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Milí Dobřejováci,
i když je teprve počátek května,
jako by již minulý měsíc byl červen. Když totiž počátkem dubna
probíhala brigáda na jarní úklid
obce, připadal jsem si jako o Svatojánské noci, kdy se země otevírá a vydává své poklady. Jen
s tím rozdílem, že o takové poklady, jaké na padesát obětavých
nadšenců při úklidu obce nalezlo, nikdo moc nestojí. A už vůbec
ne na ulicích a za svými humny.
Věřím, že čisté ulice i okolí obce
budou pozitivní motivací pro ty,
kdo si příliš nedělají hlavu s tím,
kam upustí či vysypou své odpadky. Stále doufám v to, že když
je někde čisto, je přece jen trochu těžší jen tak odhodit papírek
na zem, a člověk ho raději odnese těch pár metrů do odpadkového koše. A určitě patří dík těm,
kterým to není lhostejné a kteří
obětovali kus sobotního volna ve
prospěch čistoty Dobřejovic.
Ale k dnešnímu číslu Dobřejovického zpravodaje. Věnujte určitě pozornost tématu čísla, které
informuje o novém informačním
systému Mobilní rozhlas. Dozvíte se o všech službách, které systém nabízí, a také o způsobu, jak
se zaregistrovat k jeho využívání.
Nepřehlédněte ani informace o chystaných úpravách relaxační a rekreační zóny u rybníka Skalník. Chceme rozšířit altán
o další funkce, které umožní jeho lepší využití při pořádání
společenských akcí v krásném
prostředí.
Za necelý měsíc nás čeká Dětský den, a i když některé z organizací letos o jeho spolupořádání neprojevily zájem, Dětský den
přesto bude. Uděláme pro jeho
zajištění vše, co bude v našich
silách, a budeme si držet palce,
aby vyšlo i počasí, protože poručit větru dešti ještě neumíme.
A nezapomeňte na Karla Hynka
Máchu. Máj, to je především lásky čas! Mějte
se krásně.
Martin
Sklenář,
starosta

www.dobrejovice.cz

Dobřejovice jsou lehčí
o 1,4 tuny pohozených
odpadků
V sobotu 6. dubna se konala již tradiční jarní úklidová brigáda. Do akce se
zapojilo na padesát obyvatel Dobřejovic. Podařilo
se jim sebrat sedm plných
dodávek odpadu – tedy
zhruba čtrnáct metráků
nepořádku, který hyzdil
obec a její okolí.

D

obrovolníci se sešli u obecního úřadu. Vyzbrojili se pracovními rukavicemi a pytli na odpad a vyrazili na
všechny strany obce. Pak už se
všichni jen divili, kolik všelijakého smetí všude po zimě leží. Igelitové pytlíky a tašky, různé papíry,
plastové i skleněné lahve a další
a další skvosty, které nemají v přírodě ani v obci co dělat. Mnohdy
byly nálezy velmi překvapivé, ale
perlou byla taška s klíči a dokla-

dy, odhozená do příkopu u silnice. „Podařilo se nám majitele
tašky, odcizené v Jesenici z osobního automobilu, dohledat a nález mu předat. Měl ze shledání se
svými věcmi velkou radost, vždyť
jen pořízení nových dokladů zna-

mená náročné shánění, o výměně
všech zámků ani nemluvě,“ uvedl
místostarosta Jan Chvátal. „Všem,
kteří se zapojili, moc děkujeme!
A přejeme nám, ať nám ta uklizená ves co nejdéle vydrží,“ dodal.
Karel Pleiner n
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Aktuální stav kolem
pořizování územního plánu

„N

aše obec pořizuje
Změnu č. 2 Územního
plánu obce Dobřejovice již od roku 2015 a stále ještě není ukončena. Proto považujeme za velmi důležité tento proces
zdárně završit,“ uvedl starosta
Martin Sklenář.
Podle něho získalo vedení
obce vyjádření všech dotčených
orgánů a jsou zpracovány pokyny pro úpravu územního plánu po společném jednání. Bohužel dlouhá doba zpracování vede
k tomu, že bude nutné některé
části dokumentu aktualizovat. To

samozřejmě znamená pro obec
další finanční zatížení.
Nyní po zpracování pokynů proběhne veřejné projednání
územního plánu, respektive jeho
změny č. 2, a následně dojde k zapracování námitek a připomínek.
„Pak bychom konečně směřovali ke schválení zastupitelstvem
a k vydání upraveného Územního plánu obce Dobřejovice. Při
dodržení všech zákonných lhůt
a postupů očekávám dokončení nejpozději v říjnu letošního
roku,“ uzavřel Martin Sklenář.
 Karel Pleiner n

Volby do Evropského
parlamentu budou
24. a 25. května

V

České republice proběhnou volby do Evropského parlamentu ve dnech
24. a 25. května 2019. Volební
místnosti budou otevřeny v pátek
24. května od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. května od 8.00
do 14.00 hodin. V Česku může volit každý občan České republiky
nebo občan jiného členského státu, který je alespoň 45 dnů přihlášen k pobytu na našem území a který minimálně 25. května
dovrší 18 let věku. Česko si v roce 2019 zvolí 21 europoslanců. Na
rozdíl například od parlamentních nebo prezidentských voleb
nelze volit ze zahraničí, voličský
průkaz tak lze využít jen na území
České republiky.
Pokud se některý z obyvatel
Dobřejovic nově přistěhoval z jiné obce po 14. dubnu 2019, musí,
jestliže chce volit, požádat v místě původního bydliště o vydání
potvrzení o vyškrtnutí z volebního seznamu voličů do Evropské-

ho parlamentu. To následně musí předložit buď nejpozději do
22. května na obecní úřad Dobřejovice, případně okrskové volební komisi v době konání voleb, kde
musí také prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku. Tento
postup se netýká voličů, kteří mění bydliště jen v rámci téže obce.
V Dobřejovicích se volby budou konat v jediné volební místnosti v zasedačce na Obecním
úřadu Dobřejovice, Na Návsi 26.

Milan Hulínský n

ZVEME VÁS NA 8. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Místo konání: Obecní úřad – zasedací místnost,
Na Návsi 26, Dobřejovice
Datum konání: čtvrtek 9. května 2019 od 18.00 hod.
www.dobrejovice.cz

Při pouštění dronů
dbejte na bezpečnost!
V březnu přinesla občanka Dobřejovic na obecní úřad
v krabici rozbitý dron. Ten den předtím narazil do jejího
domu, těsně vedle místa, kde se právě nacházela. Jen
náhodou tak nedošlo ke zranění.
Chceme proto připomenout hlavní zásady pro létání s drony:
n Za dron je VŽDY zodpovědný pilot.
n Pilot musí udržovat po celou dobu letu s dronem vizuální kontakt.
n Dron pouštějte mimo obydlená místa, zvláště pokud jste začátečník
nebo máte nový stroj.
n Musíte dodržovat bezpečnou vzdálenost od obydlí a dalších osob
(jako bezpečná horizontální vzdálenost je doporučen dvojnásobek
výšky letu dronu!). V podstatě tedy platí, že by se drony neměly
nad obydlenými částmi Dobřejovic vůbec objevit! Pokud tedy chcete
s dronem létat na svém pozemku, dodržujte rozumnou výšku a raději předem informujte sousedy.
n Respektujte soukromí: pro každého provozovatele dronu platí
100% zákaz natáčení dalších osob bez jejich výslovného souhlasu.
Předem děkujeme za ohleduplnost!


Jan Chvátal n

Nová spisová služba
zjednoduší a zefektivní
práci obecního úřadu

V

současnosti obec a obecní
úřad používají pro většinu
svých agend informační systém MUNIS od společnosti TRIADA, avšak na spisovou službu,
která slouží ke sledování oběhu
dokumentů na obecním úřadu,
službu ELISA. Problém je, že tyto
systémy nejsou navzájem kompatibilní a není možné je propojit,
protože mezi nimi nelze exportovat data. Značně se komplikují
různé procesy, kdy řada dokladů
je zaváděna do několika oddělených evidencí.

Vedení obce se proto rozhodlo pořídit licenci pro spisovou
službu v systému MUNIS. Společnost TRIADA ji nabídla s padesátiprocentní slevou za 19 650 Kč bez
DPH a s ročním poplatkem za aktualizaci za 6288 Kč bez DPH.
„Tímto krokem dojde ke zjednodušení evidence dokumentů
a dokladů procházejících spisovou službou a tím ke zvýšení efektivity práce na obecním úřadu,“
uvedl starosta Martin Sklenář.


Karel Pleiner n
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Bude se opravovat
autobusová točna

A

utobusová točna v centru
Dobřejovic je v nedobrém
stavu. Asfaltový povrch je
popraskaný pod těžkými autobusy a zcela jistě se na tom podepisuje i poškozené podloží.
Proto vedení obce předložilo
zastupitelstvu návrh včetně cenové nabídky na provedení důkladné opravy. Zastupitelstvo
navrhlo doplnění o úpravu ostrůvku, provedení rekonstrukce však schválilo. Starosta je
pověřen jednáním s Regionál-

ním organizátorem Pražské integrované dopravy o nejvhodnějším tvaru točny i objízdného
ostrůvku a také jednáním s dodavatelskou firmou o provedení opravy během některého
z víkendů tak, aby nebyl omezen provoz.
Další opravu, která by se měla týkat narušeného povrchu na
můstku u cesty ke Skalníku, zatím
zastupitelé na návrh starosty odložili s tím, že bude v brzké budoucnosti komunikace vyřešena komplexně. Tedy celá, ne jenom její
část nad můstkem, přičemž se počítá s tím, že se bude využívat také
jako cyklostezka. Pro zajištění cesty proti ujíždění do stran se uvažuje o zabudování obrubníků.

Milan Hulínský n

Jarní čištění
obecních komunikací

K

romě brigády na úklid obce došlo i na obecní komunikace, které potřebovaly rovněž vyčistit po zimním
období. Zbytky posypového materiálu, bláto a další nepořádek
zmizely během strojního čištění,
které proběhlo 17. dubna v rozmezí zhruba sedmi hodin. Úklid
provedl čisticí vůz na všech místních komunikacích a na silnicích
III. třídy v celé obci.
„Obyvatele jsme předem informovali prostřednictvím SMS

zpráv, dopravního značení a na
facebooku. Autům, která parkovala tak, že by při čištění překážela, jsme umístili za stěrač lístek s prosbou o přeparkování.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo
komunikace uvolnili,“ uvedl
místostarosta Jan Chvátal.
Od úterý 23. dubna potom
doplnilo jarní úklid komunikací i vyčištění vpustí dešťové kanalizace.

Karel Pleiner n

Před

Po

Opravy obecních komunikací v dubnu pokračovaly

V

prvním dubnovém týdnu provedla odborná firma opravy některých problémových míst na komunikacích v obci. Cestáři opravili rozsáhlé výmoly na křižovatce ulic
U Zámku a Kaštanová a byl opraven také podkleslý kanál na Košumberku. Zmizely drobnější výmoly ve Skalické a U Zámku a byly vyměněny prasklé kryty uzávěrů vody v ulicích Lipové a Žitné.

Karel Pleiner n

Kanál na Košumberku byl
výrazně podkleslý a při
přejetí vozidel vznikal
výrazný hluk.

Kanál po vyzvednutí pomocí betonového prstence a vyrovnání
povrchu.
www.dobrejovice.cz

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 4 / 2019

4

NOVÝ I NFORMA Č NÍ S YSTÉM OBC E

Obec zavádí nový
systém informování občanů
Od května zavádíme v obci zcela
nový informační systém Mobilní
rozhlas, který nahradí dosud používané informační služby (SMS
Info, posílání aktualit
e-mailem...). Navíc přidá velmi
užitečnou aplikaci pro mobilní telefony. Zjistěte, jak být co nejlépe
v obraze o dění v naší obci!

Jak na registraci

Co nový systém přináší?
Hlavní výhodou nového systému je registrace do všech služeb na jednom místě. Stačí vyplnit jeden formulář a budou
vám chodit podle důležitosti a obsahu
SMS zprávy, e-maily či upozornění přímo
na displej mobilního telefonu. Pokud navíc při registraci vyplníte i oblasti vašeho
zájmu (Informace z úřadu, Krizové informace, Kulturní a společenské akce, Akce
pro děti, Sportovní akce, Majitelé psů, Senioři) a ulici, ve které bydlíte, budete dostávat přesně ty zprávy, které chcete. A zároveň vás nebudou obtěžovat zprávy, které
jsou určeny pro jinou část obce či pro jiný
typ odběratelů. Celá služba je pro občany
samozřejmě zdarma!

Je nutná nová registrace!

Podmínkou pro využívání uvedené
služby je nutnost se nově zaregistrovat.
Je to nezbytné i v případě, že jste se již v minulosti přihlásili k odběru informačních
SMS zpráv či jiných služeb. Nová registrace je nezbytná jednak pro aktualizaci vašich kontaktních údajů a druhu zasílaných
zpráv a jednak pro obnovení souhlasu se
zpracováním vašich osobních údajů.
Registrovat se můžete přímo v mobilní aplikaci, na webu dobrejovice.mobilnirozhlas.cz nebo odevzdáním vyplněného
registračního formuláře (ten najdete vložený v tomto čísle Dobřejovického zpravodaje) na obecní úřad. Nezapomeňte vyplnit kategorie zpráv, o které máte zájem,
a ulici, kde bydlíte! Tyto údaje slouží ke
zpřesnění vašich požadavků na zasílané
zprávy. Registrovaní uživatelé mohou následně v aplikaci či po přihlášení do svého
účtu na výše uvedených stránkách upravovat své kontaktní údaje, například doplnit
e-mailovou adresu, nebo měnit požadavky
na druh zasílaných informací.
Obecní úřad Dobřejovice n
www.dobrejovice.cz

Jedna z nejjednodušších cest k registraci – formulář na stránce
dobrejovice.mobilnirozhlas.cz.
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Aplikace pro mobilní telefony
Jak už bylo zmíněno, součástí systému je aplikace pro chytré telefony. V ní naleznete základní informace o obci a službách v ní, zprávy
z úřadu, aktuality a obsah úřední desky z webových stránek obce, stejně jako rozcestník do dalších sekcí aplikace.
Hlavní stránka mobilní aplikace
Zlepšeme Česko + Mobilní Rozhlas

Fotohlášky
Unikátním prostředkem, jak aplikací využít ke komunikaci s obecním úřadem, jsou takzvané Fotohlášky. Je to funkce, díky které můžete vyfotit a poslat na úřad náměty na zlepšení. Stačí přímo v aplikaci
vyfotit černou skládku, výmol na silnici, nesvítící lampu, zničenou lavičku nebo například sraženou zvěř, označit místo a odeslat. Kompetentní osoba se již postará o nápravu. Samozřejmě budeme rádi i za
pozitivní a pochvalné fotohlášky jako povedenou rekonstrukci, opravený chodník nebo hezkou vánoční výzdobu. Všechny fotohlášky se zobrazují přehledně v mapě.
Aplikaci si můžete stáhnout v Google Play či App Store. Po nainstalování vyberete Dobřejovice jako místo vašeho bydliště a zadáte své telefonní číslo, aby bylo možné váš kontakt přiřadit k aplikaci. Vyplňte
kategorie zpráv, které chcete dostávat, případně ulici, kde bydlíte. A to
je vše! Můžete začít využívat všechny funkce v aplikaci.
Obecní úřad Dobřejovice n

Systém Mobilní rozhlas
n
n
n
n
n
n

Veškeré informace o dění v obci vám na míru.
Zasílání zpráv podle bydliště a zájmů.
SMS, e-maily i zprávy na telefon v jednom!
Aplikace pro mobilní telefony s mnoha funkcemi.
Pro jednoduché podání vašich podnětů na obec!
Nutná nová registrace!

Podněty k opravám a zlepšení (v tomto případě rozbité víko
kontejneru) zadáte v mobilní aplikaci během pár vteřin. Váš
podnět je obratem zaslán na obecní úřad. O postupu jeho řešení
jste následně informováni e-mailem.
www.dobrejovice.cz
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Úprava
altánu
u Skalníku
Při provádění inventarizace majetku obce zjistilo její nové vedení, že dosud
není zkolaudován projekt
Revitalizace rybníka Skalník v obci Dobřejovice. Přitom termín pro řádnou kolaudaci vypršel již k 31. 5.
2018.

„Z

jistili jsme, že při výstavbě altánu došlo
k významným i méně významným změnám oproti původní projektové dokumentaci. Pro kolaudaci je třeba uvést
všechny dokumenty do souladu se
skutečností,“ uvedl starosta Martin Sklenář. Jedná se o významné
změny, jako je například umístě-

ní mola, konstrukce
schodiště do Vačkářovy ulice a i změna konstrukce a tvaru altánu
samotného.
Proto bude nutné pro kolaudaci projektovou dokumentaci
přepracovat. Ale protože jsou zde už určité zkušenosti s využíváním této relaxační
zóny, chce vedení obce
do nové dokumentace
tyto poznatky zapracovat, a když už se změna
plánů bude provádět,
přizpůsobit projekt novým požadavkům. Samotný altán je například v momentálním
uspořádání bez širšího
využití, což je škoda.
„Chtěli bychom změnit vnitřní uspořádání altánu tak, aby
zde vzniklo zázemí pro pořádání společenských akcí, ke kterým
nádherné prostředí v okolí přímo
vyzývá. Půjde hlavně o zvětšení

uzavíratelných prostor, které budou sloužit pro výdej občerstvení
a pro uskladnění mobiliáře. Druhou hlavní plánovanou součástí
úprav je přístavba venkovní terasy před altán,“ vysvětlil starosta.
Terasa se vzhledem ke svému
umístění stane krásným místem

pro příjemné posezení. Nové vedení obce nechává zpracovat projektovou dokumentaci a intenzivně jedná se stavebním úřadem.
„Věřím, že se nám realizaci
projektu podaří zvládnout ještě
v tomto roce,“ dodal Martin Sklenář. 
Karel Pleiner n

INZERCE
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Společnost Kvalitní
podzim života nabízí
seniorům nejen obědy

V

současnosti zajišťuje společnost Kvalitní podzim života v Dobřejovicích rozvoz obědů pro seniory. Dopravu
hradí obec, občané platí pouze cenu samotného oběda. Velkou výhodou je, že jídlo je distribuováno v jednorázových obalech zavařených ve fólii. Proto je možné si oběd
zamrazit a vyřešit si problémy se stravováním například během víkendu.
Nabídka jídel je opravdu široká, takže si vybere každý.
Cena oběda, který obsahuje polévku a hlavní jídlo, je vždy
maximálně do 82 korun. Jestliže máte zájem tuto službu využívat, případně ji třeba jen vyzkoušet, kontaktujte Obecní
úřad Dobřejovice na telefonním čísle 323 603 310.
Protože se dosavadní spolupráce se společností Kvalitní
podzim života osvědčila, můžeme doporučit i další služby,
které nejen pro seniory nabízí. Jde například o péči v domácím prostředí, která je určena pro osoby se sníženou soběstačností a lidi starší padesáti let, kteří potřebují pomoc
druhé osoby. V jejím rámci zajišťují pomoc při hygieně, nákupy, běžný úklid, zajištění stravy, nácvik sebeobsluhy, společnost a odvoz klientů k lékaři nebo na nákupy.
Společnost provozuje také půjčovnu kompenzačních
pomůcek. Můžete si zde zapůjčit například polohovací pojízdná lůžka, různé typy chodítek, toaletní židle a sprchová křesla, vanový zvedák nebo mechanické vozíky. Další podrobnosti najdete vpravo na letácích společnosti Kvalitní
podzim života, z. ú. nebo na
www.kvalitnipodzimzivota.cz.
Karel Pleiner n

Zastupitelé
schválili
rozpočtový
výhled na roky
2020 a 2021

V

edení obce připravilo v souladu s platnými předpisy rozpočtový výhled na roky 2020
a 2021, který zastupitelstvo na
svém dubnovém zasedání schválilo. Podle upozornění auditora
má být tento dokument zpracován
a schválen na dobu dvou až pěti let
následujících po roce, na který se
aktuálně sestavuje rozpočet.
Příjmy a výdaje na rok 2020
jsou převzaty ze schváleného výhledu na roky 2019 a 2020. Na
rok 2021 jsou na příjmové stránce mírně navýšeny daňové příjmy
a také se počítá s tím, že obec bude úspěšná v získávání dotací.
Na výdajové stránce vedení obce

předpokládá, že se podaří investovat do nových zásadních projektů, jež se chystá naplánovat
a připravit v tomto volebním období. Proto je výhled rozpočtu na
rok 2021 odhadován jako mírně
schodkový, přičemž schodek způsobený zásadními strategickými
investicemi by měl být krytý úsporami obce. 
Karel Pleiner n

le vyčistila. Část drobnějších větví byla spálena na ohni, který posloužil k opékání připravených
buřtů. A že po práci na čerstvém
vzduchu přišly k chuti!

Po čtyřech hodinách bylo hotovo a po brigádnících zůstala
uklizená plocha, připravená pro
podzimní sázení stromů. Moc děkujeme! 
Milan Hulínský n

Zbytky po
kůrovcové
kalamitě
jsou odstraněny

V

sobotu 30. března se v lesíku u Skalníku sešlo pod vedením dobřejovických myslivců více než čtyřicet lidí. Brzy
ráno byla paseka vzniklá kácením ještě plná větví z pokácených
stromů. Desítky lidí ale stahovaly
větve ke dvěma velkokapacitním
štěpkovačům a mýtina se rychwww.dobrejovice.cz
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Pravidelné akce
ve Spolkovém domě
v květnu:
den
a hodina

název
akce

organizátor

pondělí
18.45–19.45

Power jóga

Táňa Lipowská , tel. 776 633 974
info@malyjogi.cz

pondělí
20.00–21.30

Vinyasa flow Marmela, tel. 602 358 686
yoga
info@marmela.net

úterý
9.00–10.15

Hatha yoga

Marmela, tel. 602 358 686
info@marmela.net

úterý
10.30–11.30

Gravid yoga

Marmela, tel. 602 358 686
info@marmela.net

úterý
17.30–18.30

Keramika I.

Niki Justová, tel. 736 489 162,
niki.justova@duhovylabyrint.cz

úterý
18.00–21.00

Volejbal

Dobřejovický Čtyřlístek

úterý
18.30–19.30

Pilates

Zuzana Novosadová, tel. 776 296 002,
zuzana@novosadova.cz

úterý
20.00–21.30

Jóga pro
začátečníky

Marmela, tel. 602 358 686
info@marmela.net

středa
17.00–18.00

Jóga pro
školáky

Marmela, tel. 602 358 686
info@marmela.net

středa
18.45–19.45

Jóga

Táňa Lipowská, tel. 776 633 974
info@malyjogi.cz

středa
20.00–21.30

Jóga pro
všechny

Marmela, tel. 602 358 686
info@marmela.net

čtvrtek
16.00–17.00

Tanečky
pro děti

Marmela, tel. 602 358 686
info@marmela.net

čtvrtek
18.00–19.00

Pilates

Zuzana Novosadová, tel. 776 296 002,
zuzana@novosadova.cz

čtvrtek
20.00–21.00

Zumba

Táňa Lipowská, tel. 776 633 974
info@malyjogi.cz

pátek
15.00–17.00

Knihovna

Obecní knihovna Dobřejovice

pátek
15.00–17.00

Čtenářství,
společenské
hry, tvořeDuha Dobřejovice ve spolupráci
ní (pro děti
s Obecní knihovou Dobřejovice
i dospělé),
doučování
(pro děti)

pátek
16.00–17.00

Keramika II.

Niki Justová, tel. 736 489 162,
niki.justova@duhovylabyrint.cz

pátek
17.30–18.30

Keramika III.

Niki Justová, tel. 736 489 162,
niki.justova@duhovylabyrint.cz

neděle
19.00–20.00

Zumba

Táňa Lipowská, tel. 776 633 974
info@malyjogi.cz

www.dobrejovice.cz

Ohlédnutí za Velikonocemi
v Dobřejovicích

V

elikonoce jsou oblíbenými
svátky, po kterých přichází po zimě dlouho očekávané jaro. Příroda se opět probouzí
k životu, dny se prodlužují. Velikonoce jsou nyní nejvýznamnějším křesťanským svátkem, osla-

vou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Letošní velikonoční svátky připadly na třetí dubnový víkend.
Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových tradic spojených
s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisí jen volně.
Velikonočních tradic máme
hned několik. Barvení vajíček,
pečení beránka a mazance, kluci
chodí na vesnici s pomlázkou na
koledu. Letošní počasí Velikonocím přálo, a tak už od Zeleného
čtvrtka bylo krásně. Krásně rozkvetl zlatý déšť a kočičky. Lidé si
ozdobili velikonočními motivy svá
okna, domy i zahrady.
Na letošní koledování se vydalo v Dobřejovicích hned několik skupinek dětí i dospělých. Děti
si vykoledovaly malovaná vajíčka a nějakou čokoládu a dospělý
nějakého toho panáčka. Jsme rádi, že se v naší obci na tuto tradici ještě nezapomnělo.
Markéta Zdeňková n
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Jóga, malování a tanec
jsou mým životním posláním, prací i zábavou...
mou lektorku na její lekci a v ten
okamžik jsem si uvědomila, že to
je to, co celou dobu hledám, to, co
chci dělat, že chci předávat své jógové znalosti dál lidem.

… říká Martina Melíšková, která v Dobřejovicích
působí jako lektorka jógy
a tanečků pro děti. Počátkem dubna proběhla pod
jejím vedením již třístá hodina jógy. Proto jsme se
Martiny zeptali na její cestu k józe, na její motivaci
ke cvičení i na další zájmy
a aktivity.
Motto: „Ti, kteří dávají, nikdy
neztrácejí.“ (Lama Ole Nydahl)
Jak jste se dostala ke cvičení
jógy?
V minulosti jsem se zabývala tancem na amatérské úrovni
především ve stylech moderna,
jazzdance, contemporary či latino.
Založila jsem agenturu a úspěšně
zajišťovala taneční vystoupení na
různých společenských a firemních akcích. Když jsem byla na mateřské dovolené, potkala jsem na
lekci poporodní jógy jednu z mých
velkých učitelek jógy Andrejku
Smékalovou. Nadchla jsem se jógou natolik, že jsem absolvovala
mnoho jógových workshopů a vyzkoušela její různé druhy. Jednoho dne jsem byla nucena suplovat

Proč vlastně cvičit jógu?
Cílem jógy je harmonicky fungující fyzické tělo, kontrolovaný dech a zklidněná mysl, což je
předpoklad pro šťastný a plnohodnotný život. Každou lekci jógy začínám pozvolným protažením těla, následuje dynamičtější
část, při které se tělo nejen protahuje, ale i posiluje, a končím příjemnou relaxací.
V současnosti je na mém rozvrhu vinyasaflow jóga, jóga pro
začátečníky, jemná protahovací hatha jóga, jóga pro školáky,
acro jóga a SUP jóga, což je jóga
na prknech na vodě.
I když je pro vás jóga tím hlavním a zásadním, určitě není jediným vaším zájmem...
Souběžně s jógou rozvíjím také své tvořivé schopnosti, absolvovala jsem mnoho workshopů
malování a kreslení různými technikami, styly, s použitím různých
materiálů. V současnosti maluji
a zdobím gymnastické dresy, provozuji tvořivé dílničky pro děti,
zabývám se malováním na obličej
nebo malováním hennou. Každá
tvořivá činnost je pro mne jakousi
meditací a radost z výsledku sladkou odměnou nakonec.
Práce s dětmi je nedílnou součástí vašich aktivit. Poslední
vaší aktivitou jsou tanečky pro
děti, při kterých se děti v Dobřejovicích sejdou brzy již popadesáté.

Tanečky provozuji pro děti
převážně předškolního věku. Jelikož jsem hodně cestovala a měla tak možnost setkat se s animačními programy pro děti v hotelech
po celém světě, chtěla jsem i české děti naučit celosvětově známé
choreografie. Snažím se tedy hravou formou probudit v dětech rytmus, naučit je celosvětově známé
písničky, nechybí ani rozcvička
s prvky jógy, a až přijedou děti oblíbenou mašinkou, tak chviličku
relaxují za zvuků léčivých hudebních nástrojů, které používám také při relaxaci na jógových lekcích.
Vaše aktivita je vskutku obdivuhodná a nám nezbývá než vám
popřát spoustu spokojených
klientů a hodně štěstí do dalších stovek lekcí jógy.

Jóga, malování a tanec jsou
mým životním posláním, prací i zábavou. Odměnou jsou mi
úsměvy na tvářích dětí i dospělých. Na lekce přicházejí i dvouleté tanečnice, šestileté jogínky,
studentky, studenti, matky, otcové a v neposlední řadě i babičky.
Chci poděkovat všem jogínům, jogínkám i jogínečkám za přízeň
a těším se na další lekce s nimi.
Ráda přivítám samozřejmě i nově příchozí, první lekci mají všichni ode mne již tradičně zdarma
a k dispozici mají veškeré pomůcky, jako jsou jógamatky, cihličky,
pásky a deky.
Děkuji za rozhovor.

Karel Pleiner n

PRAVIDELNÝ ROZVRH LEKCÍ:
PO 20.00–21.30 Vinyasa flow jóga
ÚT 9.00–10.15 Hatha jóga
ÚT 10.30–11.30 Jóga pro těhotné
ÚT 20.00–21.30 Jóga pro začátečníky
ST 17.00–18.00 Jóga pro školáky
ST 20.00–21.30 Jóga pro všechny
ČT 16.00–17.00 Tanečky pro děti
Na lekce je nutná rezervace místa, první lekce zdarma,
veškeré pomůcky k dispozici. V letních měsících cvičíme
venku na hřišti Spolkového domu. Možnost soukromých
lekcí i u vás doma podle domluvy.

MARtina MELíškovÁ
602 358 686
info@marmela.net, www.marmela.net
FB skupina: Jóga Marmela
www.dobrejovice.cz
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Malí zahradníci
v Korálku

S

prvním dubnovým sluníčkem jsme vzali do rukou lopatky, kyblíčky, hrabičky,
ale především jarní kytičky – petrklíče, narcisky, hyacinty, modřence a vydali jsme se s dětmi jimi osázet naši malou skalku na
školní zahradě. Květinami malí školáčci ozdobili nejen venkovní prostranství, ale také nástěnky
v šatnách.
Jarní atmosféra panovala ve
školce celý měsíc. Děti vyrábě-

ly přáníčka, zdobily krabičky na
osení, malovaly vajíčka. Všichni
měli napilno, neboť se slavily velikonoční svátky.
Chceme všem také připomenout, že probíhá zápis dětí do
Mateřské školy Korálek Dobřejovice na školní rok 2019/2020. Příjem přihlášek probíhá do 14. 5.
2019. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách
školky www.skolkakoralek.cz.
Jana Horká n

Velikonoční dílnička

V

elikonoční atmosféru přinesl do Dobřejovic Spolek
Dobřejovický Čtyřlístek už
v sobotu 13. dubna. Ve Spolkovém domě si milovníci dobré pohody a tradic přišli to odpoledne
na své. Až netypicky chladné počasí podpořilo chuť strávit trochu
času v teple a ve společnosti tvořivých lidí.
Děti byly centrem veškerého
dění. Rodiče je přivedli, podněcovali a podpořili je při jejich tvořivosti a závěrem i oni zasedli k dílu. Malí návštěvníci si v prostoru
Spolkového domu našli i místo
pro volnou hru a zábavu a to byl

okamžik, kdy rodiče zasedli ke kávě a ochutnali netradiční nabídku.
Na menu byla velikonoční nádivka,
doma upečený beránek, mazanec
a sladké pečivo. Tím nejchutnějším
však byly perníčky z dílny Jitky Vejnoskové, které děti ozdobily a následně i snědly, stejně tak i vykrajované fondánové figurky.
Tento rok bylo možné si v dílničce nazdobit připravené osení
a zápichy v podobě vyfouknutých
vajíček ozdobených sypanou technikou. Velikonoční výzdobu, například na vstupní dveře domů, v podobě závěsných proutěných koulí
s jarní dekorací, ocenily zejména
maminky a babičky. To, co nechybí na žádné velikonoční dílničce,
jsou pomlázky. Pletly se přímo na
místě pod vedením Jaroslava Hájka. Doufáme, že každému koledníkovi přinesla vlastnoručně upletená pomlázka hodně štěstí, vajec
a barevných pentlí do jeho domu.
Na jaře tohoto roku jste se
mohli se členy spolku potkat i na
charitativní akci Run and Help,
které se účastní již od prvního ročníku v roce 2016.

Andrea Hájková n

Také letos se chystá
letní promítání

L

etní kino bude promítat
i v tomto roce. Zatím kulturní komise chystá dva
večery. První bude zahajovat letní prázdniny. Promítat se bude
28. června film Prázdniny pro psa.
Druhé kino pak bude obec pořáwww.dobrejovice.cz

dat jako rozloučení s prázdninami a s létem 30. srpna. Tentokrát
diváci uvidí pohádku Čertí brko.
Podrobnější informace uvedeme
v dalších číslech Dobřejovického
zpravodaje.Pavla Mikušková,
předsedkyně kulturní komise n
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Pokračujeme…

Tímto slovem by se dalo shrnout poslední období mládežnického fotbalu
ve Fotbalové škole Dobřejovice.

A

bsolvovali jsme povedené
zimní soustředění v Janově nad Nisou, kde nás vedle různých her zaměřených na
fotbal, běhání na běžkách i kondiční a atletické přípravy čekala náročná příprava na novou sezonu, která tmelí tým. Netušili
jsme však, že někteří rodiče poslali děti na hory s námi, přestože
už zjevně dávno před soustředěním byli rozhodnuti, že jejich dítě ve fotbalové škole nebude pokračovat. Je možné, že to netušily
ani samotné děti, protože po dobu soustředění se v jejich chování
ani v nejmenším nijak neprojevily
žádné problémy, kterými později
rodiče argumentovali, když oznamovali odchod svého dítěte z fotbalové školy.
Situace kolem odchodů dětí
z fotbalové školy se zbytečně vyhrotila. To nás mrzelo, vždyť se
věci dají řešit rozumnou cestou.
Zde však došlo k tomu, že místo
poklidného rozhodnutí nepokračovat se řešily věci s přesahem
až mimo fotbal. Plusem je, že na
schůzce konečně rodiče pochopili, že fotbalová budoucnost jejich
dětí nemá vůbec nic společného

s fotbalovým klubem FK Dobřejovice. Ten již před pěti roky ústy
svých představitelů prohlásil, že
nemá ani prostředky, ani lidi na
práci s nejmladší mládeží, a na
mládežnický fotbal v Dobřejovicích rezignoval. Že je pro budoucnost místního fotbalu nutné
fotbalovou mládež podporovat,
pochopila řada klubů v obcích
kolem nás už před patnácti lety.
V Dobřejovicích však mládežnické
týmy chyběly, a protože ne všem
je budoucnost fotbalu v naší obci lhostejná, vznikla myšlenka fot-

balové školy, kterou až do konce
minulé sezony provozovali její iniciátoři víceméně z dobré vůle a ve
svém volném čase.
Paradoxně, jak čas plynul
a kvalita malých fotbalistů šla nahoru, bylo nutné zkvalitnit i nároky na jejich přípravu, vybavení
a sehnat a také zaplatit odborníky, kteří by se dětem věnovali na
patřičné úrovni. Podotýkám, že to
byl i požadavek části rodičů, kteří měli zájem, aby se jejich dítě
fotbalově dále rozvíjelo. Nic však
není zadarmo. A tady je asi hlavní kámen úrazu. Pro některé rodiče je zřejmě placení příspěvku
nepřijatelné, což se dá pochopit.
Nebylo však nutné nechat věci dojít tak daleko, aby došlo k osob-

ním útokům a osočování dobrovolníků, kteří se mládeži věnují
již pět let.
Dnes snad již všichni chápou,
že mají na výběr a nikdo je do ničeho nenutí. Jejich dítě má možnost trénovat a hrát ve fotbalové
škole pod kvalitním a profesionálním vedením. Stále však platí, že o svém dítěti rozhodují rodiče, a to především v určení toho,
za jaký klub bude jejich dítě hrát.
Rozhodnutí o budoucnosti mládežnického fotbalu v Dobřejovicích je v rukou jeho zakladatelů,
nikoli vedení FK Dobřejovice. To
je celé.
Tomáš Kubíček,
šéftrenér Fotbalové školy
Dobřejovice n

CHCETE HRÁT FOTBAL?
Přijďte mezi nás do Fotbalové školy Dobřejovice!
Nabízíme maximální sportovní vyžití, profesionální přístup našich
odborníků a možnost účasti na turnajích s mezinárodní účastí.
Tréninky jsou každé pondělí, středu a pátek od 17.00 hodin.
Rádi mezi sebou přivítáme nové nadšené kamarády a kamarádky
se zájmem o sport.
Kontakt: šéftrenér Tomáš Kubíček, tel. 774 068 745,
e-mail: tkubicek@optimumsport.cz

Pokud to s fotbalem myslíte vážně,
přijďte nám to dokázat!
www.dobrejovice.cz

DOBŘEJOVICKÝ ZPRAVODAJ / 4 / 2019

12

S P ORT

Malí fotbalisté za sebou mají
první mezinárodní turnaj
Malí fotbalisté z Dobřejovic se zúčastnili mezinárodního fotbalového turnaje Golden City Cup.
Kromě českých týmů se
mladí hráči utkali s mužstvy z Německa, Rakouska, Francie, Nizozemska
nebo Itálie.

„V

kategorii přípravek
postavila společné
mužstvo FŠ Dobřejovice spolu s SK Světice, tým mladších žáků byl tvořen převážně hráči našeho mužstva, které doplnili
někteří kluci z okolních vesnic,“
uvedl šéftrenér Fotbalové školy
Dobřejovice Tomáš Kubíček.
Starší přípravka prošla turna-

jem s bilancí tři výhry a dvě porážky a umístila se na pátém místě.
Ještě lépe si vedli mladší žáci,
kteří po třech vítězstvích ve skupině postoupili do vyřazovacích bojů
o nejvyšší příčky. Ale tady je štěstí opustilo. Nejprve v semifinálovém boji smolně po výsledku 1:1
prohráli na penalty a v následném
boji o třetí místo podlehli výborně hrajícím Holanďanům. Skončili tak celkově čtvrtí.
Mnohem důležitější než výsledky jsou však pro malé fot-

balisty zážitky z celého turnaje
a možnost předvést své fotbalové dovednosti a fair play přístup
v mezinárodní konkurenci.
„Kromě dalších přípravných
utkání bychom rádi opět v červnu uspořádali již čtvrtý ročník turnaje o Pohár obce Dobřejovice.
Vše teď závisí na včasném transferu peněz poskytnutých z rozpočtu
obce přes fotbalový klub FK Dobřejovice, abychom vše stačili do
června připravit,“ dodal Kubíček.
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DŮLEŽITÉ
KONTAKTY
Obecní úřad
Dobřejovice

Dobřejovický
fotbal
už jede na
plné obrátky

B

ěhem dubna se naplno rozjela jarní část fotbalových
soutěží. Oba dobřejovické
týmy dospělých mužů sehrály další utkání se střídavými výsledky.
A-tým se ve své soutěži zatím
držel po osmnáctém kole na jedenáctém místě tabulky. V dubnu
nejprve na domácím hřišti přivítal v 15. kole TJ Kunice a o vítězství
Dobřejovických rozhodl už v prvním poločase dvěma brankami Jindřich Pacourek. Soupeři se pak ve
druhém poločase podařilo už jen
z penalty snížit na konečných 2:1.
V dalším kole hráči FK Dobřejovice A hráli na hřišti SK Kamenice a v normálním hracím
čase zápas skončil bezbrankovou remízou. Nakonec rozhodly
až penalty, ve kterých byl úspěšnější soupeř a připsal si tak vítězství 1:0.
V 17. kole Dobřejovice A hostily na svém hřišti 1. FC Líbeznice a dlouho se hrálo nerozhodně
1:1. Ale dvě minuty před koncem
zápasu se podařilo Líbeznickým

skórovat, a tak si nakonec odvezli z Dobřejovic vítězství 2:1. Za domácí dával branku z penalty Lukáš Bártek.
Během svátečního velikonočního víkendu jeli v neděli naši hráči na hřiště jednoho z týmů
v čele tabulky, FK Viktoria Sibřina. Dobřejovice se tentokrát ujaly vedení hned v první minutě gólem Tomáše Kubíčka, Sibřina po
zhruba dvaceti minutách hry vyrovnala. Avšak dvě minuty před
koncem prvního poločasu se trefil Lukáš Bártek a zvýšil na 2:1 pro
Dobřejovice. Ve druhém poločase
již branka nepadla, a tak si Dobřejovičtí přivezli cenné body ze
hřiště soupeře.
Dobřejovické béčko po odehrání téměř všech dubnových zá-

pasů figurovalo na desátém místě tabulky. Nejprve remizovalo
v 15. kole na hřišti SK Všestary
1:1, když branku vstřelil Jan Hyský. Další remízu 3:3 uhrály FK
Dobřejovice B na domácím hřišti s Hrusicemi, góly za Dobřejovice dávali Miroslav Hluchý, který
se trefil dvakrát, a jednu branku
přidal opět Hyský. Méně se domácímu B-týmu dařilo na hřišti TJ
Čechie Doubek, odkud si přivezl
porážku 3:0. O velikonočním víkendu pak přivítal doma v tabulce druhé Radošovice, které byly
nad jejich síly. Přes výhodu domácího hřiště prohrálo Dobřichovické béčko vysoko 4:0, když si
kromě inkasovaných gólů odneslo i tři žluté karty.
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ZÁPASY A VÝSLEDKY:
FK Dobřejovice A
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo

31. 3. 2019
6. 4. 2019
14. 4. 2019
21. 4. 2019

FK Dobřejovice A – TJ Kunice B
SK Kamenice – FK Dobřejovice A
FK Dobřejovice A – 1. FC Líbeznice
FK Viktoria Sibřina – FK Dobřejovice

FK Dobřejovice B
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo

31. 3. 2019
7. 4. 2019
14. 4. 2019
21. 4. 2019

SK Všestary – FK Dobřejovice B
FK Dobřejovice B – TJ Sokol Hrusice
TJ Čechie Doubek – FK Dobřejovice B
FK Dobřejovice B – FK Radošovice

2:1
1:0
1:2
2:1
1:1
3:3
3:0
0:4

Adresa
Obec Dobřejovice
Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice
Spojení na obecní úřad
Tel.: 323 603 310,
607 058 184
E-mail: urad@dobrejovice.cz
Obecní policie Vestec:
Tel.: 739 156 156,
702 277 227
Kontakt na finanční úřad:
Telefon: 323 627 305,
323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Kontakt na Okresní správu
sociálního zabezpečení
Praha-východ:
Telefon: 284 005 401
Fax: 284 005 404
E-mail podatelny:
posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh
Kontakt na Úřad práce,
kontaktní pracoviště
pro Prahu-východ:
Telefon: 950 151 111
Fax: 950 151 302
e-mail: posta@py.mpsv.cz
Poruchy veřejného osvětlení
Telefon: 800 101 109
– je nutné uvést číslo lampy,
která nesvítí, a ulici; možno
hlásit i na Obecní úřad Dobřejovice – 323 637 112
Poruchy elektřiny
Telefon: 840 850 860
Poruchy plynu
Telefon: 272 767 300
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