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V

loňském roce jsme
se jako první obec
v České republice
zapojili do charitativní akce
Run and Help a dokázali
jsme „vyběhat” krásných
21 000 korun, které pomohly Verunce k získání odlehčeného vozíku.
22. dubna 2017 se opět sjedeme na zadním fotbalovém
hřišti, abychom i v tomto roce pomáhali pohybem. Letos
budeme běhat pro čtyřletou
Boženku, která trpí spinální
svalovou atrofií a potřebuje
závěsný systém. Více informací o Božence najdete na
webových stránkách
http://www.bozenkasma.cz/
Pravidla zůstávají i v letošním roce stejná. Každý si vybere libovolnou disciplínu,
určí si vlastní částku, kterou
přispěje (1Kč až… dle vlastního uvážení).
Disciplíny se rovněž nemění.
Běháme, skáčeme, jezdíme...
Pomáháme pohybem, nezávodíme. Vítězové jsou všichni.

www.dobrejovice.eu

Run and Help
aneb Dobřejovice

pomáhají pohybem

Těšit se i letos můžeme na
občerstvení, hudbu, skákací
hrad a zábavu pro malé i velké sportovce i nesportovce.
Přidejte se a podpořte
s námi dobrou věc.
Vaší aktivity si neobyčejně
ceníme a věříme, že se do
sportovně charitativní akce
zapojíte i v letošním roce.
Připravila Libuše Charvátová
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Zprávy ze zastupitelstva
Život v obci

Z

astupitelstvo se sešlo
na jednání 22. března.
Projednáno bylo mimo jiné následující:

■ hodnocení mateřské
školky za rok 2016
Hospodaření školky skončilo přebytkem ve výši
94 207,97 Kč. Veřejnoprávní
kontrolou nebyly zjištěny
nedostatky. Nedostatky nezjistily v loňském roce ani
kontrolní orgány Školní inspekce a hygienické služby.
Při hodnocení práce byly
zmíněny i akce, kterých se
školka zúčastňuje v obci mimo pracovní dobu, akce nad
rámec výchovně vzdělávacího programu apod.
V průběhu roku 2016 proběhly ve školce některé investiční akce - výměna dlažby, doplnění dopadových
ploch apod.
Ze všech těchto důvodů
schválilo zastupitelstvo závěrku a závěrečný účet Mateřské školky za rok 2016
bez výhrad a odměnu pro
ředitelku školky.

■ návrh na umístění
krajské kompostárny
v k. ú. Dobřejovice
Zastupitelstvo projednalo
návrh na umístění krajské
kompostárny na pozemcích
parc. č. 775, 776, 777 a 778
pozemky naproti sběrnému
dvoru o celkové rozloze
26 642 m2.

Po seznámení se se základními parametry projektu byli jeho předkladatelé
upozorněni na to, že projekt je především podmíněn
změnou územního plánu.
Schvalování změny územního plánu č. 2 je již před
uzavřením a je tedy na budoucím zastupitelstvu, zda
tuto změnu schválí.
Kromě toho je také potřeba doložit veřejný zájem na
provozu kompostárny, neboC je navrhována na půdách I. a II. bonity.
Dále byly diskutovány některé technické otázky týkající se dopadů na životní
prostředí, přičemž se odkazovalo na zkušenosti moderní kompostárny v Želivci.
Bylo konstatováno, že navrhovaný projekt by neznamenal žádný přínos pro občany Dobřejovic.
O návrhu nebylo hlasováno, aby se tím nemohla cítit
zavázána příští zastupitelstva. Všichni současní zastupitelé se však vyjádřili
k umístění kompostárny záporně.

■ úprava vyhlášky
o regulaci používání
zábavní pyrotechniky
Zastupitelstvo 16. 2. 2017
schválilo obecně závaznou
vyhlášku o regulaci používání zábavní pyrotechniky na
území Dobřejovic.
MV ČR k ní uplatnilo připomínky, a proto byla
schválena její úprava. Podle
této úpravy má starosta, na
základě žádosti, možnost

vydat povolení k výjimce
z obecně závazné vyhlášky.

■ prodej pozemku
p. č. 5/3 a částí pozemků p.č. 221/13 a 221/18
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemku p. č.
5/3 o výměře 171 m2, který
je zastavěn panelovým domem v soukromém vlastnictví a části pozemků p. č.
221/13 a 221/18 o výměře
cca 18 m2, které jsou zastavěny trafostanicí ve vlastnictví ČEZ Distribuce.
Záměr prodeje těchto pozemků bude zveřejněn na
úřední desce.

■ kontrolní činnost
Zastupitelstvo
pověřilo
Kontrolní výbor kontrolou
dílčích smluv na provedení
rekonstrukce
Spolkového
domu a Finanční výbor kontrolou finančního plnění spojených s touto rekonstrukcí.

■ doplnění členů
Kontrolního výboru
Nepodařilo se doplnit počet členů Kontrolního výboru, protože nikdo nepředložil žádný návrh. Nebude-li
zvolen nový člen ani na nejbližším zastupitelstvu, bude
potřeba upravit počet členů
výboru na 3, aby byla naplněna litera zákona o lichém
počtu členů.

■ pojmenování ulice
Bylo rozhodnuto o pojmenování ulice vedoucí od
konce ulice Jesenická až
k obalovně jako ulici „K Herinku“. Navázalo na rozhod-

nutí Obce Herink, která stejně pojmenovala ulici vedoucí od sušičky k obalovně.
Přistoupilo se k tomu z důvodu, že objekty podél této
ulice mají adresu Dobřejovice a číslo. Řada, zejména nákladních, aut pak směřuje do
centra obce a adresu hledá.

■ webové stránky obce
Byla podána informace,
že do konce 2. čtvrtletí budou fungovat nové webové
stránky.

■ chování dětí
na autobusových
zastávkách zejména
v Průhonicích
Zastupitelstvo bylo informováno o stížnosti na chování dětí na autobusové zastávce v Průhonicích při odjezdu dětí ze školy.
Stížnost byla postoupena
starostce Průhonic, která
přislíbila, že se na to jejich
Obecní policie zaměří.

■ nedodržování
dopravního značení
Protože dochází k nerespektování jednosměrného
provozu na části ulice K lesíku, bude znovu osazena ulice příslušnou značkou i na
její spodní části v souladu
s platnou dokumentací.
Namátkově zde bude prováděna kontrola Obecní policií.
Nejbližší jednání zastupitelstva po vyjití tohoto
Zpravodaje se bude konat
18. 5. 2017
Jiří Kappel, starosta obce

Byli jsme s Duhou Dobřejovice v divadle
Ch

těla jsem jít do divadla s „Duhou Dobřejovice“ už v únoru, ale nějak mě to nevyšlo.
Potom jsem si přečetla v Dobřejovickém zpravodaji o představeních v divadle Bez Zábradlí jen samé superlativy.
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Tak jsem si v březnu udělala čas a šla
s Duhou do divadla Na Fidlovačce. Nebyla jsem zklamaná.
Místo představení Dohazovačka byla
vzhledem k nemoci v souboru 2. března na programu hra podle románu Fan
Vavřincové Eva tropí hlouposti. Kdo by
neznal film pro pamětníky s Oldřichem
Novým, Natašou Gollovou, Zdeňkou
Baldovou a dalšími! Byla jsem moc zvědavá, co uvidíme.
Autoři dramatizace chtěli podle
svých slov tomuto filmu vzdát hold
a to se jim podařilo. Ještě doma jsem
se nejen smála, já se přímo chechtala
a řechtala, jako dávno ne.
Herci vynikajícím způsobem ztvárnili
to, co se nám na starých filmech líbí:

www.dobrejovice.eu

dodržování etikety, způsob chování lidí vůči sobě, galantnost a džentlmenství. Ráda bych z herců jmenovala alespoň Marii Doležalovou (jako Evu),
Denny Ratajského (jako Michala), Ludmilu Molínovou (jako tetu Pa) či Martinu Randovou (jako Tetu Emílii), za kterými ostatní představitelé nezaostávali.
Ani druhé představení 14. 3. nezklamalo. Hořká komedie Joa Di Pietra,
nejhranějšího současného amerického
dramatika, Familie, ukázala rozdíly postojů starší a mladé generace k rodině

a k práci. Režie Juraje Herze a vynikající herecké obsazení bylo zárukou kvalitní podívané.
Nechci zde popisovat děj hry a vyjmenovávat představitele rolí, ale Eliška Balcerová, Ludmila Molínová, Miloš
Vávra či Zdeněk Maryška nás svým herectvím nejen rozesmáli, ale donutili
k zamyšlení.
Za děj hry mluví italská přísloví: „Do
žen a do melounů nevidíš.“, „Manželství a makarony chutnají jen zatepla.“,
„Mládí je nemoc, z níž se každý den
trochu uzdravujeme.“
Atmosféra obou představení byla
úžasná. Lístky za poloviční cenu. Místa
ve druhé řadě nás vtahovala přímo do
děje na jevišti. To vše nemělo chybu!
Další plány akcí Duhy Dobřejovice
najdete
na
www.kompasduha.cz,
www.facebook.com/duhadobrejovice
nebo se můžete zeptat na e-mailové
adrese duhadobrejovice@gmail.com,
případně na tel:. 702 037 638.
Jiřina Šubertová
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Březen v mateřské školce Korálek

M

ěsíc březen jsme zahájili veselým karnevalem s medvídkem Haribo.

Na masopustní veselici
jsme si také upekli výborné
koláčky. Děti si užily, krásná
dopoledne.

Dne 17. března k nám přijelo Duhové divadlo s pohádkou Sněhurka a sedm
trpaslíků.
Navštívil nás také cirkus
Adonis, se svým kouzelnickým představením. Pestrý
březnový program jsme do-

plnili výchovným
pořadem o pejscích.
Lenka Macháčková,
ředitelka Mš Korálek

Dětský bazárek

S

polek
Dobřejovický
Čtyřlístek v sobotu
4. března 2017 zaplnil
prostory Spolkového domu,
když pozval představitele
Divadla 100 opic a současně
uspořádal Bazárek dětského
oblečení.
Divadelní představení pro
děti s názvem PES A DRAK
od 10.00 hodin shlédly více
než dvě desítky dětí. Vstup
pro dětské diváky byl zdar-

ma a před představením nechyběl ani welcome drink.
Pohádka byla plná barevných pejsků, hodných i těch
zlých, a jeden z nich byl dokonce kouzelný.
Nechybělo ani hrozné strašidlo, se kterým to ale nakonec bylo úplně jinak. Naštěstí všechno dobře dopadlo,
hodní pejsci se najedli a dokonce si i zalétali.
Při představení nechyběl
v hledišti smích, obavy ani

Život v obci

s divadlem

chvilky napětí se zatajeným
dechem. Po představení vypukla dobrá nálada, protože
pan Dominik Tesař dětem
půjčil loutky pejsků k bližšímu prozkoumání a mohly si
s nimi i zalétat.
Nejen pro rodiče dětí, které právě sledovaly napínavé
divadelní představení, ale
i pro ostatní zájemce, byla
od 9.00 hodin připravena cenově výhodná nabídka dětského oblečení, bot a hra-

ček, tentokrát pro období
jaro a léto.
Výjimkou nebyl ani nákup
před představením, na které
se pak šlo již v „novém“.
Největší úspěch, a to nejen
u dětí, měla zvířátka Littlest
Pet Shop. Tentokrát nechybělo i oblečení a boty v dobré kvalitě pro starší a větší
děti. Těšíme se na Vás koncem léta, kdy bude na řadě
„kolekce podzim–zima“.
Dobřejovický Čtyřlístek

Setkání na rodičovské se Čtyřlístkem
V
e čtvrtek dopoledne jsme se opět
sešli, tentokrát 16. března
v 10.00 hodin ve Spolkovém domě.

Byl připraven i krátký program, aby
děti lépe překonaly ostych a seznámily se.

Již ráno vysvitlo sluníčko, a tak i naše
setkání se neslo ve velmi příjemném
a pohodovém duchu. Maminky přicházely a odcházely postupně a každý si
přišel na své.

Nejdříve jsme se rozehřáli u říkankové rozcvičky, pak jsme tančili u písniček
a následovalo cvičení s pomůckami pod
názvem „Budulínkova cesta“. Při volné
zábavě, téměř bez hranic, každé z dětí

vyjádřilo své touhy a zájmy. Maminky
nakonec při diskuzi strhlo téma knih,
nejoblíbenější tituly a autoři. Svěřily se,
kdo, kde a kdy utíká k četbě a co od ní
očekává.
Kolem poledne jsme se rozešli a každý odcházel se sladkou výslužkou.
Dobřejovický Čtyřlístek

www.dobrejovice.eu
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S kamarádem do deště

V

e čtvrtek 23. března se v Modletickém zámku uskutečnil zábavný pořad “S kamarádem do
deště”.
Jak již název napovídal, mohli jsme
přivítat herce Lukáše Vaculíka, Jitku
Sedláčkovou a Tomáše Bartáka z hudebního divadla Hnedle vedle.
Jejich vtipné příběhy ze života dokázaly po celý večer rozesmát zaplněný
sál. Legrace bylo opravdu dost. Představení provázely i známé písně, které
zazpíval Tomáš Barták a spolu s ním se
rozezpívalo i hlediště.
Atmosféra byla úplně skvělá a diváci
odcházeli v dobré náladě a s úsměvem
na tváři. A o to v tomto pořadu šlo.

Poděkování za toto veselé představení si zaslouží nejenom úžasní herci,
ale i obecní úřad Dobřejovice, Modletice a Herink a paní Pavla Mikušková

spolu s kulturní komisí naší obce. Snad
takový večer nebyl poslední a budeme
se moci těšit na další kulturní zážitky.
Míla a Jarda Mackovi

Pingpongový turnaj,
aneb když bratr nezná bratra

T

řetí ročník pingpongového turnaje proběhl v sobotu 25. 3. tentokrát v dobřejovickém Spolkovém
domě.
Sešlo se 14 hráčů, kteří postupovali
turnajem systémem pavouk. Hráli děti,
maminky i zapálení tatínkové.
Vítězem se stal po vyrovnaném souboji bratrů Bezoušků LáWa Bezouška,
který převzal putovní pohár od loňského vítěze Standy Bezoušky.
Všichni hráči plně využili dva pingpongové stoly až do večerních hodin.
Děti s radostí využily venkovní hřiště
i okolní stromy, které děti opravdu velmi lákaly. Vydanou energii jsme dopl-

FOTBAL

N

aši hráči výborně vstoupili
do jarní části
sezony 2016/17, když
v prvním zápase zvítězili na hřišti fotbalového klubu Křenice
7:0 ( pět branek zaznamenal Schuster).
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PřijJte fandit
a staňte
se dvanáctým hráčem!

www.dobrejovice.eu

nili vynikajícími lahůdkami domácí výroby i nabídkou Sousedské kavárny.
Děkujeme všem, kteří si přišli pinknout, za příjemně strávené odpoledne,
kde o sportovní zápal nebyla nouze.
Nedělní pingpongy ve Spolkovém domě jsme tímto uzavřeli a od dubna se
přesuneme na zadní fotbalové hřiště,
kde budou opět probíhat Nedělní fotbálky dětí a rodičů pro všechny. Začínáme
v 18.00 hodin. Těšíme se na vás.
Již nyní pro vás chystáme další akce.
Vše se opět dozvíte na
www.modernidobrejovice.cz na naší
Facebook stránce a z dalších již tradičních zdrojů.
Vaše Moderní Dobřejovice

FK Sokol Dobřejovice
Další domácí zápas
se hraje až v neděli
7. května 2017 od
17 hodin kdy o nás
přivítáme
fotbalisty
Ondřejova.
(Zápas na domácím,
hřišti 16. dubna se
nehraje z důvodu odstoupení FK Říčany B
ze soutěže). Připravil
Martin Čmolík

Dobřejovický zpravodaj
Kalendárium aneb kde se můžeme potkat a na co se můžeme těšit

Tvoření
květinových
věnců s Marmelou
pro děti i dospěláky v neděli

23. 4. od 13 hodin
ve Spolkovém domě.
Cena základního materiálu
100 Kč
plus vybraný korpus
(od 50 do 150 Kč).
Bližší informace: MARMELA
MARtina MELíškovÁ
☎ 602 358686
www.marmela.net

JEMNÁ

HATHA JÓGA
Nově ve Spolkovém domě
každé úterý od 9.00 hodin
Protahovací
jemná forma jógy vhodná
pro úplné začátečníky
a seniory.
Jógamatky, pomůcky a deky
k dispozici.
První lekce pro každého
zdarma,
každá další jednorázově 150 Kč nebo 1300 Kč za10 lekcí.
Bližší informace: MARMELA
☎ 602 358686
www.marmela.net
Inzerce

Život v obci

Karneval pro děti
a taneční zábava
pro dospělé
V letošním roce proběhl
Karneval pro děti a Taneční
zábava pro dospělé jako
každý rok v sále Modletického zámku pod taktovkou
Popoviček 11. března 2017.
Kdo přišel, určitě neprohloupil a dobře se bavil.
Udělejte si obrázek sami.
Libuše Charvátová
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Spolkový dům
Dobřejovice

Informace o kroužcích a akcích pořádaných ve
Spolkovém domě.
Pravidelně probíhá:
Výtvarka s Jiřinou Šubertovou: pondělí 16.30–18.00 h
pořádá Duha Dobřejovice
kontakt: duhadobrejovice@gmail.com
702 037 638
Jóga Marmela Martiny Melíškové: pondělí 20.00–21.00 h
kontakt: info@marmela.net;
602 358 686
Hatha joga (jemná joga) Martiny Melíškové:
každé úterý od 9.00 h
kontakt: info@ marmela.net;
602 358 686
Pilátes Dynamic s paní Zuzanou Novosadovou:
úterý 18.30–19.30 h
kontakt:
776 296 002
Děti s maminkou, taWkou či babičkou cvičí, tvoří a hrají
divadlo: středa 17.00–19.00 h, pořádá spolek MD
kontakt: info@modernidobrejovice.cz
Jóga pro začátečníky s paní Táňou Lipowskou: středa
19.00–20.00 hod; cvičební podložky s sebou
informace na www.malyjogi.cz;
kontakt: info@malyjogi.cz;
776 633 974;
Jóga Marmela Martiny Melíškové: čtvrtek 20.00–21.00 h
kontakt: info@marmela.net;
602 358 686
Obecní knihovna vedená paní Vlastou Marcinkovou:
pátek 15.00–17.00 h
Keramika s Niki Justovou: pátek 16.00–19.00 h
kontakt: niki.justova@duhovylabyrint.cz
niki.justova@seznam.cz
Salsa Martina Hlouška: pátek 20.00–21.00 h
kontakt
602 371 492
Ping pong: neděle 18.00–20.00 h, pořádá spolek MD
kontakt: info@modernidobrejovice.cz

☎

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
Díky příznivému počasí začíná sezóna
na Multifunkčním hřišti u Spolkového domu.
■ Od května bude pravidelnou akcí volejbal pořádaný
Spolkem Dobřejovický Čtyřlístek každé úterý od 18 h.
■ Rezervaci multifunkčního hřiště si můžete pro své
sportovní aktivity provést stejným způsobem jako rezervaci spolkového domu (viz vlevo dole).
■ V hodinách, kdy není hřiště zarezervované je vstup na
hřiště volný.

☎

☎

☎

☎
☎

☎

Sousedská kavárna:

Zahájení výstavy

obrazů

provozní doba: pondělí–sobota 15.00–20.00 h,
dále podle potřeby pořádaných akcí
kontakt
602 371 492

☎

Připravujeme:
Tanečky s Martinou Mudruňkovou: pondělí 17.00–18.00 h
Na kroužek se můžete přihlásit přímo
u paní Mudruňkové na e-mail: m.mudrunkova@centrum.cz

Na co se můžete těšit v nejbližších dnech
7. 4. 2017 - „Dobřejovická tlachanda“
setkání s kytarou - pravidelně každý 1. pátek měsíci,
vždy od 19.00 h, pořádá Martin Hloušek
22. 4. 2017 - Víkendová jóga s Marmelou od 9.00 do 11.00 h
23. 4. 2017 - Tvoření květinových věnců s Marmelou od 13.00 h
27. 4. 2017 - Zahájení výstavy obrazů Jiřiny Šubertové v 17.00 h
Sousedské posezení s Jiřinou Šubertovou od 18.00 h,
pořádá obec
29. 4. 2017 - Pexesový turnaj - od 13.00 h,
pořádá Martin Hloušek

Jiřiny Šubertové
ve Spolkovém domě

R

ádi bychom Vás pozvali na zahájení výstavy
obrazů malířky a grafičky Jiřiny Šubertové, která se bude konat ve Spolkovém domě v Dobřejovicích. Zahájení proběhne v prostorách Sousedské
kavárny ve čtvrtek 27. dubna od 17.00 hodin.
Následně si s paní Šubertovou můžete popovídat na
Sousedském posezení od 18.00 hodin.

Rezervaci prostor do Spolkového domu můžete provést:
■ na webu obce: www.dobrejovice.eu
http://sd-dobrejovice.rezervacnik.cz

S

■ e-mailem na adrese: sd@dobrejovice.eu
nebo spolkovy.dům@gmail.com;
■ v kavárně u pana ing. Martina Hlouška
nebo na
+420 602 371 492

☎

■ v úřední hodiny na obecním úřadě Dobřejovice
Aktuální informaci o právě probíhajících akcích najdete na
webu obce, v odkazu Spolkový dům Dobřejovice – kalendář
akcí: http://www.dobrejovice.eu/spolkovy-dum-dobrejovice
Přeji příjemně prožitý čas
ve Spolkovém domě obce Dobřejovice
Pavla Mikušková
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Víkendová jóga
peciální lekce Víkendová jóga s dýchacími
technikami (pořádá Marmela) proběhne
v sobotu 22. dubna 2017 ve Spolkovém
domě od 9 do 11 hodin.
I tímto pohybem bude možné přispět zvolenou finanční částkou na charitativní akci Run and Help aneb
Dobřejovice pomáhají pohybem.
Bližší informace: MARMELA, MARtina MELíškovÁ
☎ 602 358686 www.marmela.net

Dobřejovický zpravodaj
Kalendárium aneb kde se můžeme potkat a na co se můžeme těšit

■ Kdo také žije v Dobřejovicích

Jiřina

J

iřina Šubertová (68), malířka a grafička, žije
v Dobřejovicích od jara
roku 1998.
Profesně se věnovala grafickému designu, typografii:
grafické úpravě periodik, katalogů a knih, užité a reklamní grafice, kaligrafii, plakátové tvorbě a výstavnictví.
Nesmíme zapomenout na
její ilustrace a volnou tvorbu,
která je zastoupena ve sbírkách v Česku, Slovensku,
Německu, Rakousku, Rusku,
USA a Kanadě.
Od roku 1990 byla osobou
samostatně výdělečně činnou a i když je již sedm let
důchodce, stále občas pracuje – graficky upravuje na-

Šubertová

příklad Dobřejovický zpravodaj a své znalosti z volné
tvorby předává dětem na
Výtvarce každé pondělí ve
Spolkovém domě. Její práce
je i jejím velkým koníčkem.
Vystudovala SOŠV v Praze
obor propagační výtvarnictví,
na VŠUMPRUM studovala
soukromě písmo a typografii.
Své odborné vzdělání si rozšířila stáží na Fachschule fűr
Werbung und Gestaltung
Berlín a dálkovým studiem
grafické úpravy periodik na
Fakultě žurnalistiky UK, které
zakončila v roce 1989.
Svoji tvorbu představila na
mnoha samostatných a kolektivních výstavách. Je členkou Unie českých výtvarných
umělců a Asociace užité grafiky a grafického designu.
■ Proč jste se rozhodla pro
bydlení v Dobřejovicích?
Narodila jsem na předměstí Prahy v Jinonicích, které
byly v době mého dětství
vesnicí. Celé dny jsme trávili

s partou běháním po skalách
a lesících Na Vidoulích či
v Prokopském údolí. Prázdniny jsem prožívala v malé
vesničce v Jižních Čechách.
Když jsme se s manželem
rozhodovali, kde budeme
stavět – pracovali jsme oba
doma a na 30 metrech panelákového bytu nám začalo
být těsno – padla volba na
Dobřejovice. Manžel byl totiž
na vojně v Čestlicích. Do
Dobřejovic jsme občas zašli
a už tehdy se nám zde líbilo.
■ Jak se Vám žije v Dobřejovicích?
Za dobu, co zde bydlíme,
se hodně změnilo k lepšímu.
Počínaje dopravou, přes obchod a jeho zásobování,
konče cyklostezkami, cestami a úpravou okolí vesnice.
Jsou zde krásné procházky
okolo rybníků.
Také společenský život ve
vsi se hodně změnil k lepšímu. Stále se něco děje a prostřednictvím Dobřejovického

Představujeme
zpravodaje a infokanálu
obecního úřadu je člověk
dobře informován. Kladně
hodnotím i Spolkový dům jako místo k setkávání občanů.
■ Co se Vám v Dobřejovicích
nelíbí? Jaká negativa vnímáte?
Nelíbí se mi nevraživost
mezi některými spolky a lidmi. Nelíbí se mi stále větší
počet projíždějících aut a jejich nedodržování předepsané rychlosti.
Taky mě mrzí, že jsou lidé,
kteří odhodí odpadky kam
se jim zlíbí a zapomínají
uklízet po svých psích miláčcích. U nich platí: co je za
mými dveřmi mě nezajímá!
Doufám, že se snad časem
podaří snížit hladinu hluku
z dálnice a okruhu. Někdy
v noci se pro hluk už nedá
otevřít okno.
Přestože se vám možná
zdá, že se mi toho dost nelíbí, pozitiva převažují. Mám
v Dobřejovicích hodně známých a přátel a jsem tu
šCastná a spokojená.
Děkuji za rozhovor
Libuše Charvátová

www.dobrejovice.eu
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Dobřejovický zpravodaj
Důležité státní úřady

Důležitá číslavvvv
Porucha vody
a kanalizace
840 111 322

■ FINANČNÍ ÚŘAD územní pracoviště v Říčanech
Politických vězňů 1233/40, 251 01 Říčany u Prahy

Porucha elektřiny
840 850 860

Kontakty: Telefon: 323 627 305, 323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz

Porucha veřejného
osvětlení – Eltodo
800 101 109

Provozní doba podatelny:

Porucha plynu
272 767 300
SOS 112

PO a ST

08.00–17.00 hodin

ÚT a ČT
PÁ

08.00–15.30 hodin
08.00–14.00 hodin

■ OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Praha - východ

Hasiči 150
Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9
Záchranná služba 155
Policie 158
Policie Kamenice
služebna 974881740 ,
hlídka v autě 725961501
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

Nebýt
na své stáří sám

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
ÚT a ČT
PÁ

08.00–12.00, 13.00–17.00 hodin
08.00–11.00 hodin
08.00–11.00 hodin
(jen noví uchazeči o zaměstnání
a pozvaní)

ZÁPIS DO MŠ
Zápis dětí do Mateřské školy Korálek Dobřejovice, Polní 230
pro školní rok 2017/2018.

Vyzvednutí žádostí o přijetí dítěte do MŠ
dne: 9. 5. 2017 od 10.00 do 14.00 h

Vrácení žádostí o přijetí dítěte do MŠ
dne: 16. 5. 2017 od 10.00 do 14.00 h

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy.

T

erénní
pečovatelská
služba Kvalitní podzim
života, z. ú. již má své
místo i v našem zpravodaji.
Chtěli bychom proto čtenáře informovat, že dnem
1. března 2017 pod záštitou
Nadačního fondu pomoci
Karla Janečka otevřela pečovatelská služba i crowdfundingovou sbírku.

8

Více o této aktivitě a vše
podstatné o činnosti služby
Kvalitní podzim života z. ú.
najdete na webových stránkách obce
www.dobrejovice.eu Co se
do zpravodaje nevešlo
nebo na
www.kvalitnipodzimzivota.

www.dobrejovice.eu

1. Přednostně ze zákona budou přijímány děti, které od
1. 9. 2017 budou plnit povinné předškolní vzdělávání
s trvalým pobytem ve spádové oblasti (obec Dobřejovice).
2. Děti, které k 1. 9. 2017 dovrší 3 roky věku s trvalým
pobytem ve spádové oblasti (obec Dobřejovice).
3. Děti , které od 1. 9. 2017 budou plnit povinné předškolní
vzdělávání bez trvalého pobytu ve spádové oblasti (obec
Dobřejovice).
4. Ostatní děti podle věku s trvalým pobytem ve spádové
oblasti (obec Dobřejovice).
5. Ostatní děti podle věku bez trvalého pobytu ve spádové
oblasti (obec Dobřejovice).
Nástup dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018
je 1. září 2017

Kontakt:
e-mail: skolkakoralek@volny.cz
telefon do MŠ: 323 637 122
telefon ředitelka: 602 435 685
Lenka Macháčková
ředitelka Školy
Zveřejněno: 9. 3. 2017

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
6.45–18.00 hodin,
polední přestávka
12–12.30 hodin
Sobota 6.45–12.30 hodin
Sběrný dvůr
Dobřejovice
Otevírací doba: letní
období 1. 4.–31. 10.
po–pá 9.00–17.00 hodin
sobota 10.00–14.00 h
Zavřeno: neděle,
státní svátky
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).
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