,688 m2, zastavěná plocha 111 570 m2,
plocha zeleně 79 770 m2
a parkovacích míst 2 970;
termín zahájení prací 9/2015
(komunikace), otevření posledního objektu 3/2018, výška budov do 12 m.
Jedním z hlavních důvodů
odmítnutí je předpokládaná
intenzita dopravy 8 300 vozidel v jednom směru denně!! K tomu je nutno uvést,
že komunikace je od Průhonic v délce 200 m projektována jako jednosměrná,
v zóně potom obousměrná.
Kruhovým objezdem u střelnice by mohlo denně projet
oběma směry až 13 600 aut
denně. Kdyby jen necelá čtvrtina z nich jela přes Dobřejovice,
představuje to asi 3 700 aut
denně v Dobřejovicích navíc.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ další zastupitelstvo se koná 16. dubna 2015.

Velikonoční soutěž
Hospoda Na Hřišti a Obecní úřad Dobřejovice
budou 5. 4. 2015 od 15 hod. pořádat první oficiální ročník soutěže o nejlepšího kuchaře velikonoční nádivky.
Soutěž se bude konat v hospodě Na Hřišti. Na donesených vzorcích se bude hodnotit chu7, mozaika
a konzistence. Kuchař nejlepší nádivky bude odměněn
a převezme putovní pohár. Během soutěže se můžete
naučit plést pomlázku z osmi vlastních donesených
vrbových proutků.
Jan Krejčí místostarosta

Myslivecké sdružení Dobřejovice a O.Ú. Dobřejovice

Uzavření skály
Od 1. 4. 2015 dojde k trvalému uzavření skály
u rybníka Skalník.
Občané, kteří do skály vozí ke spálení větve ze
svých zahrad, mohou zdarma tento odpad vozit do
sběrného dvora nebo k dálnici do kompostárny JENA
Modletice. Ve skále se začne zaměřovat projekt „Zajištění skalního masivu v ulici Skalická“.
Obecní úřad Dobřejovice
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Okénko z knihovny

Život v obci

A

hoj děti, zdravíme
vás, jsme holky
a kluci z Čtenářského klubu Dobřejovice. Připravili jsme
do Dobřejovického zpravodaje i dětské počteníčko. Takové společné
čtení s rodiči může být
i zábava.

Pro ty, kteří se těší na Velikonoce, nabízíme velikonoční koledu:
Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.
Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.

Pro všechny úspěšné luštitele jsme připravili odměnu, výhru si můžete vyzvednout u paní Marcinkové
v Obecní knihovně Dobřejovice v budově České pošty
každý pátek od 15.00 do
17.00 hodin při předložení
vyluštěné tajenky.

Pro ty, kteří si rádi hrají:

❍
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.
❍
Já jsem malý koledníček,
tetičko,
přišel jsem si
pro červený vajíčko.
Pro vajíčko červený,
pro koláč bílý,
jsem-li já vám, tetičko,
koledníček milý?

Na závěr malý vtip:
Maminka se ptá Pepíčka:
„Pepíčku, proč krmíš ty slepice čokoládou?
Pepíček zvesela odpoví:
„No přece, aby nám snesly
čokoládová vajíčka.
Hezký začátek jara a veselé Velikonoce přejí Anička,
Ivanka, Čeněk, Adam, Eliška,
Blanička

Listárna

Nově v prázdninových
příměstských táborech ve Vestci
Milí rodiče předškolních a mladších školních dětí,
z vlastní zkušenosti vím, že rodiče zajiš7ují svým dětem
na prázdniny program, aby jejich děti prožily svůj prázdninový čas smysluplně.
Využijte příměstských táborů ve Vestci. Letos
poprvé zařadili pořadatelé i novinku – turnusy s angličtinou.
Všechny potřebné informace, termíny všech turnusů,
přihlášky i elektronickou rezervaci dítěte na daný
týdenní turnus nebo celodenní výlet (vždy ve středu)
najdete zde:
http://www.tjviktoriavestec.cz/uvod/novinka_795.h
tml
Vyzkoušejte a uvidíte.
Je skvělé, že přijímají děti i z okolních obcí.
Charvátová Libuše,
občanka Dobřejovic

Služby v obci
Všichni podnikatelé,
kteří provozují v naší
obci živnost a chtějí se
svou nabídkou seznámit občany Dobřejovic,
mohou kontaktovat redakci Zpravodaje nebo
obecní úřad.
Děkujeme.

Místo pro Vaši inzerci
Nabízíme Vám možnost
inzerce v tištěném
Zpravodaji
obceDobřejovice.
Více informací v redakci
zpravodaje
nebo na obecním úřadě.

www.dobrejovice.eu
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Masky kam se jen podíváš

Život v obci

K

ulturní komise obce
Dobřejovice
má za sebou první větší akci a myslím,
že úspěšnou.
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Vše začalo nápadem zarezervovat uprostřed plesové
sezóny v Modletickém zámku taneční sál a uspořádat
dětský maškarní karneval
a taneční večer pro dospělé
v duchu 60 – 80 let. Vždy7
měsíc únor je ve znamení
masek. Návrh oslovit jako
spolupořadatele karnevalu
a tanečního reje okolní obce
Herink a Modletice byl
schválen a starostové obcí
pozvání pořádat akce společně přijali.
Dobřejovice se organizace
ujaly jako první, příští rok
předají štafetu další obci.
Dnes již víme, že se připojí
i Popovičky. Program dětského karnevalu si dobrovolně
vzali na starost Kateřina
a Martin Sklenářovi. Patří jim
opravdu velké poděkování.
Nastal den D. Taneční sál
modletického zámku se před
14 hodinou začal naplňovat
úžasnými maskami princezen, čarodějnic, kočiček, berušek, motýlků, přišel i dráček, různí řemeslníci, policisté a dokonce i rytíři a skřítci. Prostě barevná škála
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rozradostnělých dětiček, které nejen tančily, ale také se
s velkou vervou pustily do vyrábění vlastních škrabošek,
soutěží a absolvovaly i přehlídku masek. Maškarní bál
dopadl nad očekávání dobře.
Venku se pomalu začalo
stmívat. Řádně vydováděné
dětičky odcházely domů
a sál se rychle připravoval
na taneční večer pro dospělé. Bohatá tombola vypadala na stolech u vchodu
opravdu skvěle.
Někteří hosté tanečního
večera přišli v retro stylu, jiní
byli v civilu. To nebylo podstatné. Všichni se celý večer
opravdu dobře bavili. DJ Tomáš Fábik vybral hudbu, která nás zvedla ze židlí. Tančilo se, zpívalo, trochu pilo
a hodně povídalo.

Při losování tomboly byla
legrace, hosté si navzájem
blahopřáli ke každičké výhře.
Byl to příjemný večer. Ráda
bych tímto poděkovala všem,
kteří přiložili ruku k dílu.
Poděkování patří starostům obcí za záštitu a finanční podporu. Velké poděkování patří všem, kteří přispěli do tomboly: Alimpex a.s.,
Staročeská pekárna s.r.o.,
zastupitelům obce Dobřejovice, obci Herink. Do tomboly věnovala ceny i Zámecká
výroba uzenin s.r.o..
Atmosféra obou akcí byla
báječná i díky majitelům
zámku, pro které zařídit
„modré z nebe“, není žádný
problém.
Příště se těšíme, že se pobavit přijdete i Vy.
Pavla Mikušková,
zastupitelka
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Maškarní ples
v Zámeckém
sále
v Modleticích
21. 2. se konal první
maškarní ples v Zámeckém sále v Modleticích.
Odpoledne se přišly pobavit děti a byl jich plný
sál. Program pro ně byl
vskutku bohatý. Děti se
báječně bavily.
Velký dík patří všem,
kteří se o bohatý program postarali. Na uspořádání karnevalu se dohodly tři sousední obce:
Dobřejovice, Modletice
a Herink.
Pro letošní rok se organizace ujali iniciátoři
celé akce, a to nadšenci
z Dobřejovic. Odpoledne se bavily děti a večer
v zábavě pokračovali
dospělí.
Taneční večer se uskutečnil v retro stylu a tak
mohli návštěvníci zavzpomínat na diskotéky
ze 70. let. Bavili se výborně a k dobré náladě
jistě přispěla i bohatá
tombola, kterou věnovali sponzoři plesu.
Všem dárcům organizátoři poděkovali.
Celý večer se tančilo,
zpívalo a také vzpomínalo. Potkali se tu kamarádi ze školních lavic,
a tak o legraci nebyla
nouze. Příští rok si to
musíme určitě zopakovat a doufáme, že se
necháte zlákat i Vy.
My Vás v Zámeckém
sále rádi uvítáme nejen
na plesech, ale i na
ostatních akcích.
Marie Pevná
a Pavla Vaništová,
majitelky zámku

O akci, kterou poprvé
pořádaly tři obce společně, napsaly majitelky
Zámku v Modleticích
nejen do našeho zpravodaje, ale i do nezávislého místního zpravodaje Náš region.
Článek si můžete přečíst v elektronické podobě na http://www.nas
region.cz/noviny/4fcb54f
50015_05_Nas_Region_J
V.pdf.
Majitelkám za milá
slova i zviditelnění naší
obce děkujeme.
Redakce Dobřejovického
zpravodaje

www.dobrejovice.eu
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Zprávičky ze školky

Život v obci

6

Únor bílý, pole sílí - Letošní zima nám mnoho sněhu
nedopřála, ale to nám neubralo na chuti zahrát si zimní sporty ve třídě, malovat
sněhuláky i s vatovými závějemi, postarat se o zvířátka
ve volné přírodě, vyrobit krmítka i s ptáčky.
Nejzajímavější pro děti bylo téma Masopustu. Přiměřenou formou se seznámily
s lidovými tradicemi. Celé téma vyvrcholilo 26. 2. „Netradičním karnevalem”.
Doma si děti s maminkami
připravily krásné masky, paní učitelky i ostatní zaměstnanci se převlékli do veselých kostýmů. U svačiny
se děti nejprve posilnily koblihami a zábavné dopoledne mohlo
začít. Děti soutěžily,
tancovaly i mlsaly.
O překvapení nebyla
nouze.
Přišla mezi nás medvědice Fany, konfety i balónky létaly vzduchem,
klaunům z přejedení
praskla břicha. Děti nadšeně reagovaly na
vtipného moderátora
a roztomilou medvědici nechtěly ani pustit ze
školky.
Akce se velmi vydařila a za
rok se budeme těšit na po-
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dobné setkání. Děkuji svým
kolegyním za přípravu, panu
R. Lukovi za sponzorství nechal dětem upéci čerstvá
staročeská trdla.
Lenka Macháčková,
ředitelka školy

Dnešní den, 26. února se
u nás ve školce sešlo spoustu
princezen, berušek, spidermanů,
čarodějů,
klaunů
a všech možných masek
a převleků a také jedna Karkulka. Byl KARNEVAL.
Třída a šatna se proměnily
do karnevalové výzdoby plné girland a balonků.. Děti

i paní učitelky si nejen taneční, ale i soutěžní dopoledne pěkně užily.
Pochutnali jsme si na masopustních koblihách a staročeském trdelníku. Karneval se vydařil a všem se nám
líbil a moc jsme si ho užili....
Jitka Vejnosková,
občanka Dobřejovic

Dobřejovický zpravodaj

J

menuji se Martin Joza a v Dobřejovicích žiji a podnikám
od roku 2000. Jsem ženatý a mám dvě dcery.
Oborem jsem vystudovaný strojař a tomuto
se v podstatě věnuji
i profesně.

■ Představujeme:
ShamanRacing
Martin Joza BIKESTRIKE.COM

Vlastním dvě značky, první ShamanRacing se zabývá
vlastní výrobou a prodejem
(tuzemským i exportem)
cyklistických
komponentů
především pro horská kola.
Značka druhá BIKESTRIKE.
COM se zabývá dovozem,
distribucí a maloobchodním
prodejem cyklistických a motocyklových potřeb.
Nabízí asi pět tisíc produktů od celého jízdního kola
až po náhradní lanko do
přehazovačky. Nově připravujeme otevření maloobchodní cyklistické prodejny,
která bude sídlit na adrese
Košumberk 24, přímo na
hlavní křižovatce na dobřejovické návsi. Prodejna bude
nabízet kompletní cykloa moto- sortiment, servisní
zázemí i malou testovací
tra7, kterou budou naši zákazníci využívat zdarma.

Služby v obci

Zaznamenal Martin Čmolík,
zastupitel

Pamětní mince ■ PřijCte fandit!
K
T
ulturní komise by
vám chtěla představit
pamětní
minci naší obce, která se
bude předávat vždy ve
vínové krabičce s věnováním a obec ji využívá
od letošního roku jako
dárek k významné události občanů Dobřejovic.

Pamětní minci graficky
zpracoval pan Arne Charvát
a podle jeho návrhu nechala
obec minci vyrazit.
Pamětní mince s motivem
Dobřejovického zámku bude jistě krásným dárkem
a památkou na významné
životní okamžiky, kterými
jsou například Vítání občánků do života obce, nebo významná životní jubilea občanů Dobřejovic.

V krabičce je vloženo i věnování, které významnou
událost připomíná.
Kulturní komise Dobřejovice

ak nám začíná jarní
fotbalová sezóna
ročníku
2014–15.
PřijLte naše hráče povzbudit a držte jim palce, aM postoupí do vyšší
soutěže.

Dobřejovický fotbal

Neděle 22. 3. 2015 od 15 h.
FK Dobřejovice - Struhařov
Neděle 19. 4. 2015 od 17 h.
FK Dobřejovice - Svojetice
Sobota 4. 4. 2015 od 16.30 h.
FK Dobřejovice B - Mukařov B
Sobota 18. 4. 2015 od 17 h.
FK Dobřejovice B - Čestlice
Připravil Martin Čmolík,
zastupitel
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Z kroniky

Letos v květnu si připomeneme:

70. výročí konce 2. světové války
V
šude kolem nás
bude probíhat řada
vzpomínkových akcí na důležité
okamžiky války. Připraveny jsou přednášky,
výstavy, exkurze a jistě
i televizní program, ze
kterého si obyvatelé
České republiky budou
moci vybrat podle svého zájmu.

Dobřejovice pro vás připravily autentický přepis záznamů z obecní kroniky. Záznamy vybrali a přepsali manželé Krejčí. Práce bylo hodně,
ale výsledek určitě oceníte.
Začtěte se v tomto a příštím čísle Dobřejovického
zpravodaje do textu, který
nám mladším přiblíží život
v Dobřejovicích v roce 1945
a starším oživí vzpomínky.
„V lednu 1945 dostali
obecní úřady rozkaz, aby
byly mladiství hoši narození
ročníků 1926–27 a 28 odesláni na Moravu na kopání
zákopů a stavby opevnění
proti rychlo postupující Rudé armádě ze Slovenska
přes Slezko na Moravu.
Z Dobřejovic byli nasazeni
v únoru 1945. Rejna František narozen 7.2.1927 z čp. 8,
Rudolský František z čp. 29,
Hendl Miloš z čp. 27, Vykus
František z čp. 55, Havlíček
Josef z čp. 21.
Téhož roku v únoru byl
s cukrovarskými dělníky cukrovaru v Uhříněvsi nasazen
na opevňovací práce k Olomouci Rejna František narozen 25. 2. 1902 bytem
v Dobřejovicích čp. 8, který
po navrácení se z německého vězení v cukrovaru v Uhříněvsi pracoval. Ku konci
března a počátkem dubna

Listárna
V sobotu 21. února se
v modletickém zámeckém sále konal za finanční podpory obcí Dobřejovice, Herinku a Modletic
karneval pro děti.

8

Organizaci a program celého odpoledne zajistili
dobrovolníci z Moderních
Dobřejovic a jejich přátelé.
Masek, a to nejen dětských, se tu sešel plný sál.
Odpoledne s nabitým programem moderoval Martin
Sklenář, zastupitel z Dobřejovic. Malí účastníci si zatancovali s Minnie a Kung-
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1945 vraceli se dělníci nasazení na opevňovací práce na
Moravu zpět domů, nebo7
Rudá armáda rychle tlačila
německá vojska přes Moravu
do Německa.
V únoru 1945 byli v naší
obci ubytováni po dobu pěti
dnů jednotlivě po domech
mladí němečtí vojáci, kteří
očekávali nasazení proti Rudé armádě z čehož dle jejich
doznání měli smrtelný strach.
5. května 1945 ve 12.30
hodin počal vysílati Pražský
rozhlas volání o pomoc nebo7 v Praze vypuklo revoluční povstání proti okupantům. Rozhlas volal bývalé
vojáky příslušníky československého četnictva a všechny odpůrce nacismu a fašismu na pomoc bojující Praze.
Volání bylo vysíláno v řeči
české, ruské a anglické.
V naší obci s účastnilo se
podle pokynu rozhlasu na
stavbě překážek na silnicích
vedoucích do obce Dobřejovic
mnoho občanů mužů i žen

svorně jeden vedle druhého
bez rozdílu stavu a přesvědčení, zbraní v obci žádných nebylo. Mezi prvními kdo zaslechl volání rozhlasu byl Rejna
František z čp. 8, který přišel
domů k obědu, okamžitě sedl
bez kabátu na jízdní kolo a jel
do Průhonic kde byla četnická
stanice odkud měl v úmyslu
s četnickou posádkou ject na
pomoc bojující Praze.
Po příchodu na četnickou
stanici, byla teto úplně prázdná, vyběhl ven a ptá se venku
na ulici stojících občanů, kde
bydlí četníci lidi je volali a Ti
přišli. Vrchní strážmistr Frant.
Kolous. strážmistr Frant. Lebeda a Černohorský nastali
dohady co budeme dělat,
Rejna navrhuje s pomocí
vašich zbraní odzbrojíme
národní hosty (to byly transporty němců civilistů s vozy
taženými koňmi utíkající
před postupující frontou)
stojící se svými vozy u zámku pod kaštany v Průhonicích a pojedeme se zbraněmi do Prahy.

V tom zazvonil telefon
a volala četnická stanice s Uhříněvse, že na nádraží stojí
vlak s německými vojáky, které jest třeba odzbrojit, aby
tam ihned posádka četnické
stanice v Průhonicích přijela.
Rejna vrátil se domů a říká
občanům, kteří stáli v hloučcích na návsi, že na nádraží
v Uhříněvsi jest transport německých vojáků, kteří se budou odzbrojovat.
K odzbrojování německých vojáků do Uhříněvsi
z Dobřejovic jeli na jízdních
kolech Rejna František z čp.
8. Urban Rudolf z čp. 67. Mikuláš Josef z čp. 69. a Štěpán
Josef z čp. 68.
Když jsme dojeli do Uhříněvse vojáci byli již odzbrojeni a my jsme získali pro
obranu obce 1 vojenskou
pušku bez nábojů a bedničku ručních granátů, pro kteréžto zbraně si druhý den
tj.6. května přijela Revoluční
garda s Chodova.“
Manželé Krejčí, Dobřejovice

■ Dětský karneval
Fu Pandou a pomohli Popelce přebrat čočku s hrachem,
aby stihla večerní bál.
Za dozoru Elsy z Ledového království zkoulovali
Olafa a Svena a v neposlední řadě si vyzkoušeli roli
Bystrozrakého, když se zavázanýma očima stříhali
bonbóny. Kdo si potřeboval
vylepšit svůj kostým, zavítal
do dílničky nebo k Petře
Hřebačkové, která malovala
na obličej.
Velký úspěch u malých
i velkých sklidila Iveta Stehlíková alias Elsa, která naživo

zazpívala píseň „Najednou”
z Ledového království. Její
vystoupení se natolik líbilo,
že ho musela v závěru odpoledne ještě jednou zopakovat.
Na žádném karnevalu nesmí chybět promenáda masek a nejinak tomu bylo i letos v Modleticích. V jejím
závěru pak všechny masky
měly možnost se zvěčnit
s Minnie a Kug-Fu Pandou
objektivem profesionálního
fotografa Jiřího Linharta.
Kladné ohlasy a úsměvy na
dětských tváří byly pro nás

organizátory milou odměnou. Chtěla bych na tomto
místě jmenovitě poděkovat
Dáše a Standovi Bezouškovým, Ivetě Stehlíkové a Lá^ovi Bezouškovi, manželům
Jozovým, rodině Hájkovým,
Martinu Čmolíkovi, Petře
Hřebačkové, Jiřímu Linhartovi, Veronice Sejkorové, Jirkovi Brabcovi, zámecké paní
Marii Pevné, Martinu Sklenářovi a dalším za jejich nezištnou pomoc při přípravě
dětského karnevalu.
Kateřina Sklenářová
Moderní Dobřejovice

Dobřejovický zpravodaj

P

o přečtení článku
pana Jiřího Stárka st. v minulém
zpravodaji, jsem byla
překvapená, jak bohatým kulturním životem
dříve Dobřejovice žily.

Co v kronice nenajdete
Mohlo by vás zajímat

Vypravila jsem se (na doporučení pana Karla Horáčka st.) za paní Hanou Sovovou (rozenou Horáčkovou),
abych se dozvěděla více
o dění v hospodě U Horáčků.
Povídání to bylo opravdu
velmi zajímavé a posezení ve
společnosti Venduly Horáčkové, Pavly Mikuškové a paní
Sovové i moc příjemné. Došlo i na prohlížení fotek, které
dokladovaly, že se v hospodě
U Horáčků nejen tančilo, ale
i hrálo divadlo. A to i několikrát do roka. Svá přestavení
nacvičovali dospělí i děti. Zažili společně hodně legrace,
vznikala nová přátelství.
Fotografie, které jsem si
vypůjčila, jsou opravdu staré, ale snad vás alespoň trochu potěší. Paní Haně Sovové moc děkuji za její čas i za
milé přijetí.
Pátrala jsem dál a v kronice Dobřejovic jsem objevila
zmínku - cituji:
„V roce 1943 byly sehrány
ještě dvě operety a to: Mé
štěstí má zlaté vlasy a Perly
paní Sarafínky. Na divadlech
byla vždycky veliká účast
místních občanů a z okolí.
Vynikala dobrými hereckými
výkony, takže sál U Horáčků
byl vždy plný i chodba i venku na kamenném zápraží”
(Kronika obce Dobřejovice,
str. 564)
Charvátová Libuše,
Dobřejovický zpravodaj

■ Vyhodnocení fotografické soutěže

V

prosincovém čísle
Dobřejovického
zpravodaje
se
rozhodla redakční rada
vyhlásit fotografickou
soutěž na téma Zima
v Dobřejovicích.
Chtěli jsme to vyzkoušet
a ono to vyšlo. Překvapilo
nás, že fotek se sešlo celkem
dost. Díky nim jsme se mohli
podívat na Dobřejovice z jiného úhlu pohledu, očima
fotografů.
Některé okamžiky jsou
nevratné, ale my se k nim
můžeme vracet i díky fotografiím a máme možnost si
je stále připomínat.
Poděkování patří nejen
fotografům, ale i těm, kteří
poslali své hlasy. I to je
v soutěži potřeba.
A jak to dopadlo? Nejvíce
hlasů obdržela fotografie
číslo 15. Ostatní zaslané hla-

15

sy si rozdělily fotografie číslo 16, 1, 19, 22, 6 a 5.
Autorům fotografií i hlasujícím mnohokrát děkujeme a věříme, že příště se zapojí ještě více
lidí.
redakční
rada Dobřejovického
zpravodaje

16

1

19

5

6

9
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Na procházku se psem – o strach
M
áme psa: flat
coautet retrívra. Je to velmi
oblíbené lovecké pracovní plemeno.

10

Foto: archív obecního úřadu (John Cornelius 2)

Když jsme si tříkilové
dvouměsíční štěňátko přivezli domů, řekla jsem si,
že musí na slovo poslouchat, protože až vyroste
bude hodně veliký. Už dva
roky cvičíme základní poslušnost.
Dnes je náš tříletý pes
šestačtyřicetikilový uličník.
Jak říká cvičitelka: velmi inteligentní, velmi přátelský,
ale hyperaktivní a dominantní jedinec.
V poslušnosti má bohužel
stále ještě mezery. Ráda
s ním chodím na procházky,
ale čím dál tím méně si je
užívám. Mívám o Broka
strach.

Život v obci

Dva psi jsou smečka

Procházka ve dne

Moc ráda jsem chodívala
venčit v noci. Všude klid, na
nebi hvězdičky, v zimě jiskří
sníh, v létě voní posečená
tráva – prostě romantika.
V noci na druhého ledna
nás ale zezadu napadl nejprve jeden a pak druhý německý ovčák. Majitelé je nechali běhat na volno. Asi si
mysleli, že nikoho nepotkají. Dva psi jsou už smečka
a byla z toho pěkná rvačka.
Chvála bohu majitel se
svojí paní přiběhl, psy odvolal a za obojky odtáhl.
Náš Brok se dodnes v noci
otáčí a na místo setkání
s vlčáky vrčí a štěká. Měl
tehdy hustou zimní srst
a tak vyvázl beze šrámu,
což nebyl případ našeho
starého psa, kterého německý ovčák téhož majitele
před lety na boku do krve
pokousal.

Ani ve dne není procházka
bez nebezpečí: otevřená zahradní branka a v našich zádech belgický ovčák, otevřená vrata a vyjíždějící auto
a opět německý ovčák, který
vyběhne ven… Auto, které
se řítí mezi domky tak, že
jen stěží stihnete uskočit.
V naší vesnici bylo registrováno k 31. 12. 2014 stosedmdesát sedm psů všech
možných plemen. Od jorkšírů přes kavalír king charles
španiely, německé ovčáky či
pouliční směsky k bulteriérům a rotvajlerům. Právě
rotvajlera jsme s naším štěnětem asi tak před dvěma
roky potkali také volně pobíhajícího…
Jorkšírové z ulice V Porostlým rádi běhají ve spodní
části Lipové ulice a v ulici
Horní. Udržet mého flata,
aby se s nimi nešel kamarádit, je velmi těžké. Asi by se
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majitelé volně pobíhajících
psů divili, kdyby Brok pejsky
přišlápl nebo chytil do zubů
a pěkně s nimi zatřepal. Pak
by po mně chtěli třeba zaplatit veterináře nebo by se
se mnou soudili o náhradu
za psychickou újmu. Jsem
totiž ze zákona zodpovědná
za škodu, kterou můj pes
způsobí.

S mnoha majiteli psů se
znám, zdravíme se, známe
své psy a vyhovíme si. Ale
jsou také majitelé psů bezohlední a těm chci jen připomenout, že volným pobíháním psů mezi zastavěnou
částí obce porušují obecně
závaznou vyhlášku č.2/2008
článek 4. Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
„Na
veřejných
prostranstvích v zastavěné
části obce je možný pohyb psů pouze na vodítku. Toto ustanovení se
nevztahuje na psy služební,a záchranářské při
výkonu služby a záchranných prací, na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob a na lovecké
psy při výkonu práva
myslivosti za podmínek
stanovených zvláštními
právními předpisy.“

Dobřejovický zpravodaj
Odpadky kam se podíváš
Vodím svého psa vždy na
vodítku nejen proto, aby na
nikoho neskákal (bohužel
se mě to vždy nedaří), ale
také proto, aby nikde nic
nesežral.
Každou vycházku mu vyndavám z tlamy papírové kapesníky, různé obaly od potravin: kelímky a krabičky
od salátů, obaly od sušenek,
nezřídka housku se salámem či čokoládovou sušenku, různé kusy shnilého masa a kostí, knedlík, vánoční
cukroví a taky celou tabulku
čokolády. Říkám mu: „Broku, nic nežer! Když jsou lidi
prasata, nebu^ taky čuník!“
Je vidět, že jsme na tom
ještě moc dobře, když lidé
mohou vyhazovat potraviny. Že tabulka čokolády může psovi zcela zničit játra
a že po staré housce s máslem a zeleným salámem pes
zvrací a má průjem, to určitě nikomu z těch co vyhazují
odpadky, kde je napadne,
nevadí.
Možná ani nevědí nebo je
jim to jedno, že toxiny plísně
na bochníku chleba jsou rakovinotvorné nejen pro člověka, ale i pro zvíře. Také jim
nevadí, že pokud neudržují
na veřejných prostranstvích
pořádek a znečiš7ují je, porušují obecně závaznou vyhlášku č.2/2008, článek 3,
bod 3.2: „Každý je povinen
udržovat na území obce
čistotu a pořádek.“ Přitom
je pomalu na každém rohu
odpadkový koš.

AI se za Vás Váš pes
nemusí stydět
Když se několikrát během
naší procházky s pejskem
projdu v trávě, jsou podrážky mých bot vždy k mytí.
Někteří majitelé psů totiž
zapomínají po svých miláčcích uklízet.
Kdysi se mě jeden mladík,
kterého jsem upozornila, že
po svém psu neuklízí, zeptal: „Jak to mám asi sebrat?“. Poradila jsem mu:
„Stačí mikroténový sáček
na ruku jako rukavice, hovínko sebrat, sáček shrnout
zpět dolů přes ruku, zavázat a hodit do koše.“ Je to
jednoduché a koše jsou
opravdu skoro na každém
rohu. Obecně závazná vyhláška č.2/2008, čl. 5, bod
5.3 říká: „Držitel zvířete
je povinen odstranit extrementy, které držené
zvíře na veřejném prostranství zanechalo.”
(Zdroj: OÚ)

BuLte prosím ohleduplní nejen k sobě, ale i ke
zvířatům. AM se za Vás
Váš pes nemusí stydět.
Jiřina Šubertová,
občanka Dobřejovic

Jaké sankce lze uložit
v přestupkovém řízení
Porušení povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou je posuzováno jako přestupek (dle
zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nepůjde-li o jednání naplňující
znaky přestupku podle
zvláštních předpisů, jiného
správního deliktu nebo
trestného činu.
Dozor a kontrolu nad
dodržováním vyhlášky provádí Policie ČR a obecní
úřad. Přestupky řeší Městský úřad Říčany, Komenského náměstí 1619.

doby zákazu činnosti se
započítává doba, po kterou pachatel na základě
opatření správního orgánu
učiněného v souvislosti
s projednávaným přestupkem nesměl již tuto činnost vykonávat. Od výkonu zbytku zákazu činnosti
lze po uplynutí poloviny
doby výkonu této sankce
upustit, jestliže pachatel
přestupku způsobem svého života prokázal, že její
další výkon není potřebný.
Zákaz činnosti se ukládá
nejčastěji na úseku dopravních přestupků.

Nejméně závažné
přestupky jsou vyřešeny
napomenutím

Správní orgán rozhodující o přestupku může uložit pachateli také
ochranné opatření

Spáchaný přestupek se
posuzuje s ohledem na jeho závažnost, následky,
okolnosti, za kterých byl
spáchán, k míře zavinění,
pohnutky a rovněž se přihlíží k osobě pachatele.
Jestliže se to jeví v daném případě dostačující,
správní orgán pachatele
pouze napomene a tím je
celý spáchaný přestupek
uzavřen.
Výjimečně lze vedle napomenutí pachateli uložit
i trest propadnutí věci nebo zákaz činnosti. Spolu
s napomenutím však nelze
pachateli uložit současně
pokutu, nebo7 by tak byl
potírán smysl napomenutí.
Napomenutí se využívá
hojně například v případě
sousedských roztržek, lehkého výtržnictví, apod.

Nejčastější sankcí
v přestupkovém řízení
bývá pokuta nebo zákaz
činnosti
V zásadě lze v přestupkovém řízení uložit pokutu
maximálně do výše 1000
Kč, jestliže zákon nestanoví pro jednotlivé přestupky
jinou výši pokuty.
Toto
ustanovení
lze
ovšem použít na minimum
spáchaných přestupků, nebo7 zákon o přestupcích
skutečně umožňuje udělovat podstatně vyšší pokuty
téměř u všech protiprávních jednání, které označuje za přestupek.
Zákaz činnosti lze v přestupkovém řízení uložit
nejdéle na dva roky. Do

Mezi ochranné opatření
patří omezující opatření
a zabrání věci. Omezující
opatření spočívá v zákazu
navštěvovat určená veřejně přístupná místa a místnosti, v nichž se podávají
alkoholické nápoje nebo
se konají veřejné tělovýchovné, sportovní nebo
kulturní podniky. Lze je
uložit pachateli přestupku
na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
přestupku
proti veřejnému pořádku
a přestupku proti občanskému soužití .Omezující
opatření musí být vždy přiměřené povaze a závažnosti spáchaného přestupku; lze je uložit jen spolu
se sankcí a nejdéle na dobu jednoho roku. Nebyla-li
uložena sankce propadnutí věci, lze rozhodnout, že
se taková věc zabírá, jestliže náleží pachateli, kterého nelze za přestupek stíhat, nebo nenáleží pachateli přestupku nebo mu
nenáleží zcela, a jestliže to
vyžaduje bezpečnost osob
nebo majetku anebo jiný
obecný zájem.

Některé druhy přestupků
lze projednat
ve zkráceném řízení
Za zkrácené řízení jsou
považovány tzv. blokové
řízení a příkazní řízení.
Přestupek lze projednat
uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z pře-

stupku je ochoten pokutu
zaplatit. Proti uložení pokuty v blokovém řízení se
nelze odvolat.
Když není pochybnost
o tom, že obviněný z přestupku se přestupku dopustil a nebyla-li věc vyřízena v blokovém řízení,
může správní orgán bez
dalšího řízení vydat příkaz
o uložení napomenutí nebo pokuty.
Příkaz nelze vydat, jestliže obviněný z přestupku je
zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho
způsobilost k právním úkonům je omezena. Příkaz má
stejné náležitosti jako rozhodnutí
o
přestupku
a oznamuje se vždy písemně. Obviněný z přestupku
může proti příkazu podat
do 15 dnů ode dne jeho
doručení odpor správnímu
orgánu, který příkaz vydal.
Včasným podáním odporu se příkaz ruší a správní
orgán pokračuje v řízení.
V blokovém řízení lze uložit
pokutu do jednoho tisíce
Kč, pokud zákon nepřipouští uložit v takovém řízení
pokutu vyšší, a v příkazním
řízení do čtyř tisíc Kč.

Možnost projednání
přestupku správním
orgánem je časově
omezená
Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho
spáchání jeden rok. Do běhu lhůty se však nezapočítává doba, po kterou se
pro tentýž skutek vedlo
trestní řízení.
Vzhledem k množství takto „promlčených přestupků” je uvažováno o změně
právní úpravy, která by tuto
dobu prodloužila a pachatelé přestupků by se tak nevyhnuli sankci.
Přestupek nelze také
projednat, popřípadě uloženou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se
na přestupek amnestie.
V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním
Zdroj:
www.PravniLinka.cz Českého
právního servisu, s. r.o.
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Dobřejovický zpravodaj
Kalendárium - aneb na co se můžete těšit v dubnu

Důležité státní úřady

Kalendárium – aneb na co se můžete těšit se snaží
připravit občanům Dobřejovic přehled akcí, které se konají v obci a v jejím blízkém okolí a mohly by zajímat
občany Dobřejovic. Vzhledem k tomu, že se obce Dobřejovice, Modletice, Herink a Popovičky rozhodly spolupracovat, navázaly kontakty i jejich kulturní komise .
Jak se v kalendáriu vyznat - vždy bude zapsané datum,
název akce / pro koho je akce určena, bližší informace –
kde se akce koná / pořadatel akce

■ FINANČNÍ ÚŘAD územní pracoviště v Říčanech

03. 4. Čtenářský klub - knihovna / děti, dospělí,
15–17 hodin / knihovna Dobřejovice / knihovna
05. 4. Soutěž o nejlepšího kuchaře velikonoční nádivky / veřejnost / 15 hodin, hospoda Na Hřišti /
obec, hospoda
10. 4. Čtenářský klub - knihovna / děti, dospělí,
15–17 hodin / knihovna Dobřejovice / knihovna
11. 4. Veřejná brigáda – jarní úklid obce / veřejnost /
od 8.30, sraz před O.Ú / Myslivecké sdružení, obec
16. 4. Zasedání zastupitelstva / veřejnost / OÚ 18.00
hodin / OÚ
17. 4. Čtenářský klub - knihovna / děti, dospělí,
15–17 hodin / knihovna Dobřejovice / knihovna

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)

24. 4. Čtenářský klub - knihovna / děti, dospělí,
15–17 hodin / knihovna Dobřejovice / obec
25. 4. Čarodějnická dílnička / děti, 14–17 hodin /
Modletický zámek / Modletický zámek
30. 4 Pálení čarodějnic / veřejnost / od 19 hodin / prostor ve skále / Stanislav Bezouška (pořádající
a kontaktní osoba )

Pálení čarodějnic
Na vědomost se
dává, že se
letos budou
v obci
Dobřejovice
opět pálit
čarodějnice.
Akce proběhne
dne 30. dubna
2015 v prostoru ve
skále. Oheň bude zapálen v 19 hodin. Aby dětem čekání lépe utíkalo, budou mít možnost již od 17 hodin
vyrábět, soutěžit,
opékat buřty
a zkrátit si smysluplně čekání.
Pomocníci vítáni.
Přihlásit se můžete na s.bezou
ska@seznam.cz
Stanislav Bezouška,
občan Dobřejovic
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Hodí se

Důležitá číslavvvv

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

Porucha vody
a kanalizace
840 111 322

Pošta – Dobřejovice
Úřední hodiny:
PO, ÚT, ČT a PÁ
8–11 a 13–16 hodin
ST 8–11 a 13–17 hodin

SOS 112

Můj obchod - na návsi
Otevírací doba:
Pondělí až pátek
6.45–18 hodin
Sobota 6.45–12.30 hodin

Porucha elektřiny
840 850 860
Porucha veřejného
osvětlení – Eltodo
800 101 109
Porucha plynu
272 767 300

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Policie Nupaky
služebna 974881750,
602306298,
hlídka v autě 727968532

Vydává obecní úřad Dobřejovice, Na návsi 26, 251 01 Dobřejovice;
číslo registrace MK ČR E 19932
Odpovědná redaktorka: Libuše Charvátová;
grafická úprava a kompletní předtisková příprava: Jiřina Šubertová;
tisk: ARCHTISK.
Náklad: 380 výtisků. Cena: neprodejné. Příští číslo vyjde v dubnu 2015.

