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Dobřejovický
zpravodaj
Maškary, hudba
P

od taktovkou pana Františka Čápa
opět vyhrávala trojice harmonikářů po celé masopustní odpoledne, kdy prošel i letos vesnicí Dobřejovice tradiční masopustní průvod.

www.dobrejovice.eu

Život v obci

a dobrá nálada

Masky byly zase vydařené, nechyběl
ani Žid, který všechny obdaroval nějakou tou maličkostí. Všichni měli dobrou náladu, tančili, zpívali, bavili se,
jedli a pili při každém zastavení. A že
těch zastavení bylo!!!!
Zakončení proběhlo tradičně v restauraci Na Hřišti, kde se slavilo a slavilo…
Nezbývá než poděkovat. Všem, kteří
se akce zúčastnili, pomáhali s přípravou
a organizací. Všem maskám, ale i těm,
kteří čekali doma, srdečně nás u sebe
přivítali a nabídli skvělé pohoštění.

Věříme, že všichni byli spokojeni
a příští rok se ve zdraví zase sejdeme.
Další fotografie najdete na straně 9.
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Dobřejovický zpravodaj
Život v obci
39. jednání zastupitelstva se
uskutečnilo dne 1. 2. 2018.
Zúčastnilo se ho mimo zastupitelů, 17 obyvatel Dobřejovic. O čem se hlavně jednalo?

■ Volba orgánů obce
Tento bod byl zařazen
z důvodu odstoupení již bývalého starosty Ing. Kappela.
Z důvodu platnosti nového
zákona byla odsouhlasena
odměna neuvolněným zastupitelům v maximální výši jako doposud, s tím, že se
uvedly konkrétní částky v Kč,
což v usnesení z roku 2017
nebylo a tedy nevyhovovalo
novému platnému zákonu.
Proběhla volba nového starosty. Navrženi byli kandidáti pan Krejčí a pan Sklenář.
Zvolen byl pan Jan Krejčí jako
uvolněný.
Následně předsedající navrhl volbu dvou neuvolněných místostarostů namísto
jednoho uvolněného místostarosty, který byl schválen.
Náklady obce na dva neuvolněné místostarosty jsou
nepatrně nižší, než na jednoho
uvolněného místostarostu.
Na funkci prvního zastupujícího neuvolněného místostarosty byl navržen jediný
kandidát Ing. Pavel Brotánek,
který byl zvolen.
Na funkci druhého neuvolněného
místostarosty
byly navrženi kandidáti pan
Stárek a pan Čmolík. Zvolen
byl Mgr. Martin Čmolík.

■ Navýšení příspěvku
pro OP Vestec
Na základě smlouvy o výkonu Obecní policie uplatnila obec Vestec zvýšení nákladů o míru inflace o částku 9938 Kč za rok.
Dále na základě nařízení
vlády o změně platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách, došlo k zvýšení nákladů na mzdy zaměstnanců zařazených do Obecní
policie. Z tohoto důvodu zažádala Obec Vestec o navýšení plateb o 7%, což činí za
rok částku 27 825 Kč. Celková částka úhrady za kalendářní rok činí 425 325 Kč.

■ Příspěvek
pro ZŠ Průhonice
Byl schválen příspěvek na
vybavení dvou tříd pro první
ročník ZŠ Průhonice pro rok
2018/2019 ve výši 81 960 Kč.
Tyto peníze budou použity na kompletní vybavení
2 tříd od nábytku až po interaktivní tabule.

■ Ekonomická kalkulace
autobusu 328
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Bylo schváleno navýšení
platby za autobusové linky.
Jelikož obec Čestlice z důvo-

www.dobrejovice.eu

Zprávy ze zastupitelstva
du nevytížení linky č. 328
uvažuje o podstatném zrušení některých spojů. Jedná
se jak o spoje které končí
v Čestlicích tak i o spoje které jedou až do Modletic
přes Dobřejovice, ale na zastávkách v Čestlicích nenastupují ani nevystupují žádní pasažéři.
Z důvodu zachování autobusových spojů do Dobřejovic a jednoduššího rozdělení
nákladů by mohla vzniknout nová linka č. 357. Tato
linka může nahradit všechny
stávající spoje linky č. 328
které jedou až do Modletic.
Spoje linky č. 328 by všechny končily v Čestlicích. Linka
č. 357 by se měla dělit rovným dílem mezi obce Čestlice, Dobřejovice a Modletice.
Toto rozdělení je na každou
obec 394 396 Kč za rok. Do
této doby byl příspěvek obce
na linku č. 328 - 158 944 Kč
za rok. Celkové náklady na
všechny autobusové linky
v Dobřejovicích včetně inflačního navýšení činí schválených 601 396 Kč za rok.

■ Smlouva
hasiči Průhonice
Z obcí Průhonice jsme projednali Smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární
ochrany v obci Dobřejovice,
která nám zajistí zákonnou
povinnost o jednotce dobrovolných hasičů, kterou naše
obec nedisponuje.
Roční příspěvek na tuto
službu je 50 000 Kč. Nad rámec tohoto příspěvku je
uhrazení skutečných nákladů
činnosti jednotky SDH při
dlouhodobém zásahu nad
pět hodin v katastru obce
Dobřejovice.

■ Rozpočtové opatření

č. 11/2017,12/2017 a 1/2018
V rozpočtové opatření
č.11/2017 byly provedeny
přesuny mezi položkami
rozpočtu v pravomoci starosty a byly schváleny následující rozpočtová opatření.
Opatření č. 12/2017 je závěrečné rozpočtové opatření, které rozpočet srovnává
na skutečnost roku 2017 dle
skutečných příjmů.
Opatřením č. 1/2018 byly
provedeny změny na základě přijatých usnesení: jelikož nedošlo k zapsáním pozemku č. 366/101 (cesta
k rekreační zóně u dřevěného schodiště) na kat. úřadě
nedošlo v loňském roce
k čerpání financí. K čerpání
musí dojít v roce 2018 a rozpočet se navýšil o 103 000
Kč v položce 3639.
Z důvodu schválení navýšení platby za Obecní polici
Vestec byla navýšena polož-

ka 5311 o 38 000 Kč. Z důvodu odsouhlasení platby na
ZŠ Průhonice byla navýšena
položka 3113 o 82 000 Kč.
Po odsouhlasené navýšené platbě na Dopravní obslužnost byla navýšena položka 2221 o 175 000 Kč.
Odsouhlasením smlouvy
o SDH Průhonice byla založena položka 5512 požární
ochrana s 50 000 Kč.

■ Výbor Betonárna
Pan Sklenář informoval
o závěrech jednání výboru
Betonárna jehož je předsedou s firmou České štěrkopísky a s pořizovatelem změny
územního plánu Ing. Vichem.
Dle pana Sklenáře firma
České štěrkopísky sdělila, že
obec doposud neporušila
smlouvu O Spolupráci, porušením bude považovat neschválení změny územního
plánu. Nevidí žádný důvod
k ukončení smlouvy a výsledek referenda považuje pouze za vnitřní problém obce.
Potvrdila, že v případě neschválení změny ÚZ podá žalobu ve výši desítek milionu
Kč. Předmětný pozemek
buQto prodá v dražbě s předpokládanou ztrátou 7 mil.
Kč, kterou bude požadovat,
nebo na pozemek umístí mobilní drtičku kameniva, na
kterou nepotřebují stavební
povolení a je mnohem hlučnější a prašnější než uvažovaná betonárna.
Z jednání s Ing.Vichem informoval o stavu změny ÚZ
zároveň sdělil, že předpokládaný termín schvalování
změny územního plánu je
červen 2018.
Následně pan Sklenář jako
zastupitel podal návrh usnesení kde požadoval pověřit
pořizovatele okamžitým vyřazením změny využití předmětného pozemku.
Zastupitelstvo pověřilo výbor betonárna setkáním
s Ing. Vichem, na kterém má
projednat jeli tato varianta
možná.
Poté zastupitelstvo pověřilo Ing. Stárka spoluprací
s
pořizovatelem
zprávy
o uplatňování ÚP Dobřejovic jako „určeného zastupitele”, místo doposud pověřeného Ing. Kappela.

■ Ministerstvo vnitra (MV)
podnět k provedení
kontroly
a výkonu dozoru
Obec obdržela vyjádření
od MV ČR k podnětům pana
Sklenáře k provedení kontroly a dozoru nad obcí Dobřejovice. Podněty se týkají
bodů: nezařazení bodu petice do programu, neověření
zápisu č.34, a platnosti smluv

na SD. Pochybení bodu nezařazením bodu do programu
již bylo odstraněno zařazením na následujícím jednání.
Další body jsou řešeny níže.

■ Neověřený zápis č. 34
Na základě doporučení
MV ČR muselo zastupitelstvo projednat neověřený
zápis č. 34, který ověřovatelé nepodepsali. Zastupitelstvo schválilo zápis č. 34 po
souhlasu obou ověřovatelů.

■ Platnost smluv
na rekonstrukci SD
MV ČR považuje smlouvy
o dílo na rekonstrukci SD za
neplatné, zároveň konstatuje, že o neplatnosti smluv
může v konkrétním případě
rozhodnout pouze soud.
Na základě doporučení
advokátní kanceláře se zastupitelstvo usneslo, že nepovažuje za nutné uzavírat
nové smlouvy na rekonstrukci SD z důvodů řádného plnění smluv, jelikož z plnění těchto smluv nevznikla
obci žádná škoda.

■ Návrh na provedení
interního auditu
hospodaření obce za období
1. 1. 2016 – 31. 12. 2017
Pan Sklenář podal opakovaně návrh na provedení interního auditu obce, (již jednou nebyl schválen) převážně z důvodu kontroly čerpání finančních prostředků
souvisejících s rekonstrukcí
spolkového domu, který nebyl schválen.
Podotýkám auditora by
platila obec a bylo již kontrolováno středočeským krajem, kontrolním výborem
a finančním výborem.

■ Různé
V bodu různé na základě
stanoviska MV bylo sděleno,
že platí datum rezignace starosty uvedené v zápise tj.
31. 12. 2017 namísto podané
dne 2. 1. 2018. Informoval
o žádosti o zřízení poštovní
schránky od spolku MD na
budovu obecního úřadu z důvodu umístění sídla na OÚ.
OÚ není pro umístění
schránek, protože by mohla
být budova OÚ ověšena
schránkama, jelikož má sídlo a nahlášený pobyt asi čtyřicet obyvatel a spolků. Pan
Sklenář požádal o tomto
hlasovat usnesením, ani zastupitelé neodsouhlasili.
Na závěr jako nově zvolený
starosta s novým vedením obce věříme, že budete s naší
prací spokojeni a uděláme pro
to maximum.
Jan Krejčí, starosta

Příští jednání zastupitelstva
se koná 5. 4. 2018
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Co píší „Dobřejovické

V

ážení spoluobčané, v posledních dnech jste obdrželi
do schránek tzv. „Dobřejovické noviny“. Protože zastáváme názor, že proti lžím, polopravdám a populismu se má vždy bojovat, musíme uvést na pravou míru obsah jednotlivých článků v těchto „novinách“.
Nejdříve se musíme vyjádřit obecně k jeho formě. Pro ty, co
čtou jen titulky musíme uvést, že se od tohoto plátku Obec
distancuje. Uráží nás však, jako občany této obce, v jeho názvu slovo Dobřejovické, protože s nimi nechceme mít nic společného. Kromě toho se ve slušných novinách autoři článku
podepisují, nebo alespoň uvedou svou značku. Zde to neplatí,
asi se za jejich obsah stydí. Tomu bychom se nedivili, kdyby se
nejednalo o pokračování jejich běžného způsobu jednání.
Vlastními „novinami“ se také vymezují proti Dobřejovickému zpravodaji, tak jak se vymezují proti prakticky veškeré
činnosti obce. Tedy žádné noviny, ale předvolební leták.
Pomíjíme interpretaci průběhu jednání zastupitelstva,
mnohdy velmi urážlivou, ale k faktům v článcích uvedených
se vyjádřit musíme:

„Dobřejovice mají nové vedení“
■ stanoviska místostarosty pana Jana Krejčího a starosty Jiřího Kappela k průběhu referenda z pozice úřadu byly vedeny odpovědností za hospodaření obce. Výsledek referenda
znamená možný dopad v řádech milionů do jejího budoucího hospodaření. Ten vyplývá z porušení uzavřené smlouvy
s Českými štěrkopísky. Možnost uplatnit náhradu škodu z této smlouvy potvrzují i všechny 3 právní posudky, které jsou
na obci k dispozici. V posudcích jsou uvedeny i odpovědnosti
zastupitelů za vzniklou škodu. Už nyní nás náklady vyplývající z výsledku referenda stojí více než 100 000 Kč, do konce
roku to bude minimálně dalších 100 000 Kč.
■ obsazení vedení obce 2 neuvolněnými místostarosty poprvé navrhl již na 1. jednání tohoto zastupitelstva pan Sklenář (viz záznam). Není pravdou, že oproti volbě 1 uvolněného místostarosty to bude stát deseti tisíce navíc. Opak je
pravdou, bude to o 157 Kč měsíčně méně. Nápad, aby po
svém odstoupení pan Kappel dále normálně 3 měsíce pracoval (nikoliv už jako starosta) za to, že ze zákona má nárok
na odstupné, je z říše hloupostí. Samozřejmě spolupráci novému vedení nikdy neodmítl.

Články ze čtidoma.cz
„Firma chce budovat…“
Vzhledem k tomu, že o betonárně bylo již napsáno dost,
tak jen stručně k článku. 8. února byl kontaktován autor
článku s tím, že napsal něco, aniž se seznámil s fakty, ani nekontaktoval osoby, o kterých píše, aby zjistil jejich postoj.
Byl upozorněn na to, že článek je plný manipulací i nepravd.
Bylo mu nabídnuto, aby se spojil s vedením obce, které mu
rádo předloží veškerou dokumentaci, která se k této problematice vztahuje. O jeho novinářské etice svědčí to, že vůbec
na nabídku nereagoval.

„Miroslav Mužík…“
K závěrečné poznámce k převzatému článku musíme uvést,
že je lživá a tato lež je spolkem uváděna opakovaně. První jednání o betonárně bylo v červnu 2016, až do září 2017 se o betonárně jednalo 6x. Prakticky žádné připomínky nebyly ani na
veřejném setkání obyvatel v červnu 2017. V červenci proběhlo
jednání stavební komise, z něhož rovněž nevyplynuly žádné
zásadní připomínky k posouzení vlivu provozu betonárny na
životní prostředí.
Za více jak rok od zařazení betonárny do návrhu Změny ÚP
nebyla uplatněna jediná připomínka z řad občanů Dobřejovic!
Takhle se staví obyvatelé Dobřejovic před hotovou věc? Ubohá redakce, která musí lhát i o tak snadno zdokumentovatelné záležitosti.

noviny”?!!

Listárna
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světlovat rozdíl mezi obcí, obecním úřadem a zastupitelstvem. Tento článek nám alespoň umožnil pochopit proč
pan Sklenář tolik usiloval o místo místostarosty. Ta pohoda
a ještě takový prachy!

„Audit hospodaření…“
Chybí v článku, proč byl návrh zamítnut. Je to prosté, na
uvedené záležitosti byla kontrola provedena velmi podrobně Kontrolním i Finančním výborem zastupitelstva, většina
záležitostí je předmětem každoroční kontroly Středočeským
krajem. Záležitost kolem Spolkového domu a multifunkčního hřiště dále posuzovalo na základě podání udání p. Sklenáře i Ministerstvo vnitra.
K čemu další audit? Pro potřeby předvolební kampaně
spolku? Tady není škoda peněz?

„Kruhový objezd…“
I tak se dá bojovat proti stávajícímu vedení obce. Až na to,
že se i tady lže. Město Jesenice vždy pouze deklarovalo, že
má zájem kruhák postavit. S tím obec vždy souhlasila. Už
v roce 2009 připravily Dobřejovice základní studii řešení kruhového objezdu. Podle dohody měla Jesenice připravit na
základě toho podklady a projednat celou záležitost se Středočeským krajem, který komunikaci vlastní. Protože však
Město Jesenice nekonalo, převzali iniciativu Dobřejovice
a Herink. Tak to bylo s „přesvědčováním“ obce. O přístupu
Jesenice také svědčí to, že ač město s x-násobným rozpočtem proti nám a Herinku dohromady přispívá na tuto „jimi“ prosazovanou akci výrazně méně než my a Herink.

„Bývalý starosta se …“
Tady se předhazuje něco, co by se dalo i žalovat. Ale jak
pan Kappel poznamenal, nepůjde na úroveň těch, co to píší.
Je pravdou, že výpověQ a funkce byla předána až 2. 1. 2018
kdy skončily na úřadě dovolené. Nikdy, ani slovem natož písemně nepožádal úřad o výplatu odstupného dle tabulek
pro rok 2018. Tuto starost měli ale zastupitelé za MD, kteří
z vlastní iniciativy, jak uvedli na zastupitelstvu, se v této věci
obrátili na Ministerstvo vnitra a návazně na to si spočítali co
uvádějí. K tomu je nutné zopakovat co bylo uvedeno na zastupitelstvu. Kdyby šlo panu Kappelovi o peníze, tak nerezignoval. Rezignací se vzdal nejen funkce, ale i příjmu
v částce vyšší než půl milionu korun. Takže ubohost pana Sklenáře a paní Mikuškové, nesporně motivovaná závistí, je
zde naprosto zřejmá.

„Křížek na kopci“
Malý střípek z historie, jak je uvedeno v úvodníku, se trochu nepovedl. Lidé, kteří se o obec trochu zajímají a skutečně s ní žijí, vědí, že na fotografii nad článkem není popisovaný křížek. Pro informaci členům MD uvádíme, že předmětný křížek je u křížení ulic Košumberk a U Křížku.

Závěrem nám dovolte ještě pár slov
Za poslední tři roky došlo v obci, proti vůli zastupitelů zvolených za tzv. Moderní Dobřejovice a jejich příznivců, k vybudování
Spolkového domu a multifunkčního hřiště, rekreační zóny kolem
Skalníka včetně revitalizace skály, postavení mola a lávky na
Skalníku, letos bude ještě realizováno zklidnění dopravy v obci.
Přitom finanční rezervy obce se od konce r. 2014 zvýšily z 9
mil. Kč na 22 mil. Kč ke konci r. 2017. To je, myslíme si objektivnější obrázek práce části členů zastupitelstva a obce.
Jediné, co se tzv. Moderním Dobřejovicím podařilo na základě lží, polopravd a manipulací je, že obec, do doby zahájení jejich činnosti, naprosto pohodovou, rozeštvaly. Blahopřejeme!
J. Krejčí, P. Brotánek, M. Čmolík, Z. Kudláček, J. Kappel

Co dělají či nedělají neuvolnění místostarostové těžko někomu vysvětlovat, když nemá vůbec ponětí o celkovém rozsahu prací, kterým je nutné se dnes a denně na úřadě zabývat. Od běžného provozu obce, přípravou jednání zastupitelstva, pokrytí záležitostí souvisejících s připravovanými investicemi, řízením řady akcí v patronaci obce, narůstající
byrokracií ve státní správě apod. Těžko to vysvětlovat někomu, kterému bylo nutno opakovaně na zastupitelstvu vy-

Oprava a omluva

„Brotánek a…“
Vážení čtenáři Dobřejovického zpravodaje,
V minulém zpravodaji se mi do článku „Vyjádření
obce Dobřejovice ke změně…“ vloudila ve druhém
odstavci hrubá chyba – je tam uvedeno 19 000 m2
namísto správných 190 000 m2. Omlouvám se.
Jiří Kappel

www.dobrejovice.eu
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Dobřejovický zpravodaj
Dopravní odpolední špička na
Čestlické ulici.

Život v obci

Zda se díky nim podaří zamezit rozšíření této části zóny natrvalo, není jisté. Každopádně se menší část této
zóny, která již v územním
plánu je, začne zanedlouho
stavět a automobily z ní začnou proudit i přes nás.
Díky
nekompromisnímu
odmítavému postoji naší obce a odmítání jakéhokoli
jednání nám ale žádná pomoc od investora s řešením
zvětšujících se dopravních
problémů v obci rozhodně
nepřijde.

J

edno auto za druhým
projíždí v ranní a odpolední špičce Dobřejovicemi po úzkých a klikatých
silnicích.
Chodci v ohrožení na chybějících nebo úzkých chodnících. Hluk, špína a emise.
To je obrázek, který se u nás
opakuje stále častěji. Co je
příčinou a jaké jsou možnosti řešení?

Dobřejovice jako zkratka
Zvýšená dopravní zátěž je
bohužel částečně logickou
daní za to, že žijeme v hustě
obydlené krajině kousek od
Prahy.

Jak z toho ven?

Problém zvaný doprava

Tady už místo pro bezpečný pohyb chodců opravdu není...
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Dobřejovicemi tak projíždělo denně podle průzkumu
z roku 2015 okolo 7500 vozidel v obou směrech. Z velké části se ale jedná o auta,
která naši obec využívají jen
jako výhodnou zkratku.
A to i přesto, že jsme
v bezprostředním okolí ze
tří stran uzavřeni kapacitními komunikacemi (D1, D0,
silnice I/101), které by většinu této tranzitní dopravy
měly odvést mimo Dobřejovice.
Příčin je mnoho - třeba řada dopravně problematických míst v okolí. Jako příklad uveQme dva nevhodně
navržené kruhové objezdy
u Exitu 10 u Modletic, které
kapacitně nestačí a na kterých se velmi často tvoří kolony. Těm se pak automobily ze širokého okolí vyhýbají
právě přes Dobřejovice.
Dalším negativním faktorem podporujícím nárůst

www.dobrejovice.eu

dopravy je rozrůstání obcí
ležících za naší obcí (tedy
přibližně od kraje Jesenice
až po Modletice) a komerčních zón v Jažlovicích, Modleticích, Herinku a samozřejmě také v Čestlicích.

Lepší to nebude...
Intenzita dopravy se ale
v
budoucnosti
nebude
zmenšovat. Právě naopak!
V současnosti projíždí
Dobřejovicemi nejspíše už
okolo 10 000 aut denně
(nutno dodat, že toto je jen
odhad vycházející z několika
mých počítání intenzity dopravy a porovnáním s údaji
z průzkumu z roku 2015).
Provozu už ale začíná být
každopádně na ty naše křivolaké úzké ulice opravdu
moc. A v budoucnu ještě hůře: v okolních obcích jsou
v územních plánech naplánovány pro výstavbu nové
rozsáhlé plochy.

Například v Herinku je
plánována výstavba asi 165
nových rodinných domů.
V každém domě budou přibližně dvě auta, která pojedou několikrát denně přes
Dobřejovice. Nutno říci, že
ani vlastní Dobřejovice nezůstávají se 150 parcelami
určenými pro nové rodinné
domy pozadu...
Další výrazné zhoršení by
přineslo rozšíření obchodní
zóny v Čestlicích. Již před
pěti lety odhadoval sám investor, že do nové zóny
a zpět bude proudit okolo
10 000 aut denně.
Otázkou je, kolik by to
opravdu v případě výstavby
skutečně bylo a jaká část
z těchto aut by jela přes
Dobřejovice. Vzhledem k tomu, že zóna má být dopravně napojena převážně směrem na „náš“ Exit 8 to nebude určitě málo.
Představitelé naší obce
proti této zóně tvrdě bojují
a dosáhli dokonce zrušení
části změny územního plánu
Čestlic, která měla rozšíření
části zóny povolit. Stalo se
tak ale díky zástupným argumentům na ochranu půdního fondu.

Aby obec dosáhla zlepšení
dopravní situace, musí se začít dopravě opravdu systematicky věnovat. Měla by si
získávat odborné podklady,
konzultovat s odborníky,
otevřeně diskutovat s občany a prověřovat různé možností řešení a vybrané z nich
realizovat.
Proto jsem našim zastupitelům navrhl, aby se situací
zabývali a aby nechali jako
podklad pro další kroky
zpracovat podrobný dopravní průzkum v obci. Tak bychom nejen zjistili, kolik aut
opravdu prokazatelně přibylo, ale i odkud a kam jezdí a proč nejedou jinudy.
Výsledky bychom mimo jiné mohli využít právě například při boji proti rozšíření
čestlické obchodní zóny. Nebo také ověřit, jestli nám
nějak pomůže stavba kruhového objezdu na dobřejovické návsi a celý projekt
“zklidnění dopravy”, který
se začne letos realizovat.
Bohužel většina zastupitelů odmítla zařadit můj
návrh na program únorového jednání zastupitelstva. Je
to škoda, protože problém
s narůstající dopravou se
bez důkladného přemýšlení
a diskuze sám od sebe rozhodně nevyřeší. A vzrůstající
doprava nás nakonec donutí
se tím zabývat. Otázka je,
jestli pak už nebude pozdě…
Jan Chvátal

Obecní úřad Dobřejovice
oznamuje:

Odvoz bioodpadu
bude probíhat každou středu
od 28. 3. 2018 do 28. 11. 2018

Dobřejovický zpravodaj
Život v obci
– založily svůj vlastní rytmický hudební orchestr.
Dále se učily rozpoznávat
hudební nástroje nejen skutečné, ale i podle obrázků
a následně je pak rozřazovaly do správných hudebních skupin na dechové,
smyčcové, strunné a bicí.
Jejich hlavním úkolem bylo naučit skřivánka Oskárka
zpívat, což se jim nakonec
společně podařilo.
Koncem měsíce nás čeká
ještě jedna velká společná
akce spojená s masopustním
veselím – a to karneval s doprovodným programem Inky Rybářové. Všichni se moc

ÚNOR v mateřské školce Korálek

A

ni ve druhém měsíci
nového roku se děti
nedočkaly
pořádné
sněhové nadílky. Namísto
dovádění ve sněhu jsme podnikli několik výprav k místnímu lesíku, abychom přilepšili
zvířátkům v zimě.

Polní cestu k lesu mají děti
velice rády, protože zde nejezdí auta a děti zde nemusí
jít spořádaně ve dvojicích,
ale při dodržování stanovených pravidel mohou volně
pobíhat s kamarády od jedné paní učitelky ke druhé,
což se jim nesmírně líbí.

Na cestu nezapomínáme
přibalit i něco na zub pro
srnky, zajíce či ptáčky. A pak
už všichni hoříme nedočkavostí, jestli zvířátka svůj příděl jablíček, mrkve a tvrdého
pečiva našla a pochutnala si
na něm.
V tomto měsíci nás navštívil divadelní soubor Gábina
a Katka s hudebním pásmem „Zpívánky se skřivánkem Oskárkem“.
Děti se zapojovaly do
představení formou doprovodného tleskání, dupání
a chrastění na kindervajíčka

těšíme a jak se nám vydařil?
To si přečtete v příštím vydaní zpravodaje.
Kolektiv MŠ Korálek

Zima a VÝTVARKA

Z

ima nám ve VÝTVARCE nezačala dobře. Pondělní Výtvarka musela několikrát odpadnout. V listopadu jsem

dostala chřipku a následně zápal plic, ale přes to jsme
s dětmi stihli kreslit čerty a Mikuláše, Betlémky, vánoční dárky
a vánoční stromky a také přáníčka k Vánocům i do nového roku.
Bohužel jsem druhý týden v lednu opět smrkala a kašlala
a tak jsem Výtvarku musela jednou zrušit.
Holčičky ale nezahálely. Gábinka Pazderová mi nakreslila
hrníček s čajem, abych už nebyla nemocná, Nelinka Masopustová pejska s kostí, protože mám ráda Broka a Anežka
Mráčková mě namalovala, jak se raduji, když sněží…
Pak jsme kreslili sněhuláky, krmení ptáčků, rozfoukávali
jsme tuž na tvar stromu a obtiskovali na strom barevné puntíky (pro někoho listy, pro jiného ptáčci či sněhové vločky).
Sněhové vločky jsme se také naučili stříhat z papíru a užívali
si zimu na výkresech, když už venku bylo téměř jarně.

Příští Výtvarku se začneme pomalu zamýšlet jak vyjádřit na
papíře a nůžkami s barevnými papíry a lepidlem nadcházející
Velikonoce. Už se těším, čím mě „moje šikulky“ překvapí.
Jiřina Šubertová

Scházíme se a tvoříme s dětmi (cca 5-7let) každé pondělí
od 16.30 do 18.00 hodin ve Spolkovém domě.

www.dobrejovice.eu
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Skvělý ovocný koláč
Ingredience:
●
●
●
●
●
●

Vejce - 1 ks
Cukr moučka - 90 g
Mléko - 60 g
Máslo - 30 g
Polohrubá mouka - 120 g
Kypřící prášek - 2 g

Postup:
■ Vejce cukr mléko a rozpuštěné máslo smícháme
dohromady.
■ Přidáme mouku smíchanou s práškem.
■ Těsto vylijeme do formy,
vystlané papírem.

Pečeme s Filipem

■ Přidáme mražené ovoce
(borůvky, švestky anebo
nakrájené jahody na půl)
400 g (můj typ je smíchat
ovoce s hrubou moukou,
protože ovoce pak nezapadne do těsta.)
■ Posypete drobenkou (50 g
máslo 200 g cukr krupice
a 200 g polohrubá mouka.) A pečeme při 180o C
35 minut.
Pokud se vám zdá, že je,
těsto stále syrové pečte ještě
o 5 minut déle.

Přeji vám dobrou chuX
Filip Maixner

Inzerce

Život v obci

SOUTĚŽTE
opět o nejlepší
velikonoční nádivku!
Hospoda Na Hřišti bude
pořádat v sobotu 31. 3.
od 14 hodin čtvrtý ročník soutěže o nejlepší
velikonoční nádivku.
Hodnotit se bude jako
vždy mozaika,
konzistence a chu[.
Nejlepší kuchař
bude odměněn!
K účasti na soutěži stačí
přinést do hospody
asi 30 dkg Vaší nejlepší
nádivky nejpozději do
13.45 hodin.
V hospodě se nekouří.

Jarní úklid

obce

J

ako každý rok pořádají
Myslivecké sdružení
Dobřejovice a Obecní
úřad jarní úklid celé obce.
Veřejná brigáda
se bude konat v sobotu
7. dubna 2018 od 8.30,
sraz před obecním úřadem.
Doporučujeme pracovní
rukavice a reflexní vestu.
Po zakončení akce bude za
hřištěm pan starosta tradičně rozdávat špekáčky
k opečení na ohni.
Věříme, že se sejdeme
v hojném počtu
a přivítáme nové tváře.
M.s. Dobřejovice
a O.Ú. Dobřejovice

6
www.dobrejovice.eu

Dobřejovický zpravodaj

Jak správně čistit pleX
D

nes se zaměříme na
to, jak si správně
a důkladně odlíčit
a očistit pleX. Kvalitně
a správně vyčištěná pleX lépe regeneruje, nestárne tak
rychle a připraví pleX na to,
aby se do ní mohly dostat
účinné látky z krémů a také
na ní lépe vypadá nalíčení.

PleX by se měla čistit ráno i večer.
Kromě toho, že se na povrchu kůže tvoří kožní film
(odumřelé
buňky,
maz
a pot) během dne se na něj
ještě nachytávají pyly, prach

a další nečistoty z vnějšího
prostředí. Navíc si ještě nanášíme na ple[ make-upy,
pudry, řasenky atd.
Pokud bychom ple[ večer
správně neošetřili, můžeme
si zapříčinit podráždění,
ucpávání pórů, zhoršení celkového stavu pokožky. Následně po nanesení krémů,
může docházet k nadměrnému promaštění nebo naopak vysušování.
Pozor, večer čistěte ple[,
i když jste se přes den nelíčila! Ranním čištěním zase
očistíme ple[ od mazu a potu, který produkuje ple[ během noci, osvěžíme tím ple[
a nachystáme ji na líčení.
Večerní čištění: Nejdřív
použijeme odličovač očí. Naneseme produkt na tampónky, přiložíme na chvilku
na oči (aby se líčidla uvolnila) a pak jemně kruhovými
tahy stíráme od vnějšího
koutku k vnitřnímu.
Pak následuje odlíčení obličeje. Pro suchou a normální ple[ použijeme ple[ové
mléko, pěnu nebo hydrofilní olej, pro mastnou a smíšenou ple[ gel nebo pěnu.
Opět naneseme vybraný
produkt na tamponky nebo
rukama naneseme malé
množství na ple[ a pak tamponkem postupně stírejte.
Tahy se vedou do stran
a ven jako když se nanáší
krém. Na krku postupujte
od brady dolů. Jakmile je

tamponek špinavý vezměte
si nový. Postup opakujte,
dokud nebude tamponek
zcela čistý.
Nebo si naneste produkt
na dlaň aplikujte na obličej,
krk a dekolt a navlhčete si
ruce. Masírujte krouživými
pohyby od dekoltu směrem
nahoru cca 10-20 sekund.
Poté důkladně opláchnete
vlažnou vodou.
Na závěr použijeme ple[ovou vodu, která ple[ dočistí,
normalizuje PH pleti a připraví ji na ošetření krémem.
Poslední fází, která se aplikuje jednou týdně je exfoliace

(peeling), která odstraní odumřelé buňky, zlepší obnovu
pleti a sjednotí tón pleti.
Ranní čištění: Při suché
a normální pleti postačí jen
tonikum. Mastná a smíšená
ple[ se musí opět ošetřit pěnou nebo gelem a následně
tonikem.
Čištění mužské pleti: pokud si vystačíte jen s mýdlem a vodou, docílíte jedině
toho, že si pokožku dokonale vysušíte. Vyplatí se Vám
investovat do kvalitního gelu nebo emulze.
Nezapomeňte použít jednou za dva až tři týdny peeling, který nejen odstraní
odumřelé buňky, ale zmírní
podráždění po holení a po
jeho použití pokožka lépe
absorbuje vlhkost.

Informujeme vás

www.kosmetickysalonzn.cz

Kalendárium aneb kde se můžeme potkat

A na závěr, proč nečistit
pleX vodou a mýdlem?
Voda odstraní pouze nečistoty rozpustné ve vodě,
takže neodstraňuje mastnotu a voděodolný make-up.
PH vody je 7, zatímco pH pokožky je 5,5. Mýdlo je symbol čistoty, známé již v době
starých Římanů a Řeků, ale,
jeho pH je zásadité, často
okolo 9. Po umytí mýdlem
po dobu minimálně 2 hodin
je podrážděný fyziologický
kyselý ochranný pláš[ pleti
a dochází ke změně bakteriální flóry pleti a některých
enzymů na povrchu pleti.

WORKSHOP DRUM & JÓGA
18. března 2018
13.00–17.00
Spolkový dům Dobřejovice,
U kapličky 44

Cena: 400 Kč
Rezervace a informace:
MARMELA
602358686
info@marmela.net

Přij]te si zahrát na úžasné
bubny (sun drum, hang
drum) a koncovky (bezhmatové píšXaly z bezového dřeva) na čtyřhodinový workshop s Davídem.
Nebude chybět ani jemná
hatha jóga
mezi oběma bloky :-)
https://www.zpevticha.cz/
sundrum-hangdrum/
https://www.zpevticha.cz/
pistalky-koncovky/

Zuzana Novosadová

www.dobrejovice.eu
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Výlety za humna

D

oufám, že jste si první
z výletů za dobřejovická humna z minulého zpravodaje užili a že se
te] společně můžeme vypravit na další vycházku.
Tentokráte se vydáme na
opačnou stranu a zjistíme,
že se tam nenacházejí jen
nevzhledné plechové krabice skladových a logistických
areálů, ale že v jejich stínu
pramení a teče Dobřejovický
potok a krčí se malebná vesnička Doubravice.
Délka trasy: 6 km
Náročnost: lehká
Terén: převážně chodníky,
cyklostezky
Mapa výletu:
1url.cz/@DoDoubravic
Z návsi vyrazíme okolo
fotbalového hřiště a spolkového domu nahoru ulicí Na
Průhoně, směrem k pražskému okruhu. Možná vás
někoho překvapí, že pod
okruhem je v místě u Kauflandu betonový tunel, jímž
prochází cyklostezka. Dostaneme se tak pohodlně
směrem k silnici číslo 101 Jesenice–Říčany.
Poté, co na ní dorazíme,
se dáme pár desítek metrů
po krajnici vlevo (pozor na
projíždějící auta). U tenisového Wilson centra pak silnici přejdeme. Napravo do
tenisových kurtů začíná příjemná cyklostezka, po které
se vydáme dále.
Stezkou okolo kurtů po
chvíli dojdeme na kraj Modletic, které budeme mít po
pravé ruce.
My se vydáme vlevo dále
po cyklostezce. Za necelý kilometr chůze narazíme na
silnici, po níž zahneme směrem doleva.
Po pár metrech se nám po
levé straně ukáže konečná

8

Výlet do Doubravic
Celou procházku nás bude provázet kontrast skladových areálů a krásné přírody.
stanice autobusu 328 Modletice–Doubravice a hned
naproti ní vpravo začínají
Doubravice.
Samotné Doubravice, patřící pod správu Modletic, jsou
malebná vesnička s asi dvaceti staveními
Z jedné strany se nad ní tyčí obrovské plechové skladové areály. Z druhé strany se
ale z Doubravic otevírá ničím nerušený pohled do krajiny plné polí, lesů a cest,
kde uprostřed polí u Jažlovic pramení Dobřejovický
potok.
Centrum obce pak tvoří
malebná náves s kapličkou.
Až si nevelkou vesničku prohlédnete, můžete se vrátit
stejnou cestou zpět domů.
Hezkou vycházku přeje
Jan Chvátal

Při prohlížení kapličky na návsi vás nejspíše budou sledovat
ovce z nedaleké ohrady.

Podrobnou mapu si můžete prohlédnout v počítači nebo
mobilu na odkazu uvedeném v popisu trasy.

Cyklostezka za Modleticemi vede na rozhraní polí a zeleně
lemující Dobřejovický potok.

www.dobrejovice.eu

Dobřejovický zpravodaj
Lovy beze zbraní
■ V každém ročním období
i za každého počasí se dá zachytit příroda v Dobřejovicích
a blízkém okolí trochu jinak.
Momenty na fotografiích
slouží k uchování vzpomínek
na něco, co mnohdy velmi
rychle pomíjí.
Zkuste se podívat a hádat,
kde najdete krásy, které jsou
zachyceny v této rubrice. Užijte si další krásné snímky
z dobřejovické přírody.
Rozluštění najdete v příštím čísle zpravodaje.

1

■ Pokud se i vám na vašich
toulkách, výletech a procházkách v našem regionu podaří
zachytit něco, o co byste se
rádi se čtenáři Dobřejovického zpravodaje podělili, zašlete svoje „úlovky“ do redakce
na e-mail:
zpravodaj@dobrejovice.eu

2

3
■ Poznali jste, kde byly pořízeny zimní fotografie z minulého čísla? Obě jsou z Průhonického parku, který stojí za
návštěvu i v zimně.
Vejdete zadní bránou od
Dobřejovic a půjdete po cestě rovně za nosem a určitě
krásné scenérie poznáte.

Připomínáme, že sleva na čipové karty stále platí a více informací o nich přineseme v dubnovém zpravodaji.

Maškary, hudba a dobrá nálada

Život v obci
(Pokračování ze strany 1)

9
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Kalendárium aneb kde se můžeme potkat

Vítání
občánků
Vážení rodiče, stejně
jako v předchozích
třech letech i letošní
březen přivítáme nové občánky do života
naší obce.
Vítání občánků
proběhne v sobotu

17. 3. 2018.

Přivítány budou
všechny děti, které se
narodily v roce 2017
a mají trvalý pobyt
v obci Dobřejovice
a také děti narozené
v letech 2015 a 2016,
které se nemohly
loňského vítání
zúčastnit.
Pokud se rozhodnete
své děti v obci
přivítat, vyplňte
prosím přihlášku,
kterou obdržíte na OÚ
nebo ji najdete
na stránkách obce
www.dobrejovice.eu
Vyplněnou přihlášku

doručte na adresu OÚ
v Dobřejovicích
osobně nebo poštou
a to nejpozději
do pondělí
12. března 2018.
Těšíme se na Vás
Pavla Mikušková

Nese]te doma,
poj]te s námi do divadla
Ch

odíme do divadla pravidelně každý měsíc. V únoru jsme zhlédli v Divadle
ABC Holky z kalendáře. Skvělé představení, nemělo to chybu. Smích je
totiž kořením života.

Přidejte se k nám. Pokud máte zájem, zavolejte 702 037 638 nebo napište
duhadobrejovice@gmail.com a dostanete podrobné informace nejen o představeních, ale i o možnosti společné dopravy.
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Dobřejovický zpravodaj
Kalendárium aneb kde se můžeme potkat

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

☎

VINYASA FLOW YOGA s Marmelou: pondělí 20.00–21.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
info@marmela.net;
602 358 686

☎

HATHA JOGA s Marmelou: úterý 9.00–10.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
602 358 686
info@marmela.net;

☎

PILÁTES DYNAMIC s paní Zuzanou Novosadovou:
776 296 002
úterý 18.30–19.30 h; kontakt:

☎

JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY: úterý 20.00–21.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
602 358 686
info@marmela.net;

☎

Děti s maminkou, taXkou či babičkou cvičí, tvoří a hrají
divadlo: středa od17.00 h se spolkem Moderní Dobřejovice;
kontakt: info@modernidobrejovice.cz
JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY s paní Táňou Lipowskou:
přijQte si zdravě zacvičit, posílit si „štíhlé svaly“, příjemně
se protáhnout a zrelaxovat.
středa 19.00–20.00 h, informace na www.malyjogi.cz;
776 633 974;
kontakt: lipota@email.cz;

☎

PILÁTES DYNAMIC s paní Zuzanou Novosadovou:
čtvrtek 9.00–10.00 h a 18.00–19.00 h;
776 296 002
kontakt:

☎

TANEČKY s Marmelou (hravé minidisco pro děti od 4 do 8 let):
čtvrtek 16.00–17.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
602 358 686
info@marmela.net;

☎

VINYASA FLOW YOGA s Marmelou: čtvrtek 20.00–21.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
602 358 686
info@marmela.net;

☎

OBECNÍ KNIHOVNA vedená paní Vlastou Marcinkovou:
pátek 15.00–17.00 h
KERAMIKA s Niki Justovou - pro všechny zájemce bez omezení věku: úterý 18.00–19.30 h;
pátek 16.00–17.00 a 17.30–19.00 h
kontakt: niki.justova@duhovylabyrint.cz
736 489 162
niki.justova@seznam.cz,

☎

Sousedská kavárna je v současné době mimo provoz
Aktuální informaci o právě probíhajících akcích najdete
na webu obce,
v odkazu Spolkový dům Dobřejovice – kalendář akcí:
http://www.dobrejovice.eu/spolkovy-dum-dobrejovice

WORKSHOP BUBNOVÁNÍ
11. března 2018
13.00–17.00
Spolkový dům Dobřejovice,
U kapličky 44

Cena: 400 Kč
Rezervace a informace:
MARMELA
602358686
info@marmela.net

Přij]te objevit kouzlo šamanských bubnů na čtyřhodinový
workshop s Davídem.
www.zpevticha.cz
Buben je jedním z nejstarších
hudebních nástrojů. Člověk si
s jeho pomocí zajišXoval přízeň
duchů, prosil o pomoc síly
z druhého světa, uváděl se do
změněných stavů vědomí, děkoval vyšším bytostem. Šamanské bubnování zní jako tlukot
srdce Matky Země, navrací vše
do rovnováhy...

Multifunkční hřiště
■ V hodinách, kdy není hřiště rezervované, je vstup na
hřiště volný.
Multifunkční hřiště:
http://www.dobrejovice.eu/multifunkcni-hriste-dobrejovice

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 úřední hodiny na obecním úřadě Dobřejovice
Přejeme příjemně prožitý čas
ve Spolkovém domě obce Dobřejovice

www.dobrejovice.eu
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Důležité státní úřady

Důležitá čísla
Porucha vody
a kanalizace
840 111 322

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

Porucha elektřiny
800 850 860

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
Hasiči 150

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
Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

Záchranná služba 155
Policie 158
Policie Kamenice
služebna 974881740 ,
hlídka v autě 725961501

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

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

Zprostředkování zaměstnání: Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7 - Holešovice

INZERCE

Divadelní spolek

Autoservis Jabůrek
Jsme malý autoservis, který
zajišXuje všestrannou péči
o auta všech značek

www.autoj. cz

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)

Průhonických ochotníků,
hledá posilu do svých řad.
Kdo má chuX, čas a náladu, nechX se v případě
zájmu ozve na tel. číslo 775 107 771
nebo e-mail k.moravek@centrum.cz

Kontakt:

☎ 777 949 745,

e-mail: autojp@atlas.cz,
Dobřejovice, Kaštanová 92

Autoservis nabízí:
■ opravy motorů, podvozků
a brzdových systémů
■ výměnu předních skel
■ pneuservis
■ klempířské práce
■ výměnu olejů
■ diagnostiku
■ přípravu na STK včetně
realizace
■ prodej náhradních dílů

Botanický ústav AVČR
Správa Průhonického parku přijme:
Asistentku PR oddělení
● Požadujeme: SŠ, dobrá znalost práce na PC, vstřícné
jednání, spolehlivost, samostatnost, komunikativnost, organizační schopnosti, znalost Aj, řidičský
průkaz sk. B, možný i zkrácený pracovní úvazek,
nástup duben 2018.

Pokladní do pokladny Průhonického parku
● Požadujeme: znalost práce na PC, komunikativnost,
vstřícnost, základní znalost Aj nebo Nj, nástup
březen 2018.
Zaměstnanecké benefity: podniková mateřská školka,
stravenky, příspěvek zaměstnavatele k penzijnímu připojištění, 5 týdnů dovolené.
● Bližší informace:
271 015 153, 602 305 616,
e-mail pr@ibot.cas.cz
Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Průhonice

☎
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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: zimní
období 1. 11.–31. 3.
po–pá 9.00–16.00 hodin
sobota 9.00–14.00 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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