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ulturní komise má
za sebou první rok
práce. Můžeme tedy rekapitulovat, co se
nám povedlo a na čem
ještě musíme zapracovat.

Velkou část akcí, které
v uplynulém roce v naší obci proběhly, pořádaly nově
vzniklé spolky. O těchto akcích se můžete dočíst na jejich webových stránkách .
Také soukromé subjekty se
zasloužily o kulturní dění.
Připomeňme si již tradiční
Masopust, který připravují
manželé Lidka a Milan Dvořáčkovi za vydatné účasti našich spoluobčanů.
Čarodějnice připravil ve Skále pan Stanislav Bezouška se
svými přáteli.
Ke Dni matek připravila paní Blanka Rejšková s dětmi,
které se v knihovně po celý
rok scházely ve čtenářském
klubu, divadelní představení
pro maminky a babičky.
Na sklonku roku patřila
Skála Reji čertů, nad nimiž
držela dohled paní Kateřina
Krejčí. A nesmíme zapomenout na Mikuláše. Ani ten se
však neobešel bez asistence,
kterou zabezpečují manželé
Jana a Vladimír Cirkovi.
Myslivecké sdružení pořádalo pro své spoluobčany
myslivecký bál a Martinské
posvícení, spolek rybářů pro
nás připravil závodní rybaření při příležitosti otevření
zrekonstruované Skály a také se postaral o kapry na vánoční stůl. Všem pořadate-

lům, kteří se o přípravu akcí
zasloužili moc děkuji.
A o co se zasloužila kulturní komise ve spolupráci s obcí? Především jsme oslovili
sousední obce s nimiž bychom chtěli spolupracovat na
poli kultury, sportu a v oblasti
sociální. Ve spolupráci s obcemi Herink, Modletice a Popovičky vznikl společný Kulturní
kalendář, který umožňuje
lepší plánování a koordinaci
jednotlivých akcí. Ty se pak
mohou lépe rozložit v čase
a občané mají možnost navštívit i akce jiných obcí.
■ Vznik společného kalendáře a jeho uveřejnění na adrese www.zakulturou.jdem.cz
umožní občanům spolupracujících obcí snadno a rychle
zjistit, co se děje v okolí.
■ Další společnou akcí (již
podruhé) bude Karneval a Taneční večer pro dospělé. Tyto akce v loňském roce pořádaly Dobřejovice a pro letošní rok převzaly štafetu Modletice. Termín byl stanoven
na 9. dubna 2016.
■ Novinkou bude pořádání
divadelního představení Tonka
Šibenice se skvělou Jitkou Sedláčkovou a Ivetou Duškovou
v hlavní roli (režie Jaroslav
Dušek). Obě herečky slíbily
po představení i besedu s diváky. Představení je připraveno rovněž ve spolupráci
s okolními obcemi a Modletického zámku na 3. března
2016. Přij<te společně s námi
prožít neobyčejný zážitek. Je
na co se těšit.

Velkou radost máme z obnovení tradice Vítání občánků. Nově se pokoušíme pro
naše spoluobčany pořádat
Sousedské posezení.
Jako velmi prospěšnou akci vnímáme projekt Babičky
a dědečkové čtou dětem
v rámci Celé česko čte dětem, do kterého se naše mateřská škola zapojila.
Další novinkou v naší obci
bylo letní kino. V roce 2015
se promítalo po dětském dni
na fotbalovém hřišti. V letošním roce bychom promítání rádi opakovali.
Kino je pro mě nostalgická
záležitost, neboB v mém dětství jsme kino v Dobřejovicích měli. Promítalo se v tehdejší knihovně a také v tanečním sále Dobřejovické
restaurace.
Kulturní komise navázala
na již letitou tradici, kterou
je Vánoční setkání se seniory. O kterém jste si přečetli
v lednovém zpravodaji.
Osobně mě také těší setkávání s jubilanty, kterým si
dovolujeme přijít v jejich významný den osobně popřát.
V úvodu jsem mimo jiné
zmínila i sociální oblast. Kulturní komise navrhla a zastupitelstvo obce schválilo
zřízení sociálního fondu.
Jedná se o finanční prostředky, které by měly sloužit lidem, kteří se ocitnou
v životní tísni, například při
živelné pohromě. Moc nám
všem přeji, abychom se v takové situaci nikdo neocitl.

www.dobrejovice.eu

Úvodník
Podle společně schváleného kalendáře (naplánovala
KK spolu se spolky) se můžete těšit nejen na tradiční akce, ale i na mnoho dalších,
které připravujeme nově ve
„Skále“.
Co nás tedy letos čeká?
Masopust, Turnaj v pingpongu, Vítání občánků, Karneval
a Taneční večer, Čarodějnice,
Fotbalový turnaj žáků, Velikonoční výstava a dílničky,
Kulturní a sportovní akce ve
„Skále“, setkání Se Čtyřlístkem na rodičovské, Burza
dětského oblečení, Sousedská posezení s pozvanými
hosty, účast na akcích Celé
česko čte dětem, Den dětí
a mnoho dalších i ve druhé
polovině roku.
Je jasné, že se máme na co
těšit. Určitě se skvěle pobavíte, setkáte se sousedy a občany nejen Dobřejovic, navážete přátelství a dozvíte se
mnoho nového. Pokud budete mít čas a chuB do práce,
můžete se do pořádaných akcí aktivně zapojit. Přivítáme
dobrý nápad i přiloženou ruku k dílu. VždyB přeci společné cíle lidi nejvíce sblíží.
Pevně věříme, že bohatý
a pestrý život v obci přispěje
k lepšímu a zdravému využití volného času občanů Dobřejovic.
Pavla Mikušková,
kulturní komise
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Zprávy ze zastupitelstva
Zastupitelstvo se sešlo na
svém prvním letošním
jednání 28. ledna. Nejpodstatnější na tomto
jednání byly tyto body:

■ rozpočtová opatření
číslo 12 - plnění
rozpočtu v roce 2015
Bylo předloženo rozpočtové opatření číslo 12, které
upravuje rozpočet na rok
2015 (po provedených rozpočtových opatřeních) na
úroveň skutečných příjmů
a výdajů za rok 2015.
Z dokumentu vyplývá, že
proti schválenému rozpočtu
vč. rozpočtových změn na r.
2015 nebyly čerpány výdaje
a příjmy byly vyšší. Celkově
skončil rozpočet v roce 2015
přebytkem ve výši 6 370 841
Kč, o který se zvýší rezerva
obce.

■ záměr vybudování
společenských prostor
a multifunkčního hřiště
Byla prezentována studie
na vybudování společenských
prostor a multifunkčního hřiště v Dobřejovicích v ulici
U Kapličky v objektu číslo popisné 44 – bývalá mateřská
školka dnes Moderní kuchyně.
Vlastník nemovitosti je připraven pronajmout objekt obci
na období cca 15–25 let za navrhovanou cenu 35 000 Kč
měsíčně.
V nabízené nemovitosti, by
po určitých úpravách, vznikly
variabilní prostory vhodné pro
činnost spolků, obecní knihovny, vč. vytvoření čtenářského

Zeptali jsme se za vás
Velmi často občané Dobřejovic diskutují otázku,
proč se vlastně lidé v zastupitelstvu nedokážou
domluvit. Proč jeden
druhého osočují a nedokáží spolupracovat.
Spolurozhodování
bývá
na rozdíl od manželství
o rozumu a hledání společných řešení.
Zeptali jsme se tedy všech
zastupitelů:
1. Jak se Vám s kolegy (nejen) na zasedáních zastupitelstva spolupracuje?
2. Jaké hlavní problémy vidíte v rámci svých zkušeností
s prací zastupitele. Co pro
jejich řešení budete dělat?

Martin Čmolík

2

Z mého pohledu dobře.
Jen bych si přál, aby úcta

www.dobrejovice.eu

koutku, prezentace, prostory
pro setkávání občanů, výstavy
a jiné kulturní akce.
Kromě toho by umožnily
v obci i další činnosti, které
nebylo kde provozovat, jako
např. stolní tenis, šachy a podobně. Současně by bylo možno prostory nebo jejich část
pronajímat např. na rodinné
oslavy apod.
V přilehlé zahradě je možné vybudovat ohrazené multifunkční hřiště vhodné na tenis, basketbal a další sporty.
Celkové náklady na úpravu
prostor v objektu a vybudování hřiště by dle tabulek stálo
asi 1,6 mil. Kč (s DPH), přičemž je předpoklad při soutěži o dodavatele stavby snížení
ceny o cca 30%. Samozřejmě
je zde i možnost požádat
o dotaci, která je zejména
u hřiště reálná.
Uvedený odhad ceny nezahrnuje vybavení nábytkem
apod., povrchovou úpravu
hřiště a vybavení sportoviště.
V diskuzi vyjádřili svůj nesouhlas se záměrem pan
Sklenář a 3 účastníci jednání
z pléna. Nesouhlasná vystoupení se týkala zejména krátké doby na projednávání
projektu, není předloženo
alternativní řešení vytvoření
společenských prostor, údajně vysokých nákladů, prostory neumožní pořádání
plesů, karnevalů a setkání
seniorů, nebudou dostatečně využity, vlastnictví je lepší
než nájem, za 20 let bude
obec stát před stejným problémem jako dnes.
Pan Sklenář uvedl, že již

v minulosti předložil jiný návrh – odkup FK, který byl zamítnut. Kromě toho představil nový vlastní návrh objektu
postaveného na místě dnešního dětského hřiště před FK
a přilehlém parkovišti.
Po dlouhé diskuzi bylo přesto přijato usnesení, na základě kterého bude jednání
o předloženém záměru dlouhodobého pronájmu pokračovat. K záměru bude rovněž
svoláno veřejné jednání, o jeho datu budou občané informováni samostatně.

■ návrh na odvolání
předsedy kontrolního
výboru
Starosta a místostarosta navrhli odvolat předsedu kontrolního výboru pana Sklenáře
vzhledem k tomu, že za období od ustavení kontrolního výboru na zastupitelstvu dne
6. 11. 2014 do konání tohoto
zastupitelstva nebyla provedena ani jediná kontrola dle
§ 119 zákona o obcích. Pan
Sklenář se hájil tím, že dle jeho názoru kontroly byly vykonávány v souladu se zákonem.
Zastupitelstvo p. Sklenáře
z funkce neodvolalo přestože proti odvolání hlasovala
pouze 1 zastupitelka. Rozhodlo 5 zastupitelů, kteří se
hlasování zdrželi.

■ rozšíření otevíracích hodin úřadu pro veřejnost
Počínaje dnem 1. 2. 2016
se rozšiřuje provozní doba
obecního úřadu ve středu
o dobu od 9.00–12.00 hod.

Život v obci
■ ořezání památného
topolu
Z důvodu havarijního stavu památného stromu – topolu před fotbalovým hřištěm, dojde k jeho ořezání na
torzo, způsobem schváleným
Agenturou pro ochranu přírody a krajiny. Zásah bude
proveden certifikovanou firmou do 31. 3. 2016 a vyžádá
si krátkodobé omezení (hodinové) dopravy na Čestlické.
O přesném datu budete
informováni samostatně.

■ vedení kroniky
K datu 31. 1. 2016 rezignovala na vedení kroniky obce
stávající kronikářka paní Hrdinová. Přivítali bychom, kdyby
někdo z našich občanů o tuto
práci, jejíž tradice je více jak
stoletá, projevil zájem. Zájemci, ohlaste se prosím kdykoliv
na obecním úřadě.

■ zápach z komínů
Na konci jednání vystoupilo
několik občanů se stížností na
intenzivní zápach z kouřících
komínů, který je důsledkem
spalování nevhodných materiálů. S odbory životního prostředí na příslušných úřadech
bude projednán možný postup vůči těm, kteří tímto
způsobem výrazně negativně
ovlivňují ovzduší v celé obci.
Příští jednání zastupitelstva se koná 25. 2. 2016.
Jiří Kappel, starosta

Odpovědi zastupitelů
a respekt k názoru druhých
byly bez osobních výpadů.
Snažím se zachovávat věcnost jednání, jsem připraven
k případným kompromisům
a nadále se podílet na úplném
informování našich občanů.

Pavel Brotánek
S kolegy se mně spolupracuje velice dobře. Nesdílím
názor, že se zastupitelé nedokážou domluvit. Pokud by
tomu totiž tak bylo, pak by
se neschválilo žádné usnesení. A to se neděje.
Jsou rozhodnutí jednoznačná, ke kterým není
v diskuzi žádná připomínka.
Projednávají se ale samozřejmě i takové materiály,
na které má každý zastupitel jiný názor.
V těchto případech je třeba zvážit pro a proti a roz-

hodovat co nejvýhodněji. Samozřejmě je na každém zastupiteli, aby na základě
svých argumentů přesvědčil
ostatní či uznal lepší návrh
(připomínku), aby na základě těchto argumentů a připomínek vzniklo co nejlepší
společné řešení.
Chápu,
že
občanům
mnohdy připadá, že se nedokážeme domluvit.
Někteří zastupitelé totiž
přednesou svoji připomínku
nebo jiný návrh, ale nepřesvědčí o vhodnosti svých argumentů ostatní, přijaté
usnesení jim připadá nesprávné a zdá se jim, že není
ideální. Proto pak začnou
osočovat ostatní bu< ve
zpravodaji, nebo jiným způsobem. Tito zastupitelé se
pak zákonitě brání těmto

nařčením a vzniká „dojem
hádek“.
Jako jediný problém v práci zastupitelstva vidím v projednávání neodkladných návrhů, které nejsou na programu jednání a jsou nám
předloženy až na zastupitelstvu, či v den konání zastupitelstva.
Je nemožné si k těmto bodům vyžádat dodatečné
podklady či informace. Není
čas na dostatečné prostudování a je pravděpodobné, že
bychom mohli všichni něco
ve spěchu přehlédnout.
Z tohoto důvodu budu více apelovat na starostu, aby
nás informoval s předstihem.
Doufám, že neodkladné návrhy budou předkládány
opravdu jen výjimečně.
Připravila redakční rada
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Slovo zastupitele
Vážení občané,
členové Redakční rady navrhli pro zastupitele obce do
nové rubriky „Slovo zastupitele“ následující témata, které jsou aktuálně k diskuzi.
Otázky uvedené za tématem jej pouze rozvíjí a ukazují, co nás k formulaci a výběru témat vedlo.
Zastupitelé mají možnost
se vyjadřovat k libovolnému
počtu témat.
Pokud vás, občany Dobřejovic, uvedená témata inspirují k dalším otázkám, námětům nebo návrhům na

zlepšení dění v obci, je vaše
iniciativa vždy vítána.
Uvádíme proto přehled témat pro jednotlivé měsíce
včas, abyste měli dostatečný
časový prostor se k vybranému tématu vyjádřit.
Své otázky, náměty, vyjádření a připomínky zasílejte,
prosím, na e-mailovou adresu zpravodaj@dobrejovice.eu
nebo pošlete poštou či doručte na obecní úřad.
■ V tomto čísle zpravodaje
se mohli zastupitelé vyjadřovat k tématu Kulturní a sportovní akce v obci: V obci se
pořádá mnoho zajímavých
společenských,
kulturních
a sportovních akcí. Je jich dostatek? Nejsou jednostranně

zaměřené? Jaké akce postrádáte? Jaké další akce byste
rádi uspořádali? V jaké oblasti byste uvítali užší spolupráci
s okolními obcemi? Co si myslíte o spolupráci jednotlivých
spolků v obci a o podpoře jejich akcí ze strany zastupitelstva? Je dostatečná?

J

sem rád, že se v naší
obci pořádá stále
více společenských,
kulturních a sportovních
akcí, které obohacují
náš život. Tradiční obecní akce se rozšířily.
Předloni přišly s novými
nápady a iniciativami
Moderní Dobřejovice.

V minulém roce obnovil
svou činnost Dobřejovický
Čtyřlístek a i Vodník přispěl
s novými nápady. Potěšující
je, že se myslí na všechny věkové skupiny, na celé věkové
spektrum. Začala i spolupráce s okolními obcemi. První
vlaštovkou byl karneval pro
děti a brzy budou následovat další.
Já sám se budu na přípravě
a průběhu stávajících i nově
vznikajících akcí nadále podílet. Ale jak se říká, “nikdy není dost”. Možná, že se podaří
ještě něčím dalším příjemně
překvapit, neboB obohacování života v obci by měl být nikdy nekončící proces.
Martin Čmolík

Témata pro další měsíce:
Březen
Bezpečnost a kriminalita
v obci:
Od dubna by měla platit
nová smlouva s policií. Co
od ní očekáváte? Co by měla přinést občanům Dobřejovic?
Myslíte si, že příslušná
smlouva a z ní vyplývající
povinnosti obecní policie
pomohou zvýšit bezpečnost
v obci, nebo si myslíte, že
by byla vhodnější jiná opatření?
Co byste udělali pro zvýšení bezpečnosti a snížení kriminality v obci Vy?

Duben
Průhonický park a místa
k rekreaci v obci a jejím
okolí:
Vzhledem k pokračující výstavbě nejen v Dobřejovi-

K

aždá obec by měla
nabízet svým občanům a návštěvníkům nejen kvalitní bydlení, ale i rekreační, kulturní a sportovní vyžití.

V každém ročním období
by měl občan najít v obci
nebo blízkém okolí vhodnou
aktivitu pro volný čas a zdravý životní styl.
Spolky mají v obcích nezastupitelnou roli v kulturní,
sociální, vzdělávací i sportovní oblasti. Na jejich činnosti se podílí mnoho dobrovolníků z řad občanů a jejich zapojení do činnosti určitě přispívá k aktivnímu
životnímu stylu.
Komunikace mezi lidmi, je
to nejdůležitější a hlavně to
nejtěžší. Zkušenosti i z okolních obcí ukazují, že je velmi obtížné hledat kompromis pro shodu. Každý má
svou pravdu, jiný úhel po-

cích, ale i okolních obcí, ubývá zelených ploch a míst,
kam zajít na procházku. Jak
se díváte na smlouvu s Průhonickým parkem?
Je v obci a jejím okolí dostatek míst k rekreaci a volnočasovým aktivitám? Co
považujete za klíčové v této
oblasti?
Jaká omezení vyplývají
z nedořešených církevních
restitucí při snaze obce
o rozšíření zelených ploch
a míst určených k rekreaci
a volnočasovým aktivitám?
Kam chodíte s dětmi, se
psem či se známými na procházky?
Považujete v této oblasti
za účelnou bližší spolupráci
s okolními obcemi? Pokud
ano, tak na jaké úrovni?
Koordinace projektů, které
mohou být financovány
z různých fondů a dotací?

hledu a jiné priority. Co jeden vidí jako velmi dobrý
nápad, druhému připadá jako nejhorší řešení, které by
se mělo realizovat. Umění
domluvit se nejen v zastupitelstvu, potvrdil v naší obci
i rok 2015.
Obec Dobřejovice zatím
nemá zvláštní prostory pro
konání sportovních, kulturních a společenských akcí,
ale v loňském roce se ukázalo, že poradit si určitě všichni, kdo chtějí, umí. Akcí bylo
opravdu velmi mnoho a některé větší obce by nám určitě náš bohatý „vesnický“ život mohly závidět.
Přesto vhodné prostory pro
společenské, kulturní a sportovní vyžití občanů v obci
rozhodně chybí. Jsou pro zastupitele obce a občany Dobřejovic opravdu prioritou?
V Dobřejovicích pracuje
momentálně 5 spolků. Spolupracovaly hlavně na ak-

Společná domluva na úpravě územního plánu v místech, kde se stýkají katastry
obcí?

Květen
Rekreační zóny v obci
a jejím okolí II :
Navazuje na předchozí
téma, očekáváme velký zájem o toto téma: Další možné otázky. Které otázky
v této oblasti považujete za
klíčové?
Co by mělo být prioritou
obce, které rekreační zóny,
jakého typu?
Kde si myslíte, že je
i s ohledem na územní plán
a další plánovanou výstavbou
vhodné
vybudovat
rekreační zóny?
Je třeba tuto skutečnost
reflektovat v územním plánu obce, nebo jej považujete za dostatečný?

Červen
Zklidnění dopravy v obci:
Co podle vašeho názoru
nejvíce pomůže zklidnění
dopravy v obci?
Co/Kdo se podle vašeho
názoru nejvíce podílí na nárůstu dopravy v obci?
Jak byste dopravní situaci
v obci řešili?
Na jaké úrovni probíhá
spolupráce obce v této otázce s okolími obcemi? Bude
s ohledem na další plánovanou výstavbu v okolních obcích spolupráce v této oblasti intenzivnější?
Jaké mají okolní obce zkušenosti se zklidňováním dopravy, jsou při diskusích a plánování zklidnění dopravy v Dobřejovicích dostatečně zohledňovány jejich zkušenosti?
Z čeho bude zklidnění dopravy v obci financováno?
Redakční rada

Kvalitní bydlení,
ale i rekreační, kulturní
a sportovní vyžití
cích, které zaštítila obec
a pak pořádaly svoje vlastní
akce pro vlastní příznivce.
Všechny akce, které v obci
proběhly, byly rozhodně velmi dobře připravené, měly
hojnou návštěvnost a každý
občan si určitě ze široké nabídky mohl vybrat.
Zastupitelstvo obce rovněž
podpořilo činnost spolků cílenými dotacemi a finančními dary na základě žádostí.
Finanční podpora zájmové,
kulturní, sportovní i spole-

čenské činnosti již byla i na
základě zkušeností z roku
2015 naplánována do rozpočtu obce na rok 2016.
Možnost výběru akce podpořila i informovanost občanů
(zpravodaj, letáky na vhodných místech a webových
stránkách nejen obce Dobřejovice, SMS) a intenzivní spolupráce mezi obcemi. Občan
Dobřejovic se tak dozví
i o akcích, které pořádají vedlejší obce a jejich spolky.
Připravila redakční rada

www.dobrejovice.eu
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LEDEN v mateřské škole Korálek

N

ový rok jsme ve
školce odstartovali první pondělí v měsíci oblíbenou
akcí „Česko čte dětem”.

Výtvarně zpracovaly děj pohádky.
Jelikož stále nepřicházela
sněhová nadílka, společně
jsme si vyrobili kouzelného
sněhuláčka, který umí přivolat i vánici a konečně si děti
mohly užívat sněhové radovánky na školní zahradě.
Během měsíce se děti připravovaly na zápisy do I.tříd
ZŠ. Zápis do naší mateřské
školy se oproti loňsku posouvá na měsíc duben. Bude
upřesněno v příštím čísle
zpravodaje.

Jelikož to bylo poslední
čtení, ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se na akci
podíleli.
Leden byl měsícem klidu,
kdy jsme ještě vstřebávali
vánoční zážitky. V druhé polovině do školky zavítalo
Duhové divadlo s pohádkou
„O dvanácti měsíčkách.”
Představení mělo úspěch
a děti se aktivně zapojily.

Za kolektiv MŠ Korálek
Lenka Macháčková

PRVNÍ ROK za námi
Dne 1. února 2016 nám s oddílem začíná jarní část sezony, píšu
to už dnes jako samozřejmost,
ale když jsme se s některými hráči viděli 13. ledna roku 2015 poprvé, byl tento článek pro nás
tak trochu sen.
Už něco přes rok máme u nás v obci
opět fotbalový mládežnický tým, který
dnes disponuje hráči do třech věkových kategorií a já věřím tomu, že
možná mezi těmito dětmi bude nový
Rosický nebo třeba spoustu oddaných
klubistů, kteří jednou zařídí našemu
klubu úspěšnou budoucnost.
To vše chceme potvrdit naší první sezonou pod hlavičkou fotbalové asociace, a to je momentálně téma, které řešíme v těchto dnech s vedením klubu.
Věřím, že po doladění všech detailů,
budeme moci konečně použít dotaci od
obce a chystaným turnajem na jaře odstartovat novou éru mládežnické kopané v Dobřejovicích.
K tomu všemu mi dopomohl i skvělý
člověk a také trenér Štěpán Pittauer,
který se Vám představí sám:
Jmenuji se Štěpán Pittauer. V Dobřejovicích žiji od roku 2004. Mám dvě dě-

ti Tomáška (8) a Lucinku (6). Pracuji jako IT manažer a vidím, že doba se razantně mění.
Děti se stále více věnují online aktivitám (tablet, počítač) a místo běhání po
venku sedí před obrazovkami. I když je
mi jasné, že se tento trend nezmění,
tak si myslím, že je důležité děti vést
k pohybu a sportu.
Pro mne je to hlavní motivací k trenérské práci.
Když jsme byli malí, tak jsme trávili
většinu času venku, kde byl fotbal jednou z mnoha aktivit, kterou jsme dělali a bavilo nás to.

Osobně mám kopanou jako koníček
a nehraju žádnou soutěž - po komplikované zlomenině kotníku už to ani
dost dobře nejde.
Před příchodem do týmu Dobřejovice jsem dva roky působil v Šeberově,
kde jsem měl na starosti mladší přípravku. Jsem držitelem trenérské licence C.
Když jsem zjistil, že se v naší vesnici
zakládá fotbalový klub pro děti, tak
jsem se rozhodl, že pomůžu Tomáši
Kubíčkovi a aktivně se zapojím. V klubu se mi líbí - podařilo se sehnat dostatek kluků i holek, kteří se fotbalu chtějí věnovat.
Jsem rád, že se k nám připojil i VíBa
Poustecký a můžeme se všem našim
fotbalovým človíčkům věnovat. Přál
bych si, abychom zlepšili zázemí pro
naše malé hráče a mohli jsme pořádat přátelská utkání s okolními vesnicemi.
Oceňuji i to, že je v Dobřejovicích aktivita, kde se mohou děti scházet a tvořit tak partu, kde kamarádství může
trvat až do dospělosti. Pro mne je to
i příležitost setkávat se s rodiči.
Díky a fotbalu a sportu zdar.
Tomáš Kubíček, trenér
tel.: 774 068 745
junior@fotbaldobrejovice.cz
wwww.fotbaldobrejovice.cz

PUTOVNÍ POHÁR ze šipkového turnaje putuje

V

sobotu 23. ledna
proběhl v Dobřejovicích druhý ročník turnaje v házení šipek na terč.
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V prostorách obecního
úřadu se sešlo patnáct hráčů, kteří mezi sebou zápasili
vyřazovacím způsobem na
dvě vítězné hry o putovní
pohár.
Ačkoliv z prvního kola vycházely vítězně většinou zástupkyně něžného pohlaví,
konečné vítězství hlavního
turnaje si odnesl muž. Putovní pohár ani letos nezů-

www.dobrejovice.eu

stane v Dobřejovicích: jakmile bude nést plaketku se
jménem letošního vítěze,
poputuje zaslouženě za Michalem Bílkem do Prahy.
V doprovodném turnaji
poražených zvítězil Ladislav
Bezouška, nejlepšího dosaženého skóre na hru dosáhl
Martin Joza s 389 body, mezi ženami pak Kateřina Sklenářová s 342 body.
Děkujeme firmě Dartmen,
s.r.o. bratrů Menšíkových za
zapůjčení profesionálního šipkového automatu a vedení obce za poskytnutí prostor.

Fotogalerii z turnaje
naleznete na
www.modernidobrejovice.cz.
Těšíme se na Vás na naší další akci, kterou připravujeme:

PINGPONGOVÝ TURNAJ
13. 2. 2016 od 13 hodin
v tělocvičně FK Vestec.
Přihlášky na
info@modernidobrejovice.cz
nebo na tel. 724 544 483.
Vaše Moderní Dobřejovice

do Prahy

Dobřejovický zpravodaj

PODĚKOVÁNÍ za Sousedské posezení

Život v obci

V pondělí 25. ledna 2016
se uskutečnilo ve večerních hodinách na Obecním úřadě v Dobřejovicích Sousedské posezení,
na které již v minulém
Zpravodaji byli zváni nejen senioři ale i všichni
ostatní naši sousedé,
kteří mají chuB se občas
sejít, pobavit se, něco zajímavého se dozvědět od
pozvaného hosta, sdělit
si své zážitky s přáteli,
poznat nové sousedy nebo jen tak „poklábosit“.
Myslím, že se vše podařilo.
Sešlo se přibližně 40 sousedů, kteří se dle mého názoru příjemně bavili, užili si
zábavu a dobrou náladu.
Někteří připravili a přinesli
sebou dobroty a pití, které
mnohé sousedky inspirovaly
k tomu, že si předávaly recepty. Bylo zřejmé, že i když

máme mezi sebou jistě výborné kuchařky, osvědčené dobroty, které navíc všem chutnaly, se hodí zařadit do svého
kuchařského repertoáru.
Mužská část sousedů se
zajímala mimo jiné i o dění
v okolí Dobřejovic, a protože na Obecním úřadu je
k dispozici krásná dekorace
– letecký pohled na naši
obec, mohli s panem místostarostou Janem Krejčím konzultovat plánované změny,
které se týkají života v obci.

Sousedské posezení bylo
zpestřeno besedou s pozvaným hostem - americkou fotografkou paní Suzanne Pastor, která velmi milou, poetickou a zábavnou formou
seznámila sousedy se svojí
uměleckou činností v zahraničí i v ČR.
Přinesla sebou některé
ukázky svých fotografií jak
v grafické, tak digitální podobě. Bylo velmi příjemné se
s ní seznámit a vědět, že
blízko nás, v Průhonicích, ži-

je a je stále aktivní tak zajímavá osobnost.
Tímto bych ráda sdělila
i těm sousedům, kteří se ne-

zúčastnili lednového posezení, aby to zkusili a přišli
příště.
Akce byla vskutku velmi příjemným zpestřením
a sympatickým setkáním lidí z našeho nejbližšího domovského okolí.
Na závěr bych prostřednictvím Zpravodaje chtěla
poděkovat všem aktivním
organizátorům Sousedského
posezení za aktivní snahu
vnést do života obce příjemnou atmosféru, přátelství
a nové kontakty.
Díky patří především kulturní komisi, dobrovolníkům, kteří napekli nebo pomohli s přípravou a všem,
kterým vzájemné vztahy mezi lidmi nejsou lhostejné.
Zuzana Dubská

Na posezení vystoupila, poděkovala a předala malé dárky
„pohádkovým babičkám“, které chodí číst pohádky dětem
do MŠ v Dobřejovicích a v Modleticích zástupkyně o.p.s. Celé Česko čte dětem paní Petra Škáchová, která měla projekt
Babička a dědeček do školky na starosti.

www.dobrejovice.eu
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Představujeme

■ Kdo také žije v Dobřejovicích

ing. Josef Lát
Když jsem při setkání
s panem Josefem Látem
kladl první otázku a požádal ho, aby se našim
čtenářům představil, netušil jsem, že se dozvím
příběh vypovídající o jedinečném, smysluplném
životě, naplněném plodnou prací nejen jeho, ale
i dvou dalších Josefů Látů - dědečka a otce spjatých s rodinnou slévárenskou firmou BENEŠ
a LÁT a.s..
Tam nyní již jako jeden ze
třetí generace, ing. Josef
Lát, od studií na ČVUT Praha, zakončených v roce
1995, úspěšně působí.
V naší obci žije spolu s rodinou od roku 2003, kdy na
statku po prarodičích (č. p.
17) postavil podle návrhu
ing. arch. Jiřího Poláčka malometrážní domek. Tento
dům zvítězil v prestižní architektonické soutěži “ Novostavba roku”.
Abychom příliš neodběhli
od jeho slov o rodinné firmě,
položil jsem další otázku.
■ Jak ta již více než osmdesátiletá tradice vaší
firmy začala?
Velmi krátce po zrodu firmy se její osud proBal s životní dráhou mého dědečka Josefa Láta. Těsně po 2. sv. válce, jako šéf rozvoje sléváren

ČKD Praha, byl požádán paní Benešovou, vdovou po zakladateli, který padl na barikádách za Pražského povstá-

Redakční pošta
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■ Jaké výrobky tedy vyrábíte?
Nejprve chci doplnit, že ke
slévárnám zinku a hliníku
patří ještě dva další závody

a to lisovna plastů ve Slané
u Semil a tlaková slévárna
Al slitin v Mimoni.
Našimi výrobky jsou součástky a díly do osobních
i nákladních automobilů,
vlaků, telekomunikací, hydraulických systémů, elektrického nářadí...., ale také tradiční plastové dětské stavebnice SEVA, BLOK a MontiSystém autíčka. S těmito
výrobky se můžete seznámit
na www.vista.cz.
Dozvěděl jsem se o dalších
pracovních aktivitách a také
o překonávání nejedné překážky a složitostí, kterými si
prošel on i jeho předci. Zatím vším je obdivuhodná
práce, um, vysoké nasazení
a cílevědomost dědečka, otce i syna této rodiny.
Martin Čmolík

Pozvánka

Nepřehlédli
jste?

Společnost
SOPO

Redakční rada upozorňuje,
že článek o živém betlému,
který předvedl při vánočním
rozsvěcením našeho vánočního stromečku spolek Dobřejovický Čtyřlístek, jste si mohli přečíst nejenom v elektronické verzi Dobřejovického
zpravodaje v měsíci lednu, ale
i v časopisu Náš Region
(http://www.nasregion.cz/
noviny/f39cc6edb215_24_Nas
_Region_JV.pdf).
Pro tento časopis (vycházející pro více než 60 obcí
našeho okresu) připravila
článek též Andrea Hájková.
Redakční rada paní Hájkové děkuje a vyslovuje přání:
jen více takových článků prezentujících život v naší obci.

Společnost SOPO, působící
v oboru vinutí pro elektromotory, v níž pracuje též
jedenáct zaměstnanců z Dobřejovic, zaslala redakci informaci, že postoupila v mezinárodní soutěži European Business Awards ve své kategorii do dalšího klání a stala národním šampionem.
Finále soutěže dále pokračuje do 28. února 2016 a každý z regionu může podpořit
firmu na webu www.businessawardseurope.com
V loňském roce dostaly
české firmy v této soutěži
170 000 hlasů.
■ Celou zprávu najdete na
webových stránkách obce
v rubrice „Co se do zpravodaje nevešlo“

Redakční rada

Redakční rada
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ní, zda by nepřevzal vedení
slévárny.
Tak se tento špičkový slévárenský odborník ujal od
podzimu roku 1945 řízení
firmy Josef Beneš působící
v Průhonicích. V této práci
pokračoval i po znárodnění
a až do své smrti (1980).
Tatínek Josef Lát začal řídit fabriku v roce 1984. Byl
manažer, stratég a vizionář
a tak navzdory složitostem
tehdejší doby, se mu podařilo získat špičkové technologie ze zahraničí a také dosáhnout velmi dobré ekonomické kondice průhonického závodu.
V roce 1988 využil částečné uvolnění ve společnosti
a odtrhl průhonický závod
od Metazu Týnec a založil
samostatný tehdy ještě státem vlastněný státní podnik.
Za tři roky už stál otec
v čele obnovené rodinné firmy, podařilo se mu úspěšně
zvládnout privatizaci.
Další vývoj továrny si vyžádal vyhledat lepší podmínky
pro růst výroby. V roce 2004
jsme začali s rekonstrukcí
opuštěné textilky u Semil,
kam jsme o rok později přesunuli z průhonického závodu slévárnu zinku. Slévárna
hliníku se v roce 2009 přestěhovala do Poříčan u Českého Brodu.

Setkání na rodičovské
se ČTYŘLÍSTKEM
ve čtvrtek 11. 2. 2016
10.00–12.00 hodin
Letošní první setkání
maminek a tatínků na
rodičovské
dovolené,
a nejen pro ně, se bude
konat v zasedací místnosti obecního úřadu
Dobřejovice.
Bude zde prostor popovídat si a vyměnit
rodičovské zkušenosti.
S sebou dobrou náladu
a obuv na přezutí.
Vše nezbytné pro kojence, batolata i větší
děti bude k dispozici.

Smutná
zpráva
S hlubokým zármutkem
sdělujeme smutnou
zprávu,
že nás opustili nejstarší
obyvatelé Dobřejovic
paní Mária Žilíková
91 let

a pan Štěpán Hodač
89 let.
Čest jejich světlé
památce.
Zastupitelstvo obce

Dobřejovický zpravodaj

Jitka Sedláčková
jako TONKA ŠIBENICE
Kalendárium

P

okud přijmete naše pozvání
do sálu Modletického zámku na představení hry Tonka Šibenice, kterou režíroval Jaroslav Dušek, uvidíte v hlavní roli herečku Jitku Sedláčkovu.

Po představení se při skleničce něčeho dobrého budete sami moci
přesvědčit o jejím přirozeném talentu
bavit lidi, ohromném daru výřečnosti,
spontánosti a příjemném vystupování.
Budete se moci zeptat na vše, co vás
zajímá a ona určitě prozradí i nějaké ty
„perličky“ za svého života. Při jejíích
historkách se nejednou od srdce zasmějete. Tentokrát vám vlije krev do
žil zase ona.
Přij<te na představení a určitě se nebudete nudit
(více na http://prozeny.blesk.cz

Co řekla ona sama o tomto představení?
„Krev do žil mi vlilo i obnovené
představení Tonka Šibenice, které hrajeme v divadle Kampa pod režijním vedením Jaroslava Duška. On je takovým
mým osobním guru, je mi s ním hrozně
dobře, hodně mě ovlivnil. A jsem ráda,
že mě považuje za kamarádku. Díky
téhle hře jsem omládla aspoň o dvacet
let, jsou to pro mě Lurdy.“
Jitku Sedláčkovou jste mohli vidět
i v roli tetičky z Ameriky v Ordinaci
v růžové zahradě nebo v roli mlíkařky
v seriálu České televize První republika. Zahrála si i v seriálu Ulice nebo ve
filmu Fotograf.
Od 7. února 2016 se s ní můžete potkávat na Primě v seriálu V.I.P vraždy.
Jitka je ve své branži považována za
herečku, komika v sukních, pedagoga,
moderátorku, ale hlavně se o ní říká,
že je „neřízená střela“.

■ Kdy? - 3.března 2016 v 19 hodin
■ Kde? - Modletický zámek
■ Vstupné 50 Kč
Autobus pro zájemce bude přistaven
v Dobřejovicích na parkovišti u hřiště
v 18.45 hodin. Doprava zpět zajištěna.
Těšíme se na Vás.

Máte doma pá]áka, sedmáka nebo devá]áka?
Žáky, kteří v letošním školním roce ukončí povinnou
školní docházku, nebo se
rozhodnou studovat víceleté
gymnázium (po páté nebo
sedmé třídě ZŠ), čeká „zápis“ neboli přijímací zkoušky
(přijímací řízení).
Podrobnější informace naleznete na
http://www.msmt.cz/
vzdelavani/skolstvi-v-cr/
prijimani-do-strednich-skol-

a-konzervatori-ve-skolnimroce
Celý článek s podrobnými informacemi o přijímacím
řízení najdete na
www.dobrejovice.eu v rubrice
Co se do zpravodaje nevešlo
■ 15. března
Termín odevzdání přihlášek
na střední školy
■ 15. dubna
Jednotné přijímací zkoušky

na střední školy (čtyřleté studium)
■ 18. dubna
Jednotné přijímací zkoušky
na střední školy (šesti a osmileté studium)
■ 22. – 30. dubna
Přijímací zkoušky na střední
školy
připravila Charvátová Libuše

Burza dětského oblečení
a bot na jaro a léto (pořádá spolek Dobřejovický Čtyřlístek)
v sobotu 20. února 2016 od 10.00 do 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Dobřejovice

Věci k prodeji budou přijímány v pátek 19. 2.
2016 na základě předchozí registrace v místě konání burzy 16.00–19.00 hodin.
K prodeji je možné předat 50 kusů (kus
může být i soubor věcí.
Podrobnosti o pořádané akci a podmínkách prodeje na internetových stránkách

www.dobrejovickyctyrlistek.cz nebo na telefonu: 777 877 282.
Pozvěte i své kamarádky, kamarády, známé
a příbuzné.
Věříme, že se vám bude naše burza líbit
a bude mít úspěch. Těšíme se na vás
váš Dobřejovický Čtyřlístek

Kulturní komise

Důležitá informace
Stavba obslužné
komunikace u exitu 8
Z důvodu často kladených otázek na to, co se
staví „u kruháku podél
dálnice“, připravuje OÚ
do dalšího čísla Dobřejovického zpravodaje článek, ve kterém bude podrobně popsáno, co se
tam děje a jak obec postupuje proti stavbám
a změnám územního plánu Čestlic v této lokalitě.
Jan Krejčí

Vážení a milí rodiče,
zastupitelstvo obce
přivítá tradičně nové
občánky do života
i v letošním roce. „Vítání občánků“ proběhne
v sobotu 19. března.
Přivítány budou všechny děti, které se narodily
v roce 2014 a 2015
a mají trvalý pobyt v obci
Dobřejovice. Pokud se
rozhodnete, vyplňte přihlášku, kterou obdržíte
na OÚ nebo ji najdete
na stránkách obce www.
dobrejovice.eu.

Vyplněnou přihlášku
doručte na adresu OÚ
v Dobřejovicích bu\
osobně či poštou
a to nejpozději
do soboty 12. března.

www.dobrejovice.eu
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Důležitá číslavvvv

■ FINANČNÍ ÚŘAD územní pracoviště v Říčanech

Porucha vody
a kanalizace
840 111 322
Porucha elektřiny
840 850 860
Porucha veřejného
osvětlení – Eltodo
800 101 109

Politických vězňů 1233/40, 251 01 Říčany u Prahy
Kontakty: Telefon: 323 627 305, 323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Provozní doba podatelny:
PO a ST
08.00–17.00 hodin
ÚT a ČT
08.00–15.30 hodin
PÁ
08.00–14.00 hodin

■ OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Praha - východ

Porucha plynu
272 767 300

Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

SOS 112

Kontakty: Telefon: 284 005 401, Fax: 284 005 404
E-mail podatelny: posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh

Hasiči 150

■ ÚŘAD PRÁCE kontaktní pracoviště pro Prahu-východ

Záchranná služba 155

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

Policie 158
Policie Nupaky
služebna 974881750,
602306298,
hlídka v autě 727968532

Školní kalendář na rok 2016 - „pro rodiče, aby věděli“
■ 29. ledna Pololetní prázdniny

■ 24.–28. března Velikonoční prázdniny

■ Jarní prázdniny:
1.–7. února Praha - východ, Praha - západ

■ 1. 7.–31. 8. Hlavní prázdniny

29. 2.–6. 3. Praha 1–5, 11, 12, 13, 16

■ 26.–27. října Podzimní prázdniny

7.–13. března Praha 6–10, 14, 15, 17, 18–22

■ 23. 12. 2016–3. 1. 2017 Vánoční prázdniny

Hodí se
Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26,
25101 Dobřejovice
Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
Úřední hodiny nově:
pondělí 14.00–18.00 h.
středa
9.00–12.00 h.
a14.00–18.00 h
E-mail:
obec.dobrejovice@
volny.cz
www.dobrejovice.eu
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 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 10.00–14.00 h
neděle a státní svátky
zavřeno
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).

Čtěte v rubrice
Co se do zpravodaje nevešlo na
www.dobrejovice.eu
■ Máte doma páBáka,
sedmáka nebo deváBáka?
(celý článek)
■ Z kroniky obce - leden
■ SOPO - celý dopis

Měsíčník
Dobřejovický zpravodaj,
únor 2016
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