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Milí Dobřejováci,
přicházíme s prázdninovým
číslem zpravodaje, kde se věnujeme hlavně vodě. To je
problém, který cítíme všichni stále více a na vlastní kůži. O tom, že nám hrozí nedostatek vody, slyšíme ze všech
stran, ale my jsme se rozhodli přistoupit k tématu trochu jinak. Chtěli bychom požádat každého obyvatele Dobřejovic o zamyšlení, co by mohl on sám
udělat pro úspory vody, čím by
mohl přispět k lepšímu využívání například dešťové vody. V tématu čísla najdete pár příkladů
pro inspiraci i rady pro získání dotací na využití dešťové vody. Věnujeme se také znečištění v našem potoce a chystáme
opatření k tomu, aby se z něho
zase stal vodní tok, ne stoka.
Připomínáme i prázdninové akce, které se u nás v Dobřejovicích chystají. Věřím, že si každý
z nabídky vybere to své, a pokud nebude zrovna někde na
dovolené, rád se jich zúčastní
i během horkého léta, které nás
údajně podle meteorologů čeká. Například jóga na rybníku
Skalník nebo Hawaii Regatta by
mohly být velice příjemné, stejně jako další aktivity na této naší obecní vodní ploše.
Najdete tu i vzpomínku na to,
jak se naši předškoláci těšili na
prázdniny a co všechno pro ně
v Korálku na rozloučenou se školkou v květnu a červnu přichystali. A že si to děti opravdu užily!
Tak tedy přeji dětem hezké
prázdniny a dospělým pěknou
dovolenou.
Užívejte léta!
Martin Sklenář,
starosta

www.dobrejovice.cz

Léto a šetření
s vodou
Léto je již v plném proudu
a s ním vždy přichází období jednak většího sucha
a jednak období větší spotřeby vody. Proto je dobré si připomenout základní zásady pro nakládání
s vodou, která je po několika předchozích horkých
létech pod drobnohledem
nejen úřadů, ale i místních
samospráv.

„I

přesto, že naše obec netrpí nedostatkem pitné vody, je potřeba si uvědomit
několik důležitých skutečností.
Například to, že spotřeba vody
není celý den konstantní a kolísá,“ upozornil starosta Dobřejovic Martin Sklenář.
Největší odběr je večer od 18
do 21 hodin. Z tohoto důvodu není vhodné v těchto hodinách zalévat zahrady a dopouštět bazény.
V loňském roce byla na období
léta a části podzimu vydána vyhláška omezující používání pitné a povrchové vody právě pro ty-

to účely a dá se předpokládat, že
vzhledem k převládajícímu suchu
bude vydána i letos. Z porušení
této vyhlášky hrozí nejen finanční postih. Přitom právě k zalévání bychom měli využívat hlavně
dešťovou vodu, kterou můžeme
zachytit do sudů a velkých nádrží. Především v létě dochází ke
krátkodobým, ale vydatným dešťům při letních bouřkách. Ty většinou přinesou velké množství
vody, která se kvůli vyprahlé půdě jen odplaví bez významnějšího účinku. Proto by se každý měl
připravit na to, aby se mu podaři-

lo co nejvíce dešťové vody zachytit a následně ji využít třeba právě
pro zalévání zahrady.
„Ačkoliv si to moc často neuvědomujeme, žijeme v zemi, kde
není nouze o pitnou vodu. Kdykoliv otevřeme kohoutek, teče nám
pitná voda. To je opravdu luxus,
který si může dovolit jen část obyvatel této planety. Všichni bychom
si měli uvědomit, že voda je jedna z nejdůležitějších a nenahraditelných surovin, a podle toho k ní
přistupovat,“ dodal Martin Sklenář. 
Karel Pleiner n
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Centrum obce čeká změna
Vedení obce pokračuje s vyřizováním dalších záležitostí kolem nákupu objektu v centru Dobřejovic. Skončilo
dědické řízení na druhou polovinu pozemku, a obec tak
mohla podepsat kupní smlouvu i na druhou polovinu nemovitosti.

„K

oncem května jsme zajistili odvezení posledních zbytků suti
po demolici stodoly, srovnání terénu a postavení provizorního oplocení. Provedli jsme také vklad vlastnického práva na první polovinu objektu do katastru nemovitostí,“ uvedl starosta
Dobřejovic Martin Sklenář.
Tento důležitý krok udělala obec 4. června. Již 11. června pak podepsala již zmíněnou kupní smlouvu na druhou polovinu objektu a nyní
čeká na provedení také tohoto vkladu do katastru. Potom bude možné
začít s přípravami na budoucí využití pozemku.

„Chtěli bychom, aby se do rozhodování o tom, jaká budova na pozemku vznikne a pro jaké služby občanského vybavení bude sloužit, aktivně
zapojila veřejnost,“ řekl Martin Sklenář. Příležitost k tomu budou občané
mít například už na podzim při zpracovávání strategického plánu obce.

Milan Hulínský n

Zastupitelstvo aktualizovalo
směrnici o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu

N

utnost aktualizovat směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vyšla
především z doporučení auditora. Dosavadní směrnice již nebyla
v souladu se zákonem č. 136/2016
Sb. ani s dosavadní praxí obce. Návrh aktualizované směrnice zpracovala firma ACCON Consulting,
která v obci dlouhodobě zajišťuje
poradenství v souvislosti s veřejnými zakázkami. S novým zněním
směrnice se veřejnost může seznámit na stránkách obce.
Veřejné zakázky malého rozsahu jsou takové, které v případě služeb a dodávek nepřesáhnou
částku dva miliony korun, u stavebních zakázek šest milionů.
Podle nově aktualizované směrnice o výběru dodavatele v případě dodávek a služeb do
částky 100 000 korun u jednoho dodavatele rozhoduje starosta

a následně uzavře s vytipovaným
uchazečem smlouvu. Jestliže částka nepřesahuje jeden milion korun, vybírají dodavatele starosta
s místostarostou na základě poptávky. Objednávku nebo smlouvu pak schvaluje zastupitelstvo.
Jestliže je hodnota zakázky mezi
jedním a dvěma miliony, vybírá se
dodavatel výběrovým řízením na
základě výzvy zadavatele.
U stavebních zakázek stanovuje směrnice částky takto: do
200 000 korun výběr dodavatele provádí starosta, do jednoho
milionu starosta společně s místostarostou na základě poptávky
a smlouvu či objednávku schvaluje zastupitelstvo. Od jednoho do
šesti milionů proběhne výběrové
řízení na základě výzvy zadavatele
se všemi náležitostmi, které stanovuje příslušná legislativa.

Karel Pleiner n

TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
VE 2. POLOLETÍ 2019
Zastupitelé se dohodli na termínech veřejných
zasedání zastupitelstva obce pro druhé pololetí
letošního roku. Sejdou se v tyto dny:
• 12. září
• 10. října
• 14. listopadu
• 12. prosince
Zasedání se budou konat vždy od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu, Na Návsi 26, Dobřejovice.
www.dobrejovice.cz

Téměř čtyři desítky psů
absolvovaly očkování

V

pondělí 10. června očkoval
modletický veterinář MVDr.
Jan Šimr na obvyklém místě na návsi u pošty dobřejovické
psy proti vzteklině. Sešlo se jich tu

pětatřicet, přičemž pro ty, za které majitelé zaplatili letošní místní poplatek ze psa, bylo očkování
zdarma.

Karel Pleiner n

Příčná ulice se bude
rekonstruovat ještě letos
Projekt „Rekonstrukce ulice Příčná mezi ulicemi Polní a V Porostlým, Dobřejovice“ chce obec realizovat na
návrh starosty ještě na podzim tohoto roku. Rozhodlo
o tom zastupitelstvo, které zároveň schválilo znění zadávacích podmínek na tuto akci.

„J

iž počátkem července by
mělo být jasno o dodavateli akce a také o jejím financování. Požádali jsme
už na jaře o dotaci ministerstvo
pro místní rozvoj a výsledek budeme znát koncem června. V případě, že nám ministerstvo peníze
neposkytne, jsme schopni provést
rekonstrukci z vlastních zdrojů,“

uvedl starosta Martin Sklenář.
V době uzávěrky zpravodaje ještě
výsledky dotačního řízení nebyly
známy, jejich zveřejnění proběhlo až koncem června. Vítěze výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu určí hodnotící komise po
skončení lhůty pro podání nabídek, tedy po 2. červenci 2019.

Karel Pleiner n
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Začala příprava druhé etapy výstavby obytného souboru Optreal

Z

ačala výstavba inženýrských sítí, a sice splaškové
a dešťové kanalizace, a také komunikací pro druhou etapu obytného souboru Nad Pražskou cestou, nacházející se nad
ulicí Jesenickou. Následně bude
pokračovat výstavba vodovodu,
veřejného osvětlení, komunikací
a chodníků. Tato plocha byla určena k zástavbě již územním plánem obce z roku 2010 a následným regulačním plánem. V rámci
nové výstavby má vzniknout 31
rodinných domů, park s odpočinkovými zónami a občanské vybavení. Obec má s investorem uzavřenu smlouvu o spolupráci,

která řeší jak následný převod komunikací a veřejné technické infrastruktury do majetku obce, tak
i příspěvek od investora pro obec
do rozvoje infrastruktury. Společnost Optreal, která je developerem tohoto projektu, letos již
zahájila prodej pozemků v této lokalitě.
V této souvislosti došlo k vykácení části porostů a bude vybudována retenční nádrž o velikosti 60 kubických metrů. Obyvatele
Dobřejovic čeká v průběhu léta
dopravní omezení v ulici Jesenická při připojování kanalizace do
stávajícího řadu.

Milan Hulínský n

Na konci května začaly práce v lokalitě skrývkou ornice.

Skalická ulice se bude opravovat v první polovině července

O

prava povrchu části ulice Skalická od sochy Jana Nepomuckého přes mostek k vrcholu u rybníka Skalník bude nakonec provedena v navýšené délce, doplněná o oboustranné obrubníky
a uložení chráničky pro přívod vody. S jejím využitím se počítá v době

konání akcí ve skále. Cena díla bude 232 885 Kč bez DPH. Oprava ulice proběhne od 8. do 15. července 2019, a to tak, aby již na akci Hawaii
Regatta, která se koná 20. července, byla oprava hotova.

Milan Hulínský n
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Vody ubývá, pojďme využívat dešťovku!
Extrémní sucho v loňském
roce i letos na jaře nám dalo na srozuměnou, že dostatek vody rozhodně není samozřejmost. Doposud
dešťové srážky ze zástavby co nejrychleji bez užitku
odvádíme do vodních toků, kde mohou způsobovat
povodně. V některých částech obce dokonce dešťová
voda míří do splaškové kanalizace, kde v extrémním

případě může způsobit přetečení splašků do potoka.

„V

řadě případů využíváme nedostatkovou pitnou vodu tam, kde by
to vůbec nebylo nutné. Na svých
zahradách ji často zbytečně používáme k zálivce. Ve valné většině domů slouží pitná voda na
splachování záchodů,“ upozornil
místostarosta Jan Chvátal a dodal: „Přinášíme několik inspirací,
jak dešťovou vodu využívat a pitnou vodou šetřit.“

V loňském roce bylo v naší
obci z důvodu sucha několik měsíců zakázáno používat pitnou
vodu z vodovodního řadu na zalévání zahrad a dopouštění bazénů. Porušování tohoto zákazu
bylo jedním z důvodů, které způsobily problémy s dodávkou pitné vody do domácností ve výše
položených částech Dobřejovic.
Vzhledem k tomu, že od loňského července bylo zakázáno odebírat ke stejným účelům vodu
z povrchových vodních toků, je logické podívat se po dalším mož-

ném zdroji užitkové vody. Tím se
v některých případech může stát
právě dešťová voda odváděná ze
střech.
„Využívání dešťové vody
zmenší a zpomalí její odtok do
vodních toků, přičemž vodu zadržíme v rozumném množství v zástavbě. To má i pozitivní vliv na
mikroklima. A dále uspoříme pitnou vodu a samozřejmě i peníze,“
vysvětlil Jan Chvátal.

Karel Pleiner n

Využití dešťové vody na zahradě

V

yužití dešťovky na zahradě se samo nabízí a nemusí být vůbec
komplikované ani finančně náročné.

Staré septiky: S nízkými
pořizovacími náklady
lze pro jímání dešťové
vody využít vyčištěný,
již nepoužívaný septik.
Stačí do něj napojit co
nejvíce okapových svodů
a nainstalovat čerpadlo
s výtlačným potrubím
a zahradním kohoutem.

Nadzemní barely a nádrže: Nejjednodušším způsobem je pod
výklopnou odbočku okapu dát plechový či plastový sud. Vodu z něj
můžeme odebírat konvemi nebo zahradními čerpadly. U otevřených
nádrží je dobré na povrchu nechat plavat kus dřeva jako prevenci
proti utopení ptáků či jiných živočichů. Nebo nádobu zakrývat víkem
či síťkou, což také zamezuje líhnutí komárů.

Jednou z dalších možností, jak nenechat dešťovou vodu bez užitku
odtéci a využít ji pro zkrášlení a na zlepšení mikroklimatu okolí
vašeho domu, jsou například zelené vegetační střechy.
www.dobrejovice.cz

Zahradní jezírka: Dešťovou vodu můžeme využít i pro napájení
zahradního jezírka. Jeho vytvoření můžeme zadat firmě nebo si
je můžeme udělat sami. Stačí zhotovit výkop správného tvaru
a hloubky, vložit jezírkovou fólii či třeba starou autoplachtu, okraje
zatížit kameny či štěrkem a osázet břehy rostlinami. Opět je dobré
nezapomenout na zvířata – jejich případnému utopení zamezí
vložená větev, po které mohou vylézt.
Karel Pleiner n
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Využití dešťové vody v domě
V
době nedostatku vody se jasně ukazuje, že v našich domovech pro mnoho účelů využíváme naprosto zbytečně pitnou
vodu tam, kde ji bezproblémově
může nahradit voda dešťová. Jedná se například o splachování WC,
praní či úklid. A důvody, proč takto dešťovku využívat, jsou i finanční – vždyť jen záchody nám proteče
okolo 35 % z celkové spotřeby vody v domě. Průměrná čtyřčlenná
domácnost tak může ušetřit okolo
2000 Kč ročně.
Základním prvkem systému je
vhodně dimenzovaná (betonová či
plastová) podzemní nádrž. Pro rodinný dům je vhodná velikost okolo 4–8 m3. Do nádrže jsou přes filtr
hrubých nečistot napojeny okapové
svody. Ve vlastní nádrži je pak umístěno čerpadlo, které dodává vodu
do domu (ale samozřejmě například také na zahradu). V technické
místnosti domu je vhodné doplnit
jemný mechanický filtr, redukční
ventil a expanzní nádobu a případnou regulaci dopouštění prázdné
nádrže pitnou vodou.

Zásadním požadavkem pro
využití dešťové vody v domě je její stoprocentní oddělení od vody
pitné, a to z hygienických důvodů. Je proto nezbytné mít k jednotlivým místům spotřeby (například WC) samostatný rozvod
dešťové vody a dopouštění nádr-

že pitnou vodou v období s nedostatkem srážek řešit bez propojení obou systémů – tedy například
přepadem pitné vody do nádrže
na vodu dešťovou.
Doporučení: při jakékoli nové stavbě či zásadní rekonstrukci
doporučujeme natáhnout ještě je-

den rozvod vody z vaší technické
místnosti k záchodům, případně
pračce či na zahradu. Z technické
místnosti ven z domu také zakopejte dvě trubky navíc (pro přívod
dešťové vody a dopouštění nádrže). Bude vás to stát několik tisícikorun navíc. I když dešťovku zpočátku využívat nebudete, máte do
budoucna připravenu možnost
jednoduše a bez nákladné rekonstrukce rozvodů přejít na její využívání.
Výstavba systému využití dešťové vody v domě je už složitější záležitost. Proto je pro většinu majitelů domů nejvhodnější využít služeb
odborných firem. Tím spíše, že je
možné v tomto případě využít dotací z programu Dešťovka.

Potřebujete poradit?
Pokud máte zájem získat zkušenosti s využitím dešťové vody
a zdarma konzultovat vaše záměry,
můžete kontaktovat Jana Chvátala, mistostarosta@dobrejovice.cz,
607 055 158.

Karel Pleiner n

Schéma systému pro využití dešťové vody v domácnosti
Zdroj: tzb-info.cz

Na využití dešťové vody
můžete získat dotaci
Státní fond životního prostředí v probíhajícím druhém
kole dotačního programu Dešťovka nabízí majitelům rodinných, rekreačních a bytových domů příležitost získat
příspěvek až 105 tisíc korun na efektivní hospodaření
s dešťovou a odpadní vodou. V této výzvě bylo připraveno 340 milionů korun, přibližně polovina peněz ještě
není vyčerpána. Zažádat si tedy můžete i vy!

V dotačním programu je možno žádat
o příspěvek na:
n Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – dotace až 55 tisíc korun
n Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování
v domácnosti – dotace až 65 tisíc korun
n Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným
využitím vody srážkové – dotace až 105 tisíc korun
Vzhledem k tomu, že Dobřejovice jsou zařazeny do seznamu tzv. suchých obcí, můžeme žádat o příspěvek ve všech výše uvedených kategoriích.
Fixní výše dotace se pohybuje od 20 do 60 tisíc korun v závislosti na
pořízené technologii, k níž se dále přičítá tzv. proměnná část, tedy příspěvek 3500 korun za každý metr krychlový nádrže. Minimální velikost

nádrže musí být 2 m3. Dotace se vztahuje na nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U projektů zaměřených na přečištění odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou
dokumentaci ve výši 10 tisíc korun.

Jak zažádat o dotaci?
n Nechte si zpracovat odborný posudek. Seznamte se s podmínkami
programu a najděte si projektanta, případně dodavatelskou firmu,
která vám zpracuje projekt a odborný posudek.
n Vyplňte a odešlete elektronickou žádost o podporu přes webové
stránky www.dotacedestovka.cz.
n Do tří týdnů po podání elektronické žádosti se dozvíte, zda je žádost v pořádku. Po jejím schválení odesílá fond peníze na účet opět
do tří týdnů od uzavření smlouvy. 
Obec Dobřejovice n

VÍCE INFORMACÍ:
Podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory naleznete v textu výzvy a na www.dotacedestovka.cz.
Pro obecné informace o programu Dešťovka volejte zdarma každý pracovní den mezi 7.30 a 16.00 h zelenou linku 800 260 500. Své dotazy
můžete zasílat také prostřednictvím e-mailu info@sfzp.cz.
www.dobrejovice.cz
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RŮZNÉ

Nechceme mít
z potoka žumpu
V Dobřejovicích máme vybudovanou kanalizaci a také
skvěle fungující čističku odpadních vod. Přesto stačí jedna krátká procházka Dobřejovickým potokem, aby člověk zjistil, jak časté je vypouštění splašků do dešťové
kanalizace či přímo do potoka. Tento článek by měl sloužit jako upozornění, že obec se této oblasti bude v souladu se zákony věnovat.

Na několika místech v naší obci je viditelné a cítitelné znečištění na
vtoku do potoka.

Jaké jsou správné způsoby likvidace
odpadních vod?
U valné většiny objektů v Dobřejovicích jsou odpadní vody likvidovány v souladu s pravidly. Tyto objekty totiž mají vybudovánu přípojku
na obecní splaškovou kanalizaci a je u nich uzavřena smlouva na odvádění odpadních vod s provozovatelem kanalizace, společností 1. SčV.
U objektů, které na obecní kanalizaci připojeny nejsou (v současnosti více než 40) existuje kromě tohoto připojení jediný další správný
způsob: bezodtoká odpadní jímka (tedy bez přepadu) s vyvážením obsahu pouze odbornou firmou.

Jaké hrozí sankce od vodoprávního úřadu?

Vyhodnocení
provozu
vodohospodářského
majetku za rok 2018

„P

rovozovatel vodovodu a kanalizace v obci, společnost 1. SčV,
předložil vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku za rok
2018. Podle tohoto vyhodnocení
je vodovod ve velmi dobrém stavu, poruchovost sítě velmi malá stejně jako podíl nefakturované vody. Kvalita dodávané vody je
velice dobrá a splňuje požadavky
na kvalitu vody pitné,“ uvedl starosta Dobřejovic Martin Sklenář.
Horší je situace u stokové sítě, kde úroveň hospodaření s vodou není optimální. V roce 2018
činil podíl nefakturované odpadní vody 28,3 procenta, což ukazuje na zatížení kanalizace srážkovými a balastními vodami. Jde
o vody vnikající do kanalizačního
potrubí vlivem jeho netěsnosti.
Průběžně ale dochází k mírnému
snižování tohoto ukazatele.
Provoz čističky odpadních
vod je rovněž v pořádku. Úroveň čištění a kvalita odpadních
vod je dobrá a odpovídá plat-

ným předpisům. Zatížení čistírny
odpovídalo 900 EO (ekvivalentním obyvatelům). Kapacita ČOV
po rozšíření je 1750 EO. Pro obec
zbývá 170 EO, zbytek je rezervován pro projekty investorů, kteří
se na rozšíření ČOV podíleli. Tyto
přípojky jsou určeny pro stávající
či plánované objekty, které už mají vybudovanou a zakreslenou přípojku. Obec nyní od provozovatele zjišťuje, o které nemovitosti
se přesně jedná. Případná žádost
o připojení jiných nemovitostí na
kanalizaci tedy dostane negativní stanovisko od 1. SčV. Do doby
podpisu smlouvy mezi Městem Jesenice a společností PVK není na
těchto místech ani možné připojení na vodovod.
„Plánujeme jednání se třetí
společností, která se na investici
do rozšíření ČOV podílela, o případném odkupu rezervovaných
přípojek. Pak by se měla situace
zlepšit,“ dodal Martin Sklenář.

Karel Pleiner n

n Až 20 000 Kč tomu, kdo není schopen předložit potvrzení o vyvážení odpadní jímky odbornou firmou.
n Až 100 000 Kč tomu, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových či podzemních bez povolení. Tedy především za vyústění kanalizace či přepadu z odpadní jímky přímo do vodního toku či vsakování do
země.
Cílem obce (a věříme, že i společným cílem nás všech) je dosáhnout
zlepšení našeho životního prostředí.

Obecní úřad Dobřejovice n

Informace o stavu
záměru na stavbu
betonárny

Máte chuť se v této vodě vykoupat?

a základě zjištěných informací se společnost České
štěrkopísky snaží změnit
projekt „Sklad štěrku a písku“ na
projekt „Výroba betonových dílů“.
Z celého projektu je patrné, že se
jedná o pokus obejít stávající
územní plán, kdy „výroba“ má být
realizována v hale, která je přistavěna k míchacímu centru betonových směsí. Z dokumentace je
zřejmé, že bude možné připravený beton plnit i do domíchávačů,

N

www.dobrejovice.cz

což je v nesouladu s územně plánovací dokumentací obce.
„Odbor územního plánování
v Říčanech vydal souhlasné stanovisko. Nyní je řada na Stavebním úřadu v Říčanech, jak se k této změně projektu vyjádří. My
plně respektujeme výsledek místního referenda a realizaci betonárny v jakékoli podobě nepřipustíme,“ dodal starosta Martin
Sklenář.
Milan Hulínský n
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Seznam pravidelných
kroužků a akcí
ve Spolkovém domě:
Prázdniny 2019
den
a hodina

název akce

organizátor

pondělí
18.15–19.45

Jóga pro
začátečníky

Marmela, tel. 602 358 686
info@marmela.net

pondělí
20.00–21.30

Vinyasa flow yoga

Marmela, tel. 602 358 686
info@marmela.net

úterý
9.00–10.15

Hatha yoga

Marmela, tel. 602 358 686
info@marmela.net

úterý
17.00–19.45

Volejbal

spolek Dobřejovický
čtyřlístek

úterý
18.30–19.30

Pilates

Zuzana Novosadová,
tel. 776 296 002,
zuzana@novosadova.cz

úterý
20.00–21.30

Jóga pro
začátečníky

Marmela, tel. 602 358 686
info@marmela.net

středa
18.45–19.45

Jóga

Táňa Lipowská,
tel. 776 633 974
info@malyjogi.cz

čtvrtek
20.00–21.00

Zumba

Táňa Lipowská,
tel. 776 633 974
info@malyjogi.cz

pátek
15.00–17.00
Knihovna
(do 5. 7., poté
od 30. 8.)

Obecní knihovna
Dobřejovice

Čtenářství,
společenské hry,
pátek
Duha Dobřejovice
15.00–17.00 tvoření
ve spolupráci s Obecní
(do 5. 7., poté (pro děti i dospělé),
knihovou Dobřejovice
od 30. 8.)
doučování
(pro děti)
neděle
19.00–20.00

Zumba

Táňa Lipowská,
tel. 776 633 974
info@malyjogi.cz
www.dobrejovice.cz
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POV EDLO S E …

Chodník od návsi nahoru na Košumberk byl opravdu hodně rozbitý
a zasahoval nepříjemně do vozovky. Toto nebezpečné a nevzhledné
místo bylo na přelomu května a června opraveno.

Kontejnerů na tříděný odpad už se nemusíme štítit! Jsou umyté
a doplněné o aktuální nálepky popisující, co do nich patří a nepatří...

Pod mostkem na návsi se v potoce dlouhodobě vršila hromada
materiálu z „čištění“ vodního toku. Nyní již místo nehyzdí a nebrání
průtoku vody.

V roce 2017 byly na oplocení multifunkčního hřiště u Spolkového
domu instalovány nevhodné kovové sítě, které nevydržely nápor
sportovců a míčů. Již byly vyměněny za odolnější model a bylo
vyměněno i vypadlé prkno.

Vedení obce bylo podnětem občana upozorněno, že označení všech autobusových zastávek v obci neodpovídá jejich správným názvům
podle jízdních řádů. Již je všechno v pořádku.
Karel Pleiner n
www.dobrejovice.cz
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Dobřejovice z ptačí perspektivy
Přinášíme vám unikátní snímky našich Dobřejovic z ptačí perspektivy. Tedy tak, jak je většina z nás ještě neviděla…
Velký dík patří autorovi, sousedovi Jozefu Pappovi, za jeho techniku, čas a krásné fotky!

www.dobrejovice.cz
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KULTUR NÍ A S P OLKOV Ý ŽIVOT

Zvuk harf okouzlil všechny posluchače

V

e spolupráci se ZŠ Navis organizuji koncerty ve
školní kapli Dobřejovického zámečku. Tentokrát se zde
23. května uskutečnil veřejný
koncert souboru Harfičky pod ve-

dením Pavly Vondráčkové Jahodové. V souboru působí děvčata
od 6 do 12 let. Koncert pod názvem Když harfa zpívá byl provázen zasvěceným komentářem vedoucí souboru, a diváci se tak

dozvěděli mnoho zajímavého nejen o tomto krásném nástroji, ale
i o skladbách, které zazněly. Bohatý program složený z děl světových i českých skladatelů diri-

govala a na flétnu doprovázela
Eliana Vondráčková. Souzvuk
dvanácti harf byl pro všechny přítomné úžasným zážitkem.

Niki Justová n

Léto jako malované
Kdo si hraje, nezlobí

T

ohle přísloví platí nejen u dětí, ale i u asistenčních pejsků. Potřeby pro
psy se v obchodě šplhají k závratným částkám. Duha Dobřejovice se proto rozhodla opět pomoci. Tentokrát výrobou psích
hraček pro společnost Pestrá. Tato společnost se zabývá výcvikem
psů pro lidi s postižením (více na
https://www.pestra.cz/). Jsme rádi, že jste naši iniciativu podpořili.

www.dobrejovice.cz

Během června jsme v knihovně společně vyráběli hračky pro
psí pomocníky. Můžete hračku vyrobit rovněž doma a doručit na
adresu Dobřejovice, Skalická 65.
Na začátku září bude náš psí dorostenec se svým asistentem přítomen v knihovně a my hračky
hromadně předáme.
Podpořte s námi výcvik
psích parťáků pro děti a dospělé s postižením. Děkujeme.
Anežka Charvátová,
Duha Dobřejovice n

Z

ačátek prázdnin a všichni se
těšíme na dva měsíce plné
odpočinku, cestování, her,
zábavy a dobrodružství. Každý
z nás určitě na krásné chvíle rád
vzpomíná, a proto je dobré naučit
děti vzpomínky zaznamenat. Někdo píše deník, někdo maluje, někdo fotí. Každý z nás si své zážitky nějak uchovává a rád se jimi po
dovolené či prázdninách pochlubí přátelům a známým. Nyní máte
možnost i vy nebo vaše děti zasílat během prázdnin fotky, obrázky či nějakou tu stránku z cestovatelského, táborového či jiného
deníku a vyhrát i pěknou cenu.

Podělte se s ostatními a pochlubte se, co vše jste během léta zachytili, namalovali či vyfotili. Každý,
kdo se zúčastní, vyhrává.
Své výtvory zašlete na
www.duhadobrejovice@gmail.com
do 31. 8. 2019 a označte jménem
a adresou, abychom věděli, kam
odměny poslat. Pokud je chcete donést osobně, pak do knihovny v Dobřejovicích nebo na adresu Duha Dobřejovice, Skalická 65,
251 70 Dobřejovice.
Užijte si Léto jako malované,
my se již moc a moc těšíme na vaše zachycené zážitky.
Duha Dobřejovice n
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Hurá na prázdniny!
K
onec školního roku v MŠ
Korálek se nesl ve znamení těšení se na prázdniny.
Ve druhé polovině měsíce května
děti mohly obdivovat v rámci výchovně-vzdělávacího pořadu papoušky, které si pak odvážně posazovaly na ruku. Dozvěděly se
mnoho nových zajímavých informací o chovu jak papoušků, tak
i jiného ptactva.
Květen patřil také přípravám
na nocování, tentokráte na téma
Džunglí a pralesem za pirátským
pokladem. Děti vytvářely kulisy,
zdobily se třídy. Holčičky si ob-

lékly havajské sukýnky, chlapci si
nasadili pirátské šátky. Kdo chtěl,
nechal si namalovat na obličej
motýlka, hada či piráta. Všichni si pak společně zatancovali na
havajské party s klaunem Robertem. Nechyběla kouzla a nafouknuté balonky. Noční bojovka za
pokladem pak prověřila odvahu
předškoláků.
V posledním květnovém týdnu nás čekal dlouho plánovaný výlet do čokoládovny RODAS
v Šestajovicích. Malí školáčci si
poslechli krátké povídání o čokoládě. Každý si pak odlil čokoládu

do nachystané formičky a nazdobil ji různými ingrediencemi, jako jsou mandle, oříšky, jahůdky
nebo karamel. Počasí nám přálo,
a tak si děti mohly v poklidu s paní průvodkyní prohlédnout také
místní minizoo.
V měsíci červnu jsme se rozloučili s předškoláky tradičním
výletem do Zoo Praha a divadélkem a uzavřeli školní rok.
Přejeme všem krásné prázdninové dny.
Kolektiv MŠ Korálek n

Dětské tanečky přes prázdniny končí.
Na shledanou v novém školním roce!

S

koncem školního roku skončily i tanečky pro
děti ve Spolkovém domě. Každý čtvrtek od 16.00 hodin se zde potkávaly děti ve věkovém rozmezí od dvou do devíti
let, aby si společně zatančily formou hravého „minidisco“ na celosvětově známé písničky (Veo
Veo, Head Shoulders Knees And
Toes, Chuchua, Musicman apod.).
Choreografie jsou nezměněny,
písničky jsou v různých jazycích
a texty nás navádějí. Snažím se
české děti naučit tyto celosvětově známé choreografie, aby si pak
mohly zatančit s ostatními dětmi například v cizině na rodinné
dovolené, která nabízí animační

programy pro děti zahrnující minidisco. Děti si užijí i spoustu legrace, zakřičí si, protáhnou se a naučí se i pár cizích slovíček z textů
písniček. Lekce začíná samozřejmě rozcvičkou propojenou s dětskou jógou. Také s dětmi nacvičuji vlastní choreografii na českou
písničku, každou lekci malý kousek. Na závěr děti relaxují s Ušounem na kouzelné dece za zvuku
léčivých hudebních nástrojů, které si pak mohou i vyzkoušet. A nechybí ani malá odměna po ukončení lekce.
V novém školním roce se budeme potkávat v novém prostoru Kulturního domu Nupaky každé úterý od 16.00 hodin. Bude

zde i šatna, kavárna, kadeřnictví,
potraviny, herna pro malé sourozence a přilehlé venkovní hřiště.
Přednostně zapisuji děti, které
tančily v minulém roce.

Cena: 1300 Kč/pololetí (možnost
náhrad, pololetí má asi 16 lekcí).
Těším se na malé tanečníky
v novém školním roce!
Marmela n

www.dobrejovice.cz
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Fotbalová sezona je za námi

Šestadvacátým kolem skončily soutěže obou dobřejovických fotbalových týmů a je rozhodnuto o konečném pořadí. Zatímco áčko nakonec po nepříliš přesvědčivých výkonech v posledních čtyřech kolech skončilo na třetím
místě od konce tabulky okresního přeboru, tým FK Dobřejovice B se umístil ve středu své soutěže a je sedmý.

V

posledních čtyřech kolech
FK Dobřejovice A zvítězil
v jediném zápase, když doma v posledním kole porazil TJ
Slavii Radonice 3:1. V ostatních
třech zápasech ale utrpěli dobřejovičtí fotbalisté A-týmu porážky, když nejprve prohráli na hřišti
SKK Hovorčovice 4:1, poté doma
podlehli SK Zápy 1:3 a 3:2 prohráli také v Šestajovicích. Výsledkem je konečné dvanácté místo. Ze střelců se v soutěži nejlépe
umístil s 11 góly Lukáš Bártek na

12. místě, Jiří Schuster vstřelil za
sezonu sedm branek a skončil na
29. příčce a Ondřej Rosák se třemi góly je osmdesátý devátý.
Tým FK Dobřejovice B z posledních čtyř kol odehrál jen tři,
protože měl v rozlosování zápas
se Světicemi, které nehrají. Doma
vyhrál nad béčkem Kamenice 8:3,
pak remizoval na hřišti TJ Sokol
Struhařov 0:0 a v posledním kole
vysoko porazil TJ Sokol Senohraby B na jeho hřišti 5:1. Výsledkem
je slušné sedmé místo. Nejlepším

SUP yoga

V

letních měsících můžete vidět na rybníku Skalník příznivce SUP yogy. Jedná se
o jógu na prknech na vodě (SUP
= Standing Up Paddleboard). Už
sama jízda na paddleboardu je
skvělá forma pohybu, kdy posílíte kompletně svaly celého těla,
a hlavně zpevníte střed svého tě-

la, který je zodpovědný za stabilitu. Ve spojení s jógou na prkně
tělo nejen posílíte, ale i protáhnete, a navíc načerpáte energii vodní hladiny a slunce. Ti, kdo cvičí jógu, si tak na nestabilní ploše lehce
ověří správné provedení svých jógových pozic a více se propojí se
svým dechem při provádění ásan.

4

střelcem je Tomáš Křelina, který
je s 30 góly na druhém místě, Vítězslav Poustecký dal branek devět a skončil na 21. příčce, Jan
Hyský je s osmi góly třicátý.
Sezona je tedy za námi a nezbývá než se těšit na tu další. Věříme, že dobřejovičtí fotbalisté si
v ní povedou úspěšněji než v té
právě skončené. Karel Pleiner n
Nejoblíbenější je relaxace na konci, kdy tělo uvolníte v jakémsi stavu beztíže a necháte se volně pohupovat přímo na hladině vody.
Chcete přijít vyzkoušet? Domluvíme si termín, kdo nemá vlastní paddleboard, mohu zapůjčit.
Předchozí zkušenosti s jógou nejsou nutné, avšak mohou být výhodou.  n Martina Melíšková
Marmela, 602 358 686
www.marmela.net,
FB: Jóga Marmela

TÉMA DALŠÍHO ČÍSLA: SLUŽBY V OBCI
Provozovatelé jednotlivých služeb stále ještě mohou dosáhnout zveřejnění reklamy zdarma pomocí
vyplnění dotazníku na https://1url.cz/@SluzbyDobrej.

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY
Obecní úřad
Dobřejovice
Adresa
Obec Dobřejovice
Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice
Spojení na obecní úřad
Tel.: 323 603 310,
607 058 184
E-mail: urad@dobrejovice.cz
Obecní policie Vestec:
Tel.: 739 156 156,
702 277 227
Kontakt na finanční úřad:
Telefon: 323 627 305,
323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Kontakt na Okresní správu
sociálního zabezpečení
Praha-východ:
Telefon: 284 005 401
Fax: 284 005 404
E-mail podatelny:
posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh
Kontakt na Úřad práce,
kontaktní pracoviště
pro Prahu-východ:
Telefon: 950 151 111
Fax: 950 151 302
e-mail: posta@py.mpsv.cz
Poruchy veřejného osvětlení
Telefon: 800 101 109
– je nutné uvést číslo lampy,
která nesvítí, a ulici; možno
hlásit i na Obecní úřad Dobřejovice – 323 637 112
Poruchy elektřiny
Telefon: 840 850 860
Poruchy plynu
Telefon: 272 767 300
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