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Vážení čtenáři,
od vydání minulého čísla Dobřejovického zpravodaje máme za sebou už některé důležité kroky pro zlepšení života
v obci. Dočtete se například
o ukončení původního a nepříliš šťastného projektu zklidnění dopravy v Dobřejovicích
a snaze o jeho nahrazení účinnějším řešením. Hotový je rozpočet pro letošní rok a seznámíme vás s nejdůležitějšími
plánovanými investicemi. Podařilo se nám ušetřit desítky tisíc korun na dodávkách
elektřiny a napřeli jsme veškerou snahu k využití zbývajících
možností ke zvrácení záměru
uzavřít silnici vedoucí přes průhonický park pro automobilovou dopravu.
Velmi vítám, že se do přípravy měsíčníku zapojují spolky, knihovna, školka i mládežnický fotbalový klub. Doufám,
že to bude inspirací i pro další
a do příštího čísla se nám sejde ještě více příspěvků od dalších organizací i jednotlivců.
Neváhejte se přidat, měsíčník
je otevřen všem. Posílejte fotografie, pište o svých činnostech
i pozvánky na vaše akce.
Už nyní pro vás připravujeme hlavní téma příštího zpravodaje, kterým bude problematika odpadového hospodářství
v obci. Těšíme se na vaše náměty a připomínky.
Přeji vám tedy příjemné
čtení a zvu vás na únorové zasedání zastupitelstva, které se
bude konat ve čtvrtek 14. února od 18.00 h v budově obecního úřadu. Doufám také, že
se v únoru uvidíme v právě připravovaném masopustním průvodu. Pozvánku na něj rovněž
naleznete v tomto vydání Dobřejovického zpravodaje.
Přeji vám
všem krásné dny.
Martin
Sklenář,
starosta

www.dobrejovice.cz

Projekt kruhové křižovatky
nahradí ucelenější řešení pro zklidnění dopravy
Dosud prosazovaný projekt „Zklidnění dopravy –
Dobřejovice“ s kruhovým
objezdem v centru Dobřejovic nahradí propracovanější a smysluplnější
koncepce. Rozhodli o tom
většinovým hlasováním
dobřejovičtí zastupitelé.
Jejím výsledkem bude skutečné zvýšení bezpečnosti
chodců v Dobřejovicích.

V

íce než šedesát procent celkové, zhruba čtrnáctimilionové investice vyplývající z předloženého projektu tvořilo vybudování kruhové křižovatky
v centru obce v režii Krajské správy a údržby silnic (KSÚS). Po zvážení všech faktů zastupitelé nakonec ve většině rozhodli od této
dílčí stavby ustoupit, protože by
nepřinesla kýžené zajištění bezpečnosti chodců a dopravy v obci.
Pro zrušení projektu s kruhovým
objezdem se vyslovilo šest zastupitelů, proti hlasovali tři (Krejčí,
Kudláček, Brotánek).
Jednotlivé prospěšné části z projektu, které už měla hradit sama obec a na které existuje projektová dokumentace, ale
vedení Dobřejovic hodlá samostatně uskutečnit. Mezitím bude

intenzivně s odborníky pracovat
na nové a ucelené koncepci, která vezme v potaz všechny aspekty stávající i očekávané dopravní
situace v obci. „Rozhodně tak dál
počítáme s klíčovou stavbou přechodu na ulici Čestlická se světelnou signalizací. Rovněž v současné době jednáme s Policií ČR
a Krajskou správou a údržbou silnic (KSÚS) o narovnání stávajícího zešikmeného a vybudování
dalšího nového přechodu v ulici
Košumberk. Chodci tak budou vozovku překonávat nejkratší možnou cestou, tedy bezpečněji,“ informoval starosta Dobřejovic
Martin Sklenář.
Pro kvalifikované rozhodování zastupitelů o osudu kruhové
křižovatky byl také o odborný názor požádán proděkan Fakulty dopravní ČVUT pro rozvoj a výstavbu
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D. Rovněž z jeho závěrů vyplývá, že kruhový objezd není efektivním řešením a plynulost dopravy nezajistí.
Podle jeho soudu křižovatka zatím kapacitně postačuje. Je však
vysoce pravděpodobné, že ve
špičkách bude doprava ještě dále narůstat, pak by se mohlo stávat, že auta na kruhovém objezdu
uvíznou, protože výjezdy budou
zaplněné. „Jeho rozbor situace byl
pro nás rovněž směrodatný. Po-

kud totiž dojde k deklarovanému
uzavření silnice přes průhonický
park, v Dobřejovicích se dopravní zátěž ještě navýší a bude nutné
k dnešním deseti a půl tisíce aut,
která centrem za den projedou,
přidat dalších šestnáct set. Pak by
mohlo na kruhové křižovatce docházet k nebezpečným situacím,
jež doktor Kumpošt popsal,“ dodal místostarosta Jan Chvátal.
Vedení obce nyní požádalo
KSÚS, zda by na zmíněný světelný přechod na ulici Čestlická nenašla vhodný dotační program.
Jako vhodný se jeví jeden z programů BESIP s názvem Bezpečnost dopravy. „Zároveň připravujeme rozšíření chodníku v nejužší
části ulice Čestlická. S tím sice původní projekt nepočítal, ale je to
podle většiny zastupitelů smysluplnější investice než diskutabilní
osazení druhé strany této ulice obrubníky, které jsme zamítli,“ konstatoval Martin Sklenář. Právě jemu zastupitelstvo uložilo úkol
připravit ve spolupráci s odborníky novou koncepci dopravních
opatření v celé obci, která by vedla k vyšší bezpečnosti dopravy,
k jejímu zpomalení a k omezování
tranzitní dopravy, a to včetně návrhů na jejich financování.
Doprava bude hlavním tématem zpravodaje 3/2019. (red.) n
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Rozpočet obce
je plánován
s přebytkem
Přebytkový rozpočet Dobřejovic počítá s příjmy
17,5 milionu korun. Veřejnost bude moci vůbec poprvé sledovat jeho plnění
online.

O

bec bude letos hospodařit s plánovaným přebytkem téměř 2,5 milionu
korun. Výdaje přitom přesáhnou
15,1 milionu korun, příjmy mají
činit necelých 17,5 milionu. „Rozpočet obce byl v posledních letech
vždy přebytkový, tuto tradici jsme
dodrželi. Pro naprostou přehlednost a otevřenost jsme upravili
účetní osnovu rozpočtu a účtová-

ní nákladů do správných paragrafů a položek do detailů, aby
bylo zcela jasné, na co jsou finance obce vynakládány,“ konstatoval starosta Martin Sklenář.
Největšími investicemi obce
budou pro tento rok vybudování cyklostezky do Modletic s plánovanými náklady milion korun
a přípravné práce rozšíření chodníku při ulici Čestlická za 400 tis.
korun. Další finance dá obec na
rekonstrukci ulice K Lesíku ve
výši 350 tis. Kč či opravy altánu
u rybníka Skalník.
Nové vedení se také rozhodlo hledat možné úspory v provozu obce, například se mu podařilo ušetřit 65 000 Kč na elektřině

V Čestlicích se
začíná stavět
Možná jste si všimli, že
se objevila těžká technika u dálnice D1 nedaleko
„našeho“ exitu 8.

Z

emní práce souvisí s čerstvě povolenou stavbou komerčního obchodního centra CP Čestlice. Tato plocha (asi
pětina celého území mezi Průhonicemi a exitem 8) je již dlouho
určena k zástavbě. Obec Dobřejovice není účastníkem územního
ani stavebního řízení. Stejné je to
i na ploše směrem k Průhonicím.
Naopak na zbylých třech pětinách
probíhají snahy o změnu územního plánu Čestlic a zde Dobřejovice dlouhodobě usilují o změnu
navrženého řešení – aktuálně se
čeká na výrok rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu.
Podle původního návrhu (územní rozhodnutí z února 2016) zde
mělo vzniknout komerční obchodní centrum o celkové plowww.dobrejovice.cz

še 12 400 m2 se 451 parkovacími
stáními, tedy hala podobná Hornbachu či Bauhausu. Dopravu vyvolanou takovým obchodem si
všichni dokážeme živě představit.

2
(viz. sloupek Co se děje na radnici). Více než dvoumilionový rozpočtový přebytek plánují Dobřejovice
v budoucnosti použít na strategické investice do veřejného vybavení
a do rozvoje obce podle strategického plánu, jehož aktualizace se připravuje na polovinu roku.
Schválený rozpočet je jako
vždy uveřejněný na webu obce.

„Novinkou je, že občané mají nově
možnost na stejném místě také přehledně vidět jeho naplňování v průběhu roku díky takzvanému rozklikávacímu rozpočtu. Údaje v něm
budou pravidelně čtvrtletně aktualizovány,“ podotkl starosta Martin
Sklenář. Tato novinka byla na web
obce umístěna na základě podnětu
zastupitele Pavla Brotánka. (red) n

Ukázka „rozklikávacího rozpočtu“ na stavu ke konci listopadu 2018

V současné době se na dané ploše staví podle upraveného územního rozhodnutí ze září 2017.
Místo původního hypermarketu
mají vzniknout tři oddělené budovy – autosalon s autoservisem
a dvě budovy pro nájemní obchodní jednotky. Celkové plochy
budou v součtu přibližně stejné
jako u původního návrhu, došlo
ale k poklesu počtu parkovacích
stání o 133. Jsme přesvědčeni,

že rozdělení podlahové plochy
a charakter budov s sebou ponesou nižší dopravní zatížení než
dříve plánovaný hypermarket.
V obci jsme zaznamenali průjezdy nákladních vozidel z této stavby, na které jsme upozornili obecní
policii. Nyní probíhají častější kontroly dodržování zákazu vjezdu vozidel nad šest tun do obce.
O dalším vývoji vás budeme
informovat. (red) n
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CO SE DĚJE
NA RADNICI
Dobřejovice
podstatně ušetří
na elektřině
Minimálně 64 000 korun ročně ušetří napříště obec Dobřejovice na platbách za elektřinu. Vedení radnice vedlo intenzivní
jednání s možnými novými dodavateli služeb a energií a zároveň
s firmou Osvětlení Týnec. Ta v obci spravuje veřejné osvětlení a zároveň v rámci smlouvy dodávala
i elektrickou energii. Společnost
Osvětlení Týnec se tak napříště
bude starat pouze o pouliční lampy a vedení obce zvolilo na základě poptávkového řízení nového
dodavatele elektřiny pro všechny
objekty obce (obecní úřad, spolkový dům i veřejné osvětlení), a
to společnost Innogy. Cenová nabídka dodavatele umožní nejvyšší
celkové úspory. Smlouva s Innogy
již je podepsána a bude platit až
do roku 2021, navíc s průběžně se
snižujícími cenami. (red) n

Úzký chodník
na Čestlické
by se měl rozšířit
V nejužším místě Čestlické
ulice, kde je šířka chodníku pouze 60 cm, projede denně okolo
10 000 automobilů. Záměrem vedení obce je s pomocí dotací tento
chodník rozšířit po celé délce mi-

nimálně na 150 cm. V současnosti
probíhají přípravné práce (zaměřování, průzkum pod chodníkem
vedoucí dešťové kanalizace, příprava přesunu sloupů elektrického vedení) a jednání s majiteli
pozemků, které jsou pro rozšíření nutné. (mh) n

Obecní úřad hledá
úřednici

Obecní úřad hledá novou
úřednici či úředníka pro zajištění
chodu úřadu. Výzva zájemcům byla uveřejněna koncem roku 2018,
v době uzávěrky zpravodaje probíhá výběrové řízení. Nejpozději
od 1. 3. 2019 by se tak o vás na
úřadu měl postarat nový člověk.
Toho vám představíme v dalším
čísle zpravodaje. (eh) n

Dobřejovice usilují
o dotace

Obec se bude znovu ucházet
o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj na dokončení povrchu
části ulice Příčná. Žádost již byla v minulosti zpracována společností Accon, která ji znovu podá
do konce února do nové dotační výzvy. Dobřejovice zároveň připravují projekt rekonstrukce ulice
K Lesíku, na který se podle rozsahu investic pokusíme zajistit dotace. Letos v listopadu také využijeme grantovou výzvu s projektem
rozšíření chodníku na Čestlické od

ulice Slepá až k přechodu u rohu
fotbalového hřiště včetně osazení
přechodu pro chodce tlačítkovým
semaforem. (mh) n

Zastávka autobusu
na Košumberku

V ulici Košumberk při křižovatce s ulicí Horní vzniká ve směru na Modletice autobusová zastávka, kterou podle smlouvy
s obcí staví investor přilehlého
obytného souboru Nad Robotou.
Vedení obce směřuje veškerá jednání s investorem a úřady k tomu,
aby do konce června tohoto roku

byla zastávka stavebně připravena a od 1. září už v ní zastavovaly
autobusy. Je však nutné dobudovat přístupový chodník a provést
kolaudaci samotné zastávky.
Výstavbu zastávky v opačném
směru by měl zajistit na svém pozemku jiný investor. Ten ale v současné době usiluje o změnu svého
již schváleného projektu rehabilitačního centra a restaurace na
konci ulice Horní na sklad se vzorkovou prodejnou. Vzhledem k nesouhlasu obce s touto změnou se
tedy situace se zastávkou v opačném směru komplikuje. (red) n

PŘÍSPĚVKY SPOLKŮM V OBCI NA ROK 2019
Jednotlivé spolky předložily pro letošní rok následující žádosti
o finanční příspěvek (dotaci) od obce:
•
•
•
•
•

Dobřejovický Čtyřlístek
Duha Dobřejovice
Moderní Dobřejovice
Myslivecké sdružení Dobřejovice
FK Dobřejovice (mládež)

25 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
5 000 Kč
60 000 Kč

U finanční dotace převyšující částku 50 000 Kč za rok je podle zákona nutné schválení zastupitelstva a následné zveřejnění na úřední
desce umožňující dálkový přístup po dobu tří let. Podlimitní žádosti jsou v pravomoci starosty Martina Sklenáře. Ten se tedy zavázal, že
žádnému spolku nevyplatí příspěvek dříve, dokud nepředloží kompletní vyúčtování dotace za rok předešlý.
Zastupitelstvo požadovanou dotaci pro FK Dobřejovice, která je
určena výhradně pro rozvoj mládeže v klubu na rok 2019, schválilo.

ZVEME VÁS NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
VE ČTVRTEK 14. ÚNORA 2019 OD 18.00 h
VYBÍRÁME Z NAVRŽENÉHO PROGRAMU:
• Plánovací smlouva se společností OPTREAL
• Náprava nájemních vztahů u zemědělských
pozemků v majetku obce
• Nová smlouva o správě veřejného osvětlení
• Inventarizační zprávy
• Informace o kontrole z ministerstva vnitra
• Zprávy z kontrolního a finančního výboru
• Stav projektu „Revitalizace rybníka Skalník“

www.dobrejovice.cz
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NOVI NK Y Z DOBŘEJOV IC

Výše místních poplatků
se pro rok 2019 nemění
Je dobré si nyní překontrolovat, zda jsme stihli uhradit včas poplatky za popelnice. Termín
byl do konce ledna 2019. Pokud jste roční poplatek za komunální odpad ještě nezaplatili, neprodleně tak učiňte. Svoz bioodpadu a plastu přímo do domu lze i nadále objednat v úředních
hodinách obecního úřadu. Splatnost ročního poplatku ze psa je stanovena do 31. května.

Výše místních poplatků pro rok 2019 zůstává stejná.
Připomeňme si tedy sazby:
Vodné a stočné:
Vodné – 1m3 ve výši 36,01 Kč
Stočné – 1m3 ve výši 46,37 Kč
Svoz komunálního odpadu:
Nádoba 120 l – svoz 1x týdně ve výši 1 575 Kč (každý pátek)
Nádoba 120 l – svoz 1x za 14 dní ve výši 1 045 Kč (sudý pátek)
Nádoba 120 l – svoz 1x měsíčně ve výši 560 Kč (poslední pátek v měsíci)
Nádoba 240 l – svoz 1x týdně ve výši 2 405 Kč (každý pátek)
Nádoba 240 l – svoz 1x za 14 dní 1 315 Kč (sudý pátek)
Nádoba 240 l – svoz 1x měsíčně ve výši 615 Kč (poslední pátek v měsíci)
Pokud jste si známky na popelnice nevyřídili do konce ledna, přijďte na obecní úřad!
Svoz bioodpadu:
Nádoba 120 l – svoz 1x týdně ve výši 625 Kč
(každou středu od 6.00 od 27. března do 6. listopadu)
Nádoba 240 l – svoz 1x týdně ve výši 810 Kč
(každou středu od 6.00 od 27. března do 6. listopadu)
Svoz plastu:
Nádoba 120 l – svoz 1x za 14 dní ve výši 150 Kč
(sudé pondělí od 6.00)
Poplatek za psa:
První pes – ve výši 200 Kč
Každý další pes – ve výši 250 Kč
Pro příjemce důchodu všeho druhu bez dalšího příjmu:
První pes – ve výši 100 Kč
Každý další pes – ve výši 150 Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství (na pozemcích vyjmenovaných vyhláškou)
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb a pro poskytování prodeje, za provádění výkopových prací, umístění stavebního zařízení, reklamního zařízení, skládek
a pro potřeby tvorby filmových a televizních děl: 10 Kč (za každý i započatý metr čtvereční a den)
za umístění zařízení lunaparků či cirkusů, za užívání veřejného prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce: 1 Kč (za každý i započatý metr čtvereční a den)
za umístění reklamního/informačního zařízení: 500 Kč (za každý započatý m2 za rok)
Poplatek ze vstupného
Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
kulturní akci ......................................5 %,
sportovní akci ...................................5 %,
prodejní akci ...................................10 %,
reklamní akci ..................................10 %.
Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné
prospěšné účely.
Poplatek z ubytovací kapacity
Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 6 Kč.
Poplatek za připojení na vodovod a kanalizaci
Poplatek za připojení nové stavby na vodovod a kanalizaci je 180 Kč/m2 pozemku s výjimkou
případů, kdy byl zaplacen v minulosti. Mezi stavebníkem a obcí je uzavírána smlouva. (jach) n

JAK ZAPLATIT POPLATKY? V HOTOVOSTI ČI KARTOU PŘÍMO NA OBECNÍM ÚŘADĚ
www.dobrejovice.cz

POKRAČUJEME VE SNAZE
O ZACHOVÁNÍ PRŮJEZDU
PŘES PRŮHONICKÝ PARK
Obec Dobřejovice neustává v boji proti uzavření krajské komunikace III. třídy oddělující Průhonický park od Průhonické obory pro automobilovou dopravu. „Trváme
na tom, že souhlasné stanovisko minulého vedení obecního úřadu bylo liché a že
by uzávěra znamenala další nárůst dopravy nejen v Dobřejovicích, ale i dalších obcích v okolí,“ uvedl starosta Martin Sklenář a dodal: „Poslali jsme průhonickému
zastupitelstvu a tamnímu vedení obce žádost o revokaci usnesení, kterým uzavření
schválili, a přehodnocení jejich stanoviska.
Dá se předpokládat, že náš požadavek budou průhoničtí zastupitelé projednávat na
nejbližším zasedání zastupitelstva.“
Mezi tím 2. 1. 2019 vydal Městský úřad
v Říčanech, odbor dopravy opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou k dopravnímu značení, které bude platné po uzavření této komunikace. Zároveň ale bylo
Stavebním úřadem Průhonice přerušeno do
31. 3. 2019 územní řízení na vybudování
bran, které v budoucnu povedou k faktickému uzavření silnice.
„I přesto, že konečné rozhodnutí je v rukou
zastupitelstva obce Průhonice, budeme se
i nadále snažit, aby k uzavření nedošlo.
Navrhujeme a podporujeme variantu dopravního omezení průjezdu vozidel nad
3,5 tuny s technickým řešením, na kterém
jsme ochotni se i podílet,“ doplnil starosta
Sklenář. (eh) n
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CO NOVÉHO OD VOLEB

Toto je první číslo povolebního Dobřejovického
zpravodaje, do kterého je
umožněno v omezeném
rozsahu přispět.

Ch

těl bych vám sdělit
svůj pohled na nové
vedení obce. I když
je rozsah článku pro zastupitele velice omezen, pokusím se vy-

zdvihnout to nejpodstatnější.
Zpravodaj, který dostali do schránek obyvatelé obce Dobřejovice v prosinci, byl pouze soukromým číslem současného starosty
a místostarosty. Já jsem se o něm
dozvěděl až ze své schránky, a tudíž jsem neměl bohužel žádnou
možnost se vyjádřit.
Za velmi kuriózní považuji
skutečnost, že kontrolní orgány
obce obsadili jen a jen kandidáti
z kandidátek ve vedení obce.
Před čtyřmi roky měl finanční výbor tři členy a dva z nich byli
z opozice. Funkci předsedy zastával zastupitel z opozičního seskupení. Kontrolní výbor byl rovněž
tříčlenný a dva z těchto členů byli z opozice. Předsedou byl zvolen
Martin Sklenář (zastupitel z opozice). Správce rozpočtu byl taktéž z opoziční kandidátky. Tedy ze
sedmi kontrolních funkcí vykonávalo práci pět členů z opozičních

kandidátek.
A jak bude probíhat kontrola a propagovaná otevřenost po
volbách v roce 2018? Nyní z výše
jmenovaných sedmi kontrolních
funkcí byla opozici svěřena pouze
jedna jediná funkce v kontrolním
výboru, přestože na všechny posty byli kandidáti z opozice navrženi. Je tedy jasné, že kontrolní činnost vykonávají většinově členové
kandidátek z vedoucí koalice.
Je mi opravdu líto, že ihned
po zvolení nového vedení obce
předvolební slib SNK Dobřejováci, cituji: „V případě volebního
úspěchu od nás opozice dostane
pravomoci ke kontrole vedení obce: v kontrolním a finančním výboru bude moci mít předsedu,“
již také neplatí.
V tuto chvíli tedy kontrolují
sami sebe. n
Pavel Brotánek,
zastupitel

VYJÁDŘENÍ STAROSTY

Pavel Brotánek je předsedou kontrolního výboru
zastupitelstva obce. Je tedy na něm, jak si práci tohoto výboru bude organizovat a do jaké hloubky
a rozsahu prověřování se
pustí.

Z

ákon o obcích mu k tomu
dává široké pravomoci.
Stejně jako všichni zastupitelé obce má navíc i on velmi silné
možnosti kontroly plynoucí právě
z této funkce. Obecní úřad v tom
jim všem bude vycházet vstříc. To
garantuji.

Ve velké většině měst a obcí
platí nepsané pravidlo, že „opozici“ se přenechává pozice předsedy kontrolního výboru. Je to logické. I ostatní členy výboru vybírá
pak svým hlasováním zastupitelstvo. Stejně tomu bylo i v Dobřejovicích. Na tomto osvědčeném
řešení se dohodla většina zastupitelstva obce, která pak svobodně
a veřejným hlasováním rozhodla i o složení finančního výboru.
Preferovala odbornou erudovanost kandidátů a jejich chuť pracovat ve prospěch obyvatel obce.
Řadu let kazilo atmosféru v Dobřejovicích rozdělení za-

stupitelstva obce na nesmiřitelnou „koalici“ a „opozici“. Nejsme
zrovna velká obec, a takovéto štěpení je proto hloupé. Budu se
snažit a prosazovat, aby se zastupitelé dělili pouze na ty, kteří chtějí pro Dobřejovice a jejich
obyvatele pracovat, a na ty, kteří
nechtějí a raději se planě hádají.
Věřím, že ti druzí už v zastupitelstvu nejsou a ani nebudou. n
Martin Sklenář
starosta obce

Kontrolní výbor
Ing. Pavel Brotánek
Luboš Sejk
Ing. Petr Michálek

brotanek@dobrejovice.cz
sejk@dobrejovice.cz
michalek@dobrejovice.cz

Finanční výbor
předseda:
členové:

Martin Joza
Ing. Martin Hloušek
Ing. Petr Štěpán

Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice
Telefon: 323 603 310
Mobil: 607 058 184
Úřední hodiny:
pondělí a středa 9.00–11.00
a 14.00–18.00
E-mail: urad@dobrejovice.cz

Obecní knihovna
Otevírací doba:
pátek 15.00–17.00 h

Pošta
Dobřejovice
Na Návsi 3
251 01 Dobřejovice
Úřední hodiny:
PO, ÚT, ČT a PÁ
8.00–11.00 a 13.00–16.00
ST 8.00–11.00 a 13.00–17.00
Tel.: 954 225 170

Sběrný dvůr
Dobřejovice
Otevírací doba:
Zimní období 1. 11. – 31. 3.
pondělí–pátek 9.00–16.00
sobota 9.00–14.00
NE, státní svátky – zavřeno
Příjem odpadů do zařízení
Sběrného dvora Dobřejovice
lze jednorázově
sjednat individuálně, po
vzájemné dohodě stran,
odlišně od platné provozní
doby, telefonicky na
telefonu 603 168 974
(provoz sběrného dvora)

Policie Kamenice
služebna 974 881 740
hlídka v autě 725 961 501

NOVÉ E-MAILY ČLENŮ VÝBORU
předseda:
členové:

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY

joza@dobrejovice.cz
hlousek@dobrejovice.cz
stepan@dobrejovice.cz

Obecní policie
Vestec
Tel.: 739 156 156
(24 hodin denně)

Policista
pro Dobřejovice:
str. Tomáš Grusz
Tel.: 702 277 227,
720 030 840
PO–PÁ 9.00–17.00 h
E-mail:
tomas.grusz@opvestec.cz

www.dobrejovice.cz
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K R ÁTC E Z DOBŘEJOV IC

Nařízení vlády mění
odměny zastupitelů
Zastupitelstvo obce Dobřejovice na základě zákona a nařízení vlády upravilo splatností od 1. ledna tohoto roku odměny za výkon funkce
voleným představitelům obce. Členovi zastupitelstva tak napříště náleží 1 641 korun, členovi výboru nebo komise 2 736 korun a předsedovi
výboru nebo komise 3 283 korun. V případě souběhu funkcí patří neuvolněnému členovi zastupitelstva pouze vyšší z odměn. Uvolněným zastupitelům pak stanoví nařízení vlády odměny přímo. Starostovi náleží odměna ve výši 54 715 korun hrubého a místostarostovi pak 48 149
korun. (red) n

Kůrovec u Skalníka
Možná jste si všimli proschlých smrků v lesíku cestou k rybníku
Skalník. Po konzultaci s odborným lesním hospodářem z Lesů ČR je
jasné, že veškeré smrky jsou zde napadeny kůrovcem. Vzhledem k pokročilému stavu kalamity již není jiná možnost než veškeré napadené
stromy pokácet. Samo kácení by mělo proběhnout již začátkem tohoto
roku. Následně budou ihned vysázeny nové stromy vhodnějších druhů,
aby tato rekreační lokalita byla co nejdříve obnovena. (mh) n

Pražský okruh
(bohužel) zkolaudován

Zkušenosti
se Senior Taxi
V listopadu loňského roku
obec Dobřejovice řešila problém
nefunkčnosti služby Senior Taxi, na kterou upozornil zastupitel
Pavel Brotánek. Jedna ze zdejších
seniorek si 21. listopadu objednala na obci přistavení vozu na
pondělí 26. listopadu. Následně
seniorce volali z dispečinku, že se
omlouvají, ale že nemají volnou
kapacitu. Žena se následně snažila přeobjednat Senior taxi na další dny, ale opět dostala zamítavou
odpověď. I když lze podle smlouvy objednávat tuto službu 24 hodin předem, nebyla volná kapacita ani pátý, šestý a sedmý den
po objednání. Starosta Martin
Sklenář po urgenci odvoz zajistil.

„Na základě této události jsem zavedl taková opatření, aby již podobná situace nemohla nastat.
Veškeré objednávky Senior taxi
jdou v kopii na můj e-mail, dispečerka má za povinnost mě neprodleně informovat, kdykoli nemůže komukoli z Dobřejovic zajistit
požadovaný odvoz,“ ubezpečil
starosta Martin Sklenář a dodal:
„Jinak jsme rád, že službu využívá stále více občanů a až na tuto jednu výjimku jsou spokojeni.
Provozovatel služby hledá řidiče
z našeho regionu, ideálně invalidního důchodce s tím, že je ochoten
nakoupit a poskytnout i vůz, který by byl přímo v Dobřejovicích.“
(red) n

Vítání občánků
Vážení rodiče, již se stalo milým pravidlem, že měsíc březen v naší obci patří vítání občánků. Nebude tomu jinak ani tento rok, v sobotu 16. března 2019 přivítáme nové občánky do života obce Dobřejovice. Přivítány budou všechny děti, které se narodily v roce 2018
a v lednu 2019, dále děti narozené v roce 2017, které se nemohly zúčastnit vítání v roce 2018. Jedná se o děti s trvalým pobytem v Dobřejovicích. Pokud se rozhodnete se s dětmi slavnosti účastnit, vyplňte, prosím, přihlášku, která vám bude doručena nebo ji najdete na stránkách
obce: www.dobrejovice.cz. Vyplněnou přihlášku doručte na adresu OÚ
v Dobřejovicích osobně nebo poštou, a to nejpozději do 1. března 2019.
Těšíme se na vás.
Pavla Mikušková

Pražský okruh v naší těsné blízkosti (SOKP stavba 512)
byl kvůli neplnění hlukových norem již od roku 2010 v několikrát
prodlužovaném zkušebním provozu. Dne 6. 12. 2018 ale bohužel kolaudace této stavby proběhla. Jedinou podmínkou je jednou
ročně provádět měření hladiny
www.dobrejovice.cz

hluku. Případné překročení limitů ale bude těžko vymahatelné.
Dříve schválené usnesení vlády
o investici více než 1,2 mld. Kč do
protihlukových opatření má díky
délce stavebních řízení dobu realizace okolo 14 let a nejistý výsledek. (eh) n
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V DOBŘEJOVICKÉ KNIHOVNĚ
to v prosinci žilo

V

dobřejovické knihovně byly
k vidění celý prosinec panely s komiksy nakreslenými
Honzou Smolíkem z knihy Viktorka a vesmírná dobrodružství
od spisovatelky Kláry Smolíkové.
Knihovnu poprvé navštívila i Mateřská škola Korálek. Dopoledne
si děti i paní učitelky v knihovně užily. Čekaly je totiž úkoly, čtení i tvoření na jednotlivých stanovištích. Záložky s čerty se všem
dětem povedly. Poděkování patří nejen lektorům Duhy Dobřejovice, kteří děti při programu provázeli, ale i paní knihovnici Vlastě
Marcinkové.
Celý adventní čas nás
v knihovně čekal „voňavý“ program. Povídali jsme si, užívali si
vánoční dobroty, které účastníci
setkání přinesli k čaji, kávě, pun-

či nebo svařenému vínu. Zdobili
jsme společně s Lidkou Dvořáčkovou i vánoční perníčky. A poslední pátek před Vánoci jsme tvořili vánoční svícínky, abychom si
pak mohli odnést Betlémské světlo, které do Dobřejovic letos poprvé přivezla z kostela sv. Jiří v Hloubětíně Anežka Charvátová.
V rámci knihovny můžete
objevovat svět knih, deskových
her, procvičit vše, co vám nejde,
a zlepšovat se v tom, co vás baví.
Tvořit, kreslit a vyrábět, ochutnat
čaj, kávu či něco jiného, setkávat
se či si jen tak popovídat. Každý
pátek od 15 do 17 hodin se těšíme na malé i velké, čtenáře i nečtenáře, možná i jen zvědavce na
zkoušku… Každý si zde najde určitě to svoje. n
Libuše Charvátová

INZERCE

14. únor

kvalitní a spolehlivý

TARIFY OD

242 Kč*

NEOMEZENÝ přenos dat
Revoluční a NEJKVALITNĚJŠÍ technologie
Nepřetržitý MONITORING celé sítě
Smlouva na dobu NEURČITOU
Technická podpora 24 hodin denně, 7 dní v týdnu i O SVÁTCÍCH

Valentýnská paštiková
bonboniéra 150g
(2 ks s brusinkami,
2 ks s mandlemi,
2 ks s kachními játry
a šampaňským)

TV ZDARMA

Paštika s
k
játry a m achními
alinovým
glazé 200
g

(vice než 50 programů)

až

PROGRAMŮ

www.pateduchef.cz

* cena při platbě na rok dopředu
DobrejoviceAM ValentPastiky A4.indd 1

www.dobrejovice.cz

07.01.19 14:11
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KULTUR NÍ A S P OLKOV Ý ŽIVOT

MASOPUST 2019

REKORDNÍ ÚČAST NA ŠIPKOVÉM TURNAJI

KDY? 23. 2. 2019
KDE? Sraz v 12.30 u hřiště FK Sokol Dobřejovice

Do letošního klání o putovní pohár se letos přihlásilo vůbec nejvíce
účastníků z dosavadních šesti ročníků. Ve Spolkovém domě se do klání zaregistrovalo celkem 24 účastníků všech věkových kategorií. Připraveny byly tři profesionální šipkové automaty zapůjčené od společnosti
Rosengart Jičín. Systém hry byl opět na dva vítězné loty 501 a v případě finále na čtyři vítězné loty. Finále bylo podle vzoru světového poháru v šipkách doplněno i o rozhodčího, který hlásil výsledky pro diváky.
Výborná sportovní atmosféra a dodržování pravidel fair play se prolínaly celým večerem. Vítězem a letošním šampionem se po zcela přesvědčivém výsledku a bez jediné porážky stal dobřejovický hráč Ladislav
Němeček, který převzal putovní pohár. Jeho jméno na poháru přibude
k roku 2019. (eh) n

Zveme vás na letošní dobřejovické masopustní veselí. Opět požádáme na obci o povolení a vydáme se veselým průvodem s kapelou na
voze po vsi. Budeme stavět u domů, zpívat a tančit, hrát i na přání.
Po návratu na hřiště si ještě posedíme a kapela zahraje k tanci i poslechu.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI, ZVLÁŠTĚ MASOPUSTNÍ MASKY. 
Ludmila Dvořáčková

VEČER V RYTMU ŠANSONŮ
V sobotu 12. ledna proběhlo v zaplněném Spolkovém domě vystoupení plné šansonů. Zahrálo uskupení Folie à deux (tedy Judita Škodová – zpěv, Kateřina Ochmanová – klavír). (joz) n

www.dobrejovice.cz
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VÁNOČNÍ TRADICE MĚLA VELKÝ ÚSPĚCH

VEČER S MUZIKOU S DOBŘETY BOJS
Spolek Moderní Dobřejovice uspořádal v polovině ledna
další Večer s muzikou. Tentokrát se o zábavu postaralo
hudební uskupení DobřeTy Bojs, pro které to bylo vůbec
první veřejné vystoupení. Skupina totiž vznikla na konci minulého roku právě u nás v Dobřejovicích. Připravili si na čtyři desítky folkových
a country písní. Texty písní byly promítány, takže si všichni přítomní
mohli s kapelou zpívat. Na závěr DobřeTy Bojs zahráli i několik písniček na přání, a program se tak protáhl do pozdních nočních hodin.
Velmi pozitivní ohlasy návštěvníků směřují k dalšímu vystoupení,
které kapela přislíbila na některých dalších akcích. (red) n
The best
Bluegrass & Country

Pošta pro Ježíška (společný projekt Duhy Dobřejovice, Spolku Dobřejovický Čtyřlístek a Spolku Vodník Dobřejovice) určitě přinesla
úsměvy do tváří dětí, které poslaly i svůj dopis Ježíškovi. My doufáme, že dostaly od Ježíška i odpověď.
Výtěžek Andělské cukrárny, kde si všichni mohli pochutnat na dobrotách kuchařek z Dobřejovic (moc jim děkujeme), jsme věnovali na
Krabice od bot on-line. Přispěli jsme částkou 2 000 korun, a podpořili tak matky a děti v azylových domech. Z Ježíškovy tomboly si odnesly děti i drobné dárky. Těmi jsme pak potěšili i děti v Mateřské
školce v Modleticích. A krabice od bot, kterých se v Dobřejovicích sešlo 28, putovaly do sběrného místa v Praze-Nuslích. Další tři krabice
udělaly velkou radost dětem v Dětském domově v Unhošti.
Poděkování od lidí a ocenění nápadu vytvořit v obci Dobřejovice
z Pošty pro Ježíška tradiční akci nás potěšilo. A my bychom zase rádi
na tomto místě poděkovali všem, kteří nám pomohli celý projekt
zrealizovat tím, že přišli, podpořili dobrou věc a přispěli na dárky,
které vytvořily dětem a maminkám šťastné Vánoce.
Libuše Charvátová

LEGOHRÁTKY PRO DĚTI
Lednového Lego Brick4kidz workshopu se účastnilo 16 dětí. Všechny
si vyzkoušely stavbu 3D dinosauřího modelu, mozaiky a hlavně pohyblivého dinosauřího modelu. Děti byly nadšené a my bychom rádi
tento workshop nabídli ještě jednou. Hledáme vhodný termín.
Jolana Jozová

AKCE SPOLKU
MODERNÍ DOBŘEJOVICE
V ROCE 2019
Vážení příznivci spolku Moderní Dobřejovice, stejně jako v minulém roce 2018 pro vás na následující rok připravujeme tolik oblíbené společenské i sportovní akce. Těšíme se na brzké setkání s vámi.
Vaše Moderní Dobřejovice
Březen 2019 – Turnaj v ping-pongu, Večer s muzikou – termín bude
upřesněn – Spolkový dům
Duben 2019 – Čarodějnice – 30. 4. 2019 od 17.00 – prostor Skály
Květen 2019 – Večer s muzikou – termín bude upřesněn – Spolkový dům
Červenec 2019 – Havajská regatta – Neckyjáda – 20. 7. 2019
od 13.00 – prostor Skály, rybník Skalník
Září 2019 – Burgerfest – 14. 9. 2019 od 12.00 – park u pošty
Říjen 2019 – Fotbalový turnaj neregistrovaných hráčů – termín bude upřesněn – fotbalové hřiště Dobřejovice, Halloweenské Halali
a dlabání dýní – 18. 10. 2019 – Spolkový dům
Listopad 2019 – Sv. Martin – 16. 11. 2019 – Spolkový dům

MODLETICE ZVOU DOBŘEJOVICKÉ
9. 3. Dětský karneval – od 14:30 v Modletickém zámku
9. 3. Diskotéka v maskách pro dospělé ve stylu 70.–80. léta
– od 20:00 v Modletickém zámku
Pořádá obec Dobřejovice ve spolupráci s obcemi Herink,
Modletice, Popovičky

Pravidelné akce:
Listopad – duben – Ping-pong – neděle 20.00 – Spolkový dům
Duben – říjen – Fotbálek – neděle 17.00, 18.00 – fotbalové hřiště
Dobřejovice
Kontaktovat nás můžete na info@modernidobrejovice.cz,
724 544 483, www.modernidobrejovice.cz
i facebooku www.facebook.com/modernidobrejovice.
www.dobrejovice.cz

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 1 / 2019

10

ZE ŽIVOTA OBC E

Korálek přeje všem
úspěšný rok 2019

V

prvním měsíci nového roku
si mnozí dávají předsevzetí
a mají plnou hlavu nových
plánů. Nejinak je tomu i v Mateřské školce Korálek. „Plánujeme
nejen divadelní představení, ale
i karneval či každoroční nocování předškoláků v mateřské škole. Začátkem nového roku k nám
zavítalo dětmi oblíbené divadélko Hračka s veršovaným pásmem
pro děti Hej, hej, koleda. Děti se
prostřednictvím staročeských říkadel dozvěděly spoustu užitečných informací o tom, jak se lidé
v dřívějších dobách, kdy ještě ne-

existovala ani televize, ba ani rádio, řídili pomocí lidových pranostik,“ přiblížila dění ve školce
Jana Horká z Korálku. Během ledna i Dobřejovice několikrát překvapila sněhová nadílka, ze které
se nejvíce radovali malí školáčci. „Stavěli se sněhuláci, jezdilo
se z mírného svahu na kluzácích
a dělaly se bábovky ze sněhu. Děti se nemohly sněhu nabažit,“ vyprávěla Jana Horká a za všechny
děti a celý kolektiv MŠ Korálek
popřála všem do nového roku
všechno dobré. (red) n

Betlémské světlo
prosvítilo Dobřejovice

D

ovolte mi, abych nás ještě na chvíli přenesla zpět
do uplynulých časů vánočních. Přinesla jsem před Vánocemi pro všechny do Dobřejovic Betlémské světlo a doufám, že těm,
kteří si ho vyzvedli, udělalo radost a prosvítilo jejich svátky.
Betlémské světlo je v mnohých očích jen symbolem víry, připomenutím narození Ježíše Krista,
Vánoc. Ale ne pro každého má význam zrovna této symboliky. Pro
mě samotnou je určitou fascinací.
Již legenda, která se traduje několik století, mě prostě vždy uchvátí. Mladík odjíždějící na křížovou
výpravu slibuje svému městu Florencii, že pokud se má navrátit,
tak jedině s plamínkem z betlémské kaple. O několik let později se
v roce 1099 vracejí trhani do města v čele s mužem, který nese svíci s hořícím plamenem. Tradice
či legenda, která nás tedy provází
již od středověku. Roku 1988 přišlo Betlémské světlo, jak ho známe dnes. Podobu přinesení světla
skauty do evropských měst a domovů rozšířil skautský vůdce Herbert Grünwald. Světlo se (ač je to
nepředstavitelné) převáží z Betléma do Vídně letadlem v nevýbušné
lampě. Poté si ho přebírají skauti
a dál ho šíří vlaky do všech koutů
Evropy.
www.dobrejovice.cz

Ráda bych poděkovala všem,
kteří se na této akci podíleli. Spolku Duha Dobřejovice, pod jehož
záštitou jsem světlo přivezla do
obce a zaregistrovala nás na mapu betlémského světla vedenou
českými skauty, ale i rybářům,
kteří mi umožnili nechat lucernu
u nich. Byla zde v bezpečí a kdokoli si přišel pro kapra nebo pro
Betlémské světlo, byl vřele přivítán. Především ale děkuji svojí rodině a všem, kteří trpěli moje živení daného plamínku až do dní
po Novém roce. Bylo potřeba plamínek hlídat, napalovat, nenechat ho pohasnout. Stříhat knoty, občas vylít vosk. Až by se někdy
zdálo, že jde o poměrně složitý
proces, ale výsledek a plápolající
plamínek ve vás vždycky zanechá
krásný pocit za to, že jste mu věnovali tu péči.
Betlémské světlo je pro mě
osobně symbolem přátelství, soudržnosti, naděje, míru, překonání
hranic a odolnosti vlastní vůle. Je
pro mne satisfakcí být jedním z tisíců, možná dokonce statisíců lidí, kteří chrání jeden a tentýž plamínek alespoň do Štědrého dne.
Doufám, že letos se u rozdávání Betlémského světla opět uvidíme. n
Anežka Charvátová
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Ohlédnutí za podzimní částí fotbalové sezony
Na začátku září 2018
jsme s velkým očekáváním vstupovali do začátků
soutěží přípravek a mladších žáků. Během konce
předešlé sezony jsme už
byli rozhodnutí, že Fotbalové škole Optimum Sport
Dobřejovice chceme dávat
o něco více.

P

od vedením fotbalové školy jsme připravili nejprve
letní soustředění a jakousi koncepci do nové sezony. Hráčům chceme přinést kvalitnější,
hravější a intenzivnější tréninky,
a proto se i naše tréninkové a zápasové vytížení rovná kvalitním
pražským celkům.
Týden v krásném prostředí
na horách v Rokytnici nad Jizerou
společně s vynikajícím stavem

hrací plochy (v té době gradovalo
sucho) a příjemným ubytováním
nám dávalo skvělé zázemí. Plán,
se kterým jsme odjížděli, byl jasný, utužit pořádně partu a samozřejmě také tvrdě pracovat na hřišti. Stihli jsme i soutěž motokár
a pár výletů do přírody.
Tento záměr nám vyšel dokonale, naše celky tak podávaly na
podzim nadstandardní výkony.
Mladší žáci hráli do posledního zápasu podzimu o pozici půlmistra
v okrese a starší přípravka dokonce poprvé v historii vyhrála podzimní turnaje své skupiny. To také
znamená, že na jaře budou k vidění v Dobřejovicích na hřišti kvalitní
mládežnické souboje. U žáků budeme stále chtít bojovat o celkové
vítězství v soutěži a starší přípravka by měla startovat ve skupině
Elite, což znamená souboj nejlepších šesti týmů v okrese. Mlad-

ší přípravka naskočila do soutěže
s o rok i více mladšími hráči a kluci nám udělali radost počtem nastřílených gólů a zarputilou hrou.
V březnu nás po sérii individuálních soustředění čeká zimní soustředění pro většinu hráčů.
Cíl je stejný – výborná parta a příprava do druhé části soutěže. Stá-

le na tréninku probíhají možné
nábory hráčů. Přidejte se k nám!
Děkujeme všem za podporu,
na jaře na hřišti na viděnou! n
Tomáš Kubíček – šéftrenér
Fotbalové školy Optimum Sport
Dobřejovice
Více informací najdete na webu
fotbaldobrejovice.cz.

Připravte se na zimní sporty v JÓGOVÝCH POZICÍCH
Zima je už v plném proudu
a mnoho z vás si užívá různých zimních sportů. Například takové lyžování nám
však může, pokud nejsme
dostatečně rozhýbaní, dát
pěkně zabrat. Nepodcenili jste fyzickou přípravu? Níže vám nabídnu tři jógové
pozice, kterými si můžete
zpevnit a posílit své nohy.
1. BOJOVNÍK, Vírabhadrásana
Zpevní vaše hýždě a také posiluje nohy a otevírá hrudník a ramena. Rovnovážná pozice. Pravá noha je pokrčená tak, že koleno je
nad kotníkem (úhel v koleni asi
90 stupňů). Levá noha je natažená a opřená o špičku (pata je nad
prsty). Obě chodidla zůstanou na
šířku boků. Pánev je nasměrována dopředu (boky jsou rovnoběžné s přední hranou vaší podložky). Kostrč stáhneme dolů, to
nám prodlouží spodní část páteře. Opřete se do nohou, vnímejte
zpevnění středu těla a zvedněte
ruce vzhůru ke stropu. Zůstaňte pět hlubokých nádechů a výdechů a pak zopakujte na levou
stranu.

Těžší varianta: S výdechem opatrně pokrčte koleno zadní nohy.
Snižte těžiště, koleno klesá těsně
nad podložku. S nádechem pak
boky zpět do výchozí pozice. Opět
propínáme zadní nohu.

2. POZICE ŽIDLE, Utkatasana
Posiluje hýždě a stehenní svaly,
zádové svaly i ramena. Ve stoji
mějte nohy zhruba na šířku kyčlí,
chodidla rovnoběžně (pozor, aby
se vám nerozjížděla do „véčka“).
Poté snižte těžiště tím, že pokrčíte obě nohy v kolenou, jako byste
si sedali na židli. Stáhněte sedací
kosti směrem k patám. Záda jsou
rovná, váha těla na patách. Na-

táhněte obě ruce vzhůru a představte si, že objímají velký míč,
trapéz zůstává uvolněný. Palce
u nohou byste měli vidět před koleny, čímž ochráníte kolenní klouby. Zůstaňte pět hlubokých nádechů a výdechů.
Těžší varianta: Přeneste váhu na
pravé chodidlo a zvedněte levou
nohu na špičku. Pak vystřídejte
na druhou nohu.

boků. Stydkou kost zatlačte do
podložky. Propleťte ruce za zády. Při nádechu zvedněte hlavu,
hrudník a spojené ruce propněte a vytáhněte co nejvíc směrem
vzhůru. Ramena mějte stažená
od uší. S výdechem odlepte nohy od země. Zkuste se každý další nádech vytáhnout o něco výš za
temenem hlavy a každý výdech
o něco výš za chodidly. Pohled
směřujte vpřed a hlavu příliš nezáklánějte! Držte pozici pět hlubokých nádechů a výdechů.
Kompenzace: V této pozici jste se
poměrně dlouho zakláněli, proto
přejděte do pozice dítěte, aby si
vaše páteř a záda mohly odpočinout. Sedněte si na paty, položte
břicho a hrudník na stehna, odložte si čelo na podložku a dejte
ruce volně podél těla.

3. POZICE KOBYLKY,
Šalabhásana
Posiluje svaly nohou, zad a samozřejmě hýžďové svaly.
Lehněte si na břicho, čelo na zemi, špičky mějte na šířku svých

Tyto pozice a mnoho dalších si
můžete přijít vyzkoušet na středeční jógu od 19.00 h ve Spolkovém domě.
Ing. Táňa Lipowská,
www.malyjogi.cz, tel.: 776 633 974
www.dobrejovice.cz
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Milí přátelé, vánoční a novoroční svátky jsou za námi a teď už se můžete jenom těšit, protože TAJENKA.
Pak už se to lepší den ode dne a jaro je tu vlastně za chvíli!

VODOROVNĚ

SVISLE

A: Město v Itálii; Hýkavci; Dobrý nápoj; Škrtnutí; Jeden ze zakladatelů Olympicu
B: Vydávat hlas tetřeva; Zřícenina u Kutné Hory; Slovenský souhlas; Čisticí prostředek
na sklo; Snovat C: Atom; Horní tok Berounky; Proud; Kulovitá bakterie; Soli kyseliny
jodovodíkové D: Mys; Stromořadí; Stánek; Plavecký styl; Kočkovitá šelma E: Láska
(Fr.); Spojka; Německá řeka; Arabský sultanát; Vycpávka divadelního kostýmu
F: Mořský bůh; Křesťansko demokratická unie; Tímto způsobem; Chlap; Skříň
(obecně) G: Jméno prozaika Pavla; Obec u Nových Zámků; Čarodějova země
(L. F. Baum); Vokální trio z Portorika; Douška v dopise; Obtížný brouk; Krabička
z geocachingu H: TAJENKA I: Černý pták; Dokonalá představa; Opršet; Větší nádoba
s popruhy; Mezinárodní kód Barmy J: Volně (hud.); Záškub v obličeji; Starořecký
bůh stád; Otrok (knižně); Upevnění K: Dehet; Kovonosná hornina; Typ japonského
divadla 14. stol; Tvoje; Iniciály desetibojaře Dvořáka; Samci tura; Rituál L: Ukrajinské
transportní letadlo; Trhavina; Slovensky vdolky; Stupeň průběhu; Slovní doprovod
M: Sloven. Ir; Africký veletok; Řemeslnické nářadí (slang); Zkr. pro nahrávání; Úřad
pro letectví a kosmonautiku USA; Vám patřící; Zkr. duté míry N: Autor křížovky;
Východoevropská řeka; Háj; Domácky Eduard; Ruda (angl.); Skučet; Druh papouška
O: Australský pštros; Druh pepře; Osobní zájmeno; Žal; Fúrie; Irská osvobozenecká
armáda; Znamení zvěrokruhu

1: Mravokárce; Cyklohexagon; Popravčí; Angl. délková míra 2: Neobuta; Cíl; Vůně;
Fáze spánku 3: Šance; Představený kláštera; Bojový plyn; Zn. Zlata 4: Let. spol.
Bolívie; Původci; Mpz Řecka; Verdiho opera 5: Jihoevropan; Prvek zn. Rb; Hon
6: Zn. osmia; Tanec; Řecká bohyně; Obdiv (knižně); Předložka 7: Karta k mobilu;
Inic. Komenského; Hutní výrobek vyrobený tažením; Alias 8: Postel; Pádová otázka;
Alenčin; Hebrejský prorok bratr Mojžíše 9: Umíněný zápor; Trik; Tajné číslo; Plovoucí
kus ledu 10: Matka (expr.); Pokus (angl.); Hora orlického podhůří 11: Manželka
Johna Lennona; Domácky Olga; Okřiknutí; Amatérská volejbalová liga; Původní
jméno Tokia 12: Kokain (slang.); Zničená; Kilokalorie 13: Náš ekonom 60. let (Ota);
Zavařené ovoce; Část úst; Čidlo čichu 14: Český bájný kníže; Donucení; Usazeniny
v ovzduší; Obydlí faráře 15: 8760 hodin; Náš herec (Vladimír); Tik; Slovesný výtvor
ve verších 16: Zkratka televizních novin; Mužské jméno (24. 6.); Někdejší zn.
čepelek; Předmět ve škole (hov.); Římská 6 17: Existují; Jedovatá houba; Velká
sova 18: Angl.spojka; Písmeno řecké abecedy; Římsky 11; Otec 19: Černý (fr);
Taková (nářeč.); Náš moderátor (Leoš); Plošná míra 20: Lidový vzduchový nástroj
s měchem; Dravec; Římsky 1109; Část setu 21: Mytologický krasavec; Patřící nám;
Část úst; Nápor

Nápověda:
Eboli, Kap, Alz, TKA, MMR, Nó, Mria, Rec, REM, LAB, Edo, AVOT, Atys.

TÉMA DALŠÍHO ČÍSLA: ODPADY
Připravujeme pro vás další, 2. vydání Dobřejovického zpravodaje. Hlavním tématem dalšího vydání bude problematika řešení odpadů v obci.
Své názory, připomínky a náměty nám můžete posílat do uzávěrky 17. února na e-mail zpravodaj@dobrejovice.cz.
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