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Dobřejovický
zpravodaj

Život v obci
Občanem Dobřejovic se
stane 24. prosince Ježíšek. Sice jen na půl
dne, ale i ten půlden je
čas, na který se většina
z nás těší a který nám
i pomáhá.
Končí období shonu a stresu, rodiny se scházejí u vánočně prostřeného stolu, na
stole voní cukroví, děti se těší z dárků.
Když ještě napadne sníh
a je mráz, čas kolem nás jako
by se zastavil a všechno kolem je jiskřivě čisté. Všichni si
přejeme, aby takto prožívaný čas trval co nejdéle.
A jako vždy proto přeji
Všem dětem lásku jejich rodičů, rodičům radost ze svých
dětí, všem radost ze vzájemného setkávání u rodinného
stolu a vzájemné úcty a pochopení. Přeji Vám, a) nikdo
z Vás není na Vánoce sám.
Nespěchejme do Nového
roku, užívejme si nejkrásnější svátky v roce.
Jiří Kappel, starosta obce

Dobrá zpráva

www.dobrejovice.eu

Příjemné prožití
vánočních svátků,
mnoho překvapení,
hezkých chvil
a setkání…
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Zprávy ze zastupitelstva
Život v obci
25. zasedání Zastupitelstva obce se konalo
10. 11. a zabývalo se
především:

■ provoz kavárny
Smlouva na provoz nebyla
dosud podepsána; nejsou
dosud k dispozici všechny
dokumenty potřebné k jejímu provozu.
V souvislosti s tím starosta
upozornil, že do doby podpisu této smlouvy nelze kavárnu provozovat.
Současně upozornil, návazně na oprávněné stížnosti, na potřebu ohleduplnosti
vůči sousedům Spolkového
domu - nezatěžovat je při
pořádaných akcích zejména
nepřiměřeným hlukem.

■ bezúplatný převod
vlastnického práva
k pozemkům parc. číslo
153/68 a 153/72
Zastupitelstvo
schválilo
bezúplatný převod vlastnického práva z majetku státu
a zřízení věcného břemene
na pozemky parc. č. 153/68
a 153/72. Jedná se o pozemky, na nichž je umístěna přístupová cesta k ČOV.

■ vodné a stočné
pro rok 2017
Byly schváleny ceny vodného a stočného pro rok

2017. V r. 2017 se zvýší cena
vodného ze stávajících 34,92
Kč/m3 na 36,01 Kč/m3, naproti tomu u stočného dojde ke snížení ceny z 47,46
Kč/m3 na 46,37 Kč/m3 (vše
včetně DPH).
Celkově se cena za vodné
a stočné nemění. Vzhledem
k vyššímu podílu nákladu za
stočné v porovnání s vodným v rámci domácností, by
se celkové náklady domácností za tyto položky měly
mírně snížit.

■ doplnění členů
Kulturní komise
Zastupitelstvo
rozhodlo
o rozšíření počtu členů kulturní komise na 6 a současně schválilo za nové členy
kulturní komise paní Nikoletu Justovou, pana ing. Jana
Chvátala a pana Jana Krejčího.

■ zpráva
Finančního výboru
Na vědomí byla vzata
zpráva Finančního výboru
o kontrole faktur, pokladních dokladů a přehledu plnění rozpočtu za období od
1. 7. do 30. 9. 2016, při které
nebyly zjištěny nedostatky.

■ žádost
společnosti Trilion s. r. o.
Byla zamítnuta žádost
spol. Trilion s. r. o. se sídlem
U Zámku 178, Dobřejovice
o odkup části pozemku
parc. č. 1090. Jedná se o po-

Rezervační systém
Spolkového domu
je v provozu
S platností od 1. 12. 2016 je
možné provádět rezervaci Spolkového domu, jeho částí a multifunkčního hřiště prostřednictvím
rezervačního systému, který je
umístěn na internetových stránkách obce www.dobrejovice.eu
v záložce „Spolkový dům Dobřejovice”, případně přímo na internetových stránkách rezervačního
systému
http://sd-dobrejovice.rezervacnik.cz
Všichni, kteří nemají přístup
k internetu, případně nechtějí
využívat elektronickou rezervaci
mají možnost rezervace prostřednictvím správce objektu
a zároveň provozovatele kavárny
v prostorách Spolkového domu
pana ing. Martina Hlouška, na
telefonním čísle +420 602 371 492.
Martin Sklenář
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zemek - místní komunikace
(v současnosti oplocený)
umístěný za skladem B.A.R.
RYPOTA. Se společností bude vedeno jednání o jiném
způsobu řešení užívání tohoto pozemku.

■ kupní smlouva
se Společností Optreal
Zastupitelstvo bylo informováno o uzavření kupní
smlouvy se společností Optreal spol. s r. o. na inženýrské sítě (vodovod, splaškovou a deš)ovou kanalizaci)
v nově budované lokalitě
při ulici Jesenická za cenu
5000 Kč.

■ používání platebních
karet na OÚ
Zastupitelstvo bylo informováno, že počínaje dnem
25. 11. 2016 budou na OÚ
přijímány platební karty
s výjimkou American Card.

■ změna číslo 1 územního
plánu Čestlic
Pan Sklenář uvedl, že tvrzení předsedajícího z říjnového zastupitelstva ohledně veřejného projednávání změny
č. 1 ÚP Čestlic o jeho konání
minimálně před rokem, bylo
nepravdivé, což má písemně
potvrzeno od OÚ Čestlice
(které si vyžádal) i z veřejně
dostupných zdrojů.
Podle něj se veřejné projednávání změny č. 1 ÚP obce Čestlice uskutečnilo 27. 9.
bez naší účasti. Z toho vyvo-

Zima, kouř
Podzimní a zimní období nám nepřináší jen chladné a sychravé
počasí, ale bohužel často i kouř
a zápach z pálení plastů a kdejakého odpadu některými našimi
spoluobčany.
Nepomáhá zatím apel na potřebu
vzájemné ohleduplnosti – všichni máme právo na zdravý vzduch, ani upozorňování na zdravotní rizika, ke
kterým znečiš)ování ovzduší vede. Až
38 % prachových částic a 90 % karcinogenů v ovzduší je vlivem špatného
lokálního vytápění. Dosud nešlo za
stávající legislativy problém prakticky
řešit. Jediná cesta spočívala v tlaku
spoluobčanů vůči těm, kteří ovzduší
v obci znečiš)ují.
Ti, kteří mají pouze staré a nevyhovující kotle, mají přitom dnes možnost
získat desetitisíce korun na jejich výměnu. Staré kotle na uhlí budou po
roce 2022 zakázány a teS je příležitost
pořídit si nové.
Lidé, kteří topí plasty a odpadem, jsou
si dnes jistí, že na ně spravedlnost nedosáhne. Díky novele zákona o ochraně
ovzduší by se situace mohla změnit

dil řadu závěrů vůči vedení
úřadu.
Vzhledem k závažnosti tohoto sdělení (ovlivnilo by to
negativně náš postup ohledně komerční zóny podél D1)
musím uvést i to, co již na
zastupitelstvu nebylo, ale
zjistilo se dva dny poté:
27. 9. se nekonalo žádné
veřejné projednávání změny
ÚP Čestlic, proto jsme žádnou vyhlášku o projednávání změny na 27. 9. neobdrželi; z dostupných zdrojů
nelze proto sdělenou informaci potvrdit.
27. 9. se konalo řádné zasedání zastupitelstva Čestlic,
které změnu pouze schválilo, o čemž bylo zastupitelstvo v říjnu informováno.
Protože pan Sklenář na výzvu nedoložil písemné potvrzení své informace, obrátil
jsem se přímo na starostu
Čestlic.
Ten potvrdil telefonát s naším zastupitelem, kterému
ale sdělil, že 27. 9. se na zastupitelstvu schvalovala změna ÚP, nikoliv veřejné projednávání změny. Žádné písemné potvrzení nevydal.
Z toho vyplývá, že šlo
o záměrně uvedenou lež.
O důvodech, které k tomu
pana Sklenáře vedly, můžeme jen spekulovat.
Příští zastupitelstvo se koná 15. 12. 2016 na OÚ
a hlavním bodem bude rozpočet na rok 2017.
Jiří Kappel, starosta obce

a zápach
i u nich. Umožňuje obecním úřadům
obce s rozšířenou působností přístup ke
kotli a používaným palivům, ke kontrole dodržování povinností podle zákona.
Podmínkou je opakované podezření, že
tepelný zdroj provozuje domácnost
v rozporu s povinnostmi stanovenými
zákonem.
V případě prvního podezření, že člověk zplodinami z domácího kotle zamořuje ovzduší, úřad provozovatele
písemně upozorní. Pokud to nepomůže a situace se nezmění, zaklepou,
společně s odborníkem na kotle u jeho dveří, aby zařízení a topivo zkontrolovali a odebrali vzorky popela ke
zkoumání.
Pokud pálení odpadků úředníci lidem prokážou, hrozí jim od Nového
roku až padesátitisícová pokuta.
Novela zákona má za cíl, aby lidé netopili odpady a neznepříjemňovali
ostatním lidem život. V případě, že
novela zákona jako prevence nebude
stačit, dává možnost takové znečiš)ovatele potrestat. Konečně! Chce se mi
věřit, že i u nás si to někteří naši souseJiří Kappel, starosta obce
dé uvědomí.
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Listopad v mateřské školce Korálek

Z

ačátkem tohoto měsíce jsme tradičně
„Zamkli zahradu
a uspali skřítky Podzimníčky". Doufáme, že ne
na dlouho.

zjistily, že bez práce nejsou
koláče.
Měsíc jsme zakončili účastí
na rozsvěcení vánočního
stromečku v obci, kde jsme
zazpívali několik koled. TeS
už se společně těšíme na Mikuláše a vánoční besídku,
ale o tom až příště...
●
Dovolte mi popřát Vám všem
za celý kolektiv MŠ krásné
Vánoce a do nového roku to
správné vykročení.

Děti si pro tuto událost
vyrobily vlastní skřítky, dyňovou zahrádku a další strašidýlka.
Navštívil nás divadelní
soubor Kůzle, který nám zahrál pohádku: „S chutí do
toho". Děti se zapojily do
děje a humornou formou

Za kolektiv MŠ
Lenka Macháčková

Halloween opět v Dobřejovicích

S

trašidla a nejrůznější
příšerky
ovládli na jeden
večer nově otevřený
Spolkový dům v Dobřejovicích.

Pro malé i velké jsme připravili 66 dýní nejrůznějších
velikostí a barev. Každý se
mohl zapojit a vyřezat NEJ
dýni. Vybrat tu nejkrásnější
nebylo jednoduché, ale nakonec si největší aplaus zasloužila Fialovic dýně. Všechny dýně pak ozdobily vchod
do našich domovů, aby odháněly zlé duchy.
Děti se vyřádily na diskotéce a ti statečnější absolvovaly i promenádu po červeném koberci jako opravdové hvězdy. Letos se kostýmy
opravdu povedly a je vidět,
že se i někteří dospělí rádi
převléknou a na jeden večer si vyzkouší strašidelnou
masku.
Tak nás napadá, že by nebylo špatné si na příští rok

domluvit hlídání a strašidelný
večírek pro dospělé v maskách trochu protáhnout. Příští Dlabání dýní a Halloweenské halali připravujeme na
pátek 20. 10. 2017.
Velmi nás a nejen
nás letos mrzelo,
že nám spolek
Dobřejovický
Čtyřlístek neumožnil navázat na Lampionový
průvod,
tak jako
minulé
roky.

Dobřejovickým
Čtyřlístkem nám bylo
oznámeno, že nemá
zájem o spolupráci,
program si připraví
sám a termín konání i Spolkový
dům rezervovali
jako první. Navíc

nesouhlasí s moderním trendem Halloweenu v návaznosti na Lampionový průvod. Co víc na to říct. Našim
dětem něco chybělo.
O to víc a s novým konceptem se budeme těšit
příští rok.
Vaše Moderní Dobřejovice

www.dobrejovice.eu
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L

etošní lampiónový
průvod, který se
konal v pátek 4. listopadu, navázal na Uspávání skřítků a zahrady v Mateřské škole Korálek.
Všechny děti ještě před
cestou dostaly malý dárek
v podobě svítícího náramku,
kterých se rozdalo bez dvou
kousků rovných 100.
Po 17. hodině se vydal
průvod plný světýlek z lampionů do ulice Lipová, kde

Lampiónový průvod v Dobřejovicích

se krásná kouzelnice pomocí
kouzel snažila získat nad
některými z nich nadvládu.
Nakonec z toho ale byla jen
řádka poutavých fotografií.
V ulici U Křížku zase
vzlétlo k nebi množství barevných hvězd. Ohňostroj
potěšil nejen dětské účastníky. Za to v malém parku
u autobusové zastávky to
chtělo hodně odvahy. Dva
kostlivci tam u náhrobku
hráli v kostky a jen pár odvážlivců našlo odvahu si zahrát s nimi.

mohly děti se záhadnými
bytostmi zadovádět
a zasoutěžit. Házelo
se kostmi na plechovky a kostkami
na
kuželky,
no
a světe div se, všichni uspěli a odcházeli se sladkou odměnou. Na závěr
jako malé překvapení
vystoupila mažoretka

Karolínka, která vykouzlila
nejen pohybové, ale i světelné čáry, až z toho
mnohým zamotala
hlava. Počasí se také vydařilo a v to
doufáme i pro příští rok.

ochutnávce Sv. Martinských
vín, jitrniček a škvarkové pomazánky. Večer příjemně
plynul a nakonec jsme se
opravdu dočkali. Sv. Martin
přijel na svém bílém koni

a děti se mohly radovat, běhat venku a chytat vločky.
Všichni se těšili na setkání
při Rozsvěcení vánočního
stromečku.

Andrea Hájková,
Spolek Dobřejovický
Čtyřlístek

U kapličky v ulici U Kapličky zase došlo k setkání se
smutnou, ale půvabnou
Mrtvou nevěstou, která nikdy nepřestane hledat svého milého.
Po celou cestu se k průvodu přidávali další účastníci,
kteří jistě ocenili občerstvení
připravené ve Spolkovém
domě. Na čerstvém a chladivém vzduchu všem vyhládlo,
a tak sladké pečivo a teplý
nápoj přišel všem k duhu, až
nakonec nic nezbylo. Před
Spolkovým domem si ještě

Sv. Martin
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Na svátek všech Martinů
11. 11. jsme letos připravili příjemné setkání ve
Spolkovém domě. Společně s dětmi ze středečního kroužku jsme nacvi-

www.dobrejovice.eu

čili jednoduchou legendu o Sv. Martinovi.
Děti si zasoutěžily ve dvojicích a jako odměna na ně
čekaly sv. Martinské rohlíčky. Dospělí dali přednost

Vaše Moderní Dobřejovice

Dobřejovický zpravodaj
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Jak se slavil Štědrý

S

polek Dobřejovický
Čtyřlístek pravidelně přispívá a podporuje svými příspěvky
obecní akci, kterou je
rozsvěcení
vánočního
stromečku na první adventní neděli Na Návsi
v Dobřejovicích.

Loni poprvé bylo na této
akci možné vidět živý obraz,
který přenesl přítomné návštěvníky do Betléma, kde se
právě narodil Ježíšek. Volba
tématu pro letošní živý obraz byla jasná: Štědrý den
našich předků. Kdy a jak to
vlastně začalo, kde je původ
mnohých zvyků, které dnes
sice dodržujeme, ale už si
moc nevzpomínáme proč
vlastně.
Příprava proto spočívala
především ve studiu literatury o starých zvycích spojených s tímto svátkem a hledání historických milníků.

Bylo třeba připravit text
(Andrea Hájková), který by
obsáhl co nejvíce takových
momentů, a zároveň mohl
odpovídal skutečnému dění
v jedné z mnoha českých rodin. I vypravěče bylo třeba
pečlivě vybrat (Eva a Miroslav Kotěšovcovi z Tábora).
Největší sháňka pak byla
po dřevěném nábytku, starém nádobí a především oblečení. To nám dalo zabrat
nejvíce. A co se nenašlo, to
se doma vyrobilo a namalovalo (Andrea a Jaroslav Hájkovi). Letos nás aktéři živého obrazu přenesli o pouhé
století zpět.
Jen co zazpívaly děti z Mateřské školy Korálek poutavé vánoční koledy, ocitli se
přítomní ve světnici s dřevěným nábytkem a zelenými
kachlovými kamny. Během
pár vteřin se objevila rodinka, která se připravovala na
slavnostní den.

den

Hospodyně (Andrea Hájková ml.) měla plné ruce práce,
aby navařila a připravila slavnostní tabuli k večeři.
Děti (Adrian Knap a Sabinka Mostecká) byly netrpělivé, a tak přivítaly mož-

nost zapojit se do zdobení
stromečku, který právě hospodář (Michal Mandys) přinesl z blízkého lesa.
Babička (Lenka Knapová)
dohlížela na nejmenší ratolest a především na dodržování zvyků, které jsou se
Štědrým dnem spojeny.
Dozvěděli jsme se, proč se
tento den nesmí mlít, vynášet popel, zametat, příst,
tkát, šít, prát nebo věšet
prádlo, nesmí se ani prodávat, nic kupovat či z domu
půjčovat.
Nejdříve si pro koledu do
domu přišli koledníci (Karolínka Pšeničková a Kristián
Knap), a pak návštěvou
a pozváním ponocného
(Ondřej Knap) k večeři, vyřešila rodina problém lichého
počtu osob u stolu.
Středem živého obrazu
byla bohatá štědrovečerní
večeře, která se skládala až
z devíti chodů. Herci pak po
rozbalení dárečků odcházeli
ze scény rovnou do kostela.
Potlesk přítomných vlil
hercům do žil energii potřebnou pro jejich další dobrodružství, třeba pro příští
rok.
Dobřejovický Čtyřlístek
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Tradičně jsme 27. listopad

rozsvítili vánoční stromeč
a nakupovali na vánočním

ZŠ Navis - soukromá škola v Dobřejovicích
V
ánoce určitě patří
ke svátkům, které
mají u dětí největší oblibu a na které
se děti právem těší celý
rok nejvíce.
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Doba adventní, která Vánocům předchází, je ve škole časem, kdy se děti již
hrozně těší na nadcházející
svátky. V tomto čase je dobré se zastavit, zamyslet se
a udělat si čas na všechny,
které máme rádi.
I ve škole je v prosinci
hodně práce. Děti by si už
nejraději jen a jen hrály, běhaly venku a užívaly si zimních radovánek či atmosféry
pečení cukroví, ale ve škole
je v prosinci hodně práce.
Děti nacvičují program,
trénují koledy, čtou vánoční
příběhy, hrají divadlo a ma-
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lují a vyrábějí vše, co by
mohlo udělat radost všem,
kteří se přijdou na jejich vánoční besídky a představení
či koncerty podívat.
K tradičním činnostem
patří určitě i výroba vánočního přání. I my jsme v naší
škole vyráběli a rozhodli se
přijmout pozvání na tradiční
akci, která se koná v Dobřejovicích 1. adventní neděli
a pochlubit se svým výtvarným uměním a přispět na
vánoční trhy také nějakou
maličkostí.
Pevně věříme, že jsme občanům Dobřejovic, kteří se
u našeho stánku zastavili,
udělali radost. Chtěli bychom zároveň touto cestou
popřát
všem
…..„štěstí,
zdraví, pokoj svatý“……..

Anežka Charvátová, ZŠ Navis

Dobřejovický zpravodaj

u

ček
trhu

Advent

Příjemně strávený čas

P

rvní adventní neděli nechyběla na
Vánočních
trzích
ani DUHA Dobřejovice.

Celé odpoledne jsme nabízeli přáníčka, šišky pro štěstí,
lití olova, vánoční hádanky,
domácí med a marmelády,
korálkové náušnice a zdravé

mlsání. I u nás bylo o zábavu
postaráno a celé odpoledne
jsme si užívali sváteční atmosféru přicházejících Vánoc.
Všem přátelům, známým
i těm, se kterými jsme se viděli poprvé, přejeme krásný
advent a těšíme se na další
příjemná setkání.
Libuše Charvátová

O

dpočítávání
dnů
do Štědrého dne
každoročně začíná u Rozsvěcení vánoční
stromku na návsi.

Příjemné odpoledne připravila obec Dobřejovice spolu se spolky a místními výrobci vánočního zboží. Velmi rádi jsme přispěli k vytvoření

příjemné atmosféry. Připravili jsme si dílnu s výrobou postaviček z pravé vlny a trochu
toho tepla na zahřátí. Děti
i maminky byly moc šikovné
a všech 100 andílků a čertů
určitě dozdobí naše domovy.
Přejeme hezké prožití adventu i vánočních svátků.
Vaše Moderní Dobřejovice

www.dobrejovice.eu
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Listopadové Sousedské

posezení

Život v obci

P

o delší odmlce proběhlo 24. 11. 2016
Sousedské posezení, na kterém se s námi o své cestovatelské
zážitky podělili manželé
Řešátkovi.

Sdíleli s námi svoji vášeň
nejen cestovatelskou, ale
představili nám i svůj další
koníček – „mašinky a železnice“.
Nalili nám do žil velkou
dávku dobrodružství, informací, krásných obrázků, videí, úsměvu a nadšení.

Bylo to velmi zajímavé,
milé a příjemné posezení
v krásném prostředí Spolkového domu.
Obdivovat jsme mohli
i úžasně zpracovaná cestovatelská alba, při jejichž prohlížení se opravdu tajil dech.
Nechybělo ani pohoštění,
dobré víno, čaj i káva. Měli
jsme možnost ochutnat

Výtvarka s Jiřinou

D

ěti se setkávají
s paní Jiřinou Šubertovou
každé
pondělí od 16.30 do 18
hodin ve Spolkovém domě.
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Jsou moc a moc šikovné
a nálada je skvělá. Vytváří
společně krásné výtvory
a vůbec nevadí, že jsou různého věku. Každý si najde
to své a všechny obrázky
jsou moc a moc povedené.
Rozhodně byste mnohdy
neřekli, že je tvoří 3–4 leté
děti. Rovněž jsme již mezi
námi přivítali Elišku – studentku z gymnázia Open
Gate, která nám jezdí pomáhat jako dobrovolnice.
Starší děti si vždy odnesou
cenné rady a ani ti větší se
nemusí za své kresby či obrázky stydět. Technika vyškrabování a malování temperami jim šla báječně od
ruky.
Děti si umí představit zimu za oknem a zachytit ji.
Klobouk dolů. Podívejte se,
jaké krásy jim vyrostly pod
rukama. Úžasná práce.
Připravila Libuše Charvátová

www.dobrejovice.eu

z kuchyně našich spoluobčanů čerstvě napečené vanilkové rohlíčky, skvělý závin a vynikající domácí
mošt. Díky všem, kteří přišli
a přispěli „svým kousíčkem“ k úžasné atmosféře
jednoho obyčejně-neobyčejného listopadového večera.
Připravila Libuše Charvátová

Dobřejovický zpravodaj
Kalendárium aneb kde se můžeme potkat

Prodej kaprů
Občanské sdružení Vodník oznamuje,
že i letos bude prodávat kapry z Blatné.
Prodej začíná ve středu 21. prosince 2016
na parkovišti před hřištěm FK Sokol Dobřejovice.

KROUŽEK
TANEČKY – CVIČENÍ S HUDBOU
(1.–4. třída)

VEDE:

Martina MUDRUŇKOVÁ uč. ZŠ PRŮHONICE
e-mail: m.mudrunkova@centrum.cz

KDY:

každé pondělí 17.00–18.00 h

KDE:

Spolkový dům DOBŘEJOVICE

S SEBOU: cvičební úbor, pití, ručník
Náplň kroužku:
pravidelná rozcvička - protažení,
správné držení těla,
pohybové hry s hudbou,
základy různých tanců (mazurka, disko tanec,
cha - cha, jive, waltz, blues a další, co stihneme)

Myslivecký ples
Na vědomost se dává, že se opět bude konat

21. ledna 2017
Myslivecký ples v Modletickém zámku.
Těšíme se Vás.
Další informace najdete v lednovém
Dobřejovickém zpravodaji.
www.dobrejovice.eu
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FOTBAL
V lednu uplynou přesně dva roky, od prvního
fotbalového
tréninku
malých dobřejovických
fotbalistů.
Začínali jsme pod záštitou
spolku Moderní Dobřejovice
v malé, ale útulné hale
v Čestlicích v počtu několika
dětí. Od začátku jsme se pomalými krůčky blížili k našemu cíli, startu našich týmů
v soutěžích okresního fotbalového svazu.
Na mapě mládežnické kopané se objevila 30ti členná
posila pro FK Dobřejovice.
Jsou to naděje pro reprezentaci naší obce a klubu FK
Dobřejovice.
Dnes máme ukončenou
podzimní část sezóny. Hráči
i trenéři si váží dobrých vý-

Týmy přípravek poprvé v soutěžích ofs-pv.
sledků i společné chuti do
práce a lásky k fotbalu.
Oba naše týmy zakončily
podzimní část na předposledních místech,
ale to je s ohledem
na malé zkušenosti hráčů velmi
dobrý výsledek.
Vždy) většina
z nich hraje fotbal
teprve jeden rok.
V současnosti pracujeme především na
technických dovednostech
jednotlivců. Jsme velmi pyšní na naše střelce v obou kategoriích.
V kategorii mladší přípravky máme dokonce po
podzimní části, v konkurenci
Říčan a Tuklat, nejlepšího
střelce O.Tichotu!!

V kategorii starší přípravky se už všichni hráči zapsali
mezi střelce, což nebývá
zvykem a dva hráče máme v top 10 nejlepších střelců M. Jelínka a T. Pittauera!!
Velice rád bych
touto cestou oslovil zájemce o pozici trenéra v dětských kategoriích.
Rádi vám pomůžeme
nastartovat vaší trenérskou kariéru.
Příští rok se plánujeme
přihlásit do okresní soutěže
i v kategorii mladších žáků,
a proto uvítáme trenérskou
posilu.
Děkuji tímto trenérům
i asistentům za jejich práci
pro tým, ale i rodičům, kteří

Po podzimu

podporují své děti v pravidelné docházce na tréninky.
Na závěr vám přejeme
klidné prožití adventního

jsme druzí

času a na jaře zase na hřišti
na viděnou.
Tomáš Kubíček a celý tým
Junioru Dobřejovice

Tak nám skončila podzimní část fotbalové sezony 2016-17 a od jara budeme útočit na postup do Okresního přeboru ze druhé příčky.
Poslední utkání se nám vůbec nevydařila. Z posledních pěti zápasů jsme pouze
dvakrát remizovali.
Ve třech zápasech se nám nepodařilo dokonce vsítit žádnou branku. Po podzimu
máme 26 bodů za osm vítězství, dvě remízy a tři prohry.
Celkem jsme vstřelili 47 branek a sedmnáctkrát jsme góly inkasovali.
Popřejme našim hráčům, a) se v jarní
části sezóny úspěšně pokusí bojovat a postoupit o třídu výše. V tabulce střelců vede
Jiří Schuster s jednadvaceti zásahy před
Ondřejem Rosákem s devíti brankami.

Výsledky v listopadu:
Stříbrná Skalice - Dobřejovice 2:0 (0:0),
Dobřejovice - Mnichovice B 0:0
Kostelec n. Č. lesy - Dobřejovice 2:2 (2:0).
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■ Kdo také žije v Dobřejovicích
Ing. Martin Hloušek (53)
se narodil v Praze na
Letné. Je rozvedený, má
dospělého syna. Vystudoval Vysokou školu
ekonomickou v Praze.
V Dobřejovicích žije od
léta 2014.
Během své profesionální
kariéry se zabýval obchodní
činností v několika mezinárodních společnostech. Díky
aktivitám v oblasti hraček
a her se stal autorem české
verze populární deskové hry
Scrabble.
Poslední dekádu se věnoval oblasti auditů a certifikace zejména bezpečnosti
potravin a provozů, kde se
potraviny vyrábějí.
■ Kde vznikla myšlenka usadit se v Dobřejovicích?
Zhruba před 4 lety jsem
začal řešit bydlení, protože
jsem bydlel v nájemním bytě
na Pankráci se svou rodinou
a už mě nebavilo každý večer hledat parkovací místo,
denně dýchat prach a poslouchat tramvaje z nedaleké zastávky.
Rozjeli jsme se hledat pozemky v okolí (Čestlice, Herink, Modletice,…) a do svého stávajícího pozemku
jsem se zamiloval „na první
pohled.” Nejsem žádný senzibil, ale měl jsem pocit, že
mě tu něco pozitivně nabíjí.
A bylo rozhodnuto.
Samozřejmě aspektů rozhodovalo víc – spojení do
Prahy, infrastruktura, okolí
a hlavně klid. Pohled z okna
do polí, kde na Vás „mrkají”
bažanti a zajíci je prostě
k nezaplacení.
Jako typicky městský člověk oceňuji tu přírodu na
dosah, upravené cyklostezky, terény pro běhání a procházky.
■ Co byste v Dobřejovicích zlepšil?
Nejsem člověk, který kritizuje, vytýká a stěžuje si,
aniž by se nesnažil něco
změnit. Mnoho mých předchůdců zmiňovalo absenci
„společenského” centra, což
samozřejmě je pravdou.
Proto jsme se s přítelkyní
rozhodli jít do projektu
místní kavárny, kde bude
možné si v klidu a snad i příjemném prostředí dát dobrou kávu, víno, případně
i něco drobného na zub.
Čas ukáže, jak se vejdeme
místním do vkusu a chutí,
ale věříme, že u nás najde
každý, co ho uspokojí.
Vstoupili jsme do jednání
s místními spolky, abychom
je podpořili při organizová-

Představujeme

Ing. Martin Hloušek
ní různých akcí pro místní
občany, samozřejmě máme
i mnoho nápadů pro další
akce, které by mohly život
v Dobřejovicích zpestřit
a obohatit.
■ Zbývá vám čas na
nějaké koníčky a záliby?
Pravda je, že dřív toho času bylo tak nějak víc, nebo
mi to tak připadalo. Je to
vždycky o prioritách a aktuální náladě.

Hodně jsem chodil tančit
do latino klubů, protože
jsem „vášnivý salsero”, třeba se k tomu zase vrátím.
Snažím se alespoň trochu
sportovat, v neděli si zajdu
zahrát fotbal, občas sednu
na kolo, a když vyšetřím
ještě nějaký čas, vyrazím na
golf. Ale jinak samozřejmě
kolem domu je stále co dělat, vylepšovat, předělávat
a dokončovat.

Salsero je takový
běžný tanečník, co si
jde jednou nebo dvakrát za týden zatancovat.
V době, kdy už ale
nejde o nadšení, ale
životní styl a vy najednou zjistíte, že nejste schopni bez salsy
existovat.

Děkuji. Martin Čmolík
Inzerce
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Důležité státní úřady

Důležitá číslavvvv
Porucha vody
a kanalizace
840 111 322
Porucha elektřiny
840 850 860
Porucha veřejného
osvětlení – Eltodo
800 101 109
Porucha plynu
272 767 300
SOS 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Policie Nupaky
služebna 974881750,
602306298,
hlídka v autě 727968532
Obecní policie Vestec
telefon 24 hodin denně
739 156 156
e-mail 24 hodin denně:
tomas.grusz@opvestec.cz
náš policista se jmenuje
str.Tomáš Grusz
telefon na něj je:
702 277 227, 720 030 840
po–pá 9.00–17.00 hodin

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

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

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

Pozor nepřehlédněte!
Z důvodu výměny nefunkční armatury v šachtě U Křížku
dojde k přerušení dodávky vody v celé obci.
Odstávka vody bude v úterý 13. 12. 2016 od 11.00 do 13.30.
Jan Krejčí, místostarosta

Hlasování pro projekty participativního rozpočtu
Na obecních stránkách www.dobrejovice.eu, na Obecním úřadě a na úřední
desce obecního úřadu jsou vystaveny projekty participativního rozpočtu, které obec obdržela od občanů Dobřejovic na výzvu MŮJ OTISK V DOBŘEJKÁCH.
Občané Dobřejovic mají možnost o projektech hlasovat prostřednictvím SMS
zprávy nebo osobně na obecním úřadě.

Hodí se
Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26,
251 01 Dobřejovice
Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
Úřední hodiny nově:
pondělí 14.00–18.00 h
středa
9.00–12.00 h
a 14.00–18.00 h
E-mail:
obec.dobrejovice@
volny.cz
www.dobrejovice.eu
Obecní Knihovna
Otevírací doba:
pátek 15–17 hodin
Pošta – Dobřejovice
Úřední hodiny:
PO, ÚT, ČT a PÁ
8–11 a 13–16 hodin
ST 8–11 a 13–17 hodin
Můj obchod
- na návsi
Otevírací doba:
Pondělí až pátek
6.45–18 hodin
Sobota 6.45–12.30 hodin
Sběrný dvůr
Dobřejovice
Otevírací doba: zimní
období 1. 11.–31. 3.
po–pá 9.00–16.00 hodin
sobota 9.00–14.00 h
Zavřeno: neděle, státní
svátky a 23. 12. 2016
až 1. 1. 2017
Příjem odpadů do zařízení Sběrného dvora Dobřejovice lze jednorázově
sjednat individuálně, po
vzájemné dohodě stran,
odlišně od platné provozní doby telefonicky na
603 168 974 (provoz SDD).

Návrh č. 1 Hřiště Workout-zdravá tělocvična v přírodě klíčové slovo návrhu H
Návrh č. 2 Bosonohá stezka

klíčové slovo návrhu B

Návrh č. 3 Gril ve skále

klíčové slovo návrhu G

Návrh č. 4 Kalendář obce Dobřejovice 2018

klíčové slovo návrhu K

Návrh č. 5 Něco pro zdraví

klíčové slovo návrhu N

Hlasování formou SMS
SMS zpráva musí být ve formátu:
IK DOBREJOVICE A2 a klíčové
slovo návrhu, SMS zpráva
musí být odeslána na tel.
číslo
obecního úřadu
323 637 112. Není nutné dodržet velká písmena, ale je
nutné mezery.

Příklady SMS zpráv:
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■ Text zprávy:
IK DOBREJOVICE A2 H
tato zpráva automaticky

www.dobrejovice.eu

přiřadí hlas návrhu Hřiště
Workout
■ Text zprávy:
IK DOBREJOVICE A2 B tato zpráva automaticky přiřadí
hlas návrhu Bosonohá stezka
■ Text zprávy:
IK DOBREJOVICE A2 G
tato zpráva automaticky přiřadí hlas návrhu Gril ve skále
■ Text zprávy:
IK DOBREJOVICE A2
K tato zpráva automaticky
přiřadí hlas návrhu Kalendář
obce Dobřejovice 2017

■ Text zprávy:
IK DOBREJOVICE A2 N
tato zpráva automaticky přiřadí hlas návrhu Něco pro
zdraví
Z každého tel. čísla je registrována pouze první SMS
zpráva. Hlasování osobně na
úřadě v úřední hodiny.
Konec hlasování je 12. prosince 2016 ve 12 hodin.
Zastupitelstvo obce potvrdí 15. prosince 2016 vítězné
projekty.
Realizační výbor
participativního rozpočtu
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Dobřejovický zpravodaj,
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