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Přejeme vám
hodně zdraví,
štěstí,
úspěchů v osobním
i profesním životě
a hodně
spokojenosti
do roku 2017.
Redakční rada

Další rok uplynul jako voda
a myslím, že je čas si trochu osvěžit, co nám přinesl.
Největším přínosem pro
obec bylo nesporně vybudování a otevření Spolkového
domu a sportovního hřiště.
Konečně jsou v obci prostory pro setkávání lidí a sportovní aktivity.
Krátký čas od jeho otevření prokázal, že Ti, kteří odmítali jeho vybudování, nebo pochybovali, zda bude
o jeho využívání zájem, neměli pravdu. I přes počáteční problémy s jeho rozjezdem je už nyní užíván k rozličným aktivitám.
Předpokládám, že po zahájení práce nově připravených kroužků, nejen pro
děti, bude využíván opravdu plně.
Vybudování
Spolkového
domu a hřiště bylo nad plány, o kterých jsem na tomto
místě psal loni. Využili jsme
okamžité příležitosti a jsem
přesvědčen, že to bylo dobře.
Z plánů na r. 2016 se však,
bohužel, nepodařilo vše zrealizovat, ale přesto:
■ Je dokončeno rozšíření
čističky odpadních vod, což

umožňuje další výstavbu
v obci – už byla také řada
staveb zahájena a zejména
podél Jesenické lze letos
očekávat intenzivní stavební
činnost.
■ Byla zahájena revitalizace okolí Skalníka, která bude dokončena určitě do letošního dubna, včečně instalace mola, altánu a dalšího
mobiliáře. Vznikne tak příjemný prostor pro rekreaci
již pro letošní jarní a letní
sezónu.
■ Bylo vybudováno nové
dětské hřiště před fotbalovým hřištěm
■ Byl znovu otevřen zadní
vstup do Průhonického parku, vstupenky do parku si
můžete koupit u nás na Obci
■ V obci už funguje Obecní policie Vestec.
■ Dařilo se úspěšně bránit
plánované megalomanské
výstavbě podél D1.
■ Myslím, že se u nás ještě
zintenzivnil oproti roku předchozímu, společenský život.
Akcí pro děti i dospělé bylo
opravdu hodně a většinou za
poměrně slušné účasti nás,
obyvatel obce.

U všech dětských akcí byla
návštěvnost velmi vysoká.
Z většiny těchto aktivit se již
stávají tradice, na které je
možné se těšit i do budoucna. Za to vše si všechny spolky v obci zaslouží velké poděkování.

Co nás čeká letos?
Kromě dokončení již zmíněné revitalizace okolí Skalníka nás čeká především realizace projektu zklidnění dopravy, původně slibované již
pro konec loňského roku. Je
ve fázi schvalování stavebního povolení, a když nedojde
k nečekaným komplikacím,
bude moci být koncem 2.
čtvrtletí stavba zahájena.
Podrobně o jejím zahájení,
trvání a omezeních v dopravě Vás budeme informovat
pravděpodobně již v březnu.
Prostory v obci budou také doplněny o některé projekty navržené našimi občany v rámci tzv. „participativního rozpočtu“. Konkrétně
půjde o vybudování grilu ve
skále, který bude moci používat každý kdykoliv, a instalaci strojů na cvičení na

Úvodník
několika místech v obci,
rovněž k použití každému
kdo bude chtít.
Odbahnění
Mlýnského
rybníka se dosud nepodařilo, pro nevyjasněnost vlastnických vztahů, a tím nemožnosti obdržet dotace.
Tak snad letos.
Otevření Spolkového domu a hřiště otevírá další
možnosti rozvoje aktivního
společenského a sportovního života v obci. Jsem přesvědčen, že nejen stávající
spolky tuto šanci využijí.
Není zde prostor na uvedení všeho, co bychom v obci ještě rádi viděli, ale o tom
až v dalších Zpravodajích.
Na závěr mi dovolte popřát nám všem v tomto roce
hezký, spokojený a zdravý
život.
Slibuji za vedení Obce, že
i my se budeme snažit o to,
aby život v Dobřejovicích
k našemu spokojenému životu přispěl.
Jiří Kappel, starosta obce
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Zprávy ze zastupitelstva
Život v obci

H

lavními body 26. jednání Zastupitelstva
dne 15. 12. byly:

■ Rozpočet na r. 2017
Byl schválen přebytkový
rozpočet ve výši:
příjmy

14,260 tis. Kč

výdaje

13,714 tis. Kč

rozdíl

546 tis. Kč

O přebytek rozpočtu bude
zvýšena rezerva z předchozích období. Rozpočet obsahuje náklady na dosud nedokončené investice jako
např. Revitalizace rybníka
Skalník a některé další.
Jeho součástí je i poskytnutí finančních prostředků
pro všechny spolky v obci,
které o něj požádali, a to
v plné výši. Celkem tyto přís-

pěvky představují částku
84 500 Kč.
V rozpočtu jsou zahrnuty
i 3 projekty ve výši 244 tisíc
Kč, které vzešly z hlasování
občanů o návrzích z tzv.
„participativního rozpočtu“.
Podrobněji o těchto projektech na následující straně
Zpravodaje.

■ Využití volných
finančních prostředků
Byl schválen návrh na využití volných finančních prostředků Obce, v celkovém
rozsahu 4 mil. Kč, prostřednictvím Investiční kapitálové
společnosti KB.
Návrh vzešel ze skutečnosti, že volné finanční prostředky na běžném a „spořícím“ účtu u KB nepřinášejí
vůbec žádné úroky.

■ Pronájem části
pozemku parc. č. 1090
Zastupitelstvo souhlasilo
s pronájmem části pozemku

Listárna

■ Provoz kavárny
Počínaje dnem 5. 12. 2016
je v provozu kavárna ve
Spolkovém domě. Provozní
řád
Spolkového
domu
a sportovního hřiště je vyvěšen na stránkách Obce a je
k dispozici u správce objektu a současně kavárníka přímo ve Spolkovém domě.

■ Odpad
Ceny za svoz komunálního tříděného odpadu a bioodpadu pro r. 2017 a četnost svozů se nemění.

■ Telefonní automat
V 1. pololetí 2017 dojde
ke zrušení telefonního automatu na návsi.

N

ální sítě nedokáží nahradit pozitivní
přínos osobního kontaktu. Organizování těchto akcí vyžaduje jak zajímavé
nápady, schopnost realizace, někdy
dávku zkušeností a v neposlední řadě
mnoho času.

Společenských i sportovních akcí bylo
skutečně dost, některé s velkou účastí
návštěvníků, jiné zase komornějšího rázu. Netroufám si jednotlivé akce jmenovat, neboK bych velmi nerada některou
opomenula. Všechny považuji za vydařené a nezaslouží si být zapomenuté.
Věřím, že my všichni si uvědomujeme přínos pořádaných akcí a ráda bych
zdůraznila, že ani rychle rostoucí soci-

Velké poděkování za toto konání
náleží všem pořádajícím spolkům a jejich příznivcům. Konkrétně jde o spolek Dobřejovický Čtyřlístek, spolek Duha Dobřejovice, spolek Moderní Dobřejovice, Myslivecké sdružení, spolek
Vodník, sportovní klub Junior Dobřejovice, FK Dobřejovice, manželé Dvořáčkovi a manželé Krejčí. Tímto také
děkuji svým kolegům z kulturní komi-

P

„Vážená paní Černá,
velmi si vážíme Vašeho
poděkování, které jste
nám na obecní úřad poslala. Byli jsme potěšeni,
že jste pozvání na Setkání seniorů přijala a že
jsme s Vámi mohli strávit
pár příjemných chvilek.
K Vašemu významnému
životnímu jubileu Vám
touto cestou upřímně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let.“
Pavla Mikušková,
zastupitelka

www.dobrejovice.eu

■ Betonárka
Společnost České štěrkopísky zrušila svou žádost na
umístění betonárky na pozemku parc. č. 782 proti
Sběrnému dvoru.
Nový návrh na umístění
betonárky je na pozemku
parc. č. 759, kde není potřeba změny územního plánu.

■ Rezignace
Ing. Anna Marcinková zaslala Obci dopis, ve kterém
sděluje, že kvůli pracovnímu zaneprázdnění odstupuje k 31. prosinci 2016,
z funkce předsedkyně Finančního výboru a správce
rozpočtu obce Dobřejovice.
Novým obsazením funkce
se bude zabývat lednové zastupitelstvo.
První jednání zastupitelstva v roce 2017 se koná 19. ledna na OÚ.
Jiří Kappel, starosta obce

Poděkování

a přelomu roku většina z nás rekapituluje uplynulý rok. Při
sklence dobrého vína a lahodného sýra u vánočního stromku jsem
udělala totéž a promítla si kulturní dění v naší obci v roce 2016.

aní Antonie Černá
zaslala na na OÚ
Dobřejovice poděkování za pozvání na
předvánoční Setkání seniorů. Rádi jej zveřejňujeme i s odpovědí.
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parc. č. 1090 v rozsahu
130 m2 spol. Trilion s. r. o.,
se sídlem U Zámku 178,
Dobřejovice. Nájem bude
uzavřen na 10 let s automatickým prodlužováním na tři
roky, za cenu 6700 Kč/rok.

se za jejich aktivní účast a obci Dobřejovice, která činnosti spolků finančně
podporuje.
Aby byl výčet úplný, děkuji paní
Vlastě Marcinkové za dlouholetou práci v obecní knihovně a redakční radě,
která události v obci zaznamenává do
Dobřejovického zpravodaje.
Vážení spoluobčané, věřím, že v roce
nadcházejícím budeme mít možnost se
osobně potkávat na akcích i nadále
a jménem Kulturní komise obce Dobřejovice Vám přeji to nejlepší do nového roku 2017!
Pavla Mikušková, předsedkyně
kulturní komise obce Dobřejovice
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Můj otisk v Dobřejkách

Život v obci

Vyhodnocení akce Participativní rozpočet
Všichni občané Dobřejovic měli možnost podávat
své návrhy do pilotního ročníku participativního
rozpočtu.
Více než polovinu z celkového počtu návrhů, kterých
dorazilo celkem 5, občané
podali v posledním možném
týdnu. Žádný z projektů
jsme nemuseli kvůli nějakým
nedostatkům vyřadit.
Pravdou je, že mnoho lidí
nevyužilo možnosti besed
nad návrhy ani možnosti aktivně hlasovat. Důvodů může být mnoho.
Rozhodně však lidé při
osobních diskuzích cestu
participativního rozpočtu jako možnost podílet se na
demokratickém vedení obce
považují
za
správnou
a o návrzích věděli a diskutovali o nich na neformálních setkáních či vznášeli své
dotazy a zajímali se o další
osud návrhů a nápadů.

P

articipativní rozpočtování je nástroj, který umožňuje účast občanů na věcech veřejných, na místní politice. Občané se zapojují do plánování části
rozpočtu a rozdělování veřejných prostředků. Jinými
slovy obyvatelé Dobřejovic měli diskutovat a rozhodovat o využití části rozpočtu obce, kterou zastupitelé
schválili – tedy 250 000 Kč. Participativní rozpočet by
se měl stát formou přímé demokracie.

Výsledky hlasování jsou
následující
1. místo: Něco pro zdraví,
Hájek Jaroslav
94127kč
2. místo: Gril ve skále, Kudláček Zbyněk
100 000kč
3. místo: Kalendář obce,
Čmolík Martin
50 000kč
Celkem

244 127kč

Je třeba na tomto místě
určitě poděkovat všem obča-

nům, kteří se zapojili do
projektu
participativního
rozpočtu tím, že připravili
svůj nápad pro realizaci. Máme radost z velkého počtu
podaných návrhů. A rozhodně je důležité ocenit i ty,
kteří podpořili hlasování.
Věříme, že cesta participativního rozpočtu přinese obci
náměty, jejichž realizací budeme žít v příjemnějším
a krásnějším prostředí a zanecháme opravdu „Svůj otisk
v Dobřejkách“. Pro příští období by bylo dobré s partici-

pativní částkou v rozpočtu
obce počítat a systematicky
pracovat na tom, aby občanů, kteří se do této akce zapojí, stále přibývalo.
Je to cesta správným směrem a své občany musíme
neustále přesvědčovat, že si
jejich nápadů a názorů vážíme, že jim nasloucháme a že
chceme, aby se do obecní
politiky nebáli zapojit.
Realizační výbor:
Libuše Charvátová,
Pavel Brotánek,
Zbyněk Kudláček

Prosinec v mateřské školce Korálek

P

rosinec je pro děti pravděpodobně nejočekávanějším měsícem
v roce. Je měsícem pohádek, tajemství, překvapení a mnohých splněných přání.

Děti z MŠ Korálek potěšily svým vystoupením seniory na jejich tradičním
předvánočním setkání 10. 12. 2016.

Vše odstartovala Mikulášská besídka, kde děti s velkou odvahou odříkaly
před Mikulášem, andělem a čertem naučené básničky, za které dostaly sladkou odměnu.
Děkuji všem rodičům a jejich dětem,
kteří přišli potěšit svým vystoupením seniory na jejich každoročním předvánočním setkání v Modletickém zámku.
16. 12. 2016 jsme viděli výchovný pořad „Kde se vzaly Vánoce“. Děti se
hravou formou seznámily s tradicemi
Vánoc.

21. 12. 2016 „Vánoční pořad“ - plný
koled a pohádek.
V tento den se konala i naše tradiční
vánoční besídka spojená s prodejní výstavou.
Každá třída se pilně připravovala na
své vystoupení. Děti s paní učitelkami
vyráběly dárky na vánoční trh. Jako
vždy přišlo mnoho rodičů podpořit své
ratolesti.
Po skončení programu následovalo
posezení s občerstvením.
Kolektiv MŠ

www.dobrejovice.eu
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T

radiční vánoční setkání,
které se letos již po
třetí konalo v Modletickém zámku, bylo opět
velmi milé, výborně připravené, jídlo skvělé a program nabitý.
Představily se děti z MŠ
Korálek v Dobřejovicích,
sbor Sanguis Novus, ve kterém zpívá občanka Dobřejovic paní PhDr. Alena Křečanová.
Milé povídání si pro seniory připravila i paní Vítová
(Lutovská), která rovněž žije
v Dobřejovicích.
K poslechu i tanci hrála
oblíbená kapela Pod altánem z Modletic. Všichni se
zaručeně velmi dobře bavili. To prozrazoval nejen
úsměv na tvářích všech

Tradiční vánoční setkání
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účastníků, ale i slova chvály
a poděkování jednotlivých
hostů.
Přání se se během letošního setkání dočkali i ti,
kteří oslavili narozeniny
sedmdesáté. Zástupci obce
jim předali pamětní minci,
kterou u příležitosti kulatých sedmdesátých narozenin dostávají všichni občané trvale hlášení v Dobřejovicích.
Všechny občany Dobřejovic nad sedmdesát let potěšil určitě jako každý rok i vá-

www.dobrejovice.eu
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niorů
noční příspěvek tisíc korun.
I při této příležitosti se děkovalo a to „na všechny
strany“ – obdarovaní i ti,
kteří přáli a obdarovávali.
Děkovat je určitě za co.
Vše se vydařilo, lidé se
bavili, popřáli si mezi sebou tradičně do dalšího roku nejen zdraví, hodně sil
a osobních i pracovních úspěchů, ale i štěstí, klid
a pohodu.
Setkání roku 2016 je za
námi a již se už určitě všichni
těšíme na setkání roku 2017.
Na Setkání seniorů jsme
popřáli i nejstarší občance
Dobřejovic, která oslavila
devadesáté narozeniny.
Paní Antonii Černé to náramně slušelo a „svůj den“
si určitě užila.

Za všechny seniory si dovoluji poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě,
organizaci i realizaci celé
akce (obec, zastupitelé,
kulturní komise a všechny
spolky).
Seniory potěšily i dárečky, které pro ně vyrobila
paní Jindřiška Uhrová.
Za fotografie děkuji paní
Zuzaně Dubské a panu Mackovi. Jsou krásné a získat je
můžete všechny i vy, pokud
si napíšete na adresu zpravodaj@dobrejovice.eu.
Nenechte si ujít další ročník. Setkání se sousedy,
vzpomínání i hodně zábavy
stojí za to.
Libuše Charvátová

www.dobrejovice.eu
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A

dventní čas je pro děti
velmi dlouhé období,
neboJ se nemohou
dočkat příchodu Ježíška.
Abychom tento čas dětem
ukrátili, pozvala Kulturní
komise ve spolupráci s obcí
Dobřejovice, do Spolkového
domu ochotnický divadelní
spolek z Průhonic, který nastudoval podle předlohy
Karla Čapka PošKáckou pohádku.
Jejich vystoupení bylo milé divadelní podání, které
nadchlo všechny diváky –
děti i dospělé. Herci sklidili
zasloužené a nadšené ovace
diváků.
V roli poštovního skřítka
a slečny Mařenky jste viděli
slečnu Galinu Srpovou, herce Romana Srpa a Jaroslava
Štolce v roli skřítků, pana
Karla Morávka v roli smut-

PošJácká
pohádka
ného řidiče Františka, pana
Petra Bělova v roli poštmistra Kolbaby a pan Jiří
Devátý nás celou pohádkou
provázel.
Pro Spolkový dům to byla
divadelní premiéra a po
dlouhých letech i pro naši
obec. Věřím, že to nebyla
poslední návštěva divadelního spolku, neboK v současné
době spolek připravuje další
divadelní představení. Pro
příznivce divadelních představení mohu sdělit, že půjde o hru pro dospělé, Petrohradský lichvář.
Na závěr bych chtěla poděkovat jak divadelnímu
spolku za úžasné vystoupení, tak i občanům, kteří se
přišli podívat, obci Dobřejovice za podporu a také slečně Veronice Sejkorové za
fotečky. Všem patří mé velké díky!
Za kulturní komisi
Pavla Mikušková

6
www.dobrejovice.eu

Dobřejovický zpravodaj

Peklo podruhé P

aní Zuzana Dubská žije
s rodinou v Dobřejovicích od roku 2005. Je
rodačka z valašského Vsetína, který opustila před
více jak 40 lety.

aneb

trsání s čerty
B

yla zima, ale to nezabránilo čertům opět otevřít
bránu do Dobřejovického pekla, aby za nimi
mohly děti přijít a tentokrát si s nimi i zatancovat.

Lucifer všechny přivítal a pro zpestření pozval čerta,
který ukázal, jak čerti plivou oheň. Bylo to dokonalé.
Poté začala pekelná diskotéka. Tančil každý, kdo chtěl
Kdo si chytil svého čerta, mohl tancoval s ním. Myslím si,
že to bavilo nejen děti, ale i dospěláky.
Pekelný DJ hrál všechny možné písničky i na přání
smrtelníků, kteří se nebáli za ním přijít.
Ohně byly všude, na některém se opékali buřty, na některém se v kotli vařil čaj a u některého se lidi jen ohřívali. A ohně létali i vzduchem. Občerstvení bylo v obležení,
stejně jako pekelná truhla, ve které byly pro děti připravené balíčky dobrot od čertů.
Druhé otevření pekelné brány se podle pekelné rady
opět podařilo a čerti už se moc těší na příští rok.
Také moc děkujeme všem, kdo čertům pomohli s přípravou, se zábavou, ale i s úklidem a všem okolo, aby bylo peklo připravené na příště.
Peklo děkuje i všem sponzorům, díky kterým se může
návštěva pekla pořádat. Tak a za rok opět na shledanou.

Je vdaná, má dospělého
syna a dceru. Od loňského
roku již zanechala pracovních aktivit a užívá si důcho-

Představujeme
vicích již hotový dům, který
splňoval naše představy.
■ Jak se Vám žije
v Dobřejovicich?
Život v Dobřejovicích mne
obohatil o mnoho úžasných

■ Kdo také žije v Dobřejovicích

Mgr. Zuzana

Dubská, MBA

Kateřina a Jan Krejčí

dových radovánek. Profesně
byla celý život zaměřena na
pedagogickou a manažerskou činnost ve zdravotnickém školství.
Své vysokoškolské vzdělání v oboru andragogika rozšířila i o manažerské vzdělání na Businesschool Nederland s promocí v holandském Haagu.
Po roce 1990 zřídila a vedla v Praze první Soukromou
vyšší odbornou školu zdravotnickou, která byla zaměřena na vzdělávání v oborech všeobecná sestra, zdravotnická záchranář a porodní asistentka.
Do dnešní doby má tato
škola víc než 500 absolventů. V současné době je členkou redakční rady Dobřejovického zpravodaje, který
spoluvytváří.
■ Co ovlivnilo Váš příchod do Dobřejovic?
S manželem jsme se rozhodli, že chceme postavit
dům směrem na východ od
Prahy a tato lokalita nám
byla vždy sympatická.
Shodou okolností na doporučení našich přátel, se
nám naskytla náhodná příležitost zakoupit v Dobřejo-

sousedů, se kterými máme
s manželem vzácně krásné
a přátelské vztahy.
Anonymita pražského života se nám najednou změnila v příjemná setkávání
s přáteli, se kterými společně prožíváme různé události, např. oslavy narozenin,
svátků, Silvestra, Masopust,
grilování, ochutnávky vín
a mnoho dalších aktuálních
příležitostí.
V Dobřejovicích mám nyní
svůj spokojený život, svoje
zázemí, a také zahradu, kterou miluji a je pro mne úžasným relaxem, i když někdy
fyzicky hodně náročným.
V neposlední řadě jsou mojí
velkou láskou dvě psí holky čivavy, které jsou i přes svůj
malinký vzrůst velkými hlídačkami a členkami rodiny.
■ Jak vnímáte veřejné
dění v obci?
Samozřejmě, že mne zajímá vše co se v našem okolí
děje a není mi to lhostejné.
Díky činnosti v redakční radě Dobřejovického zpravodaje mám možnost sledovat
téměř všechny události, které jsou v obci naplánovány
a které probíhají. Ráda se
jich občas také aktivně
účastním. Vážím si všech,
kteří je organizují a zajišKují.
Pozitivně hodnotím i spolupráci s Obecní policií Vestec, která se podílí na bezpečnosti v obci.
■ Jaká negativa vnímáte kolem sebe v obci?
Osobně mi vadí nedodržování rychlosti projíždějících
vozidel a to hlavně v uličkách obce. Vyjet nebo vyjít
z domu je někdy velkým nebezpečím, když kolem projedou řidiči/čky téměř závodní rychlostí.
Nevím, zda si každý uvědomuje, že povolená rychlost na vedlejších komunikacích v obytné zóně obce je
20 km/hod. Někdy méně
může být více....
Děkuji za rozhovor.
Martin Čmolík

www.dobrejovice.eu
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Život v obci

Předvánoční

prodej kaprů

I

já jsem (jako mnoho
ostatních) vyrazila koupit kapra na štědrovečerní stůl. Volba místa
byla jasná – Dobřejovice.

Všichni jsme měli před
Vánoci hrozně práce, přesto
hodinka, kterou jsem strávi-

la čekáním na své kapry, stála za to. Vše šlo jako na
drátkách.
Obdivovala jsem zručnost
a trpělivost rybářů, bavila se

celou dobu jejich skvělými
hláškami, ale udělat s některým z nich rozhovor mě
v tu chvíli nenapadlo. Odcházela jsem se čtyřmi vel-

kými kapry připravenými už
rovnou na vaření, obalování
a smažení. Skvělé. Byla jsem
překvapená, že za práci
jsem vlastně neplatila. Jsem

Představujeme

D

uha Dobřejovice je nestátní nezisková organizace, která zastřešila několikaletou práci
dobrovolníků, kteří spolupracují nejen s obcí, ale
i s ostatními subjekty na akcích, osobním růstu, podpoře správného stylu učení
i na přípravě k přijímacím
zkouškám.
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Propaguje svými akcemi
vzdělávání v každém věku.
Veškerá činnost Duhy Dobřejovice podporuje spolupráci, zapojení obyvatel do
života obce a jejich participaci na rozvoji demokracie
nejen v obci Dobřejovice.
Kromě jednorázových akcí, které obvykle podporují
nějakou charitativní činnost,
pořádá Duha Dobřejovice
i pravidelné akce, kterými
se snaží podporovat a rozvíjet dovednosti, učení, hodnoty a aktivity jednotlivců
všech generací.
Zapojením starších do práce s mladšími, využitím
schopností starších předávat
své vědomosti a dovednosti
dál, podporuje Duha Dobřejovice i aktivní způsob života. Od poloviny listopadu se

www.dobrejovice.eu

děti pravidelně setkávají
s malířkou a grafičkou Jiřinou Šubertovou na „Výtvarce“ a opravdu se jim daří.
Podpora učení, přípravy
na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia i čtyřleté
střední vzdělávání či práce

s dětmi, které mají speciální
vzdělávací potřeby, se již od
září také rozběhla na plané
obrátky.
Máme
také radost, že
jsme navázali spolupráci se
soukromou základní školou
Navis v Dobřejovicích a ně-

totiž občanka Dobřejovic.
Ještě jednou všem mnohokrát děkuji za krásný předvánoční zážitek.
Anežka Charvátová

které naše akce se mohou
pořádat i v zámeckých prostorách. Na akcích spolupracujeme i s obcí Dobřejovice
a podporujeme či se podílíme i na akcích ostatních
subjektů v obcích okolních.
Čínské přísloví praví: “Co
děláš s radostí, to tě neunaví“. Věnujte se tedy všemu,
co Vás baví, co Vás naplňuje
a co Vám přináší radost.
Zároveň
nezapomínejte
pomáhat druhým a určitě
objevíte klíč ke spokojenému životu. Držím všem palce, aby klíč našli a po celý
rok 2017 ho neztratili.
Libuše Charvátová

Dobřejovický zpravodaj
Život v obci

Ve Spolkovém

K

romě
ných
akcí
Spolkovém
since 2016
nička“.

všech plánovaa pravidelných
proběhla ve
domě 11. proi „Vánoční díl-

domě je rušno

Dílničku, v rámci které bylo
možné si vyrobit korálkové
ozdoby na stromeček a panenky - tzv. Madamky, organizoval pan ing.Martin Hloušek. Pod jeho vedením může-

Spolkový
dům
Dobřejovice
Pravidelně probíhá:
Výtvarka s Jiřinou Šubertovou: pondělí 16.30–18.00 h
pořádá Duha Dobřejovice
kontakt: duhadobrejovice@gmail.com
Jóga Marmela Martiny Melíškové: pondělí od 20.00–21.00 h
kontakt: info@marmela.net;
602358686
Pilátes Dynamic s paní Novosadovou: úterý 18.30–19.30 h
kontakt:
776296002
Stolní tenis s Lukášem Králem: úterý 19.30–20.30 h
Děti s maminkou, taJkou či babičkou cvičí, tvoří a hrají
divadlo: středa 17.00–19.00 h, pořádá spolek MD,
ze zdravotních důvodů lektorky bude v lednu první kroužek
až 18. ledna; kontakt: info@modernidobrejovice.cz
Jóga Marmela Martiny Melíškové: čtvrtek 20.00–21.00 h
602358686
kontakt: info@marmela.net;
Obecní knihovna: pátek 15.00–17.00 h
Ping pong: neděle 18.00 – 20.00 h, pořádá spolek MD
kontakt: info@modernidobrejovice.cz

☎

☎

☎

te ve Spolkovém domě každý
pátek od 20 hodin navštěvovat taneční večery – kurzy
tance pro dospělé – momentálně v rytmu latino.
Připravila Libuše Charvátová

Sousedské

Rezervaci prostor do Spolkového domu 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 ing. Martina Hlouška
nebo na
+420 602 371 492
■ 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

posezení

D

ovoluji si pozvat všechny zájemce na další
setkání 26. 1. 2016 od
18.00 hodin ve Spolkovém
domě.

Všichni, kdo chtějí strávit
příjemný čas při dobré kávě,
čaji či skleničce, ochutnat
něco (dobrého slaného nebo sladkého) z kuchyně ostatních Dobřejováků
a setkat se s další zajímavým
hostem, jsou vítáni. Určitě
se máme na co těšit, vybíráme pro Vás hosta, který Vás
svým vypravování rozhodně
zaujme.

Sledujte plakáty, na kterých již kolem 15. ledna prozradíme více. Berte to jako
novoroční překvapení
Těšíme se na Vás.
Připravila Libuše Charvátová

Kroměřížská
výzva

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

Milí sousedé,
rádi bychom vás pozvali
na slavnostní otevření
„Sousedské kavárny“, dne
20. ledna 2017 ve 14.00 h
v prostorách Spolkového
domu, U Kapličky 44,
v Dobřejovicích.
Těšit se můžete
na ochutnávku kávy ze
soukromé pražírny
„COFFEE NOW“
a zákusek zdarma.

D

ne 14. prosince 2016
se uskutečnilo ve
Spolkovém
domě
setkání s představiteli Ini-

ciativy Hledáme prezidenta – Kroměřížská
výzva.
Setkání se zúčastnili velmi zajímavé osobnosti - sociolog Jan Hartl, ředitel
STEM Pavel Fischer a Marek
Hilšer, kandidát na prezidenta České republiky.
Setkání sice proběhlo za
mizivé účasti našich občanů, ale ti, kteří na něm byli,
určitě nelitují. Prezentace
vývoje postojů občanů ČR

ke stavu a směřování naší
země, postojích k EU
a NATO, diskuze o občanských postojích k roli a volbě prezidenta a úloze občanských iniciativ při ní, byly velmi zajímavé.
Opravdu je škoda malé
účasti - kdy budeme mít
možnost se znovu s takovýmito osobnostmi setkat?
Možná, že až se dostaneme blíž k volbám – na podzim letošního roku do parlamentu a v lednu 2018 volba
prezidenta, by stálo za to
pokusit se ještě jednou podobné setkání uskutečnit.
Jiří Kappel

www.dobrejovice.eu
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Adventní
koncert
v zámecké
kapli

Téměř do posledního místečka zaplněná zrekonstruovaná kaple byla plná očekávání. Pan Jan Vepřek, ředitel
soukromé základní školy
Navis, která sídlí v Dobřejovickém zámku, nás přivítal
milými slovy. Poté doprovázel své žáky na klavír.
Děti zazpívaly anglické
koledy a písně. Na závěr jejich vystoupeni zazněla veselá španělská koleda. Odměnili jsme je velkým potleskem.
„Tichou noc, svatou noc“
a další písně zazpívala nádherně čtrnáctiletá Majda
Ochotná. Člověku se při jejím zpěvu až tajil dech a kaplí se vznášela radostná
a pokojná atmosféra Vánoc.

N

a koncert ve čtvrtek
15. prosince 2016
jsem původně nechtěla jít. Byla jsem unavená
a necítila se nejlépe.
Zvědavost mě přemohla.
V Dobřejovicích bydlím už
osmnáct let, ale zámek
znám jen zvenku.
Vítal mě tmavý průjezd.
Vzadu problikávalo světlo.
Po několika krocích se zjevilo tmavé čtvercové nádvoří
s hrbolatou kamennou dlažbou a uprostřed velký svítící
vánoční stromek.
Krásnou vánoční atmosféru umocňovalo osvětlení
svíčkami a příjemné přivítání s malým dárečkem.
Dětský pěvecký soubor
Noctuella ze základní školy
v Praze 13 mě svým „vánočním příběhem“, doprovázeným krásně zazpívanými
klasickými českými koledami (které znám z dětství
a které hned tak v rozhlase
či televizi neuslyšíte) a hrou
na několik hudebních nástrojů, dojal až k slzám. Milá slova sbormistryně paní
Hany Trejbalové zakončila
koncert.
Za Duhu Dobřejovice se
s námi s přáním krásných
Vánoc a všeho nejlepšího do
nového roku rozloučila paní
Libuše Charvátová.
Odcházela jsem, myslím
i jako ostatní posluchači,
s radostí a dobrou náladou.
Organizátorům I účinkujícím děkuji a těším se na
příští „Koncert v kapli“.
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Už jste
navštívili
Čestlické

farmářské
trhy?
V

budově bývalého Gigasportu v obchodní
zóně Čestlice, ulice
Obchodní 112, probíhají od
října 2016 Čestlické farmářské trhy.

Inzerce

Návštěva trhů prý stojí za
to. Otevřeno je denně od
devíti do devatenácti hodin.
Nemusíte nakupovat v Praze, v Průhonicích nebo v Říčanech, venku v zimě, ve větru a dešti, ale nakupujete
pod střechou a farmářské
trhy máte téměř za humny.
Dopravvní dostupnost je
výborná: autobusem (je nutné dojít kousek pěšky ze stanice Čestlice Polní, zastávka
na znamení nebo ze stanice
Asbis); autem - před budovou bývalého Gigasportu je
veliké parkoviště s dostatkem parkovacích míst.

Čestlické trhy nabízejí:
Široký výběr čerstvých
a kvalitních potravin, například: čerstvé pečivo, pivo
z Kutné hory, ryby z Třeboně a z Jižních Čech - čerstvé
a chlazené, točený cider, výborné uzeniny a maso, výrobky z českého masa podle
tradičních receptur, občerstvení a teplá jídla, čerstvou
zeleninu a další farmářské
produkty.
Nakupovat budete v příjemném prostředí se stálou
teplotou a sociálním zázemím. Bohužel ceny nejsou ty
nejnižší.
Jiřina Šubertová
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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
Hasiči 150

■ 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

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

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)

Trocha divadla nezabije …

V

ážení milovníci kultury a divadla,
v letošním roce bychom rádi nabízeli možnost navštěvovat divadelní představení za sníženou cenu i s možností zprostředkování dopravy.
Vzhledem k tomu, že vlastně nevíme,
jaký by byl zájem, dáváme tuto informaci
prostřednictvím zpravodaje na vědomí.

Pokud byste se rádi připojili, pak jen
napište na e-mailovou adresu:
duhadobrejovice@gmail.com nebo pošlete SMS na telefonní číslo 702 037 638
a projevte svůj zájem.
Pak budeme mít možnost lístky se slevou
objednávat a dokonce ovlivňovat i výběr
představení, o které projevíte zájem.
Na únor jsou zatím volná místa na
11. 2. 2017 od 19.30 do Divadla
v Řeznické na hru Ještěrka na slunci
v hlavní roli s Hanou Maciuchovou a Jaroslavem Satoranským
(více informací najdete na
http://www.reznicka.cz/Inscenace/6).
Cena vstupenky je po slevě 200 Kč
(z původních 320 Kč).
Na 30. 1. 2017 máme rezervaci na
představení TERASA v Divadle bez
zábradlí.
Hrají: Josef Carda, Petr Pospíchal, Rudolf Hrušínský, Jana Švandová, Dana Morávková, Zdeněk Žák, Kateřina Brožová.
Více najdete k této hře na stránkách divadla i s video ukázkou.
Cena vstupenky po slevě je také
200 Kč za 1 lístek.
Dejte vědět, těšíme se na vás.
Libuše Charvátová
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Hodí se
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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