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Otevření rekreační zóny
Život v obci

V

ýstavba rekreační zóny byla zahájena již před čtyřmi lety odbahněním rybníka Skalník a opravou poškozené hráze.
Následovala
revitalizace
skály
a úpravy plochy před skálou, včetně
vytvoření pódia. Do tohoto prostoru
byla přivedena elektřina, takže je možné prostor osvětlit a pořádat různé akce i ve večerních hodinách.
Na podzim loňského roku byla zahájena a v letošním létě ukončena poslední část úprav, při kterých došlo
k úpravě téměř 1000 m cest včetně
schodiště v lesíku, byly postaveny lávky
na vtoku a hrázi rybníka a prostor byl
vybaven mobiliářem, který zahrnuje
molo do rybníka, altán, lavice, stoly,
stojany na kola, odpadkové koše a informační vitríny.
V rámci participativního rozpočtu
byl v prostoru skály postaven i gril
a ohniště. Současně byla odstraněna
část náletových dřevin, vysazeny nové
stromy a v rybníce instalovány budky
pro hnízdění kachen. Stromy, které se
dobře neuchytily, budou na podzim
nahrazeny novými.
Rozhodně stojí za zmínku i informační
tabule, na kterých se návštěvníci mohou
dozvědět mnoho zajímavostí a seznámit
se i s faunou a florou okolo rybníka.

okolo rybníka Skalník
Musíme poděkovat na tomto místě
nejen občanům Dobřejovic, kteří se
zapojili do participativního rozpočtu
a podpořili návrh zbudování grilu
a ohniště, ale také Nikole Vejnoskové,
která namalovala informační ceduli
s nádhernými obrázky ptáků žijících
v okolí rybníka Skalník.
Skalník a jeho okolí se určitě stane
místem odpočinku, koupání, zábavy
i relaxace, ke kterému nevedou turistické značky, ale je rozhodně romantickým kouskem přírody.
Připravila redakční rada
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Zprávy ze zastupitelstva
Život v obci
33. jednání zastupitelstva
se mělo konat 14. 9., ale
protože bylo řádně omluveno 5 zastupitelů, bylo jednání
neusnášeníschopné.
Bylo proto zrušeno a nahrazeno jednáním o týden později 21. 9.
O čem bylo jednání, kterého se zúčastnilo 50 až 60
občanů?

■ rozšíření části chodníku
při ulici Čestlická
Byl odsouhlasen záměr
rozšířit část chodníku při ulici
Čestlická od křižovatky s ulicemi Na Průhoně a U Kapličky v délce cca 28 m. Stávající
chodník je úzký a při současném provozu na ulici Čestlická velmi nebezpečný.
S majitelkou pozemku byla dohodnuta možnost odkupu části jejího pozemku
v šířce 80 cm podél chodníku (o rozloze 13 m2) a současně by odkoupila část našeho pozemku parc. č. 567/2
(o rozloze 4 m2). Součástí řešení je stavba nového plotu,
kterou by zajistila obec.

■ vybudování komunikace
mezi ulicemi
V Porostlým a Polní
Byl odsouhlasen záměr vybudování komunikace spojující ulice V Porostlým
a Polní, kde je dnes neudržovaná plocha sloužící jako
cesta. Komunikace by se týkala pozemků parc. č.
233/75,
1003,182/18
a 233/95. Pozemky parc. č.
233/75 a 1003 (dohromady
303 m2) jsou ve spoluvlastnictví 11 vlastníků vč. obce.
Na návrh odkupu jejich podílů na pozemcích zatím reagovalo kladně 7 osob, jejichž
celkový podíl (vč. obce) představuje 26/36. V případě místních komunikací je vysoká
pravděpodobnost získání dotace. Podle znaleckého posudek by představovala cena za
odkup cca 200 000 Kč.

■ koupě části pozemku
parc. č. 366/101
v kú. Dobřejovice
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Bylo odsouhlaseno uzavření kupní smlouvy s vlastníky
pozemku parc. č.366/101
o rozloze 101 m2.
Pozemek vznikl oddělením z pozemku parc. č.
366/10 a kopíruje mlatovou
cestu, která byla vybudována jako součást rekreační
zóny kolem Skalníka. Kupní
cena byla odsouhlasena ve
výši 101 000,- Kč.
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■ okružní křižovatka komunikace II/101 s ulicí
K Herinku
V nejbližší době bude projednána v radě Středočeského kraje možnost úhrady
stavebních prací souvisejících s výstavbou „kruháku“
na
křížení
komunikace
II/101 s ulicí K Herinku.
V případě schválení, by dle
názoru KSUS, mohl být kruhák vybudován do konce
příštího roku. Obec musí zajistit potřebnou dokumentaci
a inženýring do získání SP.
Byl vysloven souhlas s uzavřením Smlouvy o spolupráci
veřejných zadavatelů se Středočeským krajem v případě
financování z jejich strany.
Současně byl vysloven
souhlas s uzavřením smlouvy se společností CITYPLAN
s. r. o., na zpracování projektové dokumentace pro
projekt za částku 439 000 Kč
(bez DPH). Na financování
se bude podílet obec Herink
200 000 Kč a město Jesenice
150 000 Kč.

■ smlouva s AF CITYPLAN
s. r. o. na PDPS
k projektu zklidnění
dopravy
Zastupitelstvo
schválilo
uzavření smlouvy se společností AF CITYPLAN s. r. o na
zpracování projektové dokumentace pro provedení
stavby vč. provedení doplňujících průzkumů k projektu zklidnění dopravy, za cenu 387 500 Kč (bez DPH).
Termín odevzdání je 3 měsíce od zahájení prací.

■ pojmenování ulice
Byl schválen návrh na pojmenování ulice vedoucí od
silnice 101/II k obci Modletice názvem „V Hůrce“.
Název vychází historického pojmenování lokality
a stejný název má nejbližší
zastávka autobusů na 101/II.

■ zprávy
Finančního výboru
Zpráva Finančního výboru
se zabývala veškerými náklady na výstavbu Spolkového
domu a multifunkčního hřiště v roce 2016, upozornila na
to, že v závěru roku nebyly
náklady na dokončení stavby
a vybavení pokryty schválenými finančními zdroji.
Konstatovala ale, že všechny použité prostředky byly
vynaloženy v souladu se
schváleným projektem.

■ informace
Zastupitelstvo bylo mj. informováno o
■ o rozhodnutí Ministerstva zemědělství, kterým by-

la
odsouhlasena
žádost
o dotaci 200 000 Kč na mobiliář umístěný u rybníka
Skalník
■ o možnosti nechat si
dovést v případě potřeby
obědy – podrobněji je to
uvedeno na jiném místě tohoto Zpravodaje
■ k 31.10. bude ukončena smlouva o nájmu a správě
Spolkového
domu.
Je hledán nový správce a
příp. nájemce kavárny pro
Spolkový dům
■ vzhledem k časté nefunkčnosti ukazatele rychlosti na Košumberku, o nákupu nového

■ referendum
o betonárce
Jednání
o
referendu
ohledně betonárny mělo
naprosto nedůstojný průběh
především díky chování
značné části publika, které
přišlo podpořit návrhy pana
Sklenáře.
V úvodu všichni zastupitelé odsouhlasili, že k této
problematice
referendum
bude. Nebyla ale shoda na
otázce
pro
referendum
a datu konání.
Starosta a místostarosta
upozorňovali, že hysterie
kolem betonárny byla vyvolaná dopisem pana Sklenáře, který roznesl všem obyvatelům obce, který však
obsahoval naprosto lživé
údaje a polopravdy. Pan
Krejčí se snažil údaje z dopisu uvést na pravou míru (viz
samostatný článek vč. fota
v tomto Zpravodaji). Tyto
informace však většinu zúčastněných vůbec nezajímaly, jeho vystoupení bylo jimi
a panem Sklenářem přerušováno.

Usnesení, které pan Sklenář předložil nebylo přijato.
Následně po tlaku pana
Sklenáře na některé zastupitele a díky celkové atmosféře v sále, bylo odsouhlaseno
nové jednání o tomtéž
usnesení, při kterém změnila část zastupitelů své hlasování a bylo tak přijato.
Podle tohoto usnesení se
referendum bude konat ve
dnech 20. a 21. října 2017.
Referendum je odůvodněno
přáním „občanů, které vyjádřili svým podpisem k návrhu na vyhlášení místního
referenda k otázce uvedené
výše a výzvy občanů obce
Dobřejovice z předložené
Petice
“NE
stavbě
BETONÁRNY Dobřejovice”,
kterou podepsalo celkem
(referendum 334 a petici
343) občanů Dobřejovic“.
Kroky ke konání referenda již byly sice zahájeny, ale
upozorňuji na 2 skutečnosti:
usnesení bylo přijato v rozporu s jednacím řádem zastupitelstva a ve zdůvodnění
je lživá informace o předložených petice a referenda,
neboU nic z toho předloženo
nebylo a nebylo možno ani
pravdivost tvrzení pana Sklenáře ověřit. Takže uvidíme
zda nedojde ještě k nějakým
překvapením.
A na závěr první výsledek
posledního jednání zastupitelstva – paní ing. Marcinková ihned po jednání odstoupila ze zastupitelstva. Cituji
z mailu doprovázející její
odstoupení „… na ten hysterický ‚dav’ už opravdu nemám sílu.”
Dne 19. 10. je další jednání zastupitelstva.

Nabídka podnájmu
K 31. 10. 2017 končí podnájem
stávajících provozovatelů kavárny
ve Spolkovém domě.
Obec proto nabízí tyto prostory k podnájmu.
Provoz kavárny není podmínkou (je možné
například klubové zařízení případně jiný záměr).

Podnájem je spojený se správcovstvím
Spolkového domu.
V případě, že máte o nabídku zájem,
kontaktujte prosím přímo starostu nebo místostarostu obce, kteří Vám sdělí bližší informace.
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Vážení, přišel další dopis,
tentokráte podepsaný, což
kvituji pochvalně. O co jde,
to ví snad každý, kdo se zajímá o obec a život v ní. I já
jsem se zajímala a to přímo
na obecním úřadě, bylo mi
vlastně řečeno to, co bylo
obsahem posledního Dobřejovického zpravodaje.
Výstavba betonárky byla
zdůvodněna tím, že pokud ji
nenecháme
postavit
na
svém území – řízení o změně
územního plánu je trochu
bezzubé, každý ví, že to jde
skoro lusknutím prstů. Takže
pokud by betonárka nebyla
na našem území – postavili
by ji na katastru Herinka,
což by bylo z bláta do louže,
pokud se týká negativních
vlivů na Dobřejovice.
Moc jsem o tom přemýšlela, přečetla – no snažila jsem

Betonárka
se v tom orientovat – a dospěla jsem k názoru totožnému s dopisem pana Sklenáře.
Nehledě na to, že si z nejbližších sousedů uděláme
nepřátele.
Další je, že ani doprava aut,
zásobujících betonárku, není
jednoznačně
zabezpečena
mimo Dobřejovice, neboU
udělování výjimek je v kompetenci Úřadu v Říčanech
a obec nemá mnoho možností toto ovlivnit – sama jsem se
o tom přesvědčila letos, kdy
při průjezdu aut nad 6tun
jsem přímo hovořila s obecní
policií, vznesla dotaz na obec
a toto mi bylo potvrzeno.
Uniká mi tedy smysl, proč
obec – resp. její zastupitelé –
tolik naléhají, aby byla beto-

nárka v blízkosti obce postavena. Myslím, že to určitě
není otázka peněz, které betonárka slibuje.
Zdravé životní prostředí,
zvěř, ptáci – to je nejlepší deviza života na vsi. Bu[me rozumní a nedělejme unáhlená
rozhodnutí, kdy třeba důsledky ponesou další generace.
Pokud je tady argument, že
na inkriminovaném pozemku
může nějaký investor vybudovat např.parkoviště pro 60
kamionů – to snad není myšleno vážně, neboU je to obec,
která rozhodne, co se na jejím pozemku postaví – nebo
si to třeba myslím špatně.
Nepíši to proto, abychom
na sebe vzájemně nevražili,
ale abychom záměr důklad-

Listárna
ně zvážili, třeba i formou
„referenda“ nebo nějakou jinou formou.
I v minulých volebních obdobích nepanovala vždy
shoda, jednou to byl masokombinát v blízkosti a příslib
pěti miliónů od investora,
jindy zas nápad ubytovat na
zámečku zaměstnance Masokombinátu.
Přeji hodně rozumu při
rozhodování.
Marie Sedláčková, Čestlická 23

Poznámka redakce:
Zmiňovaný pozemek
nepatří obci.
Začněte se o celou věc
zajímat a udělejte si
obrázek sami.

Jde opravdu o betonárku?
V minulých dnech většina
spoluobčanů obdržela do
schránek dopis pana Sklenáře ohledně betonárny.
V závěru dopisu uvádí, že
není autorem anonymního
dopisu, na který jsme reagovali v minulém čísle Zpravodaje. To je chvályhodné, horší je, že obsah tohoto dopisu
je stejně manipulativní a plný nesmyslů, lží a polopravd,
tak jak je u něj obvyklé.
Je proto nutné na něj reagovat, protože vyvolává
v obci kolem této záležitosti
zbytečnou paniku a hysterii.
Je zajímavé, že pan Sklenář
byl na jednání stavební komise a (s výjimkou vazby na
územní plán) asi věděl, že
to, co nám nyní předkládá,
by bylo na komisi vyvratitelné nebo alespoň vysvětlené.
Lidem, kteří materiál nečetli
lze ale namluvit cokoliv.
Nebudeme opakovat věci
z minulého čísla Zpravodaje,
ale chceme se vyjádřit k těm
záležitostem, které tam uvedeny nejsou:
■ zastavěná plocha objektů technologie, zásobníků, recyklace a administrativně-sociální zázemí (pro 5!
osob) je celkem 1000 m2. Pro
srovnání - Dobřejovický zámek v obci má zastavěnou
plochu 1200 m2.
■ ano Jesenice nesouhlasí, ale Modletice ani Herink
nemají námitek (uvedená
usnesení se netýká stávajícího umístění). Skutečně jsou
proti Čestlice a pro pobavení důvod: zvýšení dopravy
a hluku v Čestlicích — požadují proto protihlukovou
stěnu (!!!). U nich však všichni víme, o co ve skutečnosti

Pozemek, kde by měla stát betonárka
(stav v roce 2012)

jde, o co jde panu Sklenářovi ale nevíme.
■ je na tomto území problém pouze pro toho, kdo
tady žije krátce a nikdy tam
nebyl. Pozemek původně
kdysi dávno bonitní, je již
mnoho let zavezen do výšky
1 až 2 metrů zeminou smíchanou se stavební sutí s nálety křovin, proto již v minulosti byl zařazen jako plocha
pro zastavění. Kromě toho
již byl odňat ze zemědělského půdního fondu.
Běžte se tam podívat anebo se podívejte na přiložený
snímek tohoto pozemku
z roku 2012 — určitě bonita
nejvyšší kategorie.
■ reálná potřeba vody
pro betonárnu je průměrně
10 m3 za den, celkové množství odebírané vody nepřesáhne 500 m3 za měsíc a průměrná roční potřeba je uváděna 2500 m3 za rok a niko-

liv jak uvádí pan Sklenář
45 000 m3 za rok. Při jím uváděné spotřebě vody pro výrobu betonových směsí a tomu odpovídající kapacitě betonárny, by tato betonárna
musela plně nahradit výrobu
nejméně v oněch 16 betonárnách, které jsou v okruhu
do 20 km a tím pádem je přivést k bankrotu.
■ nesmyslným
údajům
pana Sklenáře týkajících se
kapacity betonárny a s tím
související potřeby vody pro
výrobu betonu odpovídají
i jeho nesmyslné údaje o dopravní zátěži, která podle
stanovení intenzit druhů obslužné dopravy bude činit
průměrně 16 a maximálně
48 aut denně.
Z hodnoty teoretické hodinové kapacity míchačky
nelze reálnou roční produkci
betonárny jako celku odvozovat. Jednak jde pouze

o jeden prvek celé betonárny, ale zejména by využití
této kapacity znamenalo
kontinuální provoz míchačky po celou provozní dobu
celý rok.
V betonárně přitom převažuje během pracovní doby
stav, kdy se „čeká na zákazníka” a žádné zařízení není
v provozu. Zájmem provozovatele však je, aby po příjezdu odběratele (nebo dopravce) byla minimalizována jeho
čekací doba, aU již při samotné výrobě směsi nebo při případném zdržení ve frontě.
Zdánlivě velký objem míchačky (a tím v důsledku
i hodinová kapacita) se při
výstavbě betonárny tedy volí
zejména z důvodu rychlého
namíchání jednotlivých dodávek, a tím zkrácení čekací
doby dopravců v betonárně.
Při objemu míchačky 1 m3
je zapotřebí pro naplnění
autodomíchávače o objemu
např. 6 m3 namíchat 6 záměsí, kdežto při navrženém objemu 2,25 m3 postačují pouze 3. Naplnění jednoho autodomíchávače tedy trvá
kratší dobu, což představuje
významnou úsporu času.
Dodávky na staveniště
jsou přitom požadovány
v přesný čas z důvodu navazujících technologií. Při betonáži některých konstrukcí
je podstatný kontinuální
přísun betonové směsi tak,
aby celá konstrukce byla
v co nejkratší době vybetonována a ne, aby část konstrukce již byla zavadlá nebo dokonce ztvrdlá v době,
kdy se přiveze další dodávka
betonu.
(Pokračování na straně 4)
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Život v obci
(Pokračování ze strany 3)

To má zásadní důsledky
pro
výslednou
pevnost
a spolehlivost konstrukce.
Je nutné zdůraznit, že
vlastní realizace betonárny
logicky nezpůsobí navýšení
poptávky po betonových
směsích, pouze budou obslouženi zákazníci, kteří by
využili služeb jiné betonárny v okolí.
■ nechceme nikomu vnucovat svůj názor, ale firma
České štěrkopísky je soukromý subjekt a je jen na jeho

Slovo zastupitele
Vážení čtenáři, a spoluobčané, reagovat na článek výše, bude poměrně jednoduché. Pro ty z Vás, kteří jste byli přítomni na jednání zastupitelstva
už
ani
nebude
potřeba.
Je třeba zmínit, že veškeré
informace v mém dopise
jsou podloženy dokumenty
a dostupnými podklady,
které najdete na
www.dobrejovicebezcenzury.cz,
nebo se na mne obraUte
a rád Vám je představím.
■
K zápisu ze stavební komise sdělím jen, že na tomto
jednání jsem vznesl mnoho
otázek a požadavků, které
v zápise nejsou uvedeny.
Zápis je podepsán pouze
panem Kappelem a panem
Krejčím a je velmi zvláštní,
že obsahuje závěr, který ani
není v souladu s průběhem
jednání, natož aby již konstatoval, že k zápisu se nikdo nevyjádřil.
Z tohoto důvodu jsem požádal s dostatečným předstihem pana Krejčího, aby
předložil zápis z jednání stavební komise k projednání

Informujeme vás

D

ne 31. 8. 2017 došlo
k vyhlášení programu „Výměna zdrojů
tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017–2019“.
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Díky tomuto programu si
mohou obyvatelé Středočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle
ČSN EN 303-5. Podpořena
tak bude realizace výměny
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Jde opravdu o betonárku?
rozhodnutí a jeho podnikatelské riziko, zda bude stavět v obci, kde je v okolí do
vzdálenosti 20 km 16 betonáren; jsme přesvědčeni, že
svůj byznys mají promyšlen.
Už není doba, kdy někdo určoval, kolik a kde má stát pivovarů, pekáren a podobně
– nebo se chceme vrátit?
Kromě toho: naposledy
tam na této ploše upravovali
a likvidovali stavební železo
(viz foto na předešlé straně) –
značně hlučný, prašný a dopravně náročný provoz (pa-

matujete si?). Něco podobného, bez možnosti ovlivnit to
z naší strany, tam může být
znovu. Územní plán tam
umožňuje provozy, které
nám mohou vadit výrazně víc
a nikdo nás o souhlasy žádat
nemusí. Ke skládce štěrku
a písku také nebyl třeba náš
souhlas.
Zopakujme si, co tam dle
ÚP může mj. být – sklady,
autoservisy, autobazary, komunikace a parkovací plochy
a dopravní zařízení, garáže,
spediční činnost, kompostár-

Kde je pravda
na zastupitelstvu obce, jako
bylo zatím vždy zvykem. Bohužel se můj návrh na jednání zastupitelstva nedostal
(proč?). Namísto toho byl do
jednání zařazen bod pana
Krejčího „Reakce na dopis
pana Sklenáře”.
Je zvláštní, že v rámci jednání ZO nám pan Krejčí čte
svůj osobní názor na korespondenci ze své schránky namísto seznámení zastupitelstva a občanů s průběhem
jednání stavební komise.
■
K následujícím bodům
článku uvedenému výše už
jen následující:
● Usnesení a písemná vyjádření obcí Modletice, Herink, Čestlice, a města Jesenice jsou platná a jejich zpochybňování je zcela zbytečné. Naleznete je na www.
dobrejovicebezcenzury.cz
● Rád bych doplnil že
k vynětí ze ZPF došlo až letos 29. 3. 2017 a nyní je již
majitelem pozemku spol.
České štěrkopísky s. r. o.
Zpochybnit postup vynětí
je vzhledem k termínům již
bezpředmětné a jediným

pozitivním snad tedy zůstává, že z vynětí ZPF obec
Dobřejovice obdrží nemalou
částku do rozpočtu obce (od
státu).
● V otázce vodního hospodářství je asi nejvíce nedostatků, ale zároveň i několik
faktů. Vodoprávní úřad Říčany je proti napojení betonárny na podzemní zdroje vody!
Město Jesenice je proti napojení technologického provozu
betonárny na veřejný vodovod! V závěru zjišUovacího řízení, který Vám doporučují
pan Kappel a pan Krejčí
k přečtení se proto prosím
soustře[te na stránku 6 (dole), str. 7 (Vypořádání), str.
18 (nahoře) a str. 20 (Vypořádání). Co dodat?
● Kapacita výroby je samostatnou kapitolou, kdy
namítám, že předkládat záměr (na základě kterého se
vydává rozhodnutí, zda proces EIA zahájit), který počítá
s 5% vytížením technologického zařízení je zcela účelový a má zajistit, aby proces
EIA nebyl zahájen.
Což se zatím investorovi
povedlo, ale lze využít ještě

na a podobně. Dovedete si
např. představit, kolik dodávkových aut navíc by projelo, kdyby tam bylo umístěno depo spediční firmy?
Snad jen tolik – Středočeský kraj vydal dne 1. 9. 2017
Rozhodnutí, ve kterém rozhodl podle §7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., že záměr..., visí na úřední desce
a je zveřejněno na internetových stránkách obce. Vřele
prostudování jeho 27 stran
doporučujeme.
Jiří Kappel,Jan Krejčí

Listárna
odvolání na Ministerstvo ŽP,
jako nadřízený orgán.

Závěrem:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice dne 21. 9. 2017 na
můj návrh, a po dlouhých
obstrukcích pana Krejčího
a pana Kappela schválilo
usnesení na jehož základě
vyhlašuje místní referendum
o otázce: „Souhlasíte s tím,
aby obec Dobřejovice bezodkladně podnikla veškeré kroky v samostatné působnosti,
aby nemohlo dojít k výstavbě
betonárny v katastrálním
území obce Dobřejovice?”, ve
dnech 20. a 21. října 2017,
tedy v době konání voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
PřijSte a rozhodněte.
Je zvláštní kolik úsilí věnují pan Krejčí a pan Kappel
tomu, aby prosadili zájem
společnosti České štěrkopísky, s. r. o. postavit betonárnu v naší obci. Právě a pouze
oni dva v konečném hlasování hlasovali proti mému návrhu na vyhlášení místního
referenda.
Martin Sklenář

Kotlíkové dotace pro občany
zdroje tepla na pevná paliva
s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování
biomasy, automatický kotel
na uhlí a biomasu či plynový
kondenzační kotel.
Dotace se pak nevztahuje
na výměnu kamen, krbových
kamen a krbů, a to i v případě, že slouží k primárnímu
vytápění objektu.
Finanční podpora může
dosáhnout výše 75 000 Kč až

120 000 Kč, a to podle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.
Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU
(ekodesign) pro nové zdroje.
K prokázání emisní třídy
1. a 2. je žadatel dále povinen přiložit k žádosti doklad
o kontrole technického stavu a provozu kotle. Jedná se
o revizní zprávu, kterou byli
všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300

kW napojeného do komína
a otopnou soustavu povinni
si nechat zpracovat do konce roku 2016.
Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze jej u zdrojů nahrazených před 31. prosincem 2016 zaměnit za jiný
doklad prokazující třídu
kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné
dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla

Dobřejovický zpravodaj

Kolik vlastně stál Spolkový dům?
Milí sousedé! Přijde vám
v pořádku, že se na Spolkový
dům utratilo o statisíce korun
více, než bylo schváleno
v rozpočtu obce? A že náklady na nějaký záměr násobně
překročí původně prezentovanou sumu?
Má se podobným způsobem
rozhodovat o pronájmu a rekonstrukci Zámku? Já si to nemyslím. A proto jsem se začal
zajímat o podrobnosti čerpání
nákladů na Spolkový dům.
Prošel jsem všechny veřejně přístupné dokumenty,
další jsem si vyžádal na obci
a účastnil jsem se i jednání
finančního výboru. A v čem
tedy podle mě tkví hlavní
problémy?
Začátkem loňského roku
se v Dobřejovicích za velkého zájmu nás občanů začala
příprava rekonstrukce objektu bývalé školky na Spolkový dům se hřištěm. V průběhu veřejného projednávání záměru se mnozí kriticky
vyjadřovali hlavně k tomu,
že se jedná o soukromý objekt a že přesto do něj obec
bude investovat nemalé peníze. Možná si vzpomínáte,
že na stránkách tohoto listu
byly tyto obavy vedením obce rozptylovány tím, že „odhad celkových nákladů je
cca 1 600 000 Kč, přičemž
předpokládáme, že při výběru dodavatele se podaří cenu
výrazně snížit“. Nic nepomáhaly dlouhé diskuze, ve kterých jsme upozorňovali na
nepřipravenost záměru, na

Listárna

podhodnocenou částku plánovaných výdajů, na řadu
výdajů, které při rekonstrukci a provozu Spolkového domu jistě nastanou, ale není
s nimi počítáno. Záměr byl
přesto většinou zastupitelů
schválen.
Nejen já, ale i někteří zastupitelé byli v polovině roku 2016 nemile překvapeni,
když při schvalování smluv
se stavebními firmami dostalo zastupitelstvo k projednání rozpočtové opatření navyšující výdaje na tento projekt o více než milion na
2 920 000 Kč. Tato částka pak
byla ještě v průběhu roku
dvakrát navyšována a na
konci roku 2016 činil schválený rozpočet na tento záměr 3 250 000 Kč.
A ještě větší překvapení
nás čekalo na začátku tohoto roku, když pan starosta
Kappel předložil zastupitel-

Dobrý den, dovoluji si reagovat na
dopis zaslaný panem Chvátalem.
Celkové náklady na vybudování spolkového domu činí 1 369 657 Kč, kde
z této částky bylo 147 525 Kč za vícepráce na sklepních prostorech, které
obec zrekonstruovala, to v projektu
nebylo ani v rozpočtovém opatření.
Výstavba Multifunkčního hřiště vyšla
na 1 953 486 Kč. V této částce jsou za-

hrnuté vícepráce, které činí 153 683 Kč.
Celkem vybudování SD a hřiště stálo
3 323 143 Kč. Je potřeba počítat že
z celkové částky bylo min. 300 000 Kč
za vícepráce, se kterými se v projektu
nepočítalo, takže nebyly na to schváleny finanční prostředky. To se pak
schválilo v rozpoč. opatření č.10.
Na 27. zasedání zastupitestva, které bylo 19. 1. 2017 bylo vzato na vě-

Středočeského kraje
stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že
je třída kotle neznámá.
Výměnu starého kotle na
ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na území Středočeského kraje, a to
pouze ve vybraných objektech, kterými jsou rodinné
domy, objekty k bydlení
a zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými jednotkami podle listu vlastnictví z Katastru nemovitostí.

stvu tabulku, z níž vyplývá,
že na Spolkový dům bylo za
předchozí rok vynaloženo
celkem 3 699 762 Kč, tedy
o několik set tisíc více, než
bylo schváleno.
Na základě tohoto zjištění
byl Finanční výbor následně
pověřen provést kontrolu.
Ještě koncem srpna (po půl
roce) nebyly žádné výsledky
kontroly k dispozici.
Rozhodl jsem se proto napsat dopis zastupitelům, ve
kterém jsem upozornil na neoprávněné navýšení výdajů
na Spolkový dům (viz výše),
ale i na nesprávné nakládání
s rozpočtem obce obecně.
Nakonec vznikla začátkem
září i zpráva finančního výboru, která měla být projednána na řádném jednání zastupitelstva 14. září.
Asi nejdůležitější zastupitelstvo v tomto volebním období
se ale nakonec nekonalo, pro-

Dotace se naopak nevztahuje na rekreační objekty.
Zásadní novinkou je také to,
že žádost o podporu se nově
podává pouze elektronicky.
Příjem žádostí bude zahájen
dne 4. 10. 2017 od 8.00 hodin
a ukončen 29. 6. 2018 ve 14.00
hodin, nebo do vyčerpání určených finančních zdrojů.
Všechny další informace se
můžete dozvědět na webových stránkách Středočeského kraje.

tože se omluvilo pět členů
a zastupitelstvo tak nebylo
usnášeníschopné. Je zajímavé, že se ještě nikdy nic podobného za 32 dosavadních
jednání nestalo – zastupitelstvo se většinou dosud scházelo v plném počtu, případně s maximálně dvěma nepřítomnými.
Je velká škoda, že pět zastupitelů nenašlo asi odvahu
obhajovat svá rozhodnutí
před sousedy. A že starosta
místo aby poděkoval občanům za zájem o dění v obci
začal lidi hned po ukončení
jednání vyhánět ze zasedací
místnosti.
Doufám, že na náhradní termín zastupitelstva 21. 9. přijde minimálně tolik lidí zapojit se do rozhodování v obci.
Protože právě zastupitelstva
jsou místem, kde se všechny
podobné důležité záměry projednávají a kde mají zaznívat
názory nás občanů.
Pravdivost výše uvedených
tvrzení dokládám podrobným popisem kauzy a odkazy
na písemné materiály, se kterými se můžete seznámit na
janchvatal.blogspot.cz
Jan Chvátal,
občan Dobřejovic,
chvataljan@seznam.cz

Slovo zastupitele

domí rozpočtové opatření č. 10, kde
konečná částka na SD a hřiště byla
3 711 762 Kč, došlo tam o navýšení
v částce 449 762 Kč.
Ano pan Chvátal má pravdu, že
částka byla čerpána vyšší, než bylo
rozpočtovými opatřeními schváleno,
ale bylo to koncem roku dorovnáno.
Nikdo si ty peníze neodvedl, byly použity na SD a hřiště.
Zbyněk Kudláček

Informujeme vás
Vzhledem k plánovanému rozšíření Jednotky
sboru
dobrovolných
hasičů Průhonice na
území obce Dobřejovice, vás oslovuji s nabídkou stát se členem
jednotky a pomáhat
a chránit občany a majetek vaší obce před
živly, které je mohou
ohrožovat.

Nabízíme:
■ příjemný kolektiv, práci s moderní technikou
a hlavně hrdost a radost
z dobře odvedené práce
při pomoci druhým.

Požadujeme
pro výjezdovou jednotku:
■ muže ve věku 18–40 let
■ dobrý zdravotní stav
■ zvládání fyzické a psychické zátěže
Těšíme se na Vás.
Jaroslav Komárek
velitel JSDH Průhonice

www.dobrejovice.eu
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Rozloučení
s létem

L

etošní Rozloučení s létem bylo
opravdu „vypečené“, tak by to
asi řekli Medvědi od Kolína. Ale to
předbíhám, musím pěkně po pořádku.

Stejně jako v minulém roce i tentokrát připravil na Rozloučení s létem
Spolek Vodník Dobřejovice závody
v rybaření.
Již před 9 hodinou ranní bylo u rybníka opravdu živo, malí i velcí rybáři se
zapsali u odborných porotců, vyhledali
si pro sebe to nejlepší místečko, kde
budou ryby zaručené brát a pak už jen
čekali na svůj úlovek.
Nejsem rybářka, nedokážu posoudit,
zda byl na rybaření ten správný den,
ale dle porotců, pana Standy Koláře,
Jaroslava Hájka a Pavla Janduse, kteří
v průběhu celého dne chodili nebo spíše pobíhali mezi rybáři, zapisovali a vyhodnocovali úlovky, byl den opravdu
úspěšný, neboU bylo vyloveno přibližně
420 různých ryb.
Všechny rybičky byly po přeměření
vráceny zpět do rybníka.

6

Zázemí pro posezení ve skále připravili a občerstvení celý den zabezpečovali členové Spolku Vodník. V nabídce
měli spoustu dobrot, např. uzené a grilované ryby, grilované maso, klobásy,
párek v rohlíku, pivo, limo, kávu a výborný koláč, prostě každý si mohl vybrat podle chuti.
Návštěvníci akce, kterých jistě i díky
krásnému počasí přišlo opravdu hodně, využili příjemného odpoledne

www.dobrejovice.eu

Rozhodně bylo i zde o zábavu postaráno, protože úkoly, které se musely
splnit jen a jen pomocí nohou, nebyly
vůbec jednoduché. Poznávání ryb, rybí
sudoku, „dooble“ s rybí tématikou
a hledání rozdílů na rybářských obrázcích také dobře zapadalo do tématu
celého dne.

k posezení ve skále a k popovídání se
svými přáteli, sousedy či známými, které již dlouho neviděli.

Nechybělo vyhlášení výsledů rybářské soutěže.
Na 4. místě s největším úlovkem přes
50 cm se umístnil pan Milan Dvořáček, 3.
místo obsadil pan Miroslav Masopust
z Herinka a 2. místo si vysoutěžili sourozenci Vašek a Kuba Dvořáčkovi a 1. místo připadlo s největším počtem úlovků
panu Romanu Süsmilichovi.

Doprovodný program připravila kulturní komise obce Dobřejovice. Dílnička malování rybiček, kterou vedla Niki
Justová, měla velký úspěch. Rybiček,
které do dílničky vyřezal pan Bohumil
Malý z Průhonic, bylo připraveno 90 ks
a po setmění jich zbylo jen pár.
Děti si v dílničce rybičky mohly vymalovat dle své fantazie, anebo se inspirovat připravenými obrázky a rozpoznávat jednotlivé druhy ryb.

K příjemné atmosféře přispěli pánové Jan Chvátal a Martin Hloušek, kteří
zahráli na kytary a zazpívali u ohně táborové písně. Ke kytaristům se spontálně přidal i Petr Buňata.
Na sklonku krásně prožitého dne nás
čekalo letní kino.
Měli jsme možnost zhlédnout dvě
pohádky o Medvědech od Kolína a celovečerní film Vinnetou, který do skály
jistě patří.

Na dalším aktivním stanovišti se malí i velcí návštěvníci setkali s Bosonohou stezku., kde si mohli vyzkoušet,
jak název napovídá, chůzi bosou nohou po kamínkách, dřívkách a dalších
předmětech.

Dle mého názoru, jsme si všichni, kdo
jsme se přišli do skály s létem rozloučit,
celý den užili a věřím, že se i příště sejdeme zase v tak hojném počtu.
Všem organizátorům moc děkuji za
přípravu, velmi si Vaší práce vážím
a návštěvníkům děkuji za úžasnou atmosféru.
Pavla Mikušková

Dobřejovický zpravodaj

Září v mateřské školce Korálek
P

Život v obci

rázdniny utekly jako
voda a Mateřská škola Korálek zahájila začátkem září nový školní rok.

Přivítala ve svých dvou třídách menší i větší kamarády, v celkovém počtu 52 dětí. Na každého z nich, čekalo v šatně malé překvapení
v podobě hračky ze stavebnice Lego Duplo.
Především mladší kamarádi, kteří do naší školky přišli
poprvé se během celého měsíce září postupně adaptovali
v novém prostředí, naučili se
orientovat v prostorách školky, seznámili se s novými kamarády a velmi dobře zvládli
každodenní rituály.
Paní učitelky z počátku
utřely pár slziček, když se malinko zastesklo, ale malí kamarádi, odloučení od svých
maminek a tatínků nesli velice statečně.
Velcí předškoláci byli svým
mladším kamarádům ochotně nápomocni. Pomáhali jim
nejen v jídelně, kde paní kuchařka pro všechny děti, vždy
nachystala výtečnou svačinku
či oběd, ale i na zahradě a při
odpoledním oblékání. Po
dvou týdnech v naší školce
neukápla ani slzička.
V tomto školním roce se
předškolních dětí nově týká
také jedna podstatná změna a to, že mají zavedenou
„povinnou školní docházku” do Mateřské školy. Dítě
předškolního věku, zde musí strávit denně minimálně
4 hodiny. Jinak je povinný
jeho zákonný zástupce, tzn.
rodič nepřítomnost svého
dítěte vždy písemně omluvit v „Omluvném listě”, který je k dispozici u paní učitelek ve II. oddělení.
V tomto měsíci za dětmi
zavítalo Divadélko Kůzle
s pohádkou „Potrestaná Lakota”. Děti se na chvíli ocitly
ve vesničce Podpěšín, kde
bylo chalup jako máku. Jen
v té jedné šišaté bydlel chudý Petr a v té druhé bohatě
zdobené zase bohatá Zorka.
Avšak byli z jedné vesnice
a tak se museli spolu naučit
vycházet, jako se tomu učí
všichni kamarádi ve školce.

Inzerce

Za kolektiv MŠ Jana Horká
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V

neděli 3. září se děti
rozloučily s letošními
letními prázdninami
a alespoň ještě na chvíli zahnaly starosti, které někdy
se zahájením školního roku
přicházejí. A jak jinak se
pořádně odreagovat než
bláznivě třeba ve světě pohádek.
Spolek Dobřejovický Čtyřlístek proto připravil další
ročník akce s názvem
Z POHÁDKY DO POHÁDKY.
Do Dobřejovic letos přijel
Večerníček a přivezl několik
pohádkových přátel. Už při
příchodu na fotbalové hřiště, kde to začínalo a končilo, všechny přivítal Maxipes
Fík a Ája, a když otevírali
vrátka do Pohádky, nabádali k opatrnosti.
Každý pohádkový hrdina
si tentokrát pro děti připravil svoji nejoblíbenější scénu. V lese Řáholci číhal
Rumcajs s Mankou. Nejmilejší je Rumcajsovi jeho
bambitka, a protože nepřijel Cipísek, dal důvěru dětem, aby mu bambitku
správně naládovaly střelným
prachem a žaludem.
Bob a Bobek jen tak nemohou zapomenout na
slavné okamžiky, které trávili na ledové ploše při mistrovství světa v hokeji v Praze, a tak si přivezli branku,
do které se děti pokoušely
vstřelit gól.

Z pohádky do pohádky

s Večerníčkem

Malá čarodějnice přiletěla
s kotlíkem a recepty na nejoblíbenější lektvary (Na zlé
sny, Prdící, Na bláznivý tanec), které s dětmi uvařila.
Víla Amálka naučila děti myslet na druhé tím, že pro veverky na zimu vrátily šišky na
stromy. Děda Lebeda tentokrát zhluboka nehloubal, ale
společně s Jájou a Pájou učili
děti skákat z kamen do kalhot a některé z nich to zvládly „…napoprvé jako Pája ...“.
Zato u Macha a Šebestové
šlo o život, kdo nebacil bacila dost rychle, hrozilo mu
nakažení angínou. Nakonec

to zvládli všichni a za odměnu bylo možné vyslovit pohádkové přání do Kouzelného sluchátka. Makovou panenku bylo třeba zachránit
z listu leknínu uprostřed jezera, protože motýl Emanuel už měl unavená křídla.
A na závěr přišlo sladké
vloupání do cukrárny pod
vedením Včelích medvídků.
Začalo se lekcí létání, pak
bylo třeba se prokousat obří
kremrolí, skočit přes bonbón
a nakonec sladká odměna
v podobě domácí kremrole
a lízátka. S úspěchy na cestě
Pohádkou se děti podělily

s Krakonošem, který si na
pomoc přivedl Anče.
Nechyběla odměna pro
všechny, kdo do své pohádkové knihy nasbíral úsměvná
razítka. Kdo se unavil, mohl
se posilnit, a kdo měl dostatek síly, mohl si odnést vlastnoručně vyrobenou čepici
pro Večerníčka nebo věneček Víly Amálky.
Počasí se tentokrát mračilo
celý den a nakonec poslední
účastníky vyprovodilo krátkou dešUovou přeháňkou. …
a všechno dobře dopadlo,
tak zase napřesrok.
Spolek Dobřejovický Čtyřlístek

Připravujeme: kroužek kreativní jógy pro děti (6–10 let)
Každé úterý od 14.30 do 15.15 hodin ve Spolkovém domě, Dobřejovice.
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Na hodinách jógy se zaměřujeme na
protažení a zároveň posílení svalových skupin, které pak souvisí se
správným držením a fungováním těla.
Děti se naučí pracovat s rovnováhou, lépe se soustředit na věci které

www.dobrejovice.eu

dělají a take uvolní své tělo a mysl.
Cvičení je vhodné pro děti, které nemají rády soutěžení a konfrontaci, ale
také pro sportovce kteří se potřebuji
po tréninku protáhnout a zbavit se případných svalových disbalancí.

Začínáme 10. 10. 2017 jedná se
o 15 lekcí. První pololetí končí 30. 1. 2018
■ Cena 1400 Kč
■ Více informací na www.malyjogi.cz
776 633 974
lipota@email.cz

☎

Dobřejovický zpravodaj
Život v obci

Dobřejovický Burgerfest

T

rochu upršené sobotní
odpoledne v Dobřejo
vicích se proměnilo
v příjemné sousedské setkání na návsi. Letošní Burgerfest, který pro vás připravil
spolek Moderní Dobřejovice
se opět povedl.
Soutěže o NejBurger se
účastnili čtyři grilovací posádky a pod dohledem odborné
poroty připravili na grilu
opravdu lákavé kousky. Každá soutěž má svého vítěze.
NejBurger se povedl Jurajovi
Ilnickému a stal se tak letošním králem grilovací soutěže.
I ostatní soutěžící Lucia, Jitka a Markéta dostali pochvalu od poroty, zvlášUe za řadu
opravdu domácích přísad.

Krocení bizona bylo letos
pro hrdiny, protože lehké
namočení texasek se nevyhnulo nikomu. Pro statečné
děti byla připravená odměna
a dospělí sklidili potlesk. Letošní vítězkou rodea se stala
Iveta Stehlíková a brala bank
Z Burgerfestu odcválalo
také 40 koňů, které si děti
mohly v rámci akce vyrobit.
Milovníky motorek potěšil
pohled na americké motocykly značky Indian.
Večer uzavřela kapela Kuple, která roztancovala i kdejakého barového povaleče.
Doufáme, že jste si pochutnali a uvidíme se třeba na
Halloweenském halali 20. října v 17.00 h ve Spolkovém
domě v Dobřejovicích. Bude-

me dlabat dýně, soutěžit,
a pro děti a později i pro dospělé bude připravena strašidelná diskotéka.

Další fotografie najdete na
www.modernidobrejovice.cz
Děkujeme za vaší podporu.
Vaše Moderní Dobřejovice

Sociální sítě, vy a vaše děti

P

ro dnešní děti je existence internetu a sociálních sítí stejně
normální, jako pro nás bylo
nedělní Studio Kamarád, a považují
za přirozené, že je budou používat.
Nebojte se toho, ale dodržujte tato
pravidla.

NEZAKAZUJTE - nevěřte tomu,
že kdybyste dětem sociální sítě zakázali, budou na tom líp. Bu[ se z nich
stanou outsideři, nebo je prostě budou používat dál, jen bez vašeho vědomí. S platnou Wi-Fi všude kolem to
není noc těžkého.
VYSVĚTLUJTE – vysvětlete dětem, jaká jsou s používáním sociálních sítí spojená rizika a že si na ně

musíte dávat pozor i vy sami. Chtějte
po nich, aby nikdy nezveřejňovaly
zneužitelné údaje, jako je adresa
a podobně.

POZOR NA FOTKY! – řekněte
dětem, že cokoliv zveřejní na webu,
si žije vlastním životem. I když to
náhodou jde časem smazat. Může se
stát, že jejich fotka například z opileckého večírku znovu vypluje na
povrch, až se budou ucházet třeba
o práci.
ZNÁMOSTI ZE SÍTĚ – bylo by
skvělé, kdyby vaše děti komunikovaly na webu jen s lidmi, které opravdu znají osobně, ale to je asi nedostižný ideál.

Informujeme vás

NEKONTROLUJTE – nesnažte se
udržet život dětí on-line pod kontrolou tím, že jim budete neustále prohlížet profily nebo dokonce prolomíte heslo. Raději jim nabídněte pomoc, kdyby bylo třeba, a klidně přiznejte, že občas taky tápete.
Připravila: Zuzana Dubská

www.dobrejovice.eu
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Spolkový
dům
Dobřejovice
Informace o kroužcích a akcích pořádaných ve
Spolkovém domě.
Pravidelně probíhá:
Výtvarka s Jiřinou Šubertovou: pondělí 16.30–18.00 h
pořádá Duha Dobřejovice
kontakt: duhadobrejovice@gmail.com
702 037 638
Jóga s Marmelou (dynamická vinyasa flow pro začátečníky
a pokročilé: pondělí 20.00–21.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
info@marmela.net;
602 358 686
Jemná HATHA JÓGA s Marmelou
(vhodná pro začátečníky i seniory): úterý od 9.00–10.00 h
kontakt: info@ marmela.net;
602 358 686
Výtvorka Marmela: úterý 14.00–15.30 h
kontakt: info@ marmela.net;
602 358 686
Tanečky Marmela: úterý 16.00–17.00 h
602 358 686
kontakt: info@ marmela.net;
Pilátes Dynamic s paní Zuzanou Novosadovou:
úterý 18.30–19.30 h; kontakt:
776 296 002
Děti s maminkou, ta_kou či babičkou cvičí, tvoří a hrají
divadlo: každou středu od 4. 10. od17.00 h se spolkem Moderní Dobřejovice;
kontakt: info@modernidobrejovice.cz
Jóga pro začátečníky s paní Táňou Lipowskou:
přij[te si zdravě zacvičit, posílit si „štíhlé svaly“, příjemně
se protáhnout a zrelaxovat.
středa 19.00–20.00 h, informace na www.malyjogi.cz;
kontakt: lipota@email.cz;
776 633 974;
Tanečky s Marmelou (hravé minidisco pro děti od 4 do 8 let):
čtvrtek 16.00–17.00 h
kontakt: info@ marmela.net;
602 358 686
Jóga s Marmelou (dynamická vinyasa flow pro začátečníky
a pokročilé: čtvrtek 20.00–21.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
info@marmela.net;
602 358 686
Obecní knihovna vedená paní Vlastou Marcinkovou:
pátek 15.00–17.00 h
Keramika s Niki Justovou - pro všechny zájemce bez omezení
věku: nově úterý 18.00–19.30 h;
pátek 16.00–17.00 a 17.30–19.00 h
O podzimních prázdninách 26.–29. 10. se kroužky nekonají
TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA keramické sobotní dopoledne 21.
10. od 10.00–12.00 h počet míst je omezený, místo je nutné rezervovat SMS
736 489 162 nebo e-mailem
kontakt: niki.justova@duhovylabyrint.cz
niki.justova@seznam.cz

☎

☎

☎
☎
☎
☎

☎

☎

☎

☎

Sousedská kavárna:
otevřeno: po až so 15.00–20.00 h
dále podle potřeby pořádaných akcí
602 371 492
kontakt

☎

Na co se můžete těšit v nejbližších dnech
14. 10. 2017 – Workshop Pranayama (dýchací techniky)
a Hatha yoga 8.00–10,00 h
kontakt: info@ marmela.net;
602 358 686
20. 10. 2017 - Halloweenské halali – od 18.00 h dlabání dýní
se soutěží o nejdýni a strašidelná diskotéka pro děti
a později i pro dospělé.
Pořádá spolek Moderní Dobřejovice, kontakt: info@modernidobrejovice.cz
21. 10. 2017 - TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA s NIKI JUSTOVOU
tentokrát keramické sobotní dopoledne 10.00–12.00 h
počet míst je omezený, místo je nutné rezervovat sms
nebo e-mailem niki.justova@duhovylabyrint.cz
736 489 162

☎

☎

Multifunkční hřiště
10

■ Volejbal pořádaný spolkem Dobřejovický Čtyřlístek
každé úterý od 18 h
■ V hodinách, kdy není hřiště rezervované, je vstup na
hřiště volný.

www.dobrejovice.eu

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

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

Modletický Špacír

V

minulém čísle Dobřejovického Zpravodaje jsme avizovali, že se dne 14. října
2017 uskuteční Modletický Špacír.
Tento ročník Špacíru
bude výjimečný v tom, že
obce Dobřejovice, Herink
a Popovičky přijaly pozvání od Modletic a společně
jsme připravili trasu napříč všemi obcemi.
Celá trasa má asi 10 km,
je naplánovaná tak, aby
byla bezbariérová, schůdná i s kočárkem nebo na
odrážedle pro malé děti.
Samozřejmě i na bezpečnost při přecházení komunikace II/101 jsme mysleli
a požádali o asistenci
Obecní policii Vestec.
Pro ty z vás, kteří budou chtít vycházet už
z Modletic je start naplánovaný na 10 hodin
z nádvoří zámku v Modleticích, zámecká kavárna bude otevřená již od
9 hodin.
K dopravě do Modletic
je možné využít autobus
363, který jede z Dobřejovic v 8.42 hodin.
Trasa povede okolo tenisových kurtů pod Pražským okruhem do Dobřejovic ulicí Na Průhoně ke
Spolkovému domu v ulici
U Kapličky.
Od Spolového domu
budeme vycházet přibližně v 10.30–10.45 h,
půjdeme ulicí U Kapličky, přejdeme Košumberk
a budeme pokračovat
ulicí K Lesíku, lesíkem až
k rybníku Skalník.

Vy, kteří si budete chtít
projít o malinko delší, ale
jistě zajímavou trasu,
můžete pokračovat ulicí
U Křížku, Vačkářovou
a sejít do lesíku po nově
vybudovaném
schodišti
a pokračovat k rybníku.
Ve skále bude pro
všechny návštěvníky připraveno malé pohoštění
na posilnění a turistická
známka.
Po projití rekreační zóny u Skalníka budeme
pokračovat v 11.30 hodin
okolo váhy do Herinka.
Tam už se ujímá štafety
Špacíru obec Herink.
Z Herinku budeme pokračovat přes Chomutovice do Popoviček, kde je
naplánovaná další zastávka s pohoštěním.
Z Popoviček půjdeme
po louce směrem na
Modletice, kolem kapličky a školy až do zámeckého sálu, který je cílem celé trasy.
Trasa je odhadována na
4–5 hodin chůze, nepodceňte
dobrou
obuv
a vhodné oblečení. Jak se
v dnešní době říká, není
špatné počasí, ale špatné
oblečení.
Špacír je úžasnou příležitostí potkat se s přáteli
ze sousedních obcí, poznat nové sousedy a prohlédnout si, co je v našich
obcích nového a to vše
při nejzdravějším pochybu - chůzi.
Moc se na vás těší zástupci kulturních komisí
obcí MDHP
Pavla Mikušková

Dobřejovický zpravodaj
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Paddle jóga

N

a Skalníku jste mohli několikrát během léta
spatřit skupinku odvážlivců, kteří se zúčastnili
lekcí paddle jógy pod vedením lektorky Marmely. Paddle jóga je kombinací paddleboardingu
a jógy.
A co to je vlastně paddleboard? Správně se nazývá
ISUP, což je anglická zkratka: Inflantable Standing
Up Paddleboard, v překladu: nafukovací prkno, na
kterém stojíme. A stát na něm není zrovna lehké, je
nutné zpevnit spoustu svalů v těle, a což teprve cvičit
na něm jógu. Všichni jogíni a jogínky šli do všech pozic naplno i za cenu vykoupání. Když se na lehce nestabilní ploše objevíte a zapojíte, zapojíte všechny
svaly v těle.
Bylo velice přijemné cvičit uprostřed rybníka, pozorovat kapry, kačeny, volavku či hladinu nahoře a nebe
dole v pozicích hlavou dolů. Na závěr vzkaz od lektorky všem zúčastněným: děkuji vám všem, byli jste skvělí
a za necelý rok znovu nashledanou na vodě! :-)

Kontakt: Marmela ☎

602358686,
www.marmela.net

Lekce jógy se konají ve Spolkovém domě
v pondělí a čtvrtek od 20.00 h, v úterý od 9.00 h.
Martin Čmolík

FOTBAL
Hurá na
fotbal

FK Sokol Dobřejovice

Hurá na fotbal!
V

Výtvarka
pro malé i větší děti

měsíci srpnu sehráli naši fotbalisté dva zápasy.
Áčko prohrálo v Pacově 0:2 a Béčko remizovalo
ve Všestarech 3:3. PřijSte povzbudit naše hráče.

Každé pondělí
16.30–18.00 hodin

Zde je pozvánka na domácí zápasy v měsící říjnu:
Neděle 1. 10. 2017 v 16.00 hodin

Dobřejovice B - Senohraby B

Neděle 8. 10. 2017 v 16.00 hodin

Dobřejovice A - Kamenice A

Neděle 15. 10. 2017 v 15.30 hodin Dobřejovice A - Velké Popovice
Neděle 22. 10. 2017 v 15.30 hodin
Neděle 29. 10. 2017 vi 14.30 hodin

Dobřejovice B - Lojovice
Dobřejovice A - Mirošovice
Martin Čmolík

kontakt: duhadobrejovice@gmail.com ☎ 702 037 638

T

vořivý ateliér, ve kterém mají děti možnost
kreslit, malovat a pracovat s různými materiály
pod vedením malířky a grafičky Jiřiny Šubertové.
Při výtvarné činnosti rozvíjí děti svoji osobnost, kreativitu,
fantazii, jemnou motoriku a schopnost spolupracovat
s ostatními.
Naším cílem je seberealizace dítěte. Témata se odvíjí od
ročního období. Práce bude připravena pro všechny věkové kategorie.
■ Kdy: pondělí 16.30–18 hodin
(možnost vyzvednutí dětí ze školky v Dobřejovicích
a předání zákonným zástupcům po skončení ateliéru)
■ Kde: Spolkový dům Dobřejovice (ulice U Kapličky)
■ Cena: příspěvek na materiál
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Důležité státní úřady

Důležitá číslavvvv
Porucha vody
a kanalizace
840 111 322

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

Porucha elektřiny
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
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)

Divadelní sezóna začala
PojSte s námi do divadla, neseSte doma

P

rezentovanou nabídku
návštěvy divadla na
Fidlovačce na představení Jeptišky, využilo
v září 8 zájemců z obce.
Muzikálová komedie pobavila všechny diváky a splnila nad očekávání herecké
výkony hostující Zory Jandová dále Sandry Pogodové,
Ludmily Molínové a dalších .
Představení Jeptišky zůstává v programu divadla
nadále a vřele doporučuji
zhlédnout tento jedinečný
divadelní kus.
Velké poděkování patří
Mgr. Libuši Charvátové za
obětavou organizaci, zprostředkování vstupenek za
poloviční cenu a dokonce
odvoz do divadla. Všichni
jsme byli nadmíru spokojeni. Divadelní sezóna začala
– využijte toho také!
Zuzana Dubská
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Nabídku divadelních představení najdete na stránkách:
http://www.kompasduha.cz/

www.dobrejovice.eu

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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