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Matěj Charvát z Dobřejovic
sjel aktivní vulkán na kole
S

opek v Evropě není
moc. Mount Bromo je
2329 m vysoká sopka
ve východní části Jávy. Není
nejvyšší sopkou ostrova, ale
je rozhodně nejpopulárnější
a nejnavštěvovanější, by3 je
stále činná. Poslední lehčí
erupci zaznamenala v roce
2015, silnější pak v roce
2010 a 2011.
Sopka Mount Bromo leží
v národním parku Bromo

Představujeme
Tengger Semeru National
Park a na toto místo s kolem
i kamerou zavítal při své
podzimní návštěvě Indonésie i Matěj Charvát.
Jel do Indonésie závodit,
ale protože je duší tak trochu i dobrodruh a rád poznává nové kraje a přijímá

výzvy, rozhodl se podniknout i „misi sopka“.
Pod kráterem už Matěj jednou byl (leden 2017), ale pršelo tak, že nebylo vidět ani
na krok. Tentokrát mu počasí
přálo a nebylo prý co řešit.
Mont Bromo stále chrlí
kouř a občas i popel a říká se,
že východ slunce je na tomto
místě jedním z nejkrásnějších
pohledů, jaké můžete kdy zažít. Tak na svoji výpravu vyra-

zil z Klemuku, kde byl na závodech, již o půlnoci, aby východ slunce nezmeškal.
Vystoupat s kolem nahoru
na sopku nebylo vůbec jednoduché, ale za tu námahu
to stálo. „Pamatuju si spoustu momentů a všechny jsou
pro mě dost intenzivní. Nejsilnější okamžik přišel, když
jsem vystoupal na vrchol
kráteru a podíval se dolů.
(Pokračování na straně 10)
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Vyjádření obce Dobřejovice ke změně
územního plánu čÍslo 2
Změna územního plánu Čestlic číslo 2
Čestlic
Život v obci

Podrobné materiály ke změně ÚP Čestlice najdete na internetových stránkách
obce Čestlice: http://www.cestlice-obec.cz/urad-74/obecni-agenda/uzemni-plan/
Stanovisko obce Průhonice bylo zveřejněno v Průhonicku v prosinci 2017 a stanovisko obce Dobřejovice uveřejnilo Průhonicko v lednu 2018. Dobřejovický zpravodaj přináší jeho plné znění.
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Navrhovaná změna je totožná se Změnou č. 1. ÚP
Čestlic, kterou Krajský soud
dne 27. 4. 2017 označil za
nezákonnou. Rádi bychom
Vám i my sdělili své stanovisko k tomuto návrhu.
Musíme se v úvodu ohradit proti stanovisku starosty
pana Šachla, že napadáme
obec Čestlice. Nenapadáme
obec, ale pouze část jejich
územního plánu označovanou jako R3. Tato plocha
o rozloze cca 19.000 m2 má
být převedena z rezervní
plochy na plochu komerční.
Tato plocha představuje
cca 2/3 plochy ohraničené
dálnicí D1, ležící mezi exity
6 a 8, a nově vybudovanou
komunikací mezi kruhákem
u exitu 8, která směřuje k ulici Říčanská v Průhonicích.
Mají zde být postavena
velká komerční zařízení s více jak 4000 parkovacími místy. Přitom naše obec je již
dnes obkroužena dálnicí D 1,
Pražským okruhem, silnicí
II/101 a logistickými centry
v Modleticích a Jažlovicích.
Jako zastupitelé máme za
povinnost, a většina zastupitelů to měla i ve svém volebním programu, chránit obyvatele naší obce před dalším
zhoršováním životního prostředí, ke kterému by připravovanými megalomanskými
stavbami nesporně došlo.
Obcí již dnes jede více jak
7500 aut denně a při realizaci záměru developera by
narostla doprava v obci
o další tisíce aut denně.
S tím se pojí zvýšení hluku,
a koncentrace škodlivých látek vč. polétavého prachu
v ovzduší.
Limit hluku je již dnes
„díky“ Pražskému okruhu
často překračován a např.
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u polétavého prachu dosahujeme hraničních hygienických limitů. To vše má
dopad na kvalitu bydlení,
krajinný ráz, množství zvěře
žijící v krajině a podobně.
Rovněž by došlo k výraznému zhoršení odtoku povrchových vod. V materiálu
Čestlic se uvádí, že až
k 12tinásobnému!
Je proto úsměvné stanovisko starosty Čestlic, který
uvádí, že vybudování retenčních nádrží u komerčních
objektů ochrání Čestlice
před dnešním údajně neutěšeným stavem v odtoku vod.
Pomineme-li, že nikdo
z místních pamětníků (nejen z Dobřejovic) si na žádné problémy se srážkovou
vodou na tomto území nevzpomíná, ani není v žádných dokumentech zaznamenána, dobřejovická pole
jsou na opačném svahu, než
je předmětné území, nemůžeme než doporučit výstavbu retenčních nádrží. Jen
nechápeme, proč u toho
musí být komerční objekty.
Kromě výše uvedeného je
třeba připomenout, že bonita půdy na předmětném území je výhradně v I. a II. třídě
a smí se na takovýchto půdách stavět jen ve veřejném
zájmu. Tím komerční výstavba rozhodně není.
Ve výše zmiňovaných vyjádřeních Průhonic a Čestlic je
odkaz na zpracované dokumenty SEA. O naprosté účelovosti těchto dokumentů
svědčí fakt, že území, kterými se zabývají, leží mezi dálnicí D1 a Dobřejovicemi
a přestože dopady se dotknou převážně Dobřejovic,
nikoliv Čestlic, není v nich
o Dobřejovicích prakticky
žádná zmínka.
Ze všech výše uvedených
důvodů Dobřejovice podaly
žalobu na protiprávnost této části Změny č. 1 územního plánu Čestlic.
Na základě žaloby obce
Krajský soud svým rozhodnutím tuto změnu označil za nezákonnou, jelikož není v sou-

ladu se zákonnými požadavky
na ochranu ZPF. Ostatními argumenty se ani nezabýval.
Proto považujeme za nehorázné, že přestože soud
označil tuto Změnu za nezákonnou, představitelé Čestlic ji předkládají znovu, jen
pod pořadovým č. 2.

Naším cílem je udržet
takové podmínky života
v obci, které lidem zajistí
Dobřejovice jako dobré
místo pro život.
Jan Krejčí, místostarosta
Jiří Kappel, zastupitel

Došlo po uzávěrce:

Zpráva ze zastupitelstva 1. 2. 2018: Novým uvolněným
starostou Dobřejovic se stal pan Jan Krejčí. Dva neuvolnění místostarostové jsou ing. Pavel Brotánek a Mgr. Martin Čmolík.

▲ Máte zaplaceny poplatky za popelnice a za psa? ▲

V posledním čísle Vašeho
Zpravodaje byla zveřejněna stanoviska obce Průhonice a starosty Čestlic pana Šachla k navrhované
změně územního plánu č. 2
Čestlic.

Ze všeho co uvádíme vyplývá, že obec Dobřejovice
zásadně návrh Čestlic odmítá. Současně je z toho zřejmé, že nehledáme cesty
a podmínky, za kterých bychom s výstavbou souhlasili.
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Jak jsme volili prezidenta
V prvním kole prezidentských
voleb v naší obci konané
v pátek 12. ledna a v sobotu
13. ledna 2018 vyhrál prof.
Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.
mult. (68 let) před současným
prezidentem ing. Milošem Zemanem, CSc. (73 let).
Jakou přízeň dali voliči jednotlivým kandidátům na prezidenta v prvním kole:
Jiří Drahoš (133 hlasů), Miloš Zeman (129), Pavel Fischer (71), Michal Horáček
(54), Marek Hilšer (53), Mirek Topolánek (37), Jiří Hynek (6), Vratislav Kulhánek
(3) a Petr Hannig (0).
Celkem přišlo 499 voličů
což je 72 procent. Účast
v prvním kole patřila k nejvyšším od vzniku České republiky.

Život v obci
Nejstarší z voličů v Dobřejovicích, který volil je Vilma
Pokorná (88) a nejmladším
Sabina Mostecká (18).
■
Ve druhém kole prezidentských voleb 26. a 27. ledna
2018 vyhrál v Dobřejovicích

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.,
dr. h. c. mult., který získal
(315 hlasů). Druhý skončil
ing. Miloš Zeman, CSc. (177).
Celkem přišlo 493 voličů
(71 procent).
Všem děkuji kdo přišel
k volbám, kdo je připravil
a podílel se na nich.
Martin Čmolík,
Foto Filip Maixner
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jsme si předsevzali, že budeme pilní a že si s výrobou
papírových korun pospíšíme, abychom si připomněli
tradici Tří králů.
Tak trochu „fofru“ jsme si
užili ještě 8. ledna. Divadelní představení toho dne začalo neobvykle brzy. Jeho
průběh byl už pohodový,
veselý i poučný. Jmenovalo
se Ententyky a formou říkadel, písniček a vyprávění
jsme nahlédli do doby, kdy
lidé k dobré zábavě nepotřebovali tablety, počítače
nebo mobily, dokonce ani
celý den puštěnou televizi.
Děti zjistily, čím a jak se lidé tehdy bavili a slyšely výrazy, které v dnešní komunikaci téměř nepoužíváme.

LEDEN v mateřské školce Korálek
Život v obci

P

řišel leden a s jeho nástupem se v našich
hlavách většinou rodí
spousty plánů, slibů a předsevzetí do celého dalšího roku. I v naší MŠ tomu tak je.

Už nyní plánujeme akce
na další měsíce a jedna
z nich se uskuteční již koncem února. Bylo naší povinností také splnit slib, který
jsme dětem dali ještě před
svátky – totiž, že poprosíme
Ježíška, aby nějaké dárky,
nejlépe samé super hračky,
přinesl i k nám do školky.

Svůj slib jsme dodrželi,
a tak čekalo na děti veliké
překvapení hned na první
školní den nového roku.
Obě třídy našly pod svými
stromečky dárky a celý měsíc
je žádné jiné krom těch nových nezajímaly.

Především si však zazpívaly
a některé děti si v představení i zahrály.
Další lednové dny a týdny
už plynuly v poklidu stejně
tak jako naše práce a další
plánování.
Přejeme prima rok 2018

První pracovní týden nového roku byl krátký, ale my

Kolektiv pracovníků
MŠ Korálek

Jak šel čas v MŠ Korálek

M

ateřská škola Korálek byla slavnostně
otevřena 28. srpna
2003. Jedná se o netradičně
pojatou stavbu, velmi světlou, vzdušnou, prostornou.
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Moderní budovu navrhl
ing. arch. Pavel Bednařík.
Práce na stavbě byly zahájeny na jaře roku 2002 a v červnu roku 2003 byla kolaudována. (9 500 000 Kč).
V září 2003 ožila školka
dětmi, které si pro své hry
užívaly krásný prostor.
Během provozu se postupně dovybavovaly jednotlivé místnosti, budovala
školní zahrada.

www.dobrejovice.eu

Pro děti byl zpracován ŠVP
zaměřený na všestranný rozvoj dětí, vztah k přírodě, na
mezilidské vztahy.
Podařilo se nám vytvořit
radostné prostředí, kde se
děti dobře cítí a nám se s nimi hezky pracuje.
Vzhledem k rozšiřující se
výstavbě v obci i okolí, přestala kapacita školky stačit.
Proto zřizovatel – Obec Dobřejovice – rozhodl o přístavbě
další třídy. Stavba byla zahájena 23. 6. 2010 a slavnostně
otevřena 11. 11. 2010.
Jedná se o energeticky
úspornou budovu, která byla citlivě propojena se stávající školkou.

Celková kapacita je nyní
52 dětí. Během mého působení ve funkci ředitelky mohu konstatovat, že se nejen
mě, ale celému kolektivu
dobře pracuje, že je zřizovatel vstřícný k našim nápadům a přáním.
Čas se tedy u nás nezastavil a školka prochází stálou
proměnou. Nejen, že přicházejí a odcházejí děti, mění se
i zaměstnanci a v neposlední
řadě i budova.
V současnosti se o děti stará tým pedagogických a nepedagogických pracovnic ve
složení:
■ Renata Adamcová
vedoucí ŠJ , uklízečka

■ Jitka Vejnosková
kuchařka
■ Martina Bruthansová
pomocná kuchařka, uklízečka
■ Lída Davidová
pomocná učitelka
■ Mgr.Irena Nedvědová
učitelka
■ Jana Horká
učitelka
■ Martina Štětinová
učitelka
■ Jolana Luková
učitelka
■ Lenka Macháčková
ředitelka
Lenka Macháčková

Dobřejovický zpravodaj

My Tři králové jdeme k Vám,
štěstí zdraví vinšujem Vám…
M
Život v obci

ezi lidové tradice,
které se zachovaly
do dnešních dnů
patří i koledování Tří králů.

S dětmi ve škole jsme se
rozhodli přispět a oživit tento krásný zvyk.
V pátek 5. ledna po polední „Slavnosti Zjevení Páně“ v kapli ZŠ Navis posvětil Otec Manuel koledníky
a také křídu pro psaní tradičního požehnání. Tři malí
králové nejprve s úsměvem

zazpívali známou koledu,
napsali
své
požehnání
K + M + B 2018 na dveře
zámecké kaple a poté se
vydali na obchůzku Dobřejovic.
Tak tedy „Christus mansionem benedicat“ - Kristus žehnej tomuto domu
po celý rok 2018!
Niki Justová

V evangeliu sv. Matouše (2,1-12) se vypravuje o mudrcích z Východu, kteří vykonali u dítěte Ježíše svou obřadnou návštěvu.
Legendu o svatých Třech
králích: Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi vytvořila během staletí lidová zbožnost.
Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při
němž se na dveře píší svěcenou křídou písmena …
TeV vám tu napíšem
svaté tři krále,
by s vámi zůstali, my
půjdem dále.
První se napíše Kašpar,
král zlatý ...K
by místo zlata nám nes
pokoj svatý.
K němu král Melichar
s kadidlem druhý, ...M
by z nás Bůh vždycky
měl své věrné sluhy.
S myrhou se za oba Baltazar staví, ...B
by nás Bůh zachoval ve
stálém zdraví.
A mezi krále se tři kříže
kreslí, ...+++
bychom je oddaně celý
rok nesli.
Nakonec číslice nového
roku, ...2018
aby nám Bůh požehnal
na každém kroku.

Pranostiky
Je-li na Tři krále větrno,
bude úrodno.
Bude-li na Tři krále
mnoho hvězd, urodí se
mnoho brambor.
Třpytí-li se hvězdy tu
noc před Třemi králi, rodí
se hojně bílí beránci.
Po celé republice se
konají i Tříkrálové sbírky, které navazuje na
tradici koledování na
krále.
Jejich hlavním účelem je
především pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším sociálně
potřebným skupinám lidí
a to zejména v regionech,
kde sbírka probíhá.
Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně
určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
Šestý den nového roku
se správně nazývá Svátek
Zjevení Páně, většina ho
však zná jako svátek Tří
králů.
Po svátku Tří králů
nastává pro křes8any
období klidu, které trvá
do masopustu, po němž
až do Velikonoc nastává 40denní půst.
zpracovala
Libuše Charvátová

www.dobrejovice.eu
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Život v obci

Divadelní
sezóna
v plném proudu
Inzerce

V lednu jsme opět navštívili divadlo. Představení
v Divadle Řeznická – Sheldon a jeho matka paní Levinová - nemělo chybu. Skvělá komedie.
Rozhodně večer, který díky hereckým výkonům obou
představitelů (NaVa Konvalinková a Jan Zadražil) nenudí a člověk nelituje vynaložených prostředků ani času.

V únoru nás čeká něžná
a jímavá komedie o ženách,
které jsou pro dobrou věc
ochotny udělat to, co by je
nenapadlo ani v těch nejodvážnějších snech.
Holky z kalendáře
21. 2. 2018 v 19 hodin
Divadlo ABC.
■ Doprava bude zajištěna
autobusem z Dobřejovic.
Už jednou jsme vyzkoušeli a bylo to skvělé.
■ Objednat lístky můžete na: 702 037 638 nebo
na adrese: duha
dobrejovice@gmail.com

PojUte s námi
a neseUte
doma!
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Připravila Libuše Charvátová
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Zimní péče o ple3:
jak ji ochránit před mrazem
Z
Informujeme vás

ima je pro naši ple3 náročné období. Mráz,
vítr, nízká vlhkost
vzduchu a náhlé přechody
do vytápěných místností narušují regulační mechanismy
naší pokožky.

Jak tedy správně pečovat
o pleX během zimy, abyste
na jaře nesčítali škody?
PleX se v zimě vysušuje více
než v létě (v zimě je ve vzduchu méně vlhkosti než na jaře a v létě). Proto je důležitá
dostatečná hydratace a to
jak zevnitř tak i zvenčí. Dodržujte pitný režim. Od
množství vody v pokožce závisí elasticita pleti a napínaní buněk.
A co krémy? Často se řeší
otázka, zda se mohou používat krémy s obsahem vody.
Voda v pečujících produktech
je nezbytná. Slouží k rozpuštění různých aktivních látek.
Pro den, ale nenanášejte
krémy s vyšším obsahem vody. Její odpařování totiž
znamená zvýšenou ztrátu
tepla, čímž se pleX ochlazuje
a snižuje tvorba mazu.

Výběr správného krému
závisí na typu pleti. Suché
pleti svědčí během zimy
mastnější krém, který slouží
jako bariéra proti vlhkosti.
Pokud máte mastnou nebo smíšenou pleX, používejte
krémy, na které jste zvyklí,
jen přidejte pod krém ještě
hydratační sérum.
U normální pleti, tady je
vhodné vyměnit lehčí hydratační krém za mastnější a výživnější např. krém který obsahuje vyživující másla z tropických ořechů. Ty pleX chrání, ale nevytvoří na ní
mastnou vrstvu.
Pokud denní krém neobsahuje UV faktor a je dostatečně hydratující, používejte
ho na noc a výživnější noční
krém naneste na den.
Citlivá pleX, je jedno jestli
mastná či suchá, trpí v zimě
nejvíc a potřebuje především zklidňující, posilující
a nedráždivé minerální látky
– zinek a hořčík. Najdete je
v termálních vodách i krémech a maskách a v speciálních dermálních vodách.

V nově otevřeném
kosmetickém salonu
v Dobřejovicích
se o vaši ple dobře postarají.
Další bariéru proti mrazu
na pleti vytvoří make-up,
který má olejový základ. Nezapomínejte na pravidelné
odličování. Vždy ráno a večer si vyčistěte ple8. Zejména během zimy volte šetrnější přípravky bez obsahu
alkoholu.
Všem typům pleti doporučuji večerní zklidňující a hydratační masku, aspoň 2x
týdně. Nezapomínejte na
ošetření jemné a tenké
pokožky kolem očí a rtů.
Vhodné jsou na rty balzámy s včelí mateří kašičkou, včelím voskem, jojobovým nebo olivovým
olejem.
Pozor, kolem očí nenanášejte krémy v silné vrstvě.
Používejte výrobky, které
chrání pokožku a vyplňují
vrásky.
A
samozřejmě
chraňte ple8 proti sluníčku
používáním
krémů
s ochrannými UV filtry.
Když pojedete na hory, tady
platí pravidlo, vrstvit krémyaplikujte mastný krém a pak
krém proti slunečnímu záření SPF 50+.
Mužská ple8 je proti ženské mastnější, hutnější, pórovitější a teplejší. Navíc na povrchu kůže mají muži nižší
pH než ženy a tomu jsou právě přizpůsobené kosmetické
přípravky a jejich složení.

Používáním hydratačních
emulzí nebo krémů proti
vráskám vyvinuté speciálně
pro mužskou pleX, snížíte
výskyt suchých míst, citlivost, pálení a zarudnutí,
které se mohou vyskytnout
během zimy.
A jak se postarat o naše
děti? Dětská pokožka je velmi citlivá ve všech ročních
období, v zimě je ještě náchylnější k vysušování a podráždění.
Pokud teploty klesnou pod
minus 5st., zvažte, jestli pokožku dětí takovým mrazům
vystavovat hlavně u kojenců
a batolat. Pokud není jiná
možnost, asi 30 minut před
pobytem venku namažte dítě speciálním ochranným
krémem na zimu.
Krémy by měly obsahovat
ochranné látky, které jsou
schopné vázat vodu: ceramidy, glyceridy, kyselina linolová, urea, kyselina mléčná.
Vybírejte přípravky nedráždivé, neparfémované, bez barviv a s minimem konzervantů.
Doma po koupeli nanášejte dětem na pokožku přípravky na báze oleje. Oleje
mají tendenci zůstat na pokožce déle než krémy nebo
tělové mléka.
Připravila
Zuzana Novosadová

www.dobrejovice.eu
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Za výhledy na protihlukový val
Výhled na Prahu z cíle procházky – protihlukového valu mezi D1 a Průhonicemi.

Výlety za humna

P

rocházky po Dobřejovicích k rybníku Skalníku, Novému rybníku či
do Průhonického parku známe asi všichni.
Ale kam vyrazit, když už
nás výlety na tato místa
omrzí? A co je vlastně za
dobřejovickými humny? Přijměte pozvání na výlety do
blízkého okolí, tentokráte
na výhledy z protihlukového
valu u Průhonic.
Délka trasy: 6 km
Převýšení: 83 metrů
Náročnost: střední
Terén: chodníky, cyklostezky, málo používané silnice, cca 20
metrů mimo cestu
Mapa výletu:
www.1url.cz/@ZaVyhledy

Na tomto 1,4 km dlouhém poli investor plánuje novou obchodní zónu. Po silnici má proudit
okolo 10 000 automobilů denně, většina směrem na dobřejovický Exit 8 D1.
Podrobnou mapu si můžete prohlédnout v počítači
nebo mobilu na odkazu
uvedeném v popisu trasy.
■
Z Dobřejovic se dle místa
vašeho bydliště napojte na
cyklostezku vedoucí do Průhonic kolem Nového rybníka. Můžete využít třeba
v mapce vyznačenou cestu
okolo fotbalového hřiště
a čističky na hráz Nového
(Mlýnského) rybníka.
Cyklostezka vás povede
okolo Průhonického parku,
kde si jistě všimnete nově
vybudované vstupní brány –
do parku z Dobřejovic se už
nyní dá dostat jen na kartu.
My se ale vydáme dále po
cyklostezce kolem parku do
Průhonic, kde pokračujeme
stále rovně po ulici Dobřejovická. Pár metrů poté, co po
levé straně skončí plot parku, zahneme doprava ulicí
Na Michovkách.
Na druhé křižovatce se
dáme doleva ulicí Františka
Krause a poté na křižovatce
s ulicemi Pod Valem I a Pod
Valem II najdeme vpravo
mezi ploty dvou domů ne-
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nápadný průchod směrem
k valu.
Po krátkém intenzivním
stoupání jsme na vrcholu valu. Z něj se nám otevírá nezvyklý pohled do širokého
okolí. Pokud budete po valu
postupovat doprava, uvidíte
lépe směrem na Dobřejovice.
Z vyhlídky na tomto konci
je možné si cestu zkrátit a sestoupit na novou silnici v plánované obchodní zóně. Místo, kde se zóna plánuje, si
můžete ostatně z valu dobře
prohlédnout. Je to pole mezi
valem a dálnicí D1.
My se ale po výstupu na
val obrátíme do leva a budeme pokračovat po vrcholku
valu směrem na Průhonice.
Tam se nám otevírají krásné
pohledy směrem na Prahu.
Na samém konci valu těsně před protihlukovou stěnou zahneme doprava po
travnatém svahu mimo cestu (toto je nejnáročnější
místo vycházky, pokud vyrazíte s kočárkem, budete
ho zde muset s valu snést)
a dostaneme se k nově zbudované komunikaci.
Po asfaltové cyklostezce,
která komunikaci doprovází,

Dobřejovický zpravodaj
■ 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.

Lovy beze zbraní
Zkuste se podívat a hádat,
kde najdete krásy, které jsou
zachyceny v této rubrice.
Rozluštění najdete v příštím čísle zpravodaje.

Po této cyklostezce směrem do Čestlic se zatím neprojedete.
V pozadí však uvidíte podchod pod dálnicí.
se vydáme doprava podél valu. Všimněte si, že cyklostezka má mít další napojení: vlevo směrem na Čestlice zatím

po několika desítkách metrů
končí oranicí, vpravo směrem
na Dobřejovice pak končí
přímo v plotu pokusných
ploch Botanického ústavu.
My pokračujeme dále po
asfaltu až k dobře známému
kruhovému objezdu u Exitu
8 z D1. Toto je pro změnu
nejnebezpečnější místo vycházky – je třeba přejít frekventovanou silnici směrem
ke Střelnici.
Kolem ní budeme pokračovat rovně až do skladového areálu Severe Jedna.
Areálem lze projít (doporučujeme si ověřit u vrátného,
zda je brána na druhém
konci
areálu
otevřená),
a tak se pohodlně octneme
na málo frekventované silnici z Nupak do Dobřejovic.
A odtud už je to z kopce domů jen kousek.
Hezkou vycházku
přeje Jan Chvátal

1
■ Pokud se i vám na vašich toulkách, výletech
a procházkách v našem
regionu podaří zachytit
něco, o co byste se rádi
se čtenáři Dobřejovické2
ho zpravodaje podělili,
zašlete svoje „úlovky“
do redakce na e-mail: zpravodaj@dobrejovice.eu

Vepřová pečeně s celerem, cibulkami

R

áda se s vámi podělím
o recept, který jsem
vyčetla v jednom
dámském časopise. Vůbec
nebyla chyba, že jsme doma
zkusili tuto dobrotu upéct.

Všechny přísady jsou lehce
dostupné a výsledek je famózní. Tak vám držím palce
pokud to zkusíte a přeji
„dobrou chuX”!

Krásné vaření s výsledkem,
který nemá chybu!
■ Počet porcí: 8
■ Doba přípravy: více než
hodinu
■ Marinování: nejméně šest
hodin
■ Pečení: 1,45 hodin

Ingredience
● 2,5 kg libové vepřové pečínky
● 6 až 8 stroužků česneku,
oloupaných a nakrájených na tenké klínky (asi
30)
● 7 lžic olivového oleje
● šXávu z 1 citronu

● 1 lžičku fenyklových semínek
● 8 snítek čerstvé dobromysli
(oregana) nebo
2 lžíce sušené, rozemnuté
● 300 g šalotek nebo malých cibulí
● 1 velký celer, oloupaný
a rozčtvrcený
● 250 g anglické slaniny
nebo uzeného bůčku
s velkým podílem masa,
nakrájeného na kostičky
● 600 ml aromatického suchého červeného vína,
frankovky
● sůl a pepř na dochucení

Příprava jídla
■ Malým ostrým nožem vytvořte v mase zářezy a vložte
do nich česnek co nejhlouběji, aby nevypadával.
■ Pět lžic olivového oleje,
citronovou šXávu a část dobromysli dejte do mísy (ne
kovové a dost velké na to,
aby se do ní vešla pečeně),
osolte, opepřete a důkladně
promíchejte. Vložte do ma-

a slaninou
Vaříme se Zuzanou

rinády maso a pořádně směs
do masa vetřete. Přikryjte
(ne alobalem) a nechte na
chladném místě aspoň šest
hodin , ale nejlépe přes noc.
■ Troubu předehřejte na
170 st. C, horkovzdušnou na
150 st. C. Neloupané cibulky
v misce přelijte vařící vodou
a po dvou minutách slijte.
Slupka půjde snadněji dolů.
Odřízněte spodní část a rozdělte cibulky na jednotlivé
vrstvy. Celer nakrájejte na
kousky velikosti sousta.
■ Z pánve slijte tuk, zvyšte
teplotu a vlijte na ni víno.
PřiveVte k varu a odškrábejte vypečenou šXávu. Nechte
tři minuty probublávat a vlijte k masu. Pekáč postavte na

sporák a zahřejte, aby se šXáva začala vařit. Přikryjte poklicí a vložte do předehřáté
trouby.
Pečte hodinu a tři čtvrtě
a v polovině této doby pečeni obraXte. Po upečení vyjměte pekáč, a než maso
rozkrájíte na plátky, nechte
ho čtvrt hodiny odpočívat.

O co požádat řezníka
Ideálním kouskem pro
tento recept je klasická vepřová pečínka v celku.
Lépe se vám bude porcovat vykostěná, pokud o vykostění požádáte svého oblíbeného řezníka, nechte si
kosti nasekat a přibalit.
Můžete z nich mít skvělý
vývar jak do polévek, tak
k podlévání.
Připravila
Zuzana Dubská

www.dobrejovice.eu

9

Dobřejovický zpravodaj
Představujeme

Matěj
Charvát
z Dobřejovic

sjel aktivní vulkán na kole
(Pokračování ze strany 1)

Dokud jsem sám nestál na
hraně aktivního vulkánu, nedokázal jsem si představit,
co to je. Ta síla, která je tam
hluboko pod zemí, je až
omračující.“ dodal po návratu. „Ten pocit, když se blížíš
ke hraně, slyšíš dunění a cítíš

někde v hloubi svého těla,
že se něco děje. Všechno se
tak lehce chvěje, fouká vítr
a ty vystoupíš nahoru a vidíš
něco nepředstavitelného.“
popsal Matěj svůj jedinečný
a neopakovatelný zážitek.
Silným momentem celé
„mise sopka“ bylo samozřej-

mě sjíždění na kole po hraně
kráteru dolů. „Když fouká
vítr směrem do kráteru
a pod vámi je tak prudká
a vysoká stěna, že na to ani
nesmíte myslet… Navíc se mi
podařilo natočit docela slušný záběry, a tak si to teV
můžu připomínat a zároveň

vám to trošku přiblížit.“ dodal nad fotografiemi a videi.
Ze svých závodů a cest do
všech možných koutů točí
Matěj videa, která můžete
zhlédnout na https://www.
youtube.com/c/charvatbros.
Připravili Zuzana Dubská
a Martin Čmolík

Kalendárium aneb kde se můžeme potkat

SOUTĚŽTE
opět o nejlepší

velikonoční
nádivku!

H

ospoda Na Hřišti bude pořádat
v sobotu 31. března 2018 od 14 hodin
čtvrtý ročník soutěže
o nejlepší velikonoční
nádivku.
Hodnotit se bude jako vždy mozaika, konzistence a samozřejmě
chuX.
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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.

www.dobrejovice.eu

Spolek Dobřejovický Čtyřlístek
pro vás opět pořádá

DĚTSKÝ BAZÁREK
Kde:
Spolkový dům Dobřejovice, U Kapličky 44, Dobřejovice
Kdy:
v sobotu 10. 3. 2018 od 9.00 do 12.00 h
Co:
jarní a letní oblečení, obuv, sportovní potřeby a hračky
Výběr zboží do prodeje proběhne v pátek 9. 3. 2018 od 17.00 do 19.00 h.
Vracení neprodaného zboží a výdej tržby
v sobotu 10. 3. 2018 od 13.00 do 14.30
Nutná registrace prodejců:
bližší informace na www.dobrejovickyctyrlistek.cz
Srdečně zveme všechny zájemce
o prodej i nákup.

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, ta3kou 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:
přijVte 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

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

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

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

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
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

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

INZERCE

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)

Nabídka podnájmu:

Autoservis Jabůrek

Obec Dobřejovice nabízí prostory kavárny
ve Spolkovém domě k podnájmu.

Jsme malý autoservis, který
zajiš3uje všestrannou péči
o auta všech značek

(je možné například klubové zařízení případně jiný záměr).
Podnájem je spojený se správcovstvím Spolkového domu.

Provoz kavárny není podmínkou
V případě, že máte o nabídku zájem,
kontaktujte prosím přímo obecní úřad
e-mail: obec.dobrejovice@volny.cz
telefon: 323 637 112,
kde Vám sdělí bližší informace.

www.autoj. 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

Hledám slečnu, paní,
na úklid rodinného domu
●

●
●
●
●
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s pravidelnou dlouhodobou docházkou 1x týdně.
Úklid v konkrétně domluvený den a čas trvající minimálně 4,5–5 h v ranních a dopoledních hodinách.
Běžný úklid domácnosti - luxování, utírání
prachu, vytření podlah, 2x koupelna, 2x WC - veškerá
sanita, výměna ložního prádla, ustlání postelí,
případně žehlení.
Jaro - mytí oken v celém domě.
Cena: dohodou
Místo: Vačkářova, Dobřejovice
Bližší informace:
603 182 377,
e-mail: uklid.dobrejovice@post.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: 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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