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Dočkali jsme se kavárny
K

dyž vám ve vašem
okolí něco chybí, nebo se vám něčeho nedostává, můžete to změnit
dvěma způsoby.
Čekat až někdo přijde
a změní to, nebo s tím něco
udělat sám. Já jsem se rozhodla jít tou složitější cestou
a rozhodla jsem se vytvořit
to, co mi v Dobřejovicích
chybělo.
Když jsem se před rokem
přestěhovala z Prahy, tak se
mě sousedé ptali, jak se mi
tady líbí. „Líbí, je tady klid,
běhat chodím na stezku za
domem, po zahradě se nám
prohánějí bažanti a zajíci,
pro vyjíž(ky na kolech jsou
tady krásné stezky, dva rybníky, přátelští sousedé, ... co
víc si člověk může přát. Jen
mi tady chybí místo, kam
bych si zašla na kávu, sklenku vína nebo jen tak posedět se sousedy, kamarády.“
No, a když jsem si v místním zpravodaji přečetla, že
se hledá provozovatel kavárny, bylo rozhodnuto.
A tak jak to v životě chodí,

všechno má svá pro a proti.
S pronájmem kavárny je
spojeno správcovství Spolkového domu, takže ještě další
odpovědnost.
Nebýt mého přítele Martina, asi bych zběhla z té složitější cesty na tu jednodušší, seděla v klidu doma a čekala, až někdo něco změní.

Přes veškeré složitosti
a peripetie s úřady a také díky našemu společnému odhodlání jsme v pátek 20. ledna 2017 otevřeli „Sousedskou
kavárnu“.
Chtěli bychom, aby to byl
prostor pro všechny, od dětí
až po lidi vyššího věku.
Chystáme ochutnávky vína,

Život v obci
rumů, kávy, čajů a různých
specialit.
Stěny chceme využívat pro
výstavy fotografií, obrazů
a hlavně výtvorů dětí
z kroužků, které jsou ve
Spolkovém domě.
Ještě nám chybí hudba
a nabídku budeme určitě
dále rozšiřovat o něco malého sladkého nebo slaného.
Máme spoustu dalších nápadů, takže je před námi
pořádný kus práce.
Vím, že každý začátek je
těžký, ale věřím, že se vám
u nás bude líbit a věřte, že
pro to uděláme vše co je
v našich silách.
A ty, kteří jsou věčně s něčím nespokojení, bych chtěla
poprosit, aby nám napsali na
www.facebook.com/sousedska
kavarna.cz nebo přišli přímo
za námi říci nám, co se jim
v kavárně nelíbí.
Jitka Březíková
a ing.Martin Hloušek
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Zprávy ze zastupitelstva
Život v obci

J

ednání
Zastupitelstva
dne 19. 1. bylo v tomto
volebním období zatím
nejkratší a zúčastnil se ho
také, z důvodu rekonvalescencí a dovolené, nejnižší
počet zastupitelů - 6.
Předmětem jednání byly
především tyto body:

■ volba nového předsedy
finančního výboru
a Správce rozpočtu
Vzhledem k rezignaci paní
ing. A. Marcinkové na tyto
funkce na minulém jednání
zastupitelstva proběhla volba
nového předsedy Finančního
výboru a Správce rozpočtu.

Do těchto funkcí byli zvoleni pan Bc. Zbyněk Kudláček jako předseda Finančního výboru a paní Daniela
Neubauerová (účetní obce)
jako Správce rozpočtu.

■ zákaz provozování
hazardních her v obci
Společnost Kajot Technology center z Brna požádala
Obec o souhlas s vybudováním kasina v katastru Dobřejovic.
V nabídce kasina by byla
ruleta, Black Jack, poker, výherní automaty a další. Zastupitelé se k umístění kasina vyjádřili negativně.
Návazně na to schválili
obecně závaznou vyhlášku
o úplném zákazu provozování hazardních her na území obce Dobřejovice, která

vstoupila v platnost již v lednu tohoto roku.
V souvislosti s nově přijatým zákonem o hazardních
hrách skončí do konce roku
i provoz dvou hracích automatů v hospodě na hřišti.

■ rozpočtové opatření
Bylo předloženo závěrečné rozpočtové opatření, které srovnává rozpočet na rok
2016 s dosaženou skutečností k 31. 12. 2016. Rozpočet
za rok 2016 skončil přebytkem ve výši 2 337 750 Kč,
o který se zvýší rezervy obce.

■ zpráva
Kontrolního výboru
Zpráva Kontrolního výboru, která proběhla na konci
3. čtvrtletí roku 2016, se zabývala kontrolou plnění

usnesení zastupitelstva ze
strany obce. K tomu obec
předala vyjádření, ve kterém
téměř všechna zjištění odmítla. Zastupitelé vzali zprávu Kontrolního výboru a vyjádření obce k jejímu obsahu
na vědomí.

■ různé
V rámci tohoto bodu bylo
zastupitelstvo informováno
mimo jiné o:
■ podané žalobě na zrušení změny územního plánu
Čestlic
■ o tom, že na území obce nastražili pytláci velké
množství ok na zajíce.
Další jednání zastupitelstva se koná 16.2. na OÚ.
Jiří Kappel, starosta obce

Smog začal dusit i nás

V
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sobotu 21. ledna byla
v Dobřejovicích, stejně jako na většině
území celé České republiky,
vyhlášena smogová situace. Byla odvolána v úterý
24. ledna.

jsem si toho skoro nevšímala. Když byla ovšem vyhlášena smogová situace šlo
o zdraví nás všech.

Už jsme si zvykli, že zimu
doprovází i v naší vesnici
kouř z komínů a zápach.
Dny byly slunečné nebe
modré jako v Itáli. Když jsem
venčila psa, vracela jsem se
ale s kašlem a zarudlýma
očima.
Místo čerstvého vzduchu
jsem cítila kouř z kamen.
Když jsem uklízela psovi kotec, nametla jsem každý den
lopatku jemného prachu.
Sníh začínal pomalu šedivět – týden nesněžilo. V noci
bylo tmavé nebe s odstínem
do růžova nebo do žluta. Už

Smogová situace je vyhlašována kvůli vysoké koncentraci polétavého prachu
v ovzduší, když dvanáctihodinový průměr koncentrace
polétavých
častic
PM10
v ovzduší překročí hranici
100 mikrogramů na metr
krychlový a pokud není výhled, že by se situace vzhledem k inverznímu charakteru počasí mohla do 24 hodin zlepšit.
Denní limit pro průměrnou koncentraci polétavého
prachu PM10 je totiž 50 mikrogramů na metr krychlový.

www.dobrejovice.eu

Co to znamená smogová
situace?

Jak bychom se
měli chránit?
■ Především bychom měli
omezit jízdy autem a používat spíše MHD. Emise z automobilů se výrazně podílejí na
zhoršování kvality ovzduší.
■ Neměli bychom nikdy
spalovat v kamnech a kotlích
materiály, které tam nepatří,
jako např. plasty, gumy, umělé tkaniny lakované dřevo…
■ Neměli bychom topit
v krbech a používat venku
otevřená topeniště.
■ Měli bychom omezit
činnosti, které mohou zhoršovat kvalitu ovzduší, jako
například práci s rozpouštědly, používání barev, rozpouštědel a laků.
■ Měli bychom omezit
větrání a nezdržovat se v zakouřených místnostech.

■ Děti, těhotné ženy,
starší lidé, lidé s oslabenou
imunitou a lidé nemocní by
měli omezit pobyt venku.
■ Pokud už pobýváme
venku, měli bychom omezit
aktivity, které vyžadují zvýšenou intenzitu dýchání.
Snažte se prosím dodržovat
ekologická pravidla, abychom
měli v Dobřejovicích zdravý
vzduch k zdravému dýchání.
Jiřina Šubertová

Rádi se přidáváme ke
gratulaci manželům
Miluši a Ottovi
Čmolíkovým, kteří
23. února 2017 oslaví
50. let společného života.
Redakční rada

Dobřejovický zpravodaj

Leden v mateřské školce Korálek

D

ne 3. ledna 2017 - jsme
mezi nás přivítali nové kamarády.

Byl to také první školní
den roku 2017 s překvape-

ním v podobě bílého snížku,
který dětem udělal velkou
radost a hned si postavily
sněhuláka.
Děti se také učily koledu

na Tři krále a nové zimní
básničky i písničky.
Výtvarné činnosti byly zaměřené na zimní oblečení a
zimní sporty.

Život v obci
Navštívilo nás divadélko
Harmonika se svou pohádkou “Ježibába a čert”.
S přáním pěkných zimních
Klára Míšková.
dnů

Winter Games Dobřejovice 2017

Listárna

Z facebooku jsme
se dozvěděli o možnosti večer bruslit
na rybníku Skalník.

Z

imu je potřeba využít!
V Dobřejovicích se po
několika letech opět
pořádně bruslí.

Úpravě plochy se při příznivém počasí věnujeme pra-

videlně, a tak si můžete odpoledne a někdy i večer za
umělého osvětlení zabruslit.
Upravovaná plocha je na
rybníku Skalník na konci ulice Skalická.

PřijIte se podívat do

P

řijIte se podívat, co všechno nabízí
naše knihovna, přestěhovaná do
Spolkového domu.

Ve Spolkovém domě si v knihovně nemusíte knihy jen půjčovat, ale při výběru četby si
můžete i posedět nad kávou nebo čajem
a listovat v bohaté nabídce knih. Můžete si
také jenom číst v oblíbené knížce.
Najdete tu asi 1000 svazků, od české klasiky – Čapek, Němcová, Jirásek, až po současnost. Někoho mohou přilákat romantické
příběhy od Brönteové, Dumase až po Pilche-

Všem, kteří na úpravě
zamakali děkujeme a doufáme, že si bruslení i hokejových zápasů ještě užijeme.
Vaše Moderní Dobřejovice

knihovny

rovou a Steelovou, někdo vyhledává detektivky, máme velký výběr např. Francise, nebo
thrillery Patersona, Cooka a Grishama.
A děti? Ty zde najdou nejenom povinnou
četbu, ale i spoustu krásně ilustrovaných knih
pro malé i větší čtenáře. Část knih pravidelně
vyměňujeme s knihovnou v Říčanech nebo
v Benešově.
Škoda do knihovny nezajít. Je otevřená
každý pátek od 15 do 17 hodin a čeká na nové čtenáře. Myslím, že leckterá vedlejší obec
nám může naši knihovnu závidět.

S trochou nedůvěry
jsem
skončil
dříve
v práci, koupil hokejky
a vyrazil s dětmi na
rybník. Již z dálky nás
lákala osvětlená plocha, která byla skvěle
připravena.
O tom, kolik to muselo dát práce svědčil
stav ploch, o které se
nikdo nepostaral: byl
na nich hrbatý led na
kterém se nedalo vůbec bruslit.
Na ledu vládla příjemná sousedská atmosféra, na své si přišly děti i dospělí. Všem,
kteří se postarali o odhrnutí
plochy,
její
údržbu a osvětlení patří velký dík!
Chvátalovi

Vlasta Marcinková, vaše knihovnice
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Krásná zima
Zima je krásná.
Voda v rybnících zamrzá.
Zima je krásná.
Sníh se na slunci třpytí.
Země a zvířátka spí.
Sníh se na slunci třpytí.
Voda v rybnících zamrzá.
Země a zvířátka spí.
Mám ráda ticho zimy.
Maruška Z.

Půvab zimy

Žáci ZŠ Navis

pomáhali tvořit
Dobřejovický zpravodaj
Básníci ze ZŠ Navis
P

rvní lednový týden roku 2017 začal společným projektem redakční rady Dobřejovického
zpravodaje a soukromou základní školou Navis, ve kterém se žáci pokusili připravit jednu stránku Dobřejovického zpravodaje a položit základ i svému školnímu
časopisu (zpravodaji nebo
novinám).
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Pisatelů do Dobřejovického zpravodaje není opravdu
moc. Sem tam se najdou lidé, kteří projeví zájem, pošlou redakci své nápady, dopisy, poděkování nebo fotografie. Je třeba si však vychovávat nástupce.
Napadlo mě oslovit základní školu, která momentálně sídlí v Dobřejovicích,
a pokusit se přizvat děti ke
spolupráci. Některé děti totiž bydlí v Dobřejovicích.
S každou třídou (5. a 6. ročníku) jsem pracovala v hodinách českého jazyka 2 vyučovací hodiny a práce se myslím opravdu podařila.
Děti měly za úkol vyjádřit
pocity, nálady a dojmy
z dobřejovické zimy. Na základě pohledu z okna Dobřejovického zámku a zimních fotografií dobřejovické
přírody měly vytvořit vlastní
literární text formátu zimní
lyriky a svoji práci graficky
zvtvárnit.
Nejprve bylo potřeba vysvětlit s jakým druhem poezie budeme pracovat.
Lyrika je totiž druh poezie,
který nemá děj a zachycuje
jen a jen pocity, nálady či
myšlenky toho, kdo ji píše.
Dříve byly literární pokusy
doprovázeny na lyru (hudební nástroj) a od tohoto
veršovaného zpěvu bylo odvozeno později i slovo lyrika. Všichni mají jasno a můžeme začít pracovat.

www.dobrejovice.eu

Zima je půvabná.
Je chladná a mrazivá.
Zima je půvabná.
Červené šípky překrásně září.
Obloha se vyjasnila.
Červené šípky překrásně září.
Je chladná a studená.
Obloha se vyjasnila.
Mám ráda šípkový čaj.
Natálie V.

(ukázky práce žáků)

Sníh
V zimě sněží.
Padají vločky. V zimě sněží.
Sníh je studený.
Zima je bílá. Sníh je studený.
Padají vločky.Zima je bílá.
Kouluji se.
Filip K.

Všichni začali tvořit a myslím, že je to i bavilo... Výsledky byly opravdu úžasné
a možná se i nějaký ten „pisálek“ mezi nimi v budoucnu najde.
Pokud by se ostatní děti
(nejen z obce) chtěly k projektu přidat, stačí napsat pro
bližší informace nebo rovnou
zaslat své výtvory, obrázky
nebo fotografie na e-mail
zpravodaj@dobrejovice.eu
●
Nepište, nekreslete a nefoXte do šuplíku, pošlete vše
do redakce Dobřejovického
zpravodaje. Rádi zveřejníme.

A co o své škole žáci napsali? Bylo toho opravdu
hodně. Přináším alespoň
malou ochutnávku :
■ vznikla v roce 2011
■ založili ji rodiče s dětmi
■ je to škola dokonalá
■ přij(te se podívat, těšíme
se na Vás
■ s rodinou na jedné lodi
■ ve škole jsou skvělí učitelé
■ ve škole je systém zvaný
tutoring (děti se svému
tutorovi mohou svěřit,
učitelé nekoušou)
■ škola pořádá spoustu akcí, které si učitelé a hlavně žáci vždy užívají.

Žáci pracovali s fotkami, na
kterých přírodu Dobřejovic
zachytil na Nový rok 2017
Arne Charvát. Pokud byste
měli rádi všechny fotografie,
zimních Dobřejovic, které
jsme při projektu nafotili
a využívali, napište e-mail
na adresu duhadobrejovice@
gmail.com. Rádi je zašleme.
Děkuji (nejen za redakční
radu) všem v ZŠ Navis za
spolupráci. Dětem za vlídné
přijetí, aktivitu v hodinách
a kreativní přístup.
Připravila s pomocí dětí
5. a 6. třídy ZŠ Navis
Libuše Charvátová
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Pozvánka
do divadla
S kamarádem
do deště

Šachový kroužek

Vítání občánků

V úterý 28. 2. od 16.00 hodin zahajuje
ve Spolkovém domě činnost šachový
kroužek.

Vážení rodiče, stejně jako v předchozích
dvou letech i letošní březen přivítáme
nové občánky do života naší obce.

Předpokládám, že se bude scházet jednou
za 14 dní, ale je možné se s jeho členy dohodnout i na jiných termínech. Kroužek je
určen pro všechny věkové kategorie.
Vyzývám všechny zájemce, aby se přihlásili na telefonním čísle 725 021 828, nebo na
e-mailu obec.dobrejovice@volny.cz.
Jde o zajištění potřebného počtu šachovnic.
V případě, že někdo v obci je registrovaným hráčem v nějakém oddílu nebo jen dobrým hráčem, přivítal bych jeho spolupráci
na vedení kroužku.

Vítání občánků proběhne v sobotu 25.
března 2017. Přivítány budou všechny děti,
které se narodily v roce 2016 a mají trvalý
pobyt v obci Dobřejovice a také děti narozené v roce 2014, 2015, které se nemohly loňského vítání zúčastnit.
Pokud se rozhodnete své děti v obci přivítat,
vyplňte prosím přihlášku, kterou obdržíte na
OÚ nebo ji najdete na stránkách obce www.
dobrejovice.eu. Vyplněnou přihlášku doručte
na adresu OÚ v Dobřejovicích osobně nebo
poštou a to nejpozději do 22. března 2017.

Jiří Kappel, starosta obce

Těšíme se na Vás Pavla Mikušková
Inzerce

L

ukáš Vaculík byl a je idolem žen a dívek. Jitka
Sedláčková, kterou jsme
měli možnost poznat v divadelní hře Tonka Šibenice, je
komik v sukních, herečka,
moderátorka,
pedagožka,
ale hlavně nezřízená střela.
Tomáš Barták je herec,
zpěvák, režisér a improvizátor. Tato kombinace osobností je záruka velké legrace
a pohody.
Udělejte si čas a přij(te se
pobavit ve čtvrtek 23. 3. 2017
od 19.00 do Modletického
zámku. Vstupenky si můžete
zakoupit v předprodeji na
OÚ Dobřejovice od 13. 3.
Doprava bude zajištěna.
Za obce Dobřejovice, Herink
a Modletice Vás srdečně zve
Pavla Mikušková,
předsedkyně kulturní komise

Pozvánka

na Masopust

v Dobřejovicích

M

asopustní sváteční
období
vyvrcholí
v naší obci tradičním průvodem. Uskuteční se
v sobotu 25. února 2017.

Shromáždíme se jako obvykle před dvanáctou hodinou u hřiště FK Sokol
Dobřejovice.
V jednu hodinu po poledni vyrazíme na pochod
Dobřejovicemi.
K dobré náladě zahraje
muzika v čele průvodu, který obohatí zajisté i mnoho
zajímavých masek. Srdečně
zveme všechny spoluobčany.
A zakončení? Jako vždy
v hospodě na hřišti. Tak se
těšíme.
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Spolkový
dům
Dobřejovice
V tomto sloupečku Vás budeme pravidelně informovat 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 Marmela Martiny Melíškové: pondělí 20.00–21.00 h
kontakt: info@marmela.net;
602358686

☎

Pilátes Dynamic s paní Zuzanou Novosadovou:
úterý 18.30–19.30 h
776296002
kontakt:

☎

Stolní tenis s Lukášem Králem: úterý 19.30–20.30 h
Děti s maminkou, taQkou či babičkou cvičí, tvoří a hrají
divadlo: středa 17.00–19.00 h, pořádá spolek MD
kontakt: info@modernidobrejovice.cz
Jóga Marmela Martiny Melíškové: čtvrtek 20.00–21.00 h
602358686
kontakt: info@marmela.net;

☎

Obecní knihovna vedená paní Vlastou Marcinkovou:
pátek 15.00–17.00 h
Salsa Martina Hlouška: pátek 20.00–21.00 h
602371492
kontakt

☎

Ping pong: neděle 18.00–20.00 h, pořádá spolek MD
kontakt: info@modernidobrejovice.cz

Sousedská kavárna:
provozní doba: pondělí–sobota 15.00–20.00 h,
dále podle potřeby pořádaných akcí
kontakt
602371492

☎

Připravujeme:
Tanečky s Martinou Mudruňkovou: pondělí 17.00–18.00 h
Na kroužek se můžete přihlásit přímo
u paní Mudruňkové na e-mail: m.mudrunkova@centrum.cz
Keramika s Niki Justovou: pátek 16.00–19.00 h
Kroužek keramiky bude zahájen 3. 2. 2017
kontakt: niki.justova@duhovylabyrint.cz
niki.justova@seznam.cz

Na co se můžete těšit v nejbližších dnech
9. 2. 2017 - Book Art od 16,00 h
pořádá Martin Hloušek; kontakt

☎ 602371492

24. 2. 2017 – Šipkový turnaj:
pořádá spolek Moderní Dobřejovice
kontakt: info@modernidobrejovice.cz

4. 3. 2017 – Dětský bazar:
pořádá Spolek Dobřejovický Čtyřlístek
v dopoledních hodinách s programem pro děti
kontakt: spolek@dobrejovickyctyrlistek.cz
25. 3. 2017 – Ping pongový turnaj:
pořádá spolek Moderní Dobřejovice
kontakt: info@modernidobrejovice.cz

Rezervaci prostor do Spolkového domu můžete provést:
■ na webu obce: www.dobrejovice.eu
http://sd-dobrejovice.rezervacnik.cz

Dobřejovický kalendář

■ e-mailem na adrese: sd@dobrejovice.eu
nebo spolkovy.dům@gmail.com;
■ v kavárně u pana ing. Martina Hlouška
nebo na
+420 602 371 492

na rok 2018

☎

■ v úřední hodiny na obecním úřadě Dobřejovice
Aktuální informaci o právě probíhajících akcích najdete na
webu obce, v odkazu Spolkový dům Dobřejovice – kalendář
akcí: http://www.dobrejovice.eu/spolkovy-dum-dobrejovice
Přeji příjemně prožitý čas
ve Spolkovém domě obce Dobřejovice
Pavla Mikušková
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Na začátku příštího roku, každé popisné číslo v Dobřejovicích dostane kalendář naší obce, který bude z fotografií našeho dobřejovického života. Aby se podařilo zachytit všechna
období roku co nejlepšími fotografiemi, je potřeba začít co
nejdříve.
Každý z vás se může stát spolutvůrcem tohoto kalendáře.
Jakým způsobem? Tím, že vaše snímky, které pokládáte za nejzdařilejší, pošlete na e-mail: cmolikmarti@volny.cz.
Děkuji a již se na spolupráci se všemi našimi obyvateli těším.
S pozdravem Martin Čmolík

www.dobrejovice.eu
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■ Kdo také žije v Dobřejovicích

P

ane doktore, považujeme Vás za jednoho
z významných obyvatel obce. Budeme velmi rádi, když nám vyjdete vstříc
a prozradíte o sobě něco
zajímavého, co by se mohli
obyvatelé Dobřejovic o Vás
dozvědět.

Po revoluci jsem s kamarády založil IT firmu, která funguje dodnes a čtyři roky se jí
věnoval. Pak ale zvítězilo
právo. Od roku 1995 provozuji vlastní advokátní kancelář zaměřenou zejména na
civilní právo.
Naším specifikem je i specializovaná poradna PRÁVNÍ
POHOTOVOST, která klade
důraz na jednoduché a relativně rychlé právní rady.
Řada dotazů je z pohledu
právníka elementárních a není třeba z nich dělat nic složitého. Tím máme více času na
složité a náročné případy.
Moje studijní cesta byla
přímočará. Po skončení základní školy jsem vystudoval
gymnázium a po maturitě
Právnickou fakultu UK.
Na gymnáziu jsem studoval experimentální třídu
mat-fyz u jejichž absolventů
se předpokládal automatický přechod na matematicko-fyzikalní fakultu UK.
Jenže té fyziky a matematiky bylo za 4 roky nějak moc.
Ale i tak mi to mnoho dalo.
Zejména jiné myšlení a přístup k výpočetní technice.
Ten rozdíl dodnes pociXuji při
jednání s řadou právníků.
Myslím, že oproti “standardním” právníkům kladu větší
důraz na analýzu, logické
souvislosti a exaktnost dat.

JUDr. Pavel

Někdy to je výhoda, někdy
je to na škodu. Jak říkám
svým koncipientům - “Žaloba je v prvé řadě slohová
práce”, a to je spíš z oblasti
humanitní než ryze exaktní.
Ale jelikož jsem ze slohu míval vždy jedničku, daří se to
docela dobře vše kloubit.
■ Které události v pracovním nebo osobním životě považujete za významné?
Já myslím, že pro moji generaci byla pro pracovní
oblast nejvýznamnější událostí revoluce 1989. Od té
chvíle jsme vstoupili na do
té doby pole neorané vlastní podnikání.
Najednou nebyla výplata,
nikdo vám nic nedal. Vše bylo jen a jen na vás. Dodnes
říkám o tomto momentu, že
to byla nádhera.
V osobním životě byl a je
pro mne nejvýznamnější
událostí moment, kdy jsem
potkal svojí ženu. Ženil jsem
se až ve 41 letech, ale jak jí
říkám, počkat si právě na ní,
to byl osud.

Novák

■ Co byste chtěl o sobě
ještě prozradit?
V zásadě žádná tajemství
nemám. Věřím na férovost
a otevřenost. A také na to,
že v podstatě jsou lidé dobří.
Mnozí dnes ale myslí v mnohem užším a kratším horizontu, než by bylo třeba
a z to mě někdy “deptá”.
Ačkoliv je obvyklé na mládež žehrat, já věřím, že další
generace budou úspěšné,
ten obrovský rozvoj, který
přichází jim závidím. Kdyby
to šlo, chtěl bych sem, až jednou nebudu, na pár dní jednou za 50 let nakouknout.
■ Co Vás přivedlo do
lokality Dobřejovic, jak
dlouho zde žijete?
Náhoda. Můj kamarád
zde stavil ale nakonec se
přestěhoval do USA a mne
pověřil se starat o jeho rozestavěný dům.
Když jsem se pak potkal
s mojí ženou, byla to ona,
koho napadlo zeptat se, jak

Představujeme
to bude s domem dál. No
a pak už to šlo ráz na ráz.
Rychle jsme se s kamarádem dohodli o koupi. A pak
přišla moje žena, nechala
zbourat hlavní nosnou ze(,
vybudovat zimní zahradu
atd. atd. a do roka jsme se
stali obyvateli Dobřejovic.
A nelituji. Naopak.
Dobřejovice vnímám jako
skvělé místo pro život a současný rozvoj to jen potvrzuje.
■ Jaké události v obci
Vás zajímají, co Vás trápí,
čeho si vážíte?
Už jsem to tak trochu načal. Vidím, jak se obec stále
rozvíjí a vylepšuje a to je to,
čeho si vážím. Toho trendu.
■ Máte náměty nebo
návrhy na zlepšení života
v obci?
Já jsem bohužel ten typický “obyvatel-nocležník”. Ráno brzo do práce a pozdě
večer domů. Necítím se tedy
povolán cokoliv doporučovat. Pokud ale bude třeba
kdykoliv mé pomoci obci
nebo někomu z “dobřejovičáků”, rozhodně pomohu
velmi rád.
Připravila Zuzana Dubská

Život v obci

Škoda, že jste nepřišli...

D

ne 21.1.2017 pořádalo v Zámeckém sále v Modleticích
Myslivecké sdružení Dobřejovice již 3. myslivecký
ples. K tanci a poslechu hrála skupina Veget.

Letos se sice nepodařilo sál vyprodat, ale přesto byla atmosféra velmi dobrá. Účastníci se radovali nad výhrami z bohaté
tomboly a jak už bývá zvykem ples skončil nad ránem.
Těšíme se na další ples a doufáme, že příště přijde více lidí.

7

Marie Pevná
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Důležité státní úřady

Důležitá číslavvvv
Porucha vody
a kanalizace
840 111 322
Porucha elektřiny
840 850 860
Porucha veřejného
osvětlení – Eltodo
800 101 109
Porucha plynu
272 767 300
SOS 112

■ FINANČNÍ ÚŘAD územní pracoviště v Říčanech
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
PÁ

08.00–15.30 hodin
08.00–14.00 hodin

■ OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Praha - východ

Hasiči 150
Záchranná služba 155

Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

Policie 158

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

Policie Nupaky
služebna 974881750,
602306298,
hlídka v autě 727968532
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

Botanický ústav
AV ČR, v. v. i.
Správa Průhonického
parku
přijme do pracovního poměru
zahradníky/zahradnice.
Požadujeme:

vyučení v oboru výhodou

Nabízíme
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Hodí se

možnost ubytování pro
svobodné, 28 dní dovolené, zaměstnanecké benefity (stravenky, sociální
fond, příspěvek na sociální pojištění)

Nástup:

březen 2017

Nabídky:

posílejte písemně
na adresu:
Botanický ústav AV ČR,
v.v.i.
Správa Průhonického parku, Zámek 1, 252 43 Průhonice, nebo e-mailem na
adresu park@ibot.cas.cz

www.dobrejovice.eu

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)

Pohlídám vaše děti!
Pohlídám pravidelně třikrát
až pětkrát týdně na 5 až 8 hodin (nejméně však 20 hodin
týdně) vaše dítko v Dobřejovicích, Čestlicích, Průhonicích
nebo v Herinku.
Možno také večer, když
budete chtít jít za kulturou.
Umím hodně básniček, ráda dětem čtu, vysvětluji a učím je novým
věcem. Ráda s nimi něco vyrábím.
Práce s dětmi je mi posláním, hrou
a potěšením.
Mám kurz Chůva
a střední školu
s maturitou.
Moc se na
vaše děti těším.

☎

Chůva Monika,
Dobřejovice,

603 261 688

Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26,
251 01 Dobřejovice
Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
Úřední hodiny nově:
pondělí 14.00–18.00 h
středa
9.00–12.00 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
Sobota 6.45–12.30 hodin
Sběrný dvůr
Dobřejovice
Otevírací doba: zimní
období 1. 11.–31. 3.
po–pá 9.00–16.00 hodin
sobota 9.00–14.00 h
Zavřeno: neděle, státní
svátky
Příjem odpadů do zařízení Sběrného dvora Dobřejovice lze jednorázově
sjednat individuálně, po
vzájemné dohodě stran,
odlišně od platné provozní doby telefonicky na
603 168 974 (provoz SDD).
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