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Dobřejovický
zpravodaj
Život v obci
3. ročník Hawajské Regatty
je úspěšně za námi. Letos
jsme mohli přivítat staré
známé stavitele plavidel
i nováčky. Celkem 12 přihlášených plavidel nás hodně
potěšilo.
Nejzábavnější částí bylo proplouvání plavidel pod
vodotryskem, který připravili
průhoničtí hasiči. Diváci i letos nadšeně fandili.
Vítězem letošní Regatty se
stalo plavidlo Krokodýl Dundee, druhé místo obsadila
posádka Pepek a Olive a na
třetím místě se umístilo Nízkorozpočtové plavidlo.

www.dobrejovice.eu

Hawajská Regatta
potřetí

Letošní rok jsme trochu
protáhli i velkou skluzavku,
a tak letos měřila 70 metrů.
Vyvrcholením odpoledne byla exhibice dospělých na skluzavce. Nejvíce se hraně skluzavky přiblížil „Koblih”, který
se stal také vítězem exhibice.
V průběhu dne bylo možné vyzkoušet paddleboardy,
paddleboard jógu a děti tanečky s Marmelou.
(Pokračování na straně 9)
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Zprávy ze zastupitelstva
Život v obci

Z

astupitelstvo se sešlo
22. června. Výsledkem
jednání bylo zejména:

a) Byla přijata obecně závazná vyhláška č. 4 – nakládání s odpady a veřejná vyhláška – zařazení místních
komunikací. Obě vyhlášky
byly zveřejněny na úřední desce a webových
stránkách obce.
b) Byl schválen pronájem pozemků p.č. 610 o rozloze
88 m2 a 611 o výměře
175 m2 v k. ú. Dobřejovice (pozemky vedle činžovních domů v ulici Kaš-

tanové) na 2 roky s automatickým prodlužováním
o 1 rok manželům Brixiovým za cenu 600 Kč za
rok. V podmínkách smlouvy je údržba zeleně na
těchto pozemcích, pozemky nesmí být oploceny a musí být přístupné
veřejnosti.
c) Bylo odsouhlaseno poskytnutí příspěvku 40 000 Kč
FK Dobřejovice na opravu
trávníku na hlavním fotbalovém hřišti zdevastovaném krtky.
d) Předseda Finančního výboru p. Bc. Z. Kudláček informoval o předběžných
závěrech kontroly čerpání
rozpočtu na vybudování

Spolkového domu a multifunkčního hřiště. Uvedl,
že podle provedené kontroly:
■ vybudování hřiště stálo
1 799 803 Kč s DPH, které
bylo schváleno plus vícepráce za zpevnění podkladu a lajnování představují
153 683 Kč s DPH, celkem
hřiště stálo 1 953 486 Kč
s DPH
■ vybudování Spolkového
domu stálo 1 091 792 Kč
s DPH plus vícepráce na
sklepní prostory 147 525 Kč
a vybavení Spolkového domu 130 340 Kč s DPH. Celkem vybudování Spolkového
domu vyšlo na 1 369 657 Kč
s DPH.

Tím uvedl na pravou míru
všechny zavádějící a lživé
informace ze strany některých diskutujících na veřejném shromáždění občanů
Dobřejovic, které se konalo
21. června 2017.
e) Byla podána informace
o jednání s ministrem dopravy a ŘSD o přípravě protihlukových opatření podél Pražského okruhu.
K tématu je na této straně
dole samostatný článek.
Další jednání zastupitelstva se koná 14. 9. na obecním úřadě od 18.00 hodin.
Jiří Kappel, starosta obce

Informujeme vás

Listárna

J

ako občana dotčeného přímo
hlukem ze silnice č.101 a obchvatu Vás žádám, zda je
možno požádat OÚ o sdělení
a zveřejnění na stránkách Zpravodaje: Co bylo vykonáno a dojednáno za poslední roky ohledně tohoto problému, který přetrvává.
Jak směšně zní v dnešní době
ujištění paní starostky Žilikové,
pronesené při jednání před jedenácti roky. Cituji: „Před silnicí
č. 101 bude od obce vybudován
ochraný val a to až k odbočce směrem k Modleticím. Předpokládaná
cena 12 000 000 Kč. Obec na to zatím nemá prostředky a vše není zajištěno, ale pracuje se na tom.
Jednou z možností je získat potřebné peníze od ostatních obcí
v okolí a to za uskladnění jejich
zeminy vzniklé stavební činností,
která by se ukládala na budovaném valu. Samozřejmě nezávadnou a podle znění příslušných zákonů o nakládání s odpady.”
Ptám se a žádám o sdělení, kde
toto všechno usnulo, jaké problémy tomu brání, proč nelze realizovat tento původní záměr,
„Ochranný val před silnicí č. 101
směrem od obce?”
Myslím, že jeho realizace, pokud je možná, by částečně řešila
problém s hlukem. V letních, teplých dnech a hlavně v noci je tento hluk při otevřených oknech
značný a to nejenom z obchvatu,
ale i silnice č. 101, kterou mnoho
nákladních aut TIR (snad z důvodu ušetření peněz za dálniční poplatky) využívá směrem z Jesenice
a do Jesenice, kde sjedou, nebo
se napojí na obchvat.
Děkuji, přeji hezký den a aL se
vše daří.
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Zdeněk Pešek
Vačkářova 293, 251 01Dobřejovice

www.dobrejovice.eu

Šance na

snížení hluku?

ražský okruh v úseku od napojení
na D1 po Jesenici znovu nebyl
zkolaudován, do konce roku
2018 pokračuje zkušební provoz.

P

V té souvislosti je třeba zmínit i stavbu
protihlukového valu podél 101/II. Tato
stavba je sice zahrnuta do územního plánu, ale s její realizací zatím neuvažujeme.

Důvodem je nedodržení hlukových limitů. Jednání s ministrem dopravy
a ŘSD o přípravě protihlukových opatření podél Pražského okruhu jsou v etapě, kdy je připravena technická studie
jejich realizace a materiál pro jednání
ministra o financování projektu.
V celé délce stavby v úseku D1 – Jesenice jsou navrženy protihlukové stěny
výšky 8 metrů a v úseku, který prochází
obcemi Modletice, Dobřejovice a Herink
jsou na základě našeho požadavku navrženy navíc i protihlukové stěny o výšce 4 metry ve středním dělícím pásu.
Z hlediska hladiny hluku by měla
stavba protihlukových stěn přinést její
snížení o 2,5 – 7,7 dB. Předpokládané
investiční náklady jsou 1,172 mld. Kč
(bez DPH). O tom, zda tento návrh prošel, budeme samozřejmě informovat.

Důvody jsou následující:
■ Doprava na této komunikaci uvedením do provozu Pražského okruhu
výrazně poklesla a její dopad na celkový hluk z dopravy v obci už není
nejpodstatnější.
■ Připravujeme ve spolupráci s Herinkem, Jesenicí a KSUS výstavbu kruhového objezdu na křižovatce této
komunikace s ulicemi Jesenická
a K Herinku, která rychlost aut na ní
výrazně zpomalí a tím se sníží i hluk.
■ Pozemky v místě plánovaného valu
jsou kromě obce i v soukromých rukách a pod většinou leží hlavní vodovodní řad. Přesto jsme nabídli několika stavebním firmám vybudování valu na těchto pozemcích, ale zatím bez úspěchu.
Jiří Kappel

Nové webové stránky obce
5. září budou spuštěny nové webové stránky obce. Přivítáme k nim připomínky čtenářů, abychom je mohli doladit.
Své návrhy, prosím, doručte jakoukoliv formou na obec. Můžete využít
kontaktů na starostu, místostarostu i obec Dobřejovice.
Jiří Kappel a Jan Krejčí
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Problém betonárna?
P

očátkem srpna dostala
většina našich spoluobčanů anonymní dopis s doporučením, jak se
postavit k projednávanému
záměru výstavby betonárny.
Anonymitu dopisu jsme
pochopili tak, že jeho autor
si je vědom, že obsah dopisu
je zčásti lživý a z další části
zavádějící. Bere spoluobčany
jako hlupáky, kteří neumějí
číst, nejsou ochotni si informace ověřovat, a tedy jsou
snadno manipulovatelní. To
vypovídá něco především
o něm. Ale k faktům.

Na většinu „problémů“
najdete odpověX v zápise ze
stavební komise z 31. července, kde jsou dopady stavby na životní prostředí stručně popsány, a který je na této straně dole. Nikdo z komise závěry zjišLovacího
řízení nezpochybnil.
Pokud jde o záležitosti
z dopisu, kterými se komise
nezabývala, je třeba uvést
snad jen to, že je lež, že obec
z výstavby nebude nic mít.
Jak již bylo několikrát projednáno na zastupitelstvu,
obec v případě jejího schvále-

ní obdrží jednorázově 3 milióny korun jako dar a přibližně 0,5 mil. Kč za vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Následně každý
rok 200 000 Kč a poměrně vysokou daň z nemovitosti.
V té souvislosti jedna reminiscence – kdysi zastupitelstvo obce neschválilo stavbu
obalovny, investor ji tedy
postavil o 50 m dál, ale již
na katastru Herinka, a obci
zůstal jen občasný zápach
z jejího provozu.
Obáváme se, že tohle může dopadnout stejně – jen

Život v obci
bez toho zápachu. Již dnes
může na inkriminovaném
pozemku nějaký investor
vybudovat např. parkoviště
pro asi 60 kamionů bez
změny ÚP aniž by to musel
s námi dlouze projednávat.
Je lépe mít projekt pod
kontrolou.
Tvrzení o dopadech havárie betonárny na rybník
Skalník, snižování hodnoty
našich nemovitostí v důsledku estetických dopadů
na Dobřejovice jsou natolik
absurdní a hloupá, že je
pod naší úroveň s nimi polemizovat.
Jiří Kappel, Jan Krejčí

Zápis č. 5 z jednání stavební komise ze dne 31.července 2017
Přítomni:
■ předseda komise: Jan
Krejčí
■ členové komise: Milan
Šindelář, Bc. Zbyněk
Kudláček, ing. Zdeněk
Řešátko, Martin Sklenář
■ další účastníci jednání:
starosta obce: ing. Jiří
Kappel
■ za společnost České štěrkopísky: ing. Miroslav
Mužík

Předmět jednání:
posouzení vlivu na životní
prostředí záměru
na vybudování betonárny
České štěrkopísky, společnost s ručením omezeným předložily posouzení
vlivu na životní prostředí
podle § 6 zákona číslo
100/2001 vztahující se k záměru vybudovat v současném areálu skladu štěrkopísku betonárnu.
Členové komise měli
k dispozici pouze základní
materiál; přílohy – hlukovou expertizu, rozptylovou
studii, posouzení vlivu na
veřejné zdraví a hydrologický posudek, obdrželi až
1. 8. dopoledne e-mailem.
Byli požádáni o vyjádření
k těmto přílohám v co nejkratším termínu vzhledem
k termínu uplatnění připomínek.
Předseda komise pan
Krejčí v úvodu uvedl, že
plánovaná stavba je umístěna mezi Sběrným dvorem
a obalovnou, s výjezdem na
ulici K Herinku, podél silnice 101/II krytá zelení, takže
nebude prakticky vidět.
V té souvislosti navrhl,
aby se členové komise vy-

jádřili k tomu, zda technologii betonárny opláštit nebo ne.
K dotazu pana ing. Řešátka ing. Mužík uvedl, že
se jedná pouze o estetický
vliv, například na hluk to
dopad nemá. Zda opláštit
či ne, bude, v případě souhlasu se změnou územního
plánu, záležitostí územního a stavebního řízení. Členové komise se k této záležitosti nevyjádřili.
V průběhu jednání reagoval ing. Kappel a ing. Mužík
na připomínku pana Sklenáře, proč se vyjadřovat
k tomuto materiálu, když
betonárna není v souladu
s územním plánem.
Bylo odpovězeno, že vyhodnocení vlivu na životní
prostředí u větších staveb
většinou změně územního
plánu předchází, neboL by
mělo ukázat, zda a jaký bude mít plánovaná stavba
vliv na životní prostředí
v konkrétní lokalitě. Je tedy
i vodítkem pro posouzení,
zda je možno se změnou
územního plánu souhlasit.
Současně uvedli, že proces posuzování bude mít
ještě další kola projednávání. Potvrdili, že na předmětném pozemku je již povolena stavba skladu štěrkopísku, prakticky tedy
stavbou betonárny dojde
k doplnění skladu o technologii výroby betonových
směsí. Pozemek je již i vyňat ze zemědělského půdního fondu.
Předmětem diskuze byly
zejména otázky týkající se
hluku, vody, prachu a dopravy. Na dotazy členů sta-

vební komise odpovídal
přítomný zástupce společnosti České štěrkopísky.

a) hluk
Pan Krejčí uvedl z předloženého materiálu, že pracovní doba betonárny bude
od 7.00 do 16.00 hodin,
v případě zvýšeného zájmu
až do 20.00 hodin. Podle
materiálu by provozem mělo dojít ke zvýšení hladiny
akustického výkonu max.
o 0,2 dB.
Přednesl návrh na stanovení limitu pro prodlužování pracovní doby a to počtem dnů nebo hodin v měsíci, kdy k tomu může dojít.
Nebyl k tomu přijat žádný závěr. Tuto podmínku
lze ještě uplatnit v územním i stavebním řízení
v případě, že dojde ke změně územního plánu.

b) vodní hospodářství
Pan ing. Mužík popsal
způsob vodního hospodářství provozu uvažované betonárny.
Betonárna nebude napojena na vodovodní řad,
i když je tato možnost ve
studii uvedena, používala
by výhradně vodu z vrtů
a upravené i neupravené
dešLové vody z retenční nádrže. V technologii se používá i recyklovaná voda.

c) prach
Technologie betonárny je
prakticky bezprašná, protože se používá výhradně mytý štěrk i písek.
U cementu jsou používána uzavřená sila, která
vnější prašnost vylučují.

d) doprava
Kapacita betonárny je
projektována na 180 m3.
K dotazům ing. Mužík uvedl, že tato kapacita představuje výrobu v době od
7.00 do 20.00 hodin. Kapacita technologie je předimenzovaná, aby mixy mohly být plynule plněny.
Předpokládá se průměrný
počet 32 aut denně (dovoz
surovin a expedice směsí)
při 250 pracovních dnech
v roce (započítány cesty
tam i zpět).
K dotazu pana Šindeláře
zda nemůže po schválení
územního plánu dojít k rozšíření betonárny o další mísící zařízení bylo uvedeno,
že nikoliv; jednalo by se o jinou, neschválenou další
stavbu, která by neodpovídala schválenému stavebnímu povolení a regulacím
územního plánu.
Pan ing. Kappel reagoval
na informaci pana Krejčího
o kompetenci Dopravního
úřadu v Řičanech v oblasti
povolování výjimek z průjezdu aut o nosnosti vyšší než 6
tun v tom směru, že toho
úřad využil jen jednou a tuto záležitost lze jednoduše
vyřešit v územním řízení.
Vjezd do obce mohou mít
pouze vozy pro dodávku
směsí pro obyvatele obce.

Závěr
Na jednání stavební komise nikdo nezpochybnil
údaje obsažené v předloženém materiálu ani k němu
nevyjádřil zásadní výhrady.
Rovněž tak nikdo k datu
zápisu neuvedl žádné připomínky k dodatečně zaslaným přílohám.

www.dobrejovice.eu
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Informujeme vás

P

rázdniny utekly jako
voda a my věříme, že
jste načerpali nejen
síly, ale i nápady na vylepšení života v obci a zanecháte zde i vy „svoji stopu“.
Zapojte se do projektu „Můj
otisk v Dobřejkách“.
Projekty z loňského roku
jsou již zrealizovány a vy je
můžete směle využívat.

PosuRte sami :
Posilovací stroje jsou umístěny v prostorách multifunkčního hřiště a je možné
je využívat, na kalendář pro
rok 2018 se můžeme všichni
těšit na konci roku, veřejné
griloviště je umístěné ve

Můj otisk v Dobřejkách
skále a oficiálně bude poprvé využito při akci Rozloučení s létem 9. září 2017.
Využijte možnost, že jako
občané můžete ovlivnit, co
se bude dít se společnými finančními prostředky a zkuste poradit zastupitelům, za
co by je mohli utratit či co
by mohli v obci vybudovat.
Veškeré informace najdete na webových stránkách
obce pod heslem Participativní rozpočet.
Konzultovat vše potřebné
můžete i se členy realizačního týmu nebo se starostou
či místostarostou. Můžete
vlastně sdělit jen svůj nápad
či sen. Rádi každému poradí-

me i pomůžeme se vším, co
bude kolem projektu či návrhu potřeba.

Připomínáme:
Své návrhy mohou jednotlivci průběžně podávat. Diskutovat o nich bude možné
na společných setkáních během září a října. Informace
najdete v dalších číslech
zpravodaje.
V první polovině listopadu
proběhne veřejné hlasování
o jednotlivých projektech
a návrzích.
5. prosince 2017 budou
zveřejněny výsledky PaR a vítězné návrhy budou předloženy k realizaci v roce 2018

Pozor na šmejdy!

P

okusil se vám někdo nabízet
zboží po telefonu? Byli jste pod
nátlakem donuceni podepsat
kupní smlouvu? Zazvonili vám u dveří
neznámí lidé s tím, že po vás chtějí
platbu za údajně vámi objednané hrnce, matrace, potravinové doplňky?
Pokud ano, velmi pravděpodobně
jste se dostali do kontaktu se šmejdy
a stali se obětmi podvodného chování. Nejste v tom ale sami.

Pamatujte si !
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● K uzavření smlouvy po telefonu
stačí jakýkoliv náznak souhlasu.
● Prodej po telefonu nebo přímo
u Vás doma je vždy velmi nákladný a výrobek je předražený
● Výrobky jsou často nekvalitní, nesplňují funkce, které jsou slibovány

www.dobrejovice.eu

● Výrobek nemáte možnost si dostatečně prohlédnout

Jak se bránit?
● Pokud je Vám cokoliv nabízeno po
telefonu, před Vašimi dveřmi, na
ulici apod., ukončete ihned hovor
slovy „Děkuji nemám zájem“
● O podomním prodejci informujte
telefonem Policii ČR.

Co dělat, když jste
smlouvu uzavřeli a zboží nechcete?
● Smlouvu můžete dle § 1829 zák.
89/2012 Sb. Do 14 dnů od převzetí
zboží vypovědět a trvat na vrácení
peněz. Vypovědět můžete bez
udání důvodů.
● Odstoupení od smlouvy zašlete
vždy písemně, doporučeně, nejlépe
s dodejkou na adresu sídla firmy.

na prosincovém zasedání zastupitelstva obce, aby mohly
být zapracovány do rozpočtu obce pro rok 2018.
Realizační tým PaR

● Převzaté zboží je třeba vrátit do
14 dnů od doručení odstoupení.
Rozhodující je datum odeslání,
možný je tedy i čtrnáctý den.
● V případě dalších problémů s prodejcem se obraLte co nejdříve na
Českou obchodní inspekci

Rady na závěr
● Nikoho cizího si domů nepouštějte!
● PlaLte jen Vámi objednané a vybrané zboží, výměnou za platební
doklad a fakturu.
● Než cokoliv podepíšete, vezměte si
čas na rozmyšlenou! Máte právo si
smlouvu důkladně přečíst.
● Pokud jste podepsali nevýhodnou
smlouvu pod nátlakem, co nejrychleji situaci řešte!
● Pokud máte jakékoliv pochybnosti, vždy se poraXte s někým komu
důvěřujete.
● Nepřebírejte zboží, které jste si
neobjednali.
Zpracovala Zuzana Dubská

Dobřejovický zpravodaj

Červen v mateřské školce Korálek

Život v obci

M

ěsíc červen patřil
především předškolákům.

Dne 22. 6. si předškoláci
ráno oblékli stejná trička,
kšiltovky, zabalili svačinu do
batohů a vypravili se MHD
na výlet do ZOO.
Již na začátku cesty dostaly děti za úkol si zapamatovat jednu stanici metra.
Úkol vzaly poctivě a pozorně poslouchaly. Před vstupem do ZOO dostal každý
razítko do své knihy zvířat.
Posilněny svačinou vyrazily za zvířátky. Lední medvěd se sice neukázal, ale
sloni přivítali naši výpravu
i se svými slůňaty a surikaty
jsme zastihli při svačině.
Od žiraf si to děti zamířily
ke zmrzlině. Každý si vybral
svou oblíbenou a po osvěžení si děti do svých knížek
nakreslily slona, nalepily
kartičku a za pomoci paní
učitelek napsaly jednu stanici metra.
Pití se dolévalo, děti měly
během dne dostatek ovoce
a zeleniny. Všichni předškoláci šikovně ušli velký okruh
ZOO, těšili se z každého zvířátka – zebry, vydry, bonga,
opičky, goril, tygra, tučňáků
a mnoha dalších.
Děti se také osvěžily sprškou vody. Po obědě si každý
našel kytičku s otázkou,
správně odpověděl a dostal
do knížky smajlíky. Výlet byl
zakončen zmrzlinou a všechny děti se spokojeně vrátily
do školky.
Dne 27. 6. 2017 proběhlo
rozloučení s nejstaršími dětmi, které půjdou po prázdninách do 1.třídy. Budoucí

prvňáčci si pro rodiče, babičky, dědečky, sourozence
a všechny ostatní kamarády
připravili a pečlivě nacvičili

rozlučkovou besídku. Postavili s cihel domy, prošli se při
písničce „V naší ulici”, zarecitovali společně budoucí

povolání či si společně zatancovali při mazurce „Nebrečte, že školka končí”.
Nechyběly balonky, klobouky, kytary, úsměvy a také došlo i na slzičky. Vzhledem k tomu, že více jak polovinu svého života strávili
s námi v mateřské školce,
není divu, že se nám vždy
nezaměnitelně zapíší do našich srdcí.
Přejeme jim, aL úspěšně
zvládnou první krůčky po
prázdninách do 1.třídy a aL
se jim daří nejen ve škole,
ale i ve svém volném čase
a všem ve svém okolí, aL
přinášejí
samou
radost
a štěstí.
Jana Horká a Martina Štětinová

AS žijí duchové!

P

rázdniny v Dobřejovicích byly zahájeny stylově - letním kinem.
Vybrat ten správný film s dostatečným předstihem bylo opravdu těžké, neboS nabídka českých rodinných
filmů je velmi pestrá.

Obdobně jako na minulém letním kině i nyní se nám podařilo vybrat stejný
film, který uváděla v den promítání
„mírně konkurenční“ televize Nova.
(Zdá se, že jsme založili novou tradici.)
Návštěvnost diváků však nebyla touto
skutečností nijak poznamenána, atmosféře letního kina před televizí dalo
přednost přibližně 120 návštěvníků,
což nás velmi potěšilo.
Čekání na dostatečnou tmu, jenž je
pro promítání 16 mm filmu nutná,
nám zpříjemnil pan Petr Buňata historií kinematografie a promítáním animovaného filmu Mickey Mouse.
Celovečerní film AL žijí duchové! se
určitě moc líbil, v průběhu nezbytných
přestávek na zavedení filmu a na závěr
produkce se ozval z tribuny velký
aplaus, který pana Buňatu přiměl k přidání dokumentárního filmu z mladoboleslavské Škodovky a malé ochut-

návky filmu Limonádový Joe. Příjemnou náladu letního kina ještě umocnila
vůně popcornu, který u vstupu do kina
připravoval a rozdával pan Krejčí.
Tímto děkuji za umožnění letního
kina obci Dobřejovice, klubu FK Dobřejovice, za zapůjčení prostoru, paní
Jiřině Šubertové za vydařený plakát
a především Vám všem, kteří jste do
kina přišli a vytvořili tu úžasnou atmosféru.

Ty z Vás, kdo do letního kina nemohl přijít, i Vás, kterým se v letňáku
líbilo, srdečně zvu na 9. září 2017 do
skály k rybníku Skalník, kde celodenní akci Rozloučení s létem zakončíme
v 19.30 h promítáním krátkého filmu
PojRte pane, budeme si hrát a poté
celovečerním filmem Vinnetou.
Za kulturní komisi Pavla Mikušková

www.dobrejovice.eu
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■ Kdo také žije v Dobřejovicích

Představujeme

D

obrý den, jmenuji se
Tomáš Kubíček, je
mi 34 let a s přítelkyní Nikolou vychováváme
dvě dcerky Nikol (3 roky)
a Emmu (6 měsíců).
Po ukončení SSOU Gastronimie a cest. ruchu v Hostivaři, jsem nastoupil do vlaku
jménem gastronomie, ze
kterého jsem dosud nevystoupil.
Po nasbíraných zkušenostech během předchozích let,
mi byla majitelem stávajícího
zaměstnání (Double Trouble)
nabídnuta po re-openingu
klubu, pozice šéfbarmana,
kde působím dodnes.
Mezi mé koníčky patří má
rodina, zaměstnání a hlavně
fotbal, který jsem začal hrát
od mala právě v Dobřejovicích, kde žiji celý život.
Po ukončení trenérských
kurzů jsem mohl začít
pracovat s dětmi z obce
a z okolí v oddílu Junior
Dobřejovice.
■ Proč jsem se rozhodl založit Junior?
Tak primárně to bylo tak,
že jsem cítil, že je má kariéra hráče u konce a chtěl
jsem ve fotbale dále působit. Při našich nedělních fotbálkách s přáteli, kterých se
účastnili i děti, mě stále přepadávala myšlenka, zkusit
u nás v obci opět oživit mládežnický fotbal.

Tomáš

Kubíček

vize obsadila 3. místo a mladší přípravka se dokonce umístila na celkovém 2. místě své
skupiny!
V obou případech naši hráči dokonce vyhráli nejlepší
střelce svých soutěží! Letos
budeme disponovat hráči
v kategorii mladší/starší přípravky a mladších žáků. V této kategorii jde už sledovat
zajímavé dovednosti hráčů,
a proto zveme příznivce FK
i na sobotní zápasy žáků,
které budou začínat v 10.15
každou druhou sobotu.

Trenéři týmu,
možnost spolupráce..
Štěpán Pittauer, který je
s námi od začátku oddílu
dodnes a je to klasický příklad rodiče-trenéra, jelikož
trénuje i syna Tomáše. Štěpán je licencovaný trenér.
Dále do našeho týmu patří můj asistent Ondřej Kamp.
Ondra mě nikdy nenechal
na holičkách, což se dnes už
moc nenosí a za to mu patří
můj dík.

Za největší dosavadní úlovek v trenérském týmu považuji VíSu Pousteckého.
Vážím si jeho dochvilnosti a hlavně jedné další věci: VíLa je členem kádru
A-mužstva v Dobřejovicích
a mládež mu není lhostejná. Hráči v něm vidí vzor,
a někteří si s ním možná
i díky jeho mládí zahrají.
Trenéři se stejně jako hráči musí chtít zlepšovat,
a proto jsem rád, že přijali
moje rady a účastnili se
kurzů Coerver Coaching,
což je dnes špička v tréninku dětí, na základě technických dovedností.
I nadále se poohlížíme po
dalších nadšených lidech do
dětského fotbalu, pomůžeme Vám se startem, při vzájemné spolupráci.
■ Co se mi líbí v Dobřejovicích?
Bydlel jsem také nějaký čas
v Praze a velkou výhodou
Dobřejovic je, že tu v podstatě každého znám… Jelikož
dojíždím do práce, jsem rád

za sjezd z dálnice k nám do
obce. Myslím že Dobřejovice
jsou dobrá adresa.
■ Co se mi nelíbí?
Odpovím nepřímo, myslím, že obec jako Dobřejovice, má „drive“ na ještě vyšší
level ve všech směrech vybavenosti obce, nyní to vidím
na 70%. Díky za pozvání
k rozhovoru.
Děkuji za rozhovor.
Martin Čmolík

Mládež FK dnes…
K dnešnímu dni má díky
nám klub FK Dobřejovice
okolo čtyřiceti nových hráčů, kteří jednou mohou fotbal v obci budovat dále.
Věřím v to.
Po počátečních „porodních problémech“ jsme letos
odehráli první sezonu v soutěžích OFS-PV v rámci turnajů přípravek, kde za největší
úspěch považujeme, že se
nikdy nestalo, aby byl problém s počtem hráčů... vždy
jsme spíš museli bohužel někoho nechat doma.
Starší přípravce scházel
kousek, aby na konci své Di-

FOTBAL

FK Sokol Dobřejovice

Z

ačíná nám fotbalová sezona 2017–18. Áčko bude hrát
III. třídu a Béčko je ve IV. třídě. PřijRte naše hráče po
vzbudit a užít si nedělní odpoledne.

Zveme na domácí zápasy Áčka:
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Hurá na fotbal!
PřijRte také na domácí zápasy Béčka:
Dobřejovice - Sluštice neděle 3. 9. v 17 hodin

Dobřejovice - Stránčice

neděle 10. 9.

v 17.00 hodin

Dobřejovice - Louňovice neděle 17. 9. v 17 hodin

Dobřejovice - Mukařov

neděle 24.9.

v 16.30 hodin

Dobřejovice - Senohraby B neděle 1. 10. v 16 hodin

Dobřejovice - Kamenice neděle 8. 10.

v 16.00 hodin

www.dobrejovice.eu
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Co pro Vás připravil
Spolek Dobřejovický Čtyřlístek
Č
Život v obci

tyřlístek se ještě před
prázdninami postaral
o zábavu pro všechny,
kdo si občas rádi otestují
své fyzické schopnosti a jejich hranice nebo jen prostě
mají rádi úsměvnou zábavu.

Den zdatnosti v Dobřejovicích, který se konal v sobotu 17. června, nebyl určen
jen pro děti, ale na své si
přišli i dospělí účastníci.
Na trasu jich vyběhlo celkem 98, z toho bylo 58 dětí,
rozděleni byli do 36 hlídek.
Závodníci museli zvládnout přechod po laně, stavbu ohniště, střelbu ze vzduchovky, ruční hašení cíle, hod
granátem, střelbu z foukačky, vojenský výcvik a střelbu
z kuše.
Šlo o druhý ročník této
akce, která byla zpestřena
kvízem a hledáním zpráv po
celé trase. Tajenka: „Nemůžeš? Přidej!” Emil Zátopek.
Na první zářijovou neděli
3. září pro Vás Čtyřlístek připravil již pravidelně se opakující akci s názvem Z pohádky do pohádky.
Letos navštívíme svět večerníčkových pohádek. K vidění budou večerníčky, které oslovovaly rodiče v době
jejich dětství a dnes těší
i naše děti. O vzpomínky,
ale především o zábavu tak
bude bohatě postaráno.
Při plnění úkolů se děti
ocitnou uprostřed nejznámějších obrazů, které z kultovních pohádek známe
všichni nazpaměL. Svět večerníčků se otevře na zadním fotbalovém hřišti v Dobřejovicích ve 13.00 hodin

a uzavře se pro další rok
v 16.00 hodin.
Na sobotu 23. září se mohou ti nejmenší těšit na pohádku, kterou k nám do
Dobřejovic přiveze loutkařský soubor Ahoj z Chrudimi.
Od 10.00 hodin ve Spolkovém domě představí Kašpárkovo putování přes čtyři pohádky v délce 45 minut.
Rodiče se na stejném místě
a již od 9.00 hodin budou
moci přijít podívat na Dětský
bazárek a vybrat si z nabídky
zimního oblečení, obuvi,
sportovních potřeb a hraček.
Andrea Hájková

NeseRte doma, pojRte s námi do divadla
V

ážení milovníci kultury a divadla,
pokračujeme v návštěvách divadla za sníženou cenu (vždy za cenu jednoho lístku dostanete lístky dva)
i s možností zprostředkování dopravy.

Pokud byste se rádi připojili, pak jen
napište na adresu
duhadobrejovice@gmail.com
nebo pošlete SMS na číslo telefonu
702 037 638 a projevte svůj zájem.
Nabídku termínů divadelních představení obdržíte obratem. Můžete
ovlivnit i výběr divadla či představení
podle svých představ.
Zatím máme možnost získat lístky
výhodně (dva za cenu jednoho ) v těchto divadlech:

DIVADLO ABC
DIVADLO ROKOKO
DIVADLO U HASIČŮ
DIVADLO PALACE
DIVADLO METRO
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ
DIVADLO HYBERNIA
DIVADLO NA FIDLOVAČCE
DIVADLO KOMORNÍ FIDLOVAČKA
STUDIO DVA DIVADLO
DIVADLO TA FANTASTIKA
AAI s.r.o. (Koncerty jsou uváděné
v Bazilice sv. Jiří na Pražském hradě
a v Kostele sv. Martina ve Zdi, balety
v divadle Hybernia)
BM ART AGENCY (Koncerty jsou uváděné ve Španělské synagoze)

DVOŘÁK SYMPHONY ORCHESTRA
PRAGUE (Koncerty jsou uváděné v Klementinu a v Obecním domě)
DIVADLO POD PALMOVKOU
DIVADLO V DLOUHÉ
STUDIO YPSILON
DIVADLO V ŘEZNICKÉ
ŠVANDOVO DIVADLO
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ
RockOpera Praha
Určitě je z čeho vybírat. Tak dejte vědět.
Nabídku rovněž najdete na našich
stránkách http://www.kompasduha.cz/
nebo
https://www.facebook.com/duha
dobrejovice/
Charvátová Libuše

www.dobrejovice.eu
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Ohlédnutí za létem

s Duhou

V červnu Duha Dobřejovice
připravila ve spolupráci se
ZŠ Navis již druhý koncert
v kapli zámku Dobřejovice.

tože tu dostane každý, kdo
svůj obrázek zaslal.
Vše o soutěži a veškeré
další informace o našich akcích najdete na stránkách
www. kompasduha.cz
Nezbývá než poděkovat
všem, kteří nás podporují,
kteří s námi spolupracují
i těm, se kterými se na naších akcích setkáváme.

Návštěvníci se mohli zaposlouchat nejen do vážné
hudby v podání sopránových a altových zobcových
fléten, ale měli i možnost
vypravit se s malým námořníkem na jeho plavbu po
moři a stali se tak prvními
posluchači autorského muzikálu žáků ZŠ Navis.
Zážitek, kterým všichni
účinkující rozhodně potěšili
přítomné publikum, byl zase skvělý.
Týdenní pobyt dětí na
příměstském táboře se rovněž vydařil. Všichni jsme si

Libuše Charvátová

Modletický Špacír
Obec Modletice každoročně pořádá Špacír.
Jedná se o procházku
obcí Modletice.
užili dny plné her, angličtiny a legrace.
Nechyběl ani celodenní
výlet a hledání pokladu.
Seznámili jsme se s legendou o Robinu Hoodovi, vyrazili s myslivcem do lesa,
naučili se spoustu potřebných věcí a navázali i nová
přátelství.
Celodenní výlet jsme naplánovali do Zruče nad Sázavou a nabídli jsme volná
místa v autobuse i občanům
Dobřejovic. Někteří nabídku
přijali a určitě si s námi užili
krásný den.
Po celé prázdniny probíhala i soutěž Léto jako malované, do které mohou zájemci posílat své letní výtvory (malované i fotografické)
a v září obdržet i cenu, pro-
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Letošní ročník bude
výjimečný, neboL zástupci kulturních komisí
obcí Dobřejovice, Herink a Popovičky přijali
pozvání Modletic.
Vydáme se na Špacír
všemi obcemi společně.
Zveme Vás na úžasnou
příležitost projít si s přáteli ze sousedních obcí
naše vesnice, zavzpomínat a podívat se, jakým
způsobem se naše domovy mění a rozvíjí.
Poznamenejte si do diářů datum 14. října 2017.
Informace o trase, místo a hodinu srazu najdete na plakátech.
Za kulturní komisi Pavla
Mikušková

Dobřejovický zpravodaj
Život v obci

Hawajská Regatta potřetí
(Pokračování ze strany 1)

Po slavnostním vyhlášení
byl čas na trochu hudby. Pódium na úžasných 7 hodin
opanovala Kapela pod altánem. Kluci z kapely si to užili minimálně stejně, jako vy
pod pódiem.
Bohatě zásobený bar a vynikající grilované klobásky
a buřty jsou na našich akcích
samozřejmostí.
Rádi bychom poděkovali
všem partnerům naší akce,
hlavně klukům a holkám
z Dobřejovic za všechny
dlouhotrvající přípravy a pomoc při organizaci celého

dne, společnosti Rosengart,
Staročeské pekárně, Hasičům Průhonice.
Blahopřejeme
vítězům
soutěže alegorických plavidel i skluzavkové exhibice
a věříme, že i další ročník bude bohatý na dobré nápady.
Fotogalerie je k dispozici na
www.modernidobrejovice.cz
Na příští rok máme zase
jeden závazek. Být lepší!
Těšíme se na vás při naší
další akci BURGERFEST, která
proběhne 16. září od 12.00
hodin. Jak říkáme: „Nevařte
bude oběd! :-)”
Vaše Moderní Dobřejovice

9
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Kalendárium aneb kde se můžeme potkat a na co se můžeme těšit

Spolkový
dům
Dobřejovice
Informace o kroužcích a akcích pořádaných ve
Spolkovém domě.
Pravidelně probíhá:
Výtvarka s Jiřinou Šubertovou: pondělí 16.30–18.00 h
začínáme 18. září; pořádá Duha Dobřejovice
kontakt: duhadobrejovice@gmail.com
702 037 638
Jóga s Marmelou (dynamická vinyasa flow pro začátečníky
a pokročilé: pondělí 20.00–21.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
info@marmela.net;
602 358 686
Jemná HATHA JÓGA s Marmelou
(vhodná pro začátečníky i seniory): každé úterý od 9.00 h
kontakt: info@ marmela.net;
602 358 686
Pilátes Dynamic s paní Zuzanou Novosadovou:
úterý 18.30–19.30 h; kontakt:
776 296 002
Děti s maminkou, taSkou či babičkou cvičí, tvoří a hrají
divadlo: každou středu od 17.00 h se spolkem Moderní
Dobřejovice,
na první podzimní hodinu se můžete těšit v říjnu 2017;
kontakt: info@modernidobrejovice.cz
Jóga pro začátečníky s paní Táňou Lipowskou:
přijXte si zdravě zacvičit, posílit si „štíhlé svaly“, příjemně
se protáhnout a zrelaxovat.
středa 19.00–20.00 h, informace na www.malyjogi.cz;
776 633 974;
kontakt: info@malyjogi.cz;
Výtvarka s Marmelou: čtvrtek 14.00–15.30 h
(přijXte si vytvořit svůj vlastní výtvor)
kontakt: info@ marmela.net;
602 358 686
Tanečky s Marmelou (hravé minidisco pro děti od 4 do 8 let):
čtvrtek 16.00–17.00 h
602 358 686
kontakt: info@ marmela.net;
Jóga s Marmelou (dynamická vinyasa flow pro začátečníky
a pokročilé: čtvrtek 20.00–21.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
info@marmela.net;
602 358 686
Obecní knihovna vedená paní Vlastou Marcinkovou:
pátek 15.00–17.00 h
Keramika s Niki Justovou - pro všechny zájemce bez omezení
věku: pravidelné kurzy se budou konat od října a v září
proběhnou dvakrát
v pátek 15. 9. 16.00–17.00 h a 17.30–18.30
v pátek 22. 9. 16.00–17.00 h a 17.30–18.30
počet míst je omezený, místo je nutné rezervovat SMS
736 489 162 nebo e-mailem (cena 90 Kč za hodinu)
kontakt: niki.justova@duhovylabyrint.cz
niki.justova@seznam.cz

☎

☎

☎
☎

☎

☎

☎

☎

☎

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

☎

Na co se můžete těšit v nejbližších dnech
1. 9. 2017 - Dobřejovická tlachanda:
každý první pátek v měsíci od 19,00 h
posezení s kytarou – ; pořádá Martin Hloušek
10. 9. 2017 - Workshop Pranayama (dýchací techniky) a Hatha yoga 8.00–10.00 h
kontakt: info@ marmela.net;
602 358 686
30. 9. 2017 - Workshop 9.00–11.00 h
kontakt: info@ marmela.net;
602 358 686

☎
☎

Multifunkční hřiště
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■ Volejbal pořádaný spolkem Dobřejovický Čtyřlístek
každé úterý od 18 h
■ V hodinách, kdy není hřiště rezervované, je vstup na
hřiště volný.
Aktuální informaci o právě probíhajících akcích najdete
na webu obce,
v odkazu Spolkový dům Dobřejovice – kalendář akcí:
http://www.dobrejovice.eu/spolkovy-dum-dobrejovice
Multifunkční hřiště:
http://www.dobrejovice.eu/multifunkcni-hriste-dobrejovice

www.dobrejovice.eu

Rezervaci prostor Spolkového domu a multifunkčního
hřiště můžete provést:
■ na webu obce: www.dobrejovice.eu
http://sd-dobrejovice.rezervacnik.cz
■ e-mailem na adrese: sd@dobrejovice.eu
nebo spolkovy.dům@gmail.com;
■ v kavárně u pana Martina Hlouška
+420 602 371 492
nebo na

☎

■ v úřední hodiny na obecním úřadě Dobřejovice
Přeji příjemně prožitý čas
ve Spolkovém domě obce Dobřejovice
Pavla Mikušková

Dobřejovický zpravodaj
Kalendárium aneb kde se můžeme potkat a na co se můžeme těšit

Rozloučení s létem
sobota 9. září 2017
Obec Dobřejovice
ve spolupráci
se spolkem Vodník
srdečně zve
na Rozloučení s létem
u rybníka Skalník

Na co se můžete těšit:
● závody v rybolovu pro všechny kategorie
od 9.00 do 15.30 hodin

● slavnostní otevření Rekreační zóny Skalník
a současně i vyhlášení výsledků rybářské soutěže
v 16.00 hodin

● doprovodný program pro děti

i dospělé

(výtvarná dílna, hry a soutěže,
bosonohá stezka) od 14 hodin po celé odpoledne

● hudba táborových ohňů v podání
Dobřejovických kytaristů od 17 hodin

● grilování

ryb, opékání špekáčků, masa
a další dobroty v průběhu celého odpoledne

PŘIJcTE NA RODINNOU PROCHÁZKU

V NEDĚLI 3. ZÁŘÍ 2017

● letní kino od 19:30 hodin předfilm
PojXte pane, budeme si hrát
a poté film Vinnetou.

od 13.00 do 16.00 hodin
na zadním fotbalovém hřišti v Dobřejovicích

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
SVĚTEM VEČERNÍČKŮ
●
●
●
●
●

ODMĚNY
POSEZENÍ
ATRAKCE PRO DĚTI
OBČERSTVENÍ
VSTUP VOLNÝ

www.dobrejovickyctyrlistek.cz
spolek@dobrejovickyctyrlistek.cz
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Dobřejovický zpravodaj
Důležité státní úřady

Důležitá číslavvvv

■ FINANČNÍ ÚŘAD územní pracoviště v Říčanech

Porucha vody
a kanalizace
840 111 322

Politických vězňů 1233/40, 251 01 Říčany u Prahy

Porucha elektřiny
800 850 860

Kontakty: Telefon: 323 627 305, 323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz

Porucha veřejného
osvětlení – Eltodo
800 101 109

Provozní doba podatelny:

Porucha plynu
272 767 300

PO a ST

08.00–17.00 hodin

ÚT a ČT
PÁ

08.00–15.30 hodin
08.00–14.00 hodin

■ OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Praha - východ

SOS 112
Hasiči 150

Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9
Záchranná služba 155
Kontakty: Telefon: 284 005 401, Fax: 284 005 404
E-mail podatelny: posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh

Policie 158
Policie Kamenice
služebna 974881740 ,
hlídka v autě 725961501

■ ÚŘAD PRÁCE kontaktní pracoviště pro Prahu-východ
Zprostředkování zaměstnání: Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7 - Holešovice

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

Kontakty: Telefon: 950 151 111, Fax: 950 151 302
e-mail: posta@py.mpsv.cz
Úřední hodiny: PO a ST
ÚT a ČT
PÁ

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

Mohlo by se hodit

do vašeho
rodinného plánu

Organizace školního roku 2017/2018 v základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích
● Vyučování bude v prvním polo-letí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období
školního vyučování ve druhém pololetí
bude ukonče-no v pátek 29. června 2018.
● Podzimní
prázdniny
připadnou
na
čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
● Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu
23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna
2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
● Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
● Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou stanoveny podle sídla školy:
5.2.–11. 2. 2018

Praha 1 až 5

12. 2.–18. 2. 2018

Praha 6 až 10

19. 2.–25. 2. 2018

Praha-východ,
Praha-západ

Poznámky k tabulce:
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● Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1,
Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16,
Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence,
Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.

www.dobrejovice.eu

● Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6,
Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14,
Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19,
Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-gáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Mě-cholupy,
Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, PrahaKlánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice,
Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol,
Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.
● Velikonoční
prázdniny
připadnou
na čtvrtek 29. března a pátek 30. března
2018. Poznámka: pátek 30. března 2018
je zároveň tzv. ostatním svátkem podle
zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných
dnech a o dnech pracovního klidu, ve
znění pozdějších předpisů.
● Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí
2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
● Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
Zpracovala Zuzana Dubská
dle informací MŠMT ČR

Hodí se
Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26,
251 01 Dobřejovice
Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
Úřední hodiny nově:
pondělí a středa
9.00–11.00 h
a 14.00–18.00 h
E-mail:
obec.dobrejovice@
volny.cz
www.dobrejovice.eu
Obecní Knihovna
Otevírací doba:
pátek 15–17 hodin
Pošta – Dobřejovice
Úřední hodiny:
PO, ÚT, ČT a PÁ
8–11 a 13–16 hodin
ST 8–11 a 13–17 hodin
Můj obchod
- na návsi
Otevírací doba:
Pondělí až pátek
6.45–18.00 hodin,
polední přestávka
12–12.30 hodin
Sobota 6.45–12.30 hodin
Sběrný dvůr
Dobřejovice
Otevírací doba: letní
období 1. 4.–31. 10.
po–pá 9.00–17.00 hodin
sobota 10.00–14.00 h
Zavřeno: neděle,
státní svátky
Příjem odpadů do zařízení Sběrného dvora Dobřejovice lze jednorázově
sjednat individuálně, po
vzájemné dohodě stran,
odlišně od platné provozní doby telefonicky na
603 168 974 (provoz SDD).
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