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Dobřejovický
zpravodaj
Život v obci

V

sobotu 27. 5. se zadní fotbalové
hřiště díky Obci Dobřejovice,
Kulturní komisi a spolkům působícím v obci přeměnilo na středověké
hradní nádvoří zaplněné širokou škálou
aktivit s organizátory v nádherných dobových kostýmech. Pestrý program přilákal malé i velké z Dobřejovic i okolí.
Výcvik Dobřejovických pážat
Děti se hned při vstupu staly adepty
na pozici pážete. Na celkem dvanácti
stanovištích si pod patronací tří dobřejovických spolků prověřily veškeré dovednosti, které takové páže musí mít,
aby dobře sloužilo svému pánovi.
Duha Dobřejovice rozvíjela především dětské dovednosti a zručnost při
výrobě přívěsku z korálků a voňavého
bylinkového náramku. Prostor byl i na
středověké kratochvíle: hru v kostky,
točení káči či skládání obrázku.
U Dobřejovického Čtyřlístku si děti vyrobily štít a vyzdobili jej znakem
Dobřejovic. Dost možná, že díky tomu
řada dětí i dospělých zjistila, jak vlastně znak Dobřejovic vypadá. Hned
v sousedství si kluci vlastnoručně udělali helmici a holky krásný věneček.
Vtipná byla soutěž dvojic „krmení
prasátka“. Pomocí naběračky bylo potřeba co nejrychleji naplnit skleněnou
nádobu vodou, dostat se díky tomu
k potravě a rychleji než soupeř nakrmit
roztomilé prasátko.

www.dobrejovice.eu

Den dětí
ve znamení
středověku
Bojové schopnosti pak prověřila
střelba z kuše, dobývání hradu pomocí
katapultu či jezdecké klání.
Spolek Moderní Dobřejovice také
prověřil bojového ducha dětí. Souboj
na kladině si vyzkoušely jak děti mezi
sebou, některé ale vyzvaly na souboj
také přítomného rytíře. Zajímavé bylo,
že do soubojů se vrhali i někteří dospělí, dokonce i manželské dvojice.
Nemohlo chybět ani střílení z luku
na terč. Tradiční soutěží bylo házení
věnečku na cíl – na připravený meč sličné panny před rozsáhlým hradem.
Hned v sousedství byla rukodělná dílna
na výrobu filcového měšce.
Vlastnoručně vyrobené měšce se dětem během dne na stanovištích plnily
odměnami: dukáty, kuličkami, frkačkami a sladkostmi. Na vlastnoručně vyrobená dílka už ale měšce nestačil a tak
helmy, štíty, věnečky a další dary zaplnily předem připravené papírové tašky.
(Pokračování na stranách 6 a 7)
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Zprávy ze zastupitelstva
Život v obci

Z

astupitelstvo se sešlo
na 31. jednání 18. května. Projednáno bylo
mimo jiné následující:

■ prodej pozemků
Byl schválen prodej pozemku p. č. 5/3 o výměře
171 m2 za cenu 1515 Kč/m2
a prodej části pozemků p. č.
221/13 a 221/18 o výměře
cca 18 m2 za cenu 3000 Kč/m2
s tím, že kupující uhradí
zpracování
oddělovacího
plánu a všechny poplatky
s prodejem související.

■ změna územního plánu
– betonárka
České štěrkopísky spol. s r.
o. mají zájem na pozemku
parc. č. 759 postavit betonárku, která však vyžaduje
změnu stávajícího zařazení
pozemku. Návazně na to
poskytne investor obci dar
ve výši 3 mil. Kč splatných

po změně ÚP a 200 000 Kč
ročně po kolaudaci stavby
betonárky. V současné době
je již pravomocně na tomto
pozemku povolená stavba
skladu štěrkopísku.
Místostarosta informoval
zastupitelstvo o poznatcích,
které získal na prohlídce betonárky v Pištíně. Jedná se
o typ, který by měl být vybudován i v Dobřejovicích.
Z vnější prohlídky a zejména z rozhovorů s náhodně oslovenými obyvateli obce i starostou obce vyplynulo, že tento typ betonárky
nemá negativní vliv na životní prostředí.
Zastupitelstvo proto rozhodlo o prověření změny
využití pozemku ze stabilizované plochy drobné a řemeslné výroby a skladování
na plochu výroby a skladování pro stavbu míchacího
centra betonových směsí –
betonárku.
Dotazy a připomínky k této stavbě bude možné
vznést při veřejném projed-

Dobrá zpráva
V minulém Zpravodaji jsme Vás jen stručně
informovali o tom, že Krajský soud rozhodl,
že se změna č. 1 územního plánu Čestlic ruší
v textové i grafické části vymezující plochu
Z12c. Co to znamená?

Znamená to, že Krajský soud konstatoval, že vy-

Zastupitelstvo
schválilo
posílení rozpočtu na dovybavení Spolkového domu
a na společenské akce a akce pro děti v celkovém rozsahu 200 000 Kč.

21. 6. se bude konat veřejné setkání občanů Dobřejovic s členy zastupitelstva.
Pozvánku na toto setkání
najdete dole na této straně
tohoto Zpravodaje.

■ svoz separovaných
odpadů - plastů

■ zklidnění dopravy

Zastupitelstvo
rozhodlo
o poskytnutí kontejnerů na
plast 120 l se svozem jednou
za 14 dní pro trvale hlášené
obyvatele Dobřejovic zdarma.
Zájemci by zaplatili pouze
manipulační poplatek 150 Kč
za rok. Podrobněji je tato nabídka popsána na následující
straně 3 tohoto Zpravodaje.

■ kruhák na křížení
komunikace II/101
s ulicemi K Herinku
a Jesenické.
Byl schválen záměr vybudovat společně s Herinkem
a Městem Jesenice na křížení
komunikace II/101 s ulicemi
K Herinku a Jesenické okružní křižovatku. Podmínkou je,
že vlastní realizaci stavby zajistí Středočeský kraj.
Důvodem je poměrně vysoký počet nehod na stávající křižovatce, způsobených
především nedodržováním
předepsané rychlosti na silnici II/101. Okružní křižovatka je součástí ÚP.
Obce by se podílely každá
jednou třetinou na nákladech zpracování projektové
dokumentace až do fáze
prováděcí dokumentace.

■ pronájem pozemků
parc. č. 610 a 611 v k. ú.
Dobřejovice
Zastupitelstvo
schválilo
záměr dlouhodobého pronájmu pozemků p. č. 610
o rozloze 88 m2 a 611 o výměře 175 m2 v k. ú. Dobřejovice (vedle panelových domů v Kaštanové). Podmínkou je údržba zeleně na
těchto pozemcích, pozemky
nesmí být oploceny a musí
být přístupné veřejnosti.

Pozvánka

nětí pozemků v připravené komerční zóně podél D1
ze zemědělského půdního fondu pro soukromé účely
bylo zjevně nezákonné, protože výstavbu komerčního centra nelze prohlásit za veřejný zájem.
Současně soud uznal, že navýšení dopravy, hluku
a dalších emisí může negativně ovlivnit život v naší
obci, takže Dobřejovice byly oprávněny žalobu podat
a uspět u soudu. Rozsudek je pravomocný. Čestlice
proti němu podaly kasační stížnost. Rozhodnutí o ní
lze očekávat do 1 roku.
Takže: na místech, kde mělo dojít k rozsáhlé výstavbě nelze stavět a pozemky zůstávají ornou půdou. Jsme rádi, že po více jak 2,5 letech našeho úsilí zamezit
této výstavbě se rýsuje příznivé vyřešení celé záležitosti. Je dobře, že většina zastupitelů podpořila kroky vedení úřadu v postupu vůči změnám v územním
plánu Čestlic. Slavit ale budeme až po uzavření řízení
u Nejvyššího správního soudu.
Jiří Kappel, starosta

■ rozpočtové opatření

■ svolání veřejného
shromáždění občanů
Dobřejovic

návání EIA, která je pro tento projekt nutná.
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Je vydáno pravomocné
stavební povolení na projekt zklidnění dopravy v obci. Bylo zahájeno jednání se
Středočeským krajem o krocích k realizaci akce.
O celé záležitosti bude
Obec průběžně informovat.

■ vyhodnocení provozu
vodohospodářského
majetku za r. 2016
1. SčV zpracovalo vyhodnocení provozu obecního vodohospodářského majetku,
kde je mimo jiné uvedeno:
● u vodovodní sítě nedošlo v r. 2016 k žádné mimořádné události, dále klesá
množství nefakturované vody, kvalita pitné vody, která
je dodávána výhradně ze
Želivky, je velice dobrá.
● na ČOV nebyla zaznamenána žádná havárie ani
omezení provozu, rovněž
tak i na provozu stokové sítě. Účinnost odstranění organického znečištění i nutrientů byla velmi vysoká.

■ změna úředních hodin
obecního úřadu
S okamžitou platností dochází ke změně úředních
hodin na OÚ. Nově je otevřeno pro veřejnost i v pondělí dopoledne a to od 9.00
do 11.00 hodin.
Současně se upravují úřední hodiny ve středu dopoledne namísto do 12.00 hodin
pouze do 11.00 hodin.
Odpolední úřední hodiny
se nemění.
Příště se zastupitelstvo sejde 22.6.2017.
Jiří Kappel, starosta obce

Zastupitelstvo obce si dovoluje pozvat
všechny občany Dobřejovic
na veřejné setkání, které se uskuteční
21. června od 18.00 hodin
ve Spolkovém domě.

O čem bude řeč?
O dokončených a připravovaných projektech
a akcích v obci, ale především o problémech,
které Vás trápí a chtěli byste je řešit.
PřijCte si s námi dát kávu a diskutovat!

Dobřejovický zpravodaj

Popelnice na plastový odpad
Z

Život v obci

astupitelstvo obce
na svém posledním
jednání rozhodlo
o možnosti objednat si
žlutou 120 litrovou popelnici na třídění plastový odpad.

Tuto popelnici obdrží
trvale hlášení občané
Dobřejovic zdarma.
Uhradí pouze manipulační poplatek 150 Kč za
rok na Obecním úřadě.
Svoz bude zatím do
konce letošního roku
jednou za čtrnáct dnů.
Po zaplacení manipulačního poplatku na
obecním úřadě bude
oznámen termín vyzvednutí nádoby a známky,
většinou do 14 dnů.

Očkování
psů a koček

J

ako každý rok pořádá
obecní úřad Dobřejovice pro občany Dobřejovic hromadné očkování psů
i koček.

Objednávat si kontejner
můžete ihned.

Očkování psa proti vzteklině stojí 100 Kč a trojkombinace pro psa i kočku 350 Kč. Pro
občany, kteří mají psa hlášeného a řádně zaplaceného na
OÚ je očkování proti vzteklině zdarma a trojkombinace
očkování je za 250 Kč.

Věříme, že vám tato
další služba zpříjemní život v Dobřejovicích.

Očkování proběhne 19. června
od 18 hodin na parkovišti
před poštou.
Honza Krejčí

Honza Krejčí

V

ážená redakce, obracím se na Vás s prosbou o uveřejnění toho příspěvku v Dobřejovickém zpravodaji.
Vzhledem k tomu, že
v tomto zpravodaji obvykle
píšete o hezkých akcích
a harmonických vztazích občanů a sousedů obce, chtěl
bych tímto příspěvkem také
poukázat na to nehezké, co
se v naší obci bohužel děje
a jací se také najdou mezi
námi sousedi a spoluobčané.
Chtěl bych tímto upozornit, že se mezi námi pohybuje osoba, kterou jsem nazval
„zloděj stromků“, který ukradl (zřejmě v noci ze 4. na
5. května) vysazený a opečovávaný stromek z předzahrádky v ulici na Draškách
(a není to poprvé).
Možná to může znít pro
mnohé jako marginální záležitost a můžou mít pocit, že
jde o „mnoho povyku pro
nic“ kvůli jednomu stromku.
Chci ale tímto příspěvkem
poukázat na smutný fakt, že
bohužel je mezi námi soused a spoluobčan (rád bych
se mýlil, ale předpokládám,
že se jedná bohužel o obyvatele Dobřejovic, který si
vytipoval stromek během
své procházky či venčení
psa) a někdo takový, kdo si
není schopen jít a koupit si
za pár stovek něco tak triviálního, jako je „obyčejný
stromek“ a místo toho se
odhodlá k trapnému činu

Zloděj stromků

a ukradne ho nikomu jinému. Někomu, kdo se alespoň trochu snaží a stará
o to, aby to nějak hezky vypadalo nejen za plotem, ale
i před ním a vynakládá na to
svoji energii, čas i finance….
Chtěl bych také tímto vyzvat onu osobu, aby odcizený stromek okamžitě vrátila
na své místo, a tato záležitost bude zapomenuta.

V opačném případě oné
osobě, onomu pachateli přeji,
aby mu při každém pohledu
na ukradený stromek-borovičku hryzalo svědomí a měl
na paměti, že jí prachsprostě
ukradl někomu jinému a že
není jeho, nikdy mu patřit
nebude a rozhodně mu nebude dělat potěšení a radost.
Zároveň by si měla tato
osoba uvědomit, že se tímto

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou červnové číslo Dobřejovického zpravodaje a to značí
jediné. Začíná léto. Dětem končí školní
rok a blíží se nezadržitelně čas prázdnin
a dovolených. Všichni se chystáme na zaslouženou dovolenou do různých koutů
naší země nebo i za její hranice.

Listárna
činem a pokleskem pasovala
na úroveň bídného zloděje,
pokud se tomu řemeslu permanentně nevěnuje a nejsou krádeže její každodenní hobby.
Také bych chtěl upozornit
ostatní občany, pokud máte
předzahrádku, nebo něco
vysazeného před plotem,
tak buQte obezřetní, případně raději ani neuvažujte
něco vysazovat.
Nikdy nevíte, kdy půjde
tato osoba kolem ní, něco
co se jí zalíbí a druhý den
Vám to z ní ukradne.
Doufám, že se nakonec
nedočkáme i toho, že bude
přelézat v noci ploty a krást
stromky a kytku i z našich
zahrad a zahrádek.
Přeji hezký den
S pozdravem
Miroslav Pešek

Dovolte mi, abych Vám všem popřála
jménem redakční rady krásnou dovolenou, dětem krásné prázdniny, a těm, co
zůstávají doma, pěkné počasí i u nás
v Dobřejovicích. A nám všem dohromady
přeji, abychom se všichni ve zdraví a plni
síly sešli při čtení zářijového čísla. Krásné
prázdninové čtení.
Libuše Charvátová

www.dobrejovice.eu
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Sousedské posezení
s Ivetou Vítovou
K

dyž jsme Ivetu před více než dvěma lety
představovali v Dobřejovickém zpravodaji, mnoho z našich občanů ji už znalo z televizní obrazovky.

V roce 2009 byla poctěna
titulem Česká miss pod dívčím jménem Lutovská. Také
nyní k nám hovoří téměř
denně z obrazovky. Můžeme
jí vidět v poledních a odpoledních zprávách TV Nova.
Zcela něco jiného však je,
když se se známou osobností setkáte tváři v tvář a můžete se zeptat na vše, co vás
zajímá.
Právě to se uskutečnilo
v květnovém Sousedském
posezení v našem Spolkovém domě, které se konalo
ve čtvrtek 25. května 2017.
Zazněla tu řada zajímavých myšlenek a informací.
VraSme se k televizní zpravodajské relaci Ivety.
V krátké zprávě o třech,
čtyřech větách musí být vyjá-

Život v obci
dřeno vše podstatné, o čem
se třeba na sociální sítí hovoří celé hodiny.
Právě v tom spočívá zpravodajské novinářské umění.
Ve výstižné zkratce, zřetelně
ne rozvláčně, ani rychlým
tempem, ale srozumitelně
slovy a za pomoci obrazu říci
to, co je potřeba sdělit.
Naše sousedské posezení
a náš zájem jistě povzbudil
Ivetu v její další náročné novinářské práci. My, účastníci
posezení, jsme si odnesli
mnoho nových informací
a poznatků nejen o zpravodajství, ale i o životě, ženy
a matky, která má co říci.
Společně jsme prožili hezké chvíle na této tradiční
dobřejovické akci a budeme
se těšit zase příště. V naší obci žije řada občanů, s nimiž
bychom se chtěli setkat tváří
Martin Čmolík
v tvář.

Poděkování
není nikdy dost
Někdy si říkáte, že to
co děláte, má opravdu
smysl. Určitě není mnoho akcí, při kterých se
pobavíte a ještě můžete pomoci. Již druhým
rokem se ukazuje, že
nám v Dobřejovicích
nejsou lhostejné osudy
druhých.
Dokázali jsme to při
Run and Help v roce
2016 a 2017 a již druhým rokem v rámci Dne
dětí. Znovu se vybrala
úctyhodná částka, kterou můžeme potěšit
Aničku z Dobřejovic.
Všem, kteří přispěli,
patří veliké poděkování. Je skvělé, že když
o něco jde, lidé se
semknou a pomohou.

FOTBAL

V

měsíci květnu se našemu mužstvu dařilo
se střídavými výsledky. VždyJ posuCte sami.
Dobřejovice–Ondřejov 7:1
V. Popovice–Dobřejovice 6:1
Strančice–Dobřejovice 0:2
Dobřejovice–Svojetice 2:4

4

Mirošovice–Dobřejovice 1:6.

www.dobrejovice.eu

Hurá na fotbal!
FK Sokol Dobřejovice

Nejlepším snajprem týmu
je Jiří Schuster
se 37 zásahy.
Na poslední domácí zápas
sezony zveme všechny příznivce.
Zápas Dobřejovice - Kostelec nad Černými
lesy se hraje
v neděli
18. června
od 17 hodin.
PřijCte povzbudit naše hráče.
Martin Čmolík

Dobřejovický zpravodaj

Duben v mateřské školce Korálek

Život v obci

V

měsíci květnu děti
zhlédly dvě pěkná divadelní představení,
ale hlavním tématem pro
tento měsíc bylo „Nocování
s indiány”, a tak děti v mateřské škole měly napilno.
Předškoláci stavěli pod
dohledem paní učitelek indiánskou vesnici. Nebály se
vzít do rukou pilku ani šroubovák. Společnými silami
zhotovili plůtek, postavili
teepee a nazdobili totem.
Průběžně se děti seznamovaly se zvyklostmi indiánů, naučily se jejich posunkovou řeč, zatancovaly si indiánský tanec a vymyslely si
názvy svých kmenů jako „In-

diáni od slunečné řeky”
a „Indiáni z veselého údolí”.
Každý si také mohl vyzdobit pomocí razítek pestrobarevně indiánské triko, vyrobit čelenku a vymodelovat
zub z ulovené zvěře či dozdobit tomahawk.
Velký Manitou nám seslal
slunečný den a malí indiáni
z naší školky si mohli vyzkou-

šet jízdu na koni za doprovodu Vinnetoua či střílet z dětského luku nebo hledat drahokamy. Nechyběly ani soutěže a občerstvení v podobě
polévky z prérijního kaktusu
a sekaná z divokého bizona.
Děti ochutnaly i koláčky náčelníka Inču-čuny.
Večer na předškoláky, kteří nocovali v mateřské škole,

■ Kdo také žije v Dobřejovicích

J

iří Schuster (23) se narodil v Praze a od svých
osmi let bydlí v Dobřejovicích, kam se jeho rodiče
před patnácti lety přestěhovali. Svá mladá léta zasvětil
fotbalu.
Z
fotbalové
přípravky
v Průhonicích přestoupil do
Dobřejovic. Odtud si ho jako
talentovaného hráče vybrali
do FC Bohemians Praha
1905. Následovalo působení
v dorostu pražského Motorletu a občas nastoupil i za
Béčko mužů. Poté hrál za
Áčko Meteoru postupně
v pražském přeboru, divizi
a nakonec ve III. lize. Bohužel pak přišlo zranění.
Nakonec ve své mladé fotbalové kariéře zakotvil opět
v Dobřejovicích, kde nastupuje již třetím rokem.
Nesporně nejúspěšnější je
stávající fotbalová sezona,
v níž zaznamenal 37 gólů
a to ještě není konec ročníku. Rád si také zajde do posilovny, když je čas.
■ Co vás přivedlo do Dobřejovic?

Jiří

Schuster

čekala bojovka s úkoly. Celý
den se nám vydařil a všichni
jsme si indiánský den náramně užili.
Tento měsíc rovněž proběhl „Zápis do Mateřské školy
Korálek”. Všechny děti s trvalým pobytem v Dobřejovicích byly umístěny.
Za kolektiv MŠ Korálek
Jana Horká

Představujeme
Byl jsem tehdy osmiletý
kluk a šel jsem přirozeně se
svými rodiči, kterým se toto
místo líbilo.
■ Čeho si v naší obci nejvíce
ceníte?
Líbí se mi, že zde se drží
nejrůznější tradiční dny, zvyklosti a pořádají se zajímavé
akce. Lidé se znají, vzájemně se zdraví a jsou přátelští.
■ Co by se mělo vylepšit?
Jsou pořádané hezké akce
pro děti, seniory a co ještě
něco dalšího pro mladé....
Také bych rád aby nás přišlo
při zápasech podpořit ještě
více fanoušků. Chceme hrát
dobrý fotbal.
■ Čím by se mělo zastupitelstvo obce zabývat?
Určitě další opravou silnic. A to nejen v naší ulici.
V některých částech obce se
to zlepšilo, ale mělo by se
pokračovat a také doufám,
že se zde nevybuduje nové
obchodní centrum, už je
tak doprava zde přetížena.
Děkuji.
Martin Čmolík

www.dobrejovice.eu
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(Pokračování ze strany 1)

Po ukončení „pážecího výcviku“ - tedy pouti po jednotlivých stanovištích byly děti
slavnostně rytířem pasovány
na pážata z Dobřejovic a dostaly zapečetěný glejt, který
tento stav stvrzoval.
Velký zájem u dětí vyvolaly
i nádherné perníčky od paní
Ludmily Dvořáčkové či placka s nádherným logem letošního dětského dne s hradem
a drakem od Štěpána Justy.

Program nejen pro děti

6

Velmi zábavné (ale i poučné) bylo vystoupení sokolníka. Dozvěděli jsme se o historii sokolnictví, o tom jak se
liší sovy od dravců a představili si jednotlivé druhy.
Viděli jsme také nádherné
ukázky lovu: Luňák honil po

www.dobrejovice.eu

Den dětí

hřišti atrapu zajíce, vláčenou
za
utíkajícím
statečným
chlapcem, orel zase sbíral
mezi diváky pohozené maso
a moc při tom nedbal na sem
tam rozlitý osvěžující mok.
Nakonec se také vrátila výřice Anežka, která si během
vystoupení zaletěla na strom
a nejevila zájem se vrátit.
Středověkou
atmosféru
dotvořily i ukázky středověkého tance a řemesel: u řezbáře a hrnčířky bylo možné
si jejich řemeslo vyzkoušet.
Nafukovací hrad poskytl
dětem možnost jen tak se
vyřádit, dva koně v sousedství zase možnost podívat se
na svět z koňského sedla.
Pro všechny návštěvníky pak
byla otevřena krčma s rozličným občerstvením zčásti

ve znamení střed

Dobřejovický zpravodaj

ověku

zdarma, jinak za více než lidové ceny.
Krásné počasí a rozsáhlý
program přilákal na 220 soutěžících dětí, celkem dorazilo určitě okolo pětistovky
návštěvníků.
Velký dík patří všem kdo se
podíleli na přípravě nádherného programu, ale i myslivcům a rybářům za přípravu
a úklid. Dětský den by také
ne-mohl proběhnout bez
podpory sponzorů, podporovatelů a pomocníků. Bylo
jich tolik, že jen jejich vyjmenování by vydalo na samostatný článek. Děkujeme!
Akce by ale nemohla proběhnout bez nadšené účasti
dětí a jejich spokojených rodičů. Jsme rádi, že se akce líbila a už se těšíme na další.

7
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Život v obci

Přiletěla k nám čarodějnice

J

aro na sebe letos nechalo dlouho čekat, ale nakonec nám počasí dalo
šanci připravit další z našich
oblíbených akcí víceméně
v suchu a samotná akce
proběhla již za opravdu jarního počasí.

dějnice přiletěla až po zapálení ohně. Líbilo se?
Děti si opět mohly užít tanec na přírodním jevišti
a vyrobit barevné panenky
a housenky. Jejich fantazie
opravdu
nezná
hranic
a vznikly opravdu krásné výrobky.
Po setmění se prostor skály proměnil v parket a všichni si mohli užít své oblíbené
hity a na závěr i příjemné
posezení u ohně s kytarou
a harmonikou.
Závěrečné
poděkování
patří všem, kteří se podíleli
na přípravách a realizaci celé
akce. Potřebujeme vás a vašeho času si velmi vážíme.
●
Fotografie a odkaz na video najdete na našem Facebooku a webu.

Příprava Májky a Čarodějnic bývá jednou z nejvíce
náročných akcí. Přeci jen je
potřeba připravit spoustu
dřeva na spálení, připravit
prostor kolem skály po zimním období no a vymyslet
zase něco nového.
Letos jsme připravili březovou májku s věncem, který nám mnoho svobodných
slečen pomohlo ozdobit.
Nakonec jsme jí neuhlídali,
ale pro nás je to povzbuzení, že přeci jen tradice jejího
podřezávání stále žije a příští rok se dobřejovičtí nenechají zahanbit!
Dobřejovické holky nacvičily krátký tanec čarodějnic,
a pak už tu byl prostor pro
samotné zapálení velkého
ohně. Spousta z vás jistě
hledala čarodějnici na hranici, ale letos to bylo trochu
překvapení, protože čaro-

Vám našim hostům děkujeme za skvělou atmosféru
a budeme se těšit na naší
další akci 22. 7. 2017 Hawajská regatta, neboli Neckyjáda.
Zapište si to do kalendářů,
zase se máte na co těšit.
Vaše Moderní Dobřejovice

Můj otisk v Dobřejkách

P

rázdniny jsou časem, kdy člověk
vypne, odpočívá a má čas se
i trochu zastavit. Promyslete
svůj nápad, který vylepší život v obci.
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Využijte možnost, že občané mohou
ovlivnit, co se bude dít se společnými
finančními prostředky a zkuste poradit
zastupitelům, za co by je mohli utratit.

www.dobrejovice.eu

Návrhy, nápady i projekty se již pomalu schází. Přijměte pozvání a zanechte v Dobřejovicích otisk svého „já”
letos i vy. Vše potřebné najdete i na
webových stránkách obce
S dotazy se obracejte na členy realizačního týmu nebo na starostu či místostarostu. Můžete sdělit i jen svůj nápad či sen. Rádi každému poradíme

i pomůžeme se vším, co bude kolem
projektu či návrhu potřeba.
Realizační tým PaR

Dobřejovický zpravodaj

Výtvarka s Jiřinou

O

d 15. 10. 2016 se každé pondělí scházely
malé i větší „výtvarnice“, aby společně s Jiřinou Šubertovou objevovaly
krásy výtvarného umění.
Pravidelně se nás každé
pondělí scházelo 8–10, podle počasí i ročního období.
Jsme rádi, že jsme mezi námi mohli přivítat i ratolesti
z Nupak a Herinku.
Děti se zábavnou formou
seznamovaly s barvami, tvary
a strukturou materiálu. Vyzkoušely si základy různých
výtvarných technik. Rozvíjely
svou fantazii, obrazotvornost i i vlastní představy.
Stříháním, lepením, trháním, vystřihováním a malováním si procvičily jemnou motoriku i manuální zručnost.

Život v obci
U všech děl musí být uvedeno: jméno a příjmení,
adresa, věk autora a název
díla. Přidejte ještě telefonní číslo nebo e-mailovou
adresu (u dětí jednoho
z rodičů).
Svoje výtvarné a fotografické pokusy můžete posílat
do 31. srpna 2017.
V zářijovém Dobřejovickém zpravodaji zveřejníme
výherce a dozvíte se, jak si
vyzvednout svoji cenu.
Nenechávejte si svá dílka
v šuplíku, ukažte je ostatním
a vyhrajte jednu ze zajímavých cen!
Inzerce

Devadesát minut „Výtvarky
s Jiřinkou“ pokaždé uteklo
jako voda a všichni si domů
odnášeli své výtvory. Vždy
velmi nápadité a povedené.
Po letních prázdninách se
na všechny malé i větší výtvarníky moc těšíme. Začínat
budeme v pondělí 18. 9. 2017
od 16.30 ve Spolkovém domě.
Inspirujte se! Malujte, tvořte a foJte i o prázdninách.
Pokud se chcete zúčastnit
naší soutěže Léto jako malované, pošlete své obrázky
buQ
elektronicky
na
duhadobrejovice@gmail.cz,
nebo poštou na adresu Duha Dobřejovice, Skalická 65,
251 01 Dobřejovice a vyhrajte jednu ze zajímavých cen!
Zkuste zachytit letní atmosféru. Zapojit se mohou
všichni – malí i velcí. Věk nerozhoduje.

9
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Kalendárium aneb kde se můžeme potkat a na co se můžeme těšit

Spolkový dům
Dobřejovice
Informace o kroužcích a akcích pořádaných ve
Spolkovém domě.
Pravidelně probíhá:
Výtvarka s Jiřinou Šubertovou: pondělí 16.30–18.00 h
poslední Výtvarka před prázdninami je 26. 6.
po prázdninách začínáme 18. 9.
pořádá Duha Dobřejovice
kontakt: duhadobrejovice@gmail.com
702 037 638

☎

Jóga Marmela Martiny Melíškové: pondělí 20.00–21.00 h
602 358 686
kontakt: info@marmela.net;

☎

Hatha joga (jemná joga) Martiny Melíškové:
každé úterý od 9.00 h
602 358 686
kontakt: info@ marmela.net;

☎

Pilátes Dynamic s paní Zuzanou Novosadovou:
úterý 18.30–19.30 h
776 296 002
kontakt:

☎

Děti s maminkou, taJkou či babičkou cvičí, tvoří a hrají
divadlo: na první podzimní hodinu se můžete těšit
v říjnu 2017; hezké prázdniny přeje spolek MD;
kontakt: info@modernidobrejovice.cz
Jóga pro začátečníky s paní Táňou Lipowskou: středa
19.00–20.00 h, cvičební podložky s sebou
informace na www.malyjogi.cz;
776 633 974;
kontakt: info@malyjogi.cz;

☎
☎

Jóga Marmela Martiny Melíškové: čtvrtek 20.00–21.00 h
602 358 686
kontakt: info@marmela.net;
Obecní knihovna vedená paní Vlastou Marcinkovou:
pátek 15.00–17.00 h
Keramika s Niki Justovou: pátek 16.00–19.00 h
poslední hodina keramiky je 23. 6. 2017;
informace o povozu po prázdninách najdete v zářijovém
čísle Zpravodaje
kontakt: niki.justova@duhovylabyrint.cz
niki.justova@seznam.cz
Salsa Martina Hlouška: pátek 20.00–21.00 h
602 371 492
kontakt

☎

Ping pong: v jarním a letním obdobím nahrazen fotbálkem
pro rodiče a děti na zadním fotbalovém hřišti
neděle 18.00 – 20.00 h
pořádá spolek MD
kontakt: info@modernidobrejovice.cz

Sousedská kavárna:
otevřeno:po a pá 15.00–20.00 h, út–čt 17.30–20.00 h,
so a ne 14.00–20.00 h
Nadále zůstává v platnosti, že pokud jsou i po 20. hodině
hosté, zavírá se s odchodem posledního hosta
dále podle potřeby pořádaných akcí
kontakt
602 371 492

☎

Na co se můžete těšit v nejbližších dnech
7. 7. 2017 - Dobřejovická tlachanda - posezení s kytarou
od 19.00 h, pořádá Martin Hloušek

Rezervaci prostor Spolkového domu a multifunkčního
hřiště můžete provést:
■ na webu obce: www.dobrejovice.eu
http://sd-dobrejovice.rezervacnik.cz
■ e-mailem na adrese: sd@dobrejovice.eu
nebo spolkovy.dům@gmail.com;
■ v kavárně u pana Martina Hlouška
nebo na
+420 602 371 492

☎

■ v úřední hodiny na obecním úřadě Dobřejovice
Přeji příjemně prožitý čas
ve Spolkovém domě obce Dobřejovice
Pavla Mikušková
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MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
■ 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.
Aktuální informaci o právě probíhajících akcích najdete
na webu obce, v odkazu Spolkový dům Dobřejovice – kalendář akcí:
http://www.dobrejovice.eu/spolkovy-dum-dobrejovice
Multifunkční hřiště:
http://www.dobrejovice.eu/multifunkcni-hriste-dobrejovice

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

Pozor, pozor……

LETNÍ KINO

cvičíme i o prázdninách
Vzkazy od Táni Lipowské:
Joga pro začátečníky bude pokračovat i o prázd-

ninách ve stejný den a čase to je ve středu od 19.00h.
Cena 100 Kč.
Hodina ZUMBY - o prázdninách pro zájemce o pohyb při převážně latinskoamerických rytmech. Každé
pondělí od 19.00h.
Cena 100,- Kč.
Zumba je dokonalá zábava, je jiná než ostatní taneční hodiny, je snadná, je účinná! Vzhledem k různým
tanečním druhům (např. merengue, salsa, otevře regueton, cumbia atd.) a střídání temp během hodiny
připomíná Zumba intervalový trénink.

PŘIJ]TE SI ZACVIČIT, ZATANČIT, VYŘÁDIT SE,
poslechnout si krásnou muziku, vyčistit si hlavu!
Od 24. 7. do 11. 8. 2017 se cvičení
vzhledem k dovolené konat nebudou

Aktuální
informace:
Táňa Lipowská,
776633974
www.malyjogi.cz

☎

AJ žijí duchové!
Kdo z rodičů či prarodičů by si nepamatoval
na rytíře Viléma Brtníka z Brtníku a jeho dceru
Leontýnku, jejichž příběh přišel do českých kin
v roce 1977. PojCme společně oslavit vysvědčení
a začátek letních prázdnin rodinnou hudební
komedií režiséra Oldřicha Lipského.

30. 6. 2017
od 21.35 h
fotbalové hřiště
v Dobřejovicích

Analogová filmová projekce
pana Petra Buňaty zaručuje
komorní
retroatmosféru
s vrčícím projektorem.
Určitě přijCte, bude to fajn
a možná bude i grilovačka
Těší se na Vás kulturní komise
obce Dobřejovice

Spolek Dobřejovický Čtyřlístek

PŘIJĎTE NA RODINNOU PROCHÁZKU

V NEDĚLI 3. ZÁŘÍ 2017
od 13.00 do 16.00 hodin
na zadním fotbalovém hřišti v Dobřejovicích

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
SVĚTEM VEČERNÍČKŮ
●
●
●
●
●

ODMĚNY
POSEZENÍ
ATRAKCE PRO DĚTI
OBČERSTVENÍ
VSTUP VOLNÝ

www.dobrejovickyctyrlistek.cz
spolek@dobrejovickyctyrlistek.cz

zve všechny příznivce pohybu
ve volné přírodě, zábavy a touhy
zažít něco dobrodružného

DEN ZDATNOSTI
v Dobřejovicích
v sobotu 17. 6. 2017
na zadním fotbalovém hřišti v Dobřejovicích
hlídky budou na trasu vyrážet
mezi 14.00 až 17.00 hodinou
Plnit se budou úkoly
tradiční, ale netradičně;
obvyklé, ale neobvykle;
náročné, ale zvládnutelné
a takové, které Vám nedají
to prostě nezkusit
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Důležité státní úřady

Důležitá číslavvvv

■ FINANČNÍ ÚŘAD územní pracoviště v Říčanech

Porucha vody
a kanalizace
840 111 322

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

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

SOS 112
Hasiči 150

Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9
Záchranná služba 155
Kontakty: Telefon: 284 005 401, Fax: 284 005 404
E-mail podatelny: posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh

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

■ 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)

A-Fest in Park
Akademie věd ČR Vás společně s Botanickým ústavem AV ČR
srdečně zvou na 3. ročník Akademického multižánrového festivalu A-fest in Park, který se uskuteční v neděli 25. 6. 2017
od 10 do 20 hodin v krásných prostorách Průhonického
parku a zámku.
Během dne se budete moci vydat na
cestu napříč různými hudebními žánry,
od vážné hudby přes jazz a chansony až
po rock a heavy metal, které se Vám
představí na třech scénách (Malé zámecké nádvoří, Rytířský sál a Podalpinská
louka).

V Návštěvnickém centru Průhonického parku se budete moci podívat na vý-

12

stavu „Letokruhy“, která vám přiblíží, jak
se pracuje s letokruhy u dřevin a zároveň
představí několik rostlin rostoucích ve vysokohorských oblastech Himálaje.
Pro malé, ale i velké, diváky, budou
připraveny hudební a taneční workshopy

www.dobrejovice.eu

a také 4. ročník Vědeckého treku, během
kterého se ponoříte do dobrodružného
světa rostlin a zároveň si budete moci vyzkoušet práci vědce a výzkumníka. Na konci treku čeká každého účastníka odměna.
Občerstvení zajistí mj. i zámecká kavárna Taroucafé.

A-Fest in Park je určený převážně
amatérským hudebním uskupením,
v nichž působí pracovníci AV ČR.

Vstupné na festival je v ceně vstupenky do Průhonického parku.
Více na: http://a-fest.avcr.cz/
www.pruhonickypark.cz

Hodí se
Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26,
251 01 Dobřejovice
Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
Úřední hodiny nově:
pondělí a středa
9.00–11.00 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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