Osobnost obce Václav Vačkář – 130. výročí narození
Od té doby se Vačkář věnuje nadále jen činnosti skladatelské a organizační.
V té době již jméno Václava Vačkáře bylo mezi lidovými hudebníky pojmem. Nebylo snad
jediné dechové nebo smyšcové kapely, která by jeho skladby neměla ve svém repertoáru. Ty
vynikaly nejen svěží, nápaditou melodikou, ale vkusnou a výraznou harmonií a bohatou barevnou instrumentací. Jeho tvorba se stala ryzím projevem českého muzikantství. Stala se lidovou
v nejlepším smyslu tohoto slova. Jeho skladby dobou nejen nezestárly, ale naopak na hudebníky a posluchače pro svou čistotu a upřímnost působí dodnes svou podmanivou krásou. Za
svého života napsal 332 skladeb, z nichž převážná většina vyšla tiskem v patnácti nakladatelstvích.
Vačkářova činnost je pozoruhodná i na poli organizačním. Jako dlouholetý předseda Svazu
lidových hudebníků (byl jím od roku 1928) si získal pro své bohaté životní zkušenosti, zásadovost, obětavost a smysl pro spravedlnost neobyčejnou vážnost a oblibu u početné obce lidových hudebníků v celé republice. Byl činný též v Ochranném svazu autorském (OSA), jehož
byl spoluzakladatelem. Pracoval v Jednotě hudebních stavů, v Hudební unii a v Kruhu autorů
populární hudby. Působil i jako hudební kritik. Napsal řadu článků do odborných hudebních
časopisů. S velkým zájmem hudebníků se setkala jeho Lidová nauka o harmonii (vyšla ve
čtyřech vydáních). Společně se synem Daliborem napsal knihu Instrumentace symfonického
orchestru a dechové hudby. Za svou bohatou a mnohotvárnou činnost byl Václav Vačkář jmenován čestným členem Svazu československých skladatelů a v roce 1952 poctěn cenou hlavního města Prahy. Zemřel 4. února 1954.
Místo Václava Vačkáře v české hudbě nejlépe vystihují slova, napsaná u příležitosti posledního rozloučení: „Václava Vačkáře bychom mohli už dnes nazvat klasikem české populární a
taneční hudby. Opravňuje nás k tomu umělecká úroveň a nesmírná obecná obliba jeho skladeb,
v čele s téměř až legendární Vzpomínkou na Zbiroh a jinými známými skladbami, jako jsou
např. pochody Šohaj a Probuzení, dále Slovácké tance, valčíky Sen lásky, Večer na moři, polka
Dobřejovická, Staropražská a jiné. Václav Vačkář dal české hudbě mnoho ze svého talentu i z
dobroty svého srdce. Odměnou mu bylo vědomí, že jeho práce je všeobecně vážená a vysoce
ceněná a že „vyoral dobrou brázdu“. V tom smyslu také zůstává trvale zapsán v historii naší
lidové hudby.“

Obecní zastupitelstvo

Výpis z obecně závazné vyhlášky č. 2/2008 – o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Dobřejovice.
Noční klid a používání hlučných strojů
Noční klid v obci je podle zákona stanoven na dobu od 22.00 hodin do 06.00 hodin. V tomto čase je
povinností každého zachovat klid a omezit hlučné projevy.
Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, je používání i hlučných strojů.
Potřebné hlučné práce není možné vykonávat ani ve dnech pracovního klidu a ve dnech státem uznaných svátků v době od 6.00 hod. do 14.00 hod.
Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE
Jednání dne 13. 5. 2011
Zastupitelstvo schválilo termín 6. 6. 2011 v 9:00 hod. jako termín ukončení podávání nabídek a
termín 6. 6. 2011 ve 13:00 hod. na otevírání obálek s nabídkami dodavatelů na dodávku vodovodu,
splaškové kanalizace a plynu. Schválilo shodný počet pěti členů Komise pro otevírání obálek a Komise pro hodnocení nabídek.
Byla schválena Darovací smlouva na výpočetní techniku v ceně 7.795,- Kč pro potřeby Policie ČR,
Obvodní oddělení policie ČR Čestlice.
Jednání dne 8. 6. 2011
Dne 6. 6. 2011 proběhlo otevírání obálek s nabídkami firem, které mají zájem o zakázku výstavby
vodovodu a kanalizace Dobřejovice. Do soutěže se přihlásilo 12 firem. Všichni přihlášení předali
požadované podklady a jejich nabídky budou hodnoceny. Námitka firmy VHS, s.r.o., Teplice vůči
výběrovému řízení byla doručena 8. 6. 2011.
Zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o dílo se společností LUCIDA, s.r.o. projekce a inženýring, Neklanova 17, Praha 2, IČ 25651099 v ceně 59.400,- Kč, vč. DPH.
Společnost bude zpracovávat pro výstavbu vodovodu a kanalizace po komunikacích třetí třídy i po
místních komunikacích dopravně inženýrské opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrské rozhodnutí (dále jen DIR). DIO obsahuje způsob osazení komunikací značkami a DIR povolení uzavírek a
trasu objížděk.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku parcelní číslo 377/17 v k. ú. Dobřejovice o výměře 435 m2
za cenu 10,78 Kč za 1 m2.
Zastupitelstvo schválilo nákup pozemků parc. č. 116/3 o výměře 40 m2 a 130/4 o výměře 136 m2
v ceně po 100,- Kč za pozemek, tj. celkem 200,- Kč, od společnosti Dobřejovice Invest, s.r.o., Na
Zámecké 597/11, Praha, Nusle 140 00.
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