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Cena celé akce zajištění skály dosáhla částky cca 1,8 mil. Kč včetně
DPH. Z toho náklady obce na tuto akci nepřesáhly 300 tis. Kč.
Podstatná část prostředků na financování akce přišla z evropské
unie a Státního fondu životního prostředí.

Život v obci

A

kci zajištění skalního svahu naplánovalo už minulé zastupitelstvo v čele se starostkou Marií
Žilikovou.

Čekalo se na vhodnou dotaci. Zajištění skalního svahu
bylo součástí širšího projektu Revitalizace rybníku Skalník, která obsahuje:
■ mlatové cesty kolem
celého rybníka, které umožní celý rybník obejít a napojit se na ul. Skalickou, Jesenickou a přes lesík na Vačkářovou a do ul. K lesíku;
■ kolem
těchto
cest
vzniknou odpočinkové zóny
s přírodním mobiliářem – lavičky, stojany na kola, odpadkové koše;
■ bude instalována lávka
na vtoku do rybníka (lávka
přes bezpečnostní přeliv už
funguje) a dřevěné koupací
molo v rybníku;
■ poslední součástí tohoto
projektu bylo i zajištění skalního svahu bývalého lomu.
Na začátku roku 2015 se
začala rýsovat možnost získat dotaci na samostatné
zajištění svahu a stávající zastupitelstvo rozhodlo o oddělení této části projektu
a požádalo o dotaci.
Projektu předcházel geologický průzkum, na který
navázal pan ing. Kačora
zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení.

Akce

Skála

Na dodavatele stavby bylo vyhlášeno výběrové řízení, kterého ze zúčastnily
čtyři firmy a nejlacinější firmou byla firma HELPING
výškové práce s. r. o., která
zakázku získala.
Za pouhé dva měsíce od
výběrového řízení byla celá stavební část zajištění

skalního svahu dokončena
a předána.
Kompletní cena celé akce
zajištění skály (vč. PDSP,
geologického průzkumu, zajištění výběru dodavatele,
stavebního dozoru a p.) dosáhla částky cca 1,8 mil. Kč
včetně DPH.
Z toho náklady obce na

tuto
akci
nepřesáhly
300 tis. Kč. Podstatná část
prostředků na financování
akce přišla z evropské unie
a Státního fondu životního
prostředí.
Protože se lokalita skály,
i díky odbahnění a opravě
hráze rybníka Skalník změnila, rozhodlo zastupitelstvo o vybudování lávky
přes bezpečnostní přeliv
(splav).
Díky tomu, že jsme byli
dopředu připraveni s projektovou dokumentací, mohla být lávka v rekordním
čase firmou pana K. Sobotky
ze Zvánovic, postavena. Jeho firma byla až o 150 tis.
Kč lacinější než další nabídky. Cena lávky je 201 470kč
včetně DPH.
Starosta a místostarosta
zahájili jednání s firmou
OPTREAL která prodává stavební pozemky na Jesenické
ulici. Budoucí majitelé nemovitostí nově postavené
lokality se přes tuto lávku
snáze dostanou do této
krásné lokality.
Firma OPTERAL přislíbila,
že se na celkové ceně lávky
budou podílet podstatnou
částkou.
Zajímavé je, že tyto investice, při jednáních o jejich
realizaci a hlasováních, nebyly podporovány zastupiteli za MD.
Díky těmto skutečnostem
mohla vzniknout první kulturní akce v této lokalitě
a to „Otevření skály a lávky“. O této akci se dočtete
na jiném místě Zpravodaje
Jan Krejčí místostarosta
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Zprávy ze zastupitelstva
D
ne 22. října se konalo další zasedání zastupitelstva.
Pohled zvenčí na jednání
by se dal charakterizovat
jako sebeprezentace zastupitele Martina Sklenáře zvoleného na kandidátce sdružení „Moderní Dobřejovice“ (dále
jen M.S.) a očistec pro
většinu ostatních zastupitelů.

Takže po pořádku k obsahu jednání:

■ Dohoda o nedělním
provozování
fotbalu s dětmi
Stručný výtah z „diskuze“
která trvala 1 hod. 20 min.:
■ M.S. - Dohoda neodpovídá usnesení, hrát se má
na hlavním hřišti;
● odpověM - usnesení formulované M.S. je v rozporu se smlouvami uzavřenými s FK, může se hrát jen
na tréninkovém hřišti, M.S.
nezná smlouvy s FK;
■ M.S. - nelze hrát na tré-

ninkovém hřišti, když ho
FK nevlastní;
● odpověM - může, FK má
k pozemkům dohodu
s vlastníky;

■ M.S. - rodina místostaros-

ty zajišNuje Dohodou příjem peněz pro FK;
● odpověM - FK nedostává
na základě Dohody ani
korunu, kritik umí číst,
ale
nerozumí
textu
(omluva místostarostovi
se nekonala);

Infokanál
Vážení
spoluobčané,
ten z vás, kdo by
chtěl být informován o dění v naší
obci formou SMS
na svém mobilu,
a dosud informován není, se musí
přihlásit na OÚ
Dobřejovice.
Postačí vám přihláška k odběru této služby v písemné (vhozeno
do schránky) nebo
v elektronické podobě
(obec.dobrejovice@vol
ny.cz), kde uvedete
své jméno, příjmení,
bydliště a číslo mobilu. O zbytek se již postaráme.
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■ M.S. - proč se fotbal rodi-

čů s dětmi má hrát jen
v neděli;
● odpověM – požadavek
spolků byl jen na neděli;

■ pan Józa (z pléna) - když

byl požadavek jen na neděli, proč vedení samo neiniciovalo hraní i v jiné dny;
● odpověM – proč, když to
nikdo nepožadoval;

■ M.S. - zpochybňuji nákla-

dy, které musí obec v souvislosti s přípravou hřiště
nést;
● odpověM – náklady se
promítají ve spotřeby
benzinu, servisu, odvozu
trávy apod.

Poté byl velmi podrobně
diskutován názor na sekání
trávy, jak, kde a kdy trénují
hráči FK, rizika pro obec
apod. Opravdu přínosné.
Výsledkem je, že pověření
zastupitelé připraví novou
dohodu s FK Dobřejovice.

■ Smlouva o poskytnutí
podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR
Byla schválena smlouva se
SFŽP ČR na financování akce
„Zajištění skalního svahu, ul.
Skalická, Dobřejovice“.
Na základě této smlouvy
poskytne SFŽP ČR částku
77 422 Kč na spolufinancování nákladů akce, které
budou kryty z prostředků Evropské unie ve výši
1 393 596 Kč, a částku ve výši
77 422 Kč bude hradit Obec.

Slovo zastupitele
Vážená
paní Hodačová,
za kulturní komisi Vám
tímto děkuji za Vaše
vlídná slova. Udělala
nám velkou radost.
Pro mě osobně je setkávání s našimi občany velmi
příjemné. Díky této tradici
se mohu setkat se spoluobčany, které jsem třeba i řadu let neviděla a je to
i úžasná příležitost poznat
se s novými obyvateli naší
obce. A především je pro
nás čest moci popřát jubilantům k jejich výročí.
Kulturní komise obce
Dobřejovice má v úmyslu
připravit pro naše dříve narozené občany i jiné příležitosti k setkávání.
Jeden z námětů je Sousedské posezení, které by se
mělo konat 1x za čtvrt roku,

■ Smlouva se Středočeským krajem

Život v obci

Byla odsouhlasena smlouva se Středočeským krajem
o spolupráci při zadání zakázky na stavbu „Zklidnění
dopravy - Dobřejovice“, která zajišNuje její výstavbu a financování.
Podle této smlouvy Obec
zajistí na své náklady projektovou dokumentaci vč. příslušných povolení, Středočeský kraj uhradí náklady
stavby spojené s výstavbou
na majetku kraje, což jsou
především páteřní komunikace v obci (vč. kruháku),
a obec na majetku obce.
Zastupitelé zvolení na kandidátce sdružení „Moderní
Dobřejovice“ smlouvu nepodpořili.

jovice věnovali desítky minut
kritice mzdy 1 pracovníka,
tvořící 6% z projednávaného
rozpočtového opatření.
M. S. tvrdil, že zastupitelstvo schválilo pracovní poměr
jinak než jak je pracovník veden. Byl upozorněn, že zastupitelstvo tuto smlouvu nikdy
neschvalovalo, bylo o ní jen
informováno; je to kompetence starosty.
Dále zpochybnil, zda je mzda tohoto pracovníka skutečně vedena v rozpočtu v položce mzdy. V tomto směru
avizoval M.S. další trestní
oznámení na starostu.
Rozpočtové opatření bylo
schváleno, i když jej nepodpořili zastupitelé zvolení
na kandidátce sdružení „Moderní Dobřejovice“.

■ Rozpočet

■ Obecní policie

Bylo předloženo rozpočtové opatření, které zajišNuje financování některých
kapitol rozpočtu do konce
roku u nichž dosavadní čerpání převyšovala očekávaný
vývoj.
Celkově představuje toto
opatření 417.000,- Kč, z toho
mzdy zaměstnanců činí 53%.
I při tomto zvýšeném výdaji
u některých položek, nebude původní celkový rozpočet
zdaleka vyčerpán.
Celkové příjmy budou,
oproti původnímu rozpočtu,
o cca 2 mil. vyšší. Finanční výbor
doporučil
opatření
schválit. Kromě věcné diskuze o bioodpadu a infokanálu
SMS, zastupitelé z kandidátky sdružení „Moderní Dobře-

Zastupitelstvo bylo informováno, že jednání s městem Jesenice, která vede
obec společně s obcemi
Modletice, Herink a Popovičky, o možnosti zajištění služeb obecní policie v naší obci pokračuji. Věříme, že
k dohodě dojde.
K jednání ještě jedna drobná informace - jednání bylo
nutno na několik minut přerušit, neboN 1 občan (který
byl na kandidátce sdružení
„Moderní Dobřejovice“) pořizoval z pléna bez souhlasu
zastupitelstva videozáznam.
Souhlas poté nedostal.
Příští zastupitelstvo se koná 19.11. Těšíme se?
Jiří Kappel, starosta

Poděkování
vždy na téma, které by mohlo zaujmout nejen seniory.
Dále bychom chtěli pro
naše spoluočany v příštím
roce realizovat společně
se sousedními obcemi
v Modletickém zámku divadelní představení. Tento projekt je v přípravné
fázi.
Cílem kulturní komise obce Dobřejovice je vytvořit

prostředí k setkávání občanů, poznávání se „takzvaných“ starousedlíků s novousedlíky, navázání nových přátelství.
Budeme velmi rádi, když
se aktivně zapojíte, přijdete
nás podpořit, sdělíte nám
své návrhy témat, která by
Vás zaujala.
Pavla Mikušková,
zastupitelka
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Putování v čase

v naší obci

K

aždý z nás si určitě
všiml, jak se nám
ta naše vesnička
před očima rozrůstá.

Přibývá nových domů,
a s tím narůstá i počet nových obyvatel. A tak by neuškodilo poohlédnout se do
historie naší obce a vysledovat přirozený vývoj v počtu
obyvatel a domů v obci.

14. století
První
písemná
zpráva
o obci Dobřejovice (něm.
Dobrejowitz), pochází z roku 1309. Kolik zde žilo lidí,
bohužel nevíme.
Teprve poté, co Marie Terezie v roce 1753 vydala
reskript, kterým bylo stanoveno pravidelné sčítání lidu,
byl první soupis proveden
v roce 1754. Byl první svého
druhu v Evropě.
V roce 1770 vydala patent nařizující provádění
soupisu lidu, tažného dobytka a domů v českých,
dolnorakouských a vnitřních rakouských dědičných
zemích. Marie Terezie, česká a uherská královna, nám
umožnila, že se teM můžeme vrátit v čase.

19. století
Až v roce 1857 se uskutečnilo sčítání lidu. Poprvé se
konalo k jednomu dni
31. října 1857 - zde údaje
o Dobřejovicích chybí.

Počátkem roku 1870 bylo
provedeno sčítání lidu, které
zachytilo stav ke dni 31. prosinci 1869. Od této doby
jsou pro nás první zjistitelné
informace o počtu obyvatel
a domů.
Při sčítání lidu v roce 1869
bylo v obci evidováno 406
obyvatel, bohužel bez uvedení pohlaví a věku. Domů 43.
Následné sčítání lidu proběhlo v roce 1880 s počtem
obyvatel 445 a počtem domů 46. Po deseti letech tj.
v roce 1890 došlo k mírnému
poklesu obyvatelstva na 439,
ale zároveň došlo k nové výstavbě třech domů. Celkový
počet v tomto sčítání dosáhl
49 domů.

20. století
Při sčítání obyvatelstva,
které se provádí po deseti
letech, byl na počátku nového století tj. v r. 1900 zaznamenán úbytek obyvatelstva
na 404. Přesto došlo k větší
výstavbě nových domů.
Nově postaveno 20 domů,
a tím se zvýšil počet na 69.
A po padesáti letech v roce
1950 bylo evidováno 331
obyvatel a 72 domů. Nejvyšší
zaznamenaný úbytek obyvatelstva při sčítání lidu za celé
sledované období nastal

v roce 1970, kde zde žilo v
Dobřejovicích pouze 276
obyvatel. Celkový počet domů byl 76.
Je patrné, že se z naší živé
vesničky pomalu stávala rekreační oblast. Nový vzrůst
v počtu obyvatelstva byl zaznamenán při sčítání v roce
1980. Tehdy zde žilo 340
obyvatel a vystavělo se 20
nových domů. Pamětníci
nám asi dají za pravdu, že za
tento boom může tehdejší
JZD Modletice.

21. století
V novém století, v r. 2001
při sčítání obyvatelstva v naší
obci žilo 567 obyvatel s trvalým pobytem, z toho mužů
297 a žen 279. Celkový počet
domů dosáhl čísla 191.
Při tomto sčítání v celkovém počtu obyvatel jsme se
republikově umístili na 2 240
místě. Ke dni 1. 1. 2010 zde
již trvale žilo 880 obyvatel.
V tomto roce neproběhlo
sčítání obyvatelstva, a proto
nemáme informace o skladbě populace.
Poslední sčítání se konalo
k rozhodnému okamžiku
půlnoci z pátku 25. na sobotu 26. 3. 2011, kde nás již
bylo 1 025 obyvatel, z toho
522 mužů a 503 žen. Celko-

Vyjádření k článku

B

ohužel musím touto cestou uvést
na pravou míru
nepravdivé a zavádějící
informace, které uvedl
ve svém článku pan Jiří
Kappel (starosta obce).
V odstavci “lávka na hráz
rybníka” se pan Kappel nepravdivě vyjádřil, když napsal “Současně bylo schváleno i financování této akce.
I přes negativní postoj části
zastupitelů k lávce (za Moderní Dobřejovice) se díky
tomu budeme moci již v říjnu dostat od zajištěné skály
a upravený prostor pod skálou (rovněž zde byl negativní přístup k celé akci zastupitelů za Moderní Dobřejovice) přes...”.
Už na základě usnesení
č. 2015/11/04, které se týkalo záměru vyjmout lávku
z projektu celkové revitalizace okolí rybníka Skalník
je zcela zřejmé, že pokud

Kronika
vý počet domů se vyšplhal
na číslo 288. Když se ohlédneme zpět, tak v r. 1869
u nás bylo pouhých 406 obyvatelů a 43 domů.
K dalšímu porovnání využijeme rok 2014, a to oproti
roku 2010, kde poměr u věkové skupiny od 0–14 let je
vyrovnaný, činí cca 18%,
u skupiny od 15–64 věku činí pokles o 3% na 70%
a v poslední skupině 65 a více letých došlo k navýšení
o 4% na 12%.
V roce 2014 se na počtu
obyvatel stejnou měrou podíleli muži i ženy oproti roku 2010, kdy mužů bylo
41% a žen 59%.
V roce 2014 stoupl průměrný věk obyvatelstva
oproti roku 2010, z 36,8 let
na 38,6 let. Na území obce
v současné době žije s trvalým pobytem cca 1 070 obyvatel a v obci se celkem nachází 385 domů.
To znamená, že oproti roku 2010 se počet navýšil
o cca 190 obyvatel. K tomuto číslu lze připočítat dalších
cca 200 lidí, kteří v naší obci
žijí léta, ale nemají tu trvalý
pobyt.

■

Tímto doufáme, že putování v čase nebyla pro Vás
jen ztráta času a přineslo
nové informace, které Vám
pomohly rozšířit pohled na
naší obec.
Hana Prochová

Slovo zastupitele

Zprávy ze zastupitelstva (říjen 2015)
má pan Kappel na mysli (za
Moderní Dobřejovice) mne
a zastupitelku Pavlu Mikuškovou, tak uvádí nepravdivé informace. Výsledek hlasování k usnesení číslo
2015/11/04 byl následující;
pro 7, proti 1 (Brotánek),
zdržel se 1 (Sklenář).
K mému postoji v rámci
hlasování mohu uvést, že
jsem se v rámci jednání ZO
dotazoval pana Kappela,
proč bychom měli stavět lávku před zimou, kdy bude minimálně využívána, ale bude
vystavena povětrnostním vlivům a máme vyčerpat z rozpočtu částku 200 000 Kč
a nevyčkáme na dotační tituly, které jsou avizovány na
začátek roku 2016.
Z mého pohledu naprosto
jednoznačně obecně prospěšná a mnou podporovaná věc (lávka), kdy obec

uspěchaným
rozhodnutím
musí čerpat vlastní zdroje
a zbytečně přijde o možnost
využít případné dotace.
Samostatnou kapitolou je
má snaha opakovaně vysvětlit panu Kappelovi, že zastupitelé obce Dobřejovice jsou
nezávislými kandidáty, nekandidovali “za” žádné politické strany (za Moderní
Dobřejovice) a pokud bude
mít potřebu zmínit názory
jednotlivých zastupitelů obce, aN tak učiní jmenovitě.
Názvy sdružení nezávislých
kandidátů dle Volebního zákona zanikají dnem ukončení voleb. Zároveň byl již několikrát upozorněn, že svým
neustálým politizováním zapsaného spolku Moderní
Dobřejovice, zbytečně poškozuje práci lidí, kteří ve
volném čase a z vlastních
zdrojů připravují akce pro

občany Dobřejovic.
Skutečnost, že jsem já, nebo paní Mikušková na akcích
spolku Moderní Dobřejovice
viděni a aktivně se na nich
podílíme je zcela logické,
neboN kdo jiný než zastupitelé a zástupci obce by se
měli akcí pro lidi účastnit.
Ze stejného důvodu jsem
již nabídl pomoc při akcích
spolku Dobřejovický Čtyřlístek a jsem připraven v rámci
svých možností pomoci komukoli, kdo pro obec bude
aktivně pracovat.
Věřím, že všichni zastupitelé máme společný cíl, kterým je práce pro občany obce Dobřejovice, kteří si nás
zvolili a nebudeme neobjektivním, zavádějícím, případně lživým vyjádřením dezinformovat veřejnost.
Martin Sklenář,
zastupitel obce

www.dobrejovice.eu
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ŘÍJEN

v mateřské škole Korálek

T

ak jako každý rok
se školkové děti
zúčastnily Drakiády
na poli u vzrostlých kaštanů a zasoutěžily si
v různých disciplínách.

Za krásného teplého počasí si všichni přítomní užili
zábavné odpoledne.
5. října 2015 k nám zavítal
hudební soubor Skřivánek,

který dětem představil pořad plný pohádkových písniček. Děti se aktivně zapojily
do zpěvu i tance.
Koncem měsíce (26. října)
děti zhlédly představení
s harmonikou - “O ztracené
písničce“.
Napínavý děj vtáhl děti do
samotného příběhu, ve kterém správně splnily všechny

zadané úkoly a písničku našly.
Zazvonil zvonec a říjnových pohádek je konec.
Poslední týden v říjnu pokračovala akce “Česko čte
dětem “. Děkuji všem babičkám, které přišly mezi naše
děti číst pohádky.

Další ceny byly uděleny
v
kategoriích
„Největší
drak“, „Nejmenší drak“,
„Výškový rekordman“, „Drak
vytrvalec“, „Nejstrašidelnější
drak“ a „Drak SympaNák“.
Vítězové obdrželi úžasné
dortíky od Jíti a díky podpoře obce také krásné věcné ceny. Všem moc gratulujeme!
Celkem soutěžilo 75 dětí
a 55 dospělých nejen z Dobřejovic, ale také z Prahy,
Zdic, Stránčic a Zdiměřic.
Pro ty, kterým se nechtělo
pouštět draka, nebo byli již
vyčerpaní, bylo připravené
drobné občerstvení ze Staro-

české pekárny a teplý čaj na
zahřátí. Děti si mohly vybarvovat obrázky, kreslit křídami nebo se pokusit skolit tenisákem tříhlavou saň.
Na všechny účastníky čekaly také drobné odměny –
lentilky, vystřihovánky nebo
omalovánky a účastnický list.
Bylo to krásné odpoledne.
Děkujeme všem, kteří přišli
a nenechali se odradit, když
v jednu chvíli přestalo úplně
foukat a všichni draci spadli
na zem. Těšíme se zase příště NASHLEDANOU!

Za kolektiv MŠ
Lenka Macháčková

Tradiční DRAKIÁDA

D

obřejovický
spolek Čtyřlístek pořádal v sobotu
3. 10. tradiční Drakiádu.

Byl krásný slunečný podzimní den. I když chvílemi
nebylo jisté, zda bude dostatečný vítr, nakonec nás nenechal „ve štychu“ a foukal!
První závodníci se dostavili
k registraci kolem 12.45 hod
a brzy po nich další. U registračního stolku, a pak i na
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obloze, bylo za chvíli plno.
Do soutěže se registrovalo
75 draků se svými „pány“.
Pohled na tolik létajících
draků byl úžasný! Byla to sešlost rozmanitá. Byli tu draci
všech možných druhů i barev. Draci tencí hadovití, velcí krabicovití, malincí dráčkové i obří maxidraci. Draci
kupovaní i doma vyrábění.
A právě jeden doma vyráběný drak vyhrál cenu o draka
nejkrásnějšího.

Lenka Knapová
za Spolek Dobřejovický Čtyřlístek

Dobřejovický zpravodaj

Sousedské posezení

P

rvní setkání podporovatelů
čtení
v obci a těch, kteří se již aktivně zapojili
do akce Babička a dědeček do školky, je již minulostí.

Inzerce

Jsme moc rádi, že se nám
podařilo do této akce zapojit díky paní ředitelce Julii
Gutové (obyvatelka Dobřejovic) i Mateřskou školku
v Modleticích.
Společné akce spřátelených okolních obcí mají svůj
smysl a setkání bylo určitě
milé a příjemné.
Povídalo se o všem možném, vzpomínalo se a čas
pro toto setkání, které proběhlo 22. 10. od 18 hodin
při kávě, čaji a „sladkém
i slaném překvapení“, uběhl jako voda .
Sešlo se nás celkem třináct. Přišla mezi nás i paní
Petra Škáchová (koordinátorka projektu) jako zástupce Celé Česko čte dětem o. p. s.
Zapojila se do diskuze, zajímalo ji veškeré dění kolem
projektu Babička a dědeček
do školky, odnesla si i ty výtisky Dobřejovického zpravodaje, ve kterých se o projektu psalo. Podělila se s námi
o zkušenosti i odjinud. Dobré nápady jsou vždy k nezaplacení. My si jen a jen můžeme přát, aby se nás příště
sešlo zase o trochu více.
Všem, kteří přišli nebo tuto akci podporují, děkujeme
a zveme je na další setkání,
které je naplánované na

Život v obci

prosinec. Určitě vytvoříme
i nápaditou pozvánku.
Druhý blok čtení proběhl
ve školce v Dobřejovicích
v týdnu od 26. 10. 2015 do
30. 10. 2015 a měli bychom
na tomto místě poděkovat
za krásné pohádkové čtení
paní Marcinkové, Kappellové a Pšeničkové. Moc se těšíme na setkání s dalšími dobrovolníky, kteří by se do celého projektu chtěli zapojit.
Číst budeme i poslední týden v listopadu. Těšíme se
na Vás.
Bližší informace dostanete
v knihovně, na obecním úřadě, v mateřské školce nebo
na adrese zpravodaj@dobrejovice.eu
Kulturní komise, Dobřejovice

Pohádkové deníčky předškoláků

P

ohádkové deníčky
všech předškoláků
ve školce v Dobřejovicích se pomalu ale jistě plní krásnými obrázky i samolepkami, které
děti dostávají za splněné „domácí úkoly“.

Děti malovaly a malovaly
a chtěly se pochlubit vším,
co už si do svoho deníčku
nakreslily.
Obrázky jsou opravdu nápadité a každý je originál,
stejně jako jeho „majitel“.
Povídat si s dětmi o přečteném textu je velmi důležité.
Podporuje rozvoj fantazie,
slovní zásoby a vyjadřovacích schopností.
Právě v předškolním věku
(3 - 6 let) už dítě začíná být
schopné vnímat delší děj
knížky, která je mu předčítána. Ději rozumí a je schopno se nad dějem zamýšlet.
Četba v tomto věku dětem zprostředkovává informace o světě. Děti začínají
vlivem četby chápat vztahy
mezi lidmi a věcmi. V tomhle věku se také děti neustále
ptají. Otázka „proč?“ je dokladem toho, že už zvládnou nad čteným textem samostatně přemýšlet.
Doporučení pro všechny dospělé:
„Bez ohledu na to, kolik
máš práce, ta nejdůležitější
věc, kterou můžeš učinit pro
budoucnost svého dítěte, je
kromě projevů lásky a objímání také každodenní hlasité předčítání a radikální
omezení televize.” Jim Trelease, “The Read-Aloud
Handbook” (Učebnice předčítání)
Věřte, určitě se to vypaltí.
Kulturní komise, Dobřejovice

www.dobrejovice.eu
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Otevﬁení
skály a lávky

D

ne 17. října 2015
proběhlo oficiální otevření skály
a instalování nové lávky
u rybníka Skalník.

6

K této lokalitě má nejblíže o.s. Vodník Dobřejovice,
a proto požádal o možnost
spolupořádat první společensko–kulturní akci v nových prostorách skály.
Místní rybáři se před ní
snažili ve Skalníku nachytat
ryby, aby se mohly vyudit
a připravit na gril.
Nejvíce se dařilo Romanovi Süsmilichovi a Šárce a Štěpánovi Mrázovým. Bez jejich
pomoci bychom museli jíst
asi jen klobásy a vepřové
maso. Ryby vyudila Hospoda
na hřišti za přispění pana
Dudka. Za tuto pomoc všem
zúčastněným děkuji.
Počasí této akci ze začátku
moc nepřálo, ještě ve čtvrtek
nebylo jasné, jestli bude moci vůbec proběhnout. Naštěstí si mohli Vodníci zapůjčit podlahu na skoro celý
prostor skály a akce mohla
proběhnout.
K poslechu a v odpoledních hodinách i k tanci hrála
kapela Jeremy Jukebox.
O občerstvení se starali členové Vodníka, jen nad točením piva a lima převzal záštitu starosta.
Uzené ryby z nabídky zmizely jako první. Děti měly
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limču, párek v rohlíku a čaj
zadarmo, ostatní občerstvení bylo za přijatelné ceny.
V moderování této akce se
střídal Standa Berkovec (poslanec a reportér pořadu Rady ptáka Loskutáka) a místostarosta. V tom jim dost
pomáhal i místní vodník
Skalničák, který většině rybářů rozdal testy Státního
rybářského svazu ke zkoušce
na rybáře.
Tohoto úkolu se všichni
zhostili velice dobře, buM
za pomoci kolegy, nebo internetu. Nejlépe dopadla
T. Třesková, která v testu
udělala pouze jednu chybu
a ukázala všem, že je pokračovatelkou rybářského umu
po svém dědovi L. Dvořáčkovi.
V rybářských závodech byl
nejlepší J. Sačko, který nachytal celkem 190 cm ryb.
Jako jediný chytil rybu
i z hráze, kde nikdo jiný nic
nechytil.
O děti se staral Čtyřlístek,
ten s dětmi maloval na kameny, které se staly součástí
výstavy ve skále. Děti měly
možnost chytat plastové rybičky v kádi se živými rybami, řezaly pilou a zatloukaly
hřebíky.
V zatloukání hřebíků byla
soutěž mezi dospělými, tu
vyhrál Ladislav Bezouška
ml., který 18 cm dlouhý hře-

Dobřejovický zpravodaj

bík zatloukl na dva údery
kladiva.
Proběhla i ukázka práce
loveckých psů při dohledání
ulovené zvěře ve vodě, za
kterou byli pejskové a jejich
vůdci odměněni velikým potleskem. Zájem byl o ukázku
zpracování uloveného kapra, od zbavení života až po
filetování.
Tato první společensko–
kulturní akce v rekonstruovaných prostorách, se i díky
tomu, že se počasí na tento
den trochu umoudřilo, velice povedla a přivedla do
skály spoustu lidí, kteří tam
ještě nikdy nebyli anebo si ji
pamatují ze svého mládí.
Video z této akce najdete
na webových stránkách
http://www.dobrejovice.eu/
Na závěr chci poděkovat
všem, kteří se této akce zúčastnili.

Inzerce

Za o.s. Vodník Dobřejovice
a O.Ú. Dobřejovice Jan Krejčí
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Dobřejovický zpravodaj
Život v obci

N

avštívíte-li webové stránky obce
Dobřejovice, můžete si prohlédnout fotografie z úspěšné akce
„Otevírání skály“ a zhlédnout i natočený film
z této události.
Kde se vzali sympatický
a usměvavý pan Jiří Bažant
se známým moderátorem
Standou Berkovcem v Dobřejovicích ?
Film vznikl zásluhou Produkční společnosti Falcon
Media Broadcast, která byla
založena v roce 2009 a jejímž technickým ředitelem
je právě pan Jiří Bažant.
Jeho
maminka
bydlí
v Dobřejovicích již dlouho
a těší se na krásný nový
dům, který se syn rozhodl
v Dobřejovicích vybudovat
z jejich starého.
S moderátorem Standou
Berkovcem jsou nejen kamarádi, ale i spolupracovníci, tak není divu, že program ve skále moderoval
právě on.
Víte, že: Mgr.Stanislav Berkovec je „ Poslanec PČR, zastupitel Královského města
Slaný (nestr. za ANO 2011),
moderátor, novinář. Vyučen
knihtiskařem, po Střední

Listárna

M

usím přiznat, že
jsem osobní seznámení s prací
MD zažil jen jednou, loni před Vánoci, když
jsem ve schránce našel
leták s tzv. zápisem jednání zastupitelstva.
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Nepamatuji si už, co přesně se mělo projednávat. Bylo
tam, že hned po zahájení se
pan Sklenář ujal slova a požadoval vysvětlení finanční
situace našeho starosty.
V dalších řádcích bylo popisováno, jak byl touto otázkou zaskočen, a dokonce
i to, že se v 17. minutě místostarosta zakoktal. Víc informací už jsem vědět nepotřeboval a bylo mi jasné, že
mě MD nezajímají. Tolik
k Sládkovým republikánům.
Založení žákovského fotbalového týmu jsem uvítal
a jako dopisovatel FK (kterým jsem byl na jedné své
pravidelné návštěvě hospody určen!) jsem se připravoval na oslovení jejich trenéra.
Bohužel ozval se dřív. Při
jedné jeho nepravidelné návštěvě hospody si stěžoval na
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Ohlédnutí
průmyslové škole grafické
v Praze absolvoval Fakultu
žurnalistiky Univerzity Karlovy. Pracoval jako tiskař v tiskárně ve Slaném, poté jako
výtvarník Okresního kulturního střediska Kladno.
Později v Československém
rozhlase a rádiích Evropa 2
a Frekvence 1. Od prvního vysílání spolupracuje s TV Nova.
Od roku 1998 je nezávislým novinářem, jako moderátor zastupován agenturou.
Od roku 1991 je aktivní v komunální politice, v současné
době je zastupitelem Královského města Slaný. V roce
2013 byl zvolen na kandidátce hnutí ANO 2011 poslancem Parlamentu ČR“ (viz
www.nasipolitici.cz).
Byla jsem moc ráda, že
jsem se s nimi ve skále osobně seznámila. Přestavila mě
paní Pavla Mikušková, která
si s nimi povídala nejen
o práci kulturní komise v obci Dobřejovice, ale o všem
možném.
Vzpomínali s panem Bažantem na uplynulé roky
a na některé společné chvilky s paní Libuší Sovovou,
sousedkou paní Mikuškové

a maminkou pana Bažanta.
Hezky se to poslouchalo.
Moc děkuji za zprostředkování možnosti pana Stanislava Berkovce oslovit a trochu vám
přiblížit známé
osobnosti, které navštívili naši obec a strávili celý den mezi dobřejovickými občany.
Jak na něj vše zapůsobilo
a s jakými dojmy nás po celodenním maratonu (pro nás
zábava a pro něj tvrdá práce) opouštěl a na co bude
rád vzpomínat, jsem se zeptala pana Stanislava Berkovce.
Napsala jsem mu, ale on je
velmi zaneprázdněný člověk
a e-mailů dostává mnoho za
den. Spojila se s ním tedy telefonicky paní Mikušková
a zaznamenala pro čtenáře
Dobřejovického zpravodaje
jeho slova. Odlétal právě na
jednání do zahraničí, přesto
si na letišti našel čas na odpověM.
„Byl jsem nadšen z jedné
věci, že v Dobřejovicích se lidé dokážou bavit sami. Přestože je zdegenerovaná Praha velmi blízko, dokáží
a umí lidé sami pro sebe něco vybudovat a potěšit

Druhý Poločas
těžkosti fungování juniorky.
Obratem mu byla panem
Krejčím nabídnuta pomoc ze
strany obecního úřadu.
Jeho reakce?! Zvýšeným
hlasem a výrazy které tento
papír neunese, znevažoval
a odsuzoval OU i FK a všechny okolo.
Osobně jsem u toho nebyl, ale viděl jsem část incidentu nahraný z mobilu.
Nepochopitelná reakce,
která je v rozporu s tvrzením o spolupráci.
Chtějí mít FK junior
Dobřejovice, ale podporu
z Dobřejovic odmítají a jedinému vyhovujícímu sportovišti v obci chtějí komplikovat činnost zvedáním nájmu za pozemek.
Tento incident byl důvodem mého minulého článku, kde jsem MD kritizoval
jako celek. Uznávám, že šlo
o projev jedince, a že jsem
se neoprávněně dotkl i lidí,
kteří s tímto jednáním nemají co dočinění. Za všechny
vyjmenuji pí Mikuškovou
a p. Charváta, kterým se
omlouvám.

A tomuhle nebudete věřit. Jsem jediným autorem
všech článků, co se nad
mým jménem ve Zpravodaji

objevily. Protože na hřišti
(fotbalovém) se už nic nedělo, sáhnul jsem po historce z lokálu.
A stávajícího vedení obce
jsem se zastal, protože si to
zaslouží. Kruhový objezd?
Jakkoliv mi přijde zbytečný,
tak je mi i ukradený. Jezdím

ostatní. Toto spojuje lidi
mnohem víc, než místo bydliště, různé názory nebo příslušnost ke stranám či hnutím. Prostě v Dobřejovicích
nám bylo dobře.”
Na závěr hovoru pan Berkovec poděkoval za náš zájem a za důvěru a řekl, že
pro něj návštěva Dobřejovic
nebyla práce ale zábava.
Pokud se chcete dozvědět
více o životě a práci pana
Stanislava Berkovce, doporučuji navštívit i jeho webové
stránky, kde najdete mnoho
informací,
které
možná
opravdu nevíte ani netušíte.
Zaujalo mě, že pan Berkovec
si velmi váží také setkání se
stovkami lidí po celém světě
– na ulicích, v poušti, v horách, na moři, na frontě, na
řekách, v pralese či na zamrzlých jezerech, v lodních strojovnách, dolech, výkopech,
v závodních depech, s lidmi,
kteří ač označováni za „obyčejné“ jsou neobyčejní, výjimeční, neopakovatelní a tvoří opravdový obraz života lidské civilizace na této planetě
(www.berkovec.cz).
Připravila
Libuše Charvátová

na motorce a kulaNák je pro
mě krom plynulosti dopravy
i zábavný prvek. To ocení
každý milovník smyku.
Místo něj bych však ocenil
informace o plánech obchvatu Dobřejovic, nebo třeba zbudování sportoviště.
Oplocený plácek s možností
napnutí sítě na tenis, nohejbal, integrované branky, košíková.
To je asi velký projekt. Ale
třeba betonový stůl na stolní
tenis, nebo pouliční knihovna ve stylu telefonní budky
je proti tomu maličkost
(alespoň dík za ty regály
s knihami na OU a poště).
Něco takového je v moderních obcích běžně k vidění.
Pokud už na něčem
z toho na OU pracují, pak
jsem díky své neinformovanosti pozadu.
A ke sběru politických bodů mohu jen dodat, že si
nedokážu představit, jak
potkám v jedenáct večer
pana Sklenáře jak pomáhá
najít zaběhnutého psa, nebo naopak vrátit zaběhnutého psa majitelům a nebo
jak v půl šesté ráno hrabe
sníh a solí chodníky a zastávky, tak jako to dělá ten
koktavej Krejčí.
Lukáš Král (Mači)

Dobřejovický zpravodaj
Život v obci
Dobřejovický fotbal
Junior Dobřejovice, nebo
přímo u trenérů.
Současně stále hledáme
nové naděje a zájemce z řad
dětí ve věku 5–9 let ( ročníky 2006–2010) na rozšíření
oddílu JUNIOR Dobřejovice.
Tomáš Kubíček,
trenér
JUNIOR
Dobřejovice

JUNIOR Dobřejovice
zimní příprava
Vzhledem k chladnému
počasí a krátkým dnům
nám již skončila letní
část přípravy, ve které jsme načerpali nové
zkušenosti a posunuli
jsme se opět o něco
blíže k našemu cíli, kterým je registrace oddílu JUNIOR Dobřejovice
prostřednictvím FK Dobřejovice do soutěží FAČR
(pro sezónu 2016/2017).
Původní plán přihlásit
jednu věkovou kategorii
budeme
pravděpodobně
k naší radosti muset změnit, protože vše nasvědčuje
tomu, že již nyní máme dvě
plnohodnotné věkové kategorie.
V průběhu léta a podzimu
jsme sehráli několik přátelských zápasů a jeden turnaj,
během kterých jsme umožnili dětem zažít tu pravou
atmosféru zápasů, což je
i odměnou za hodiny strávené na trénincích.
Výsledky ukázaly, že jsme
schopni vítězit, ale přijmout i prohru od mužstev,
které toho mají za sebou již
mnohem více. Přes to
všechno je nejdůležitější, že
vidíme na dětech radost
z pohybu a posun jednotlivců i celého týmu v hráčských dovednostech, vzniku
nových přátelství a budování týmového ducha.
Zimní příprava bude neméně zajímavá a oproti počátku roku, kdy jsme trénovali v tělocvičně ZŠ Čestlice
se nám podařilo dohodnout
na pronájmu tělocvičny
v nově vybudované škole
Sunny Canadian School ve
Zdiměřicích, kde máme zcela ideální podmínky pro tré-

nink, a zpříjemní se tím i čekání rodičů.
Pro maximální efektivitu
tréninku a práci trenérů
jsme rozdělili tréninky dle
věkových kategorií. Termíny
tréninků jsou následující:
Mladší přípravka: každé
pondělí 16.30–17.30
Starší přípravka: každá
středa 17.15–18.15
První trénink v hale proběhl dne 19. 10. 2015 a následně budou probíhat vždy
každý týden (do 2. 12. 2015)
dle rozpisu, přičemž rozdělení dětí do tréninků určuje
trenér.
Aktuální informace naleznete vždy na www.fotbal
dobrejovice.cz, facebooku
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Dortíky

Její krédo je:
Každý dort je
originál.

od JíIy

Představujeme

J

itka Vejnosková, narozená 24. října 1975
je místní rodačka.
Vyučila se v oboru kuchařka - servírka a po
vyučení začala pracovat v bývalé restauraci
U pantáty v Dobřejovicích v letech 1993 až
2001.

V roce 2002 se jí narodila
dcera Nikola. O rok později
začala pracovat v MŠ Korálek, po dvou letech se stala
kuchařkou a pracuje zde dodnes. Mezi její zájmy patří
ruční práce, pečení a vaření,
práce s dětmi.
V roce 2009 založila společně s dalšími třemi kolegyněmi Dobřejovický Čtyřlístek
o. s., který obohatil různé
veřejné akce pořádané v naší obci. Toto sdružení ukončilo činnost v létě 2013. Poté
co se Čtyřlístek v letošním
roce obnovil, stala se jeho
členkou a pomáhá s pořádá-

Dobřejovický fotbal

ním různých akcí. Každoročně se s ní můžete potkat na
tradičním rozsvícení dobřejovického vánočního stromečku.
Tady společně s Martinou
Bruthansovou mají prodejní
výstavu adventních věnců,
svícnů, vánočního cukroví,

Zde jsou všechny výsledky:
Kunice B - Dobřejovice A

2:0

Dobřejovice A - Kostelec u Křížků A

1:4

Dobřejovice A - Sibřina

2:3

Stříbrná Skalice - Dobřejovice A

2:1

Hrusice A - Dobřejovice A

3:6

Nejlepším střelcem je Jiří Hádek s devíti góly, na druhém
místě je Jiří Schuster s pěti trefami.

www.dobrejovice.eu

vyrábí mnoho různých druhů dortů, svatební, narozeninové, dětské, pohádkové
a další podle přání. Podrobněji se s jejím koníčkem můžete seznámit na www.dortikyodjity.estranky.cz.
Připravil Martin Čmolík,
zastupitel

FK Sokol Dobřejovice

V měsíci říjnu se našim mužstvům dařilo rozdílně.
Áčko sehrálo celkem pět zápasů (jedna výhra a čtyři prohry). Nachází se zatím na dvanácté příčce.
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dalších domácích dobrot
a sladkostí.
Od března roku 2011 se
začala věnovat své současné
velké zálibě, kterou je výroba dortů, jejich zdobení
a potahování.
První svůj dort nazvala Pat
a Mat. V současné době již

Béčko se představilo také v pěti utkáních (tři vítězství, jedna remíza a jedna prohra) a je na druhém místě tabulky jen
jeden bod za prvním.
Čestlice - Dobřejovice B

1:0

Dobřejovice B - Kostelec u Křížků B

1:1

Velké Popovice B - Dobřejovice B

0:7

Dobřejovice B - Doubravčice o.s.

7:2

Radošovice B - Dobřejovice B

2:6

Kanonýrem je Ondřej Rosák s šestnácti brankami, druhý je
Jiří Vácha s deseti zásahy.
Martin Čmolík

Dobřejovický zpravodaj
Kalendárium - aneb na co se můžete těšit

Vánoce, vánoce přicházejí

A

dventní neděle se blíží a nám nezbývá než
všechny pozvat na tradiční vánoční trhy
a Rozsvěcení vánočního stromku.

Do kalendáře si zapište
datum 29. 11. 2015, abyste letos nechyběli ani Vy.
Určitě si rezervujte čas celé
odpoledne a přijMte si užít
začínající vánoční atmosféru.
Program,
občerstvení
i dobrou náladu a snad
i příjemné počasí zajišNuje
obec Dobřejovice ve spolupráci se spolky (Dobřejovický Čtyřlístek a Moderní
Dobřejovice).
Těšíme se na Vás.
Charvátová Libuše,
redakční rada

D

alší rok je za námi a je tu opět další tradiční akce, kterou pořádá obec pro své
starší spoluobčany.

Dne 12. 12. 2015 se uskuteční v sále Modletického
zámku další Setkání seniorů.
Rezervujte si proto sobotní odpoledne a podvečer na
tradiční společenskou akci.
Těšit se můžete na pohoštění, výbornou muziku,
dobrou náladu a hlavně na
společně strávené sváteční
chvíle. Pozvánku i s časy odjezdů autobusu (stejně jako
loni) určitě očekávejte na
začátku prosince.
Udělejte si čas, zastavte
se alespoň na malý okamžik a přijMte. Určitě nebudete litovat.
Charvátová Libuše,
redakční rada

Nedělní fotbal
rodičů s dětmi i v zimě!
Všichni účastníci a zájemci o pravidelný nedělní fotbal rodičů s dětmi, který se po neplánované letní přestávce způsobené dlouhým (48 dní trvajícím) rozhodováním starosty a místostarosty obce, kteří jej poté
v srpnu 2015 zamítli podpořit a musela je ke změně
rozhodnutí přimět až většina zastupitelů svým usnesením na jednání zastupitelstva obce, vrátil na hřiště
v Dobřejovicích, mají možnost
pokračovat ve hře
i v zimě.
Tak jako v minulém roce připravil spolek Moderní
Dobřejovice spolupráci s obcí Vestec, kde došlo k dohodě o pronájmu krytého hřiště s umělým povrchem na
malou kopanou. Doprava na místo a zpět bude pro
všechny zájemce zajištěna, časy a místa odjezdu budou
včas zveřejněny. Aktuální informace naleznete na webových stránkách www.modernidobrejovice.cz a facebooku.
Těšíme se na setkání s Vámi.

M

yslivecké sdružení Dobřejovice pořádá
tradiční Martinskou zábavu 14. listopadu 2015 od 20.00 v zámeckém sále
v Modleticích.
11. listopadu totiž slaví svátek sv. Martin a s ním je
spojeno i mnoho tradic a zvyků. Někdo očekává, že napadne prví sníh, protože Martin má přeci přijet na bílém koni. Jiní ochutnávají první víno – tzv. Svatomartinské. Svátek svatého Martina bývá spojen i s tradicí, že
se setkávají s celé rodiny a dobří přátelé. Všichni zasednou nad martinskou husou a o zábavu není nouze.
„To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle.
Máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně.
To je zlaté posvícení, to je zlaté pondělí.
Máme maso a zas maso, jako včera v neděli.“
PřijMte se pobavit. Budete vítáni.
Jan Krejčí, místostarosta obce

Ladislav Bezouška, Moderní Dobřejovice z.s.
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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

■ 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
08.00–15.30 hodin
PÁ
08.00–14.00 hodin

■ OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Praha - východ

Porucha plynu
272 767 300

Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

SOS 112

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

Hasiči 150

■ ÚŘAD PRÁCE kontaktní pracoviště pro Prahu-východ

Záchranná služba 155

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

Policie 158
Policie Nupaky
služebna 974881750,
602306298,
hlídka v autě 727968532

TRADIČNÍ DOBŘEJOVICKÝ MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERTI NABÍZEJÍ SVÉ SLUŽBY:
(jako každoročně)
na 5. 12. 2015.
V případě Vašeho zájmu napište
do 3. 12. 2015 na email:
mikulasdobrejovice@seznam.cz
nebo zavolejte
na telefon 728 984 036.

Hodí se
Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26,
25101 Dobřejovice
Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
Úřední hodiny:
pondělí a středa
14.00–18.00 hodin
E-mail:
obec.dobrejovice@
volny.cz
www.dobrejovice.eu
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 hodin
Sobota 6.45–12.30 hodin
Sběrný dvůr
Dobřejovice
Otevírací doba: zimní
období 1. 11.–31. 3.
pondělí–pátek
9.00–16.00 hodin
sobota 10.00–14.00 h
neděle a státní svátky
zavřeno
21. 12. 2015–4. 1. 2016
ZAVŘENO
Příjem odpadů do zařízení Sběrného dvora
Dobřejovice lze jednorázově sjednat individuálně, po vzájemné
dohodě stran, odlišně
od platné provozní doby telefonicky na čísle
603 168 974 (provoz
SDD).
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Dobřejovický zpravodaj,
listopad 2015
Vychází 10. 11. 2015
Vydává obecní úřad Dobřejovice,
Na návsi 26, 251 01 Dobřejovice
číslo registrace MK ČR E 19932
Odpovědná redaktorka:
Libuše Charvátová
Grafická úprava a kompletní
předtisková příprava:
Jiřina Šubertová
Tisk: ARCHTISK
Náklad: 370 výtisků

Inzerce

12

Cena: neprodejné.
Redakční uzávěrka příštího čísla,
které vyjde 10. 12. 2015 je 25. 11.

www.dobrejovice.eu

