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Je tu nový rok 2018
Co si přát na prahu nového roku? Prožijme ho ve zdraví a pohodě. Nebu/me lhostejní, pomáhejme a bu/me tu jeden pro druhého. Věnujme co nejvíce
času rodině a svým blízkým.
Přejeme do nového roku především hodně zdraví a můžeme-li i něco navíc, tak ještě lásku, dobré lidi kolem sebe, toleranci, nadhled a potěšení
z každodenních maličkostí…
Š5astný a úspěšný rok 2018. A5 jste zase o krok blíže ke svým vysněným
cílům a ke splnění všech přání a předsevzetí.
Redakční rada Dobřejovického zpravodaje

Život v obci

P

rvní adventní neděli
odpoledne se prostor
před obecním úřadem zaplnil lidmi, koledami a předvánoční náladou
u příležitosti již devátého
rozsvěcení vánočního stromečku.
Připraveno bylo několik
stánků: svařák, grog, trdelník a další občerstvení, které
tradičně zabezpečila Staročeská pekárna.
Dále bylo možné si zakoupit různé adventní a vánoční dekorace – adventní věnce, vrkoče, svícny, perníčky
a mnohé další.
Děti ze ZŠ Navis a dobřejovické děti z kroužku keramiky vyrobily pod vedením Niki Justové keramické ovečky,
které prodávaly a výdělek
věnovaly na charitu.
DUHA Dobřejovice obdarovávala kolemjdoucí dárečky pro štěstí a kalendáříky.
Spolek Moderní Dobřejovice připravil pro děti rukodělnou dílnu, ve které si
mohly vyzdobit dřevěného
andílka či sněhuláka.
(Pokračování na straně 2)

Advent v Dobřejovicích
začal u stromečku
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Zprávy ze zastupitelstva
Život v obci

Z

astupitelstvo se sešlo
v loňském roce naposledy 19. prosince.
Z jeho průběhu by Vás
mohlo zajímat následující:
■ 1. participativní
rozpočet pro r. 2018
V minulém roce byly realizovány 3 úspěšné akce –
stroje na cvičení, umístěné
u Spolkového domu, stavba
grilu ve „skále“ a stolní kalendář s motivy z Dobřejovic.
Pro rok 2018 byly předloženy jen 4 náměty, hlasování

o nich se zúčastnilo pouze
18 osob. Nejvíce hlasů dostala bosonohá stezka – 7, následoval nástěnný kalendář.
Vzhledem k nízké nabídce
projektů, a především nízkému počtu hlasujících zastupitelstvo rozhodlo, že se vítězný projekt nebude v tento okamžik realizovat.
Vydání kalendáře bude
zařazeno do normálního
rozpočtu obce.

■ 2. ceny za svoz odpadu
Přes celkové zvýšení cen
ze strany společnosti FCC
v roce 2018, které se týká
tříděného odpadu, konkrétně plastu a papíru, rozhodlo
zastupitelstvo, že poplatky

za svoz komunálního, tříděného odpadu a bioodpadu
zůstanou v roce 2018 na
úrovni roku 2017.

■ 3. rozpočet na r. 2018
Jednalo se o nejdůležitější
bod programu zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo
rozpočet na rok 2018 ve výši:
■ příjmy:
17,538 tis. Kč
■ výdaje:
17,314 tis. Kč
■ přebytek:
224 tis. Kč
V příjmech je kalkulováno
s dotacemi ve výši 1,800 tis.
korun.
Ve výdajích je uvažováno
s investicemi do zklidnění
dopravy v obci, dobudová-

ním
komunikace
Příčná
v části spojující ulice Polní
a V Porostlým a rozšířením
části chodníku v Čestlické
u křížení s ulicemi U Kapličky a Na Průhoně.

Na závěr odstupující starosta poděkoval zastupitelům panu Petru Brotánkovi,
Zdeňku Kudláčkovi, Martinu Čmolíkovi a zejména
místostarostovi Janu Krejčímu za spolupráci v uplynulých letech.
Termín příštího zastupitelstva určí místostarosta
v průběhu ledna.
Jiří Kappel

Advent v Dobřejovicích začal u stromečku
(Pokračování ze strany 1)

Kolem půl páté zazpívaly
děti z mateřské školy Korálek dvě koledy a pak již přišel čas na rozsvícení stromečku.
Pan místostarosta Krejčí ve
svém proslovu všem poděkoval za to, že přišli a popřál
klidné Vánoce. Zároveň vyjádřil přání, aby se situace
v obci, v posledních měsících
rozjitřená děním okolo beto-
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nárky, uklidnila a v Dobřejovicích se nám společně žilo
dobře.
Zdá se, že alespoň na jeden den se to podařilo a dohromady jsme přivítali sváteční vánoční období.
Za kulturní komisi děkuji
všem, kteří se na přípravě
rozsvícení vánočního stromečku podíleli a přeji šFastné vykročení do Nového roJan Chvátal
ku 2018.

Dobřejovický zpravodaj

Adventní koncert

Život v obci

D

uha Dobřejovice ve
spolupráci se Základní školou Navis uspořádala 14. prosince 2017 již
druhý ročník adventního
koncertu v kapli Dobřejovického zámku.
Ten, kdo přišel, měl možnost zastavit se v předvánočním
čase
a
spolu
s ostatními si vychutnat
předvánoční atmosféru.

Pozvání na společné adventní muzicírování přijali
nejen žáci a žákyně soukromé Základní školy Navis,
ale i studentky z Open Gate, žákyně FZŠ profesora
Otokara Chlupa z Prahy
a v neposlední řadě i flétnový soubor Domu dětí ze
Stodůlek.
Děkujeme všem za krásný
společný předvánoční zážitek a nezbývá než se těšit
na další koncerty.
Libuše Charvátová

Najdi si svého čerta D

ěti si svého čerta našly. Akci 3. 12. si jistě
užili všichni. Dětí bylo určitě 100, tolik jsme
měli připravených pytlíčků
s pekelným kamením a už
v sedm hodin žádný nezbyl.
(Pokračování na straně 4)
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PROSINEC v mateřské školce Korálek
Život v obci

A

máme tu prosinec –
poslední měsíc v roce, čas vánočních
svátků. V měsíci prosinci se
událo ve školce hned několik akcí.
Všechny děti měly celý měsíc napilno. Vyráběly přáníčka a vánoční dárečky pro rodiče, nacvičovaly svědomitě
vánoční pásmo na besídku
a sešly se první adventní neděli u rozsvěcení vánočního
stromu v Dobřejovicích, aby
zazpívaly vánoční koledy, za
které sklidily velký potlesk.
V prosinci k nám také zavítalo Divadélko Kůzle s pohádkou „Čarovná květina“.
Děti radily a pomáhaly čertovi Pletoštejnovi získat ztracenou květinu zpět.

Předškoláci společným dílem za pomocí paní učitelek
vyrobili a naaranžovali ve své
třídě peklo peklíčko, kde se
dne 5. 12. vyrojili malí i větší
čertíci, kteří si společně užili
čertovské dopoledne.
Tančilo se, vařila se společně čertovská bramboračka

a nakonec si každý odvážný
čertík vyzvedl v pekle balíček
plný sladkostí. Rodičům, kteří
svým dílem přispěli k realizaci
dne, patří velké poděkování.
Mateřská škola Korálek dne
20.12. pořádala sváteční odpoledne, které bylo zahájeno
pohádkou
Evy
Hruškové

Najdi si svého čerta
(Pokračování ze strany 3)

Užili si i šesFáci ze školy
v Praze 13, kteří se učí pomáhat tam, kde je potřeba
a dělat smysluplné věci pro
druhé.
Děkuji za skvělý večer.
Všem dětem totiž oči zářily
a to je to, proč se takovéto
akce pořádají.
Poděkování určitě patří
hlavně Kačce a Honzovi Krejčím a všem lidem, kteří jim
pomáhali celou akci připravit. Klobouk dolů. Paráda.
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„Betlémská hvězda“. Pohádka byla určena dětem i jejich
rodičům. Následně v 16.00
hodin nastalo dlouho očekávané vystoupení dětí. Nejprve
vystoupily mladší děti z 1. oddělení s vánočním pásmem
„Broučci“. Pokračovaly předškolní děti se zpívanou po-

hádkou „Zima jede“. Nakonec si všichni společně zatancovali. Po poslechu vánočních
koled a po krátkém posezení
jsme se spokojeně rozešli do
svým domovům.
S přáním hezkých dnů
v Novém roce 2018 kolektiv dětí
a personálu MŠ KoráleK

Dobřejovický zpravodaj

Setkání seniorů

S

talo se již tradicí pořádat v předvánoční době setkání dobřejovických seniorů a seniorek.
Letos jsme se sešli v sobotu
9. prosince 2017 odpoledne
v sále Modletického zámku.
Pozvání přijalo na šedesát
dobřejovických občanů nad
šedesát. Akci pořádala obec
Dobřejovice ve spolupráci
s kulturní komisí a částí spolků působících v naší obci.
Příchozí potěšila spousta
drobných dárků od spolků
a jednotlivců. Setkání poté
zahájil místostarosta Jan
Krejčí a Pavla Mikušková pozdravila přítomné za kulturní komisi. Atmosféru zpříjemňovalo promítání fotografií z minulých setkání.
Z důvodu nemoci dětí nakonec neproběhlo plánova-

Život v obci

né vystoupení dětí z MŠ Korálek. O to více času a prostoru bylo na popovídání se
sousedy. A to je přesně to,
co se lidem na těchto setkáních nejvíce líbí a co oceňují:
čas a prostor na setkání, ke
kterým není během roku
příležitost.
O hudbu a zábavu nakonec
ale nouze nebyla! K poslechu
i k tanci zahrála skupina Pod
Altánem. Po počáteční nesmělosti se parket zaplnil. Taneční nasazení a kreace některých sousedů vyvolávaly
závist i u nás, mladších.
Letošní setkání se vydařilo,
přejeme všem účastníkům
pevné zdraví a vitalitu a velmi se těšíme na příští setkání
v předvánočním čase.
Za kulturní komisi
Niki Justová a Jan Chvátal

Poděkování za setkání důchodců
9. 12. 2017 v zámku v Modleticích
Děkuji jménem svým a myslím, že i ostatních důchodců za pěkné prožití a pohoštění, které jsme měli. Také patří upřímné poděkování všem
zastupitelům OU za příspěvek 1000 Kč, který je nám starším milý.
Poděkování patří všem pořadatelům, akce je pro ně v tomhle předvánočním čase velmi náročná, hlavně pro ženy, které mají rodiny.
Další velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě setkání
podíleli. Jmenovat, myslím, nemusím, protože každý ví, jak se zúčastnil. Chci moc poděkovat a popřát v novém roce hodně zdraví
a štěstí v jejich životě.
Hodačová
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Inzerce

Mikulášské
odpoledne
V

sobotu 2. prosince
Spolkový dům navštívily děti, které
se setkaly s Mikulášem, Andělem a Čertem.
Prvních 18 dětí s rodiči
a prarodiči od 14.30 hodin
čekalo s napětím na zazvonění zvonečku, kterým o sobě dává Mikuláš vědět při
příchodu.
V dílničce si u pohádky
děti mohly vyrobit vánoční
přáníčko, andělíčka nebo
vánoční ozdobu v podobě
soba. Když konečně přišel
Mikuláš, nesl plnou nůši
dárků, se kterou mu pomáhal Anděl a Čertíček ještě
školou povinný.
Protože si Mikuláš vyžádal
v pekle čertíka nejhodnějšího dostal na cestu i čertí miminko Barabáše. O miminko
se nakonec musely starat
i děti, každý si ho pochoval.
Mikuláš dostal příděl básniček, písniček a slibů na polepšení a děti za to zase dostaly spoustu dárečků.
Vše se pak opakovalo pro
20 dalších dětí, které přišly
v 17.00 hodin a měly stejnou příležitost na tvorbu
dárečků, pohádky a nakonec i nadílku od Mikuláše,
hodného Andílka a Čertíka,
nechyběl ani Barabáš.
Na programu byla i nějaká ta malá slzička, ale tu pomohl vysušit Andílek.
Spolek Dobřejovický Čtyřlístek
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Listárna

Škola

TAEKWON-DO ITF GHBS
opět nejlepší v ČR!

P

rvní závody probíhaly
14.–15. října 2017, zúčastnilo se jich celkem
199 závodníků bojujících za
5 různých středisek, z nichž
nejúspěšnějším se stalo STM
Praha 2, kam patří i škola
Ge-Baek Hosin Sool.
S celkovým počtem 58 zlatých medailí z obou kol tak
bezpečně předstihlo STM
Praha 2 ostatní střediska.
Sobota započala nejprve
vážením a registrací závodníků, po obědě se poté odstartovaly jednotlivé zápasy
a k večeru již došlo k vyhlášení všech disciplín pro
mladší i starší žáky a žákyně.
Junioři s juniorkami bojovali
teprve v neděli, a to od půl
deváté ranní až do třetí hodiny odpoledne.
Mistrovství pak probíhalo
o víkendu 4.–5. 11. 2017,
avšak k registraci došlo již
v pátek večer. První den závodili mladší, starší žáci a žákyně, senioři, seniorky, veteráni s veteránkami. V neděli,
stejně jako u předchozích závodů, pak junioři a juniorky.
Z celkového počtu 554 závodníků zastupujících třicet
Taekwon-Do škol jich nejvíce
patřilo právě škole Ge-Baek
Hosin Sool, jež se, již po šesté

v historii, stala nejúspěšnější
školou soutěže. Získáním
27 zlatých medailí se mohla
pyšnit jasným prvním místem.
Chtěli byste si též zacvičit?
Anebo se dokonce třeba
jednou účastnit některých
závodů? Přidejte se k nám
každé úterý od 14.40 v ZŠ Navis obce Dobřejovice pod vedením Šárky Opičkové. Přihlásit se můžete kdykoliv během
celého roku!
Naše škola, Ge-Baek Hosin
Sool, je co do počtu členů
největší školou v ČR, nabízíme bezkonkurenční školné
a místa ke cvičení máme rozmístěna po většině republiky.
Výbavu
(dobok,
lapu,
chrániče) rozdáváme jako jediná škola v republice
ZDARMA při absolvování
zkoušek.
NEBOJTE SE VĚKU! Mezi
našimi členy ne zřídkakdy
uvidíte děti předškolního věku, taktéž jejich maminky,
tatínky a někdy dokonce
prarodiče. Cvičí i celé rodiny!
Pakliže máte zájem a rádi
byste se za námi přišli podívat nebo by Vás zajímaly bližší informace, navštivte naše
stránky www.tkd.cz, kde se
dozvíte veškeré podrobnosti.
Katrin Dejlová,
Ge-Baek Hosin Sool

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
pořádá Duha Dobřejovice
kontakt: duhadobrejovice@gmail.com
702 037 638

☎

VINYASA FLOW YOGA s Marmelou: pondělí 20.00–21.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
info@marmela.net;
602 358 686

☎

HATHA JOGA s Marmelou: úterý 9.00–10.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
info@marmela.net;
602 358 686

☎

PILÁTES DYNAMIC s paní Zuzanou Novosadovou:
úterý 18.30–19.30 h; kontakt:
776 296 002

☎

JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY: úterý 20.00–21.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
info@marmela.net;
602 358 686

☎

Děti s maminkou, ta5kou či babičkou cvičí, tvoří a hrají
divadlo: středa od17.00 h se spolkem Moderní Dobřejovice;
kontakt: info@modernidobrejovice.cz
JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY s paní Táňou Lipowskou:
přijUte si zdravě zacvičit, posílit si „štíhlé svaly“, příjemně
se protáhnout a zrelaxovat.
středa 19.00–20.00 h, informace na www.malyjogi.cz;
kontakt: lipota@email.cz;
776 633 974;

☎

PILÁTES DYNAMIC s paní Zuzanou Novosadovou:
čtvrtek 9.00–10.00 h; kontakt:
776 296 002

☎

TANEČKY s Marmelou (hravé minidisco pro děti od 4 do 8 let):
čtvrtek 16.00–17.00 h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
info@marmela.net;
602 358 686

☎

VINYASA FLOW YOGA s Marmelou: 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: úterý 18.00–19.30 h;
pátek 16.00–17.00 a 17.30–19.00 h
kontakt: niki.justova@duhovylabyrint.cz
niki.justova@seznam.cz,
736 489 162

☎

Sousedská kavárna je v současné době mimo provoz
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
■ V hodinách, kdy není hřiště rezervované, je vstup na
hřiště volný.
Multifunkční hřiště:
http://www.dobrejovice.eu/multifunkcni-hriste-dobrejovice

Přij/te k volbám!
■ Prezidentské volby se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 od
14 do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8 do 14 hodin na Obecním úřadě v Dobřejovicích.
■ V případě konání druhého kola voleb je termín 26.
a 27. ledna (také v pátek a v sobotu ve stejných časech).

Tak přij/te volit. Budeme se na vás těšit.

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 úřední hodiny na obecním úřadě Dobřejovice
Přejeme příjemně prožitý čas
ve Spolkovém domě obce Dobřejovice

Martin Čmolík

www.dobrejovice.eu
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Důležité státní úřady

Důležitá čísla
Porucha vody
a kanalizace
840 111 322

■ FINANČNÍ ÚŘAD územní pracoviště v Říčanech
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
SOS 112
Hasiči 150

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
Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

Záchranná služba 155
Policie 158
Policie Kamenice
služebna 974881740 ,
hlídka v autě 725961501
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

Informujeme vás

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

■ 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)

Úspěšná divadelní sezóna

K

aždý měsíc (vynechali jsme jen
o prázdninách) jsme navštívili společně nějaké divadelní představení.

V průměru nás chodilo 8, ale v říjnu nás
jelo do divadla 15 a cestovali jsme z Dobřejovic společně autobusem pana Hlouška.
Skvělé. Cesta uběhla velmi rychle a příjemně
při povídání si se sousedy a pohodlí se nedá
popsat, můžete jen a jen vyzkoušet.
A jak vlastně nabídka pro možnost navštívit divadlo a zaplatit za dva lístky jen cenu
jednoho funguje? Je to jednoduché. Duha
Dobřejovice zakoupila slevové předplatné
1 + 1 – jeden lístek zdarma – pak již jen
z nabídky vyberete, přidáte se k nám a můžete si odemknout dveře k jedinečným divadelním zážitkům a zaplatíte za lístek jen poloviční cenu (v roce 2017 nepřesáhla cena
jednoho lístku 250 Kč).
Tak nese/te doma a přidejte se.
Informace na duhadobrejovice@gmail.com
nebo na telefonním čísle 702 037 638.
Těšíme se na společná setkávání v divadle.
Libuše Charvátová

Nabídka podnájmu Obec nabízí prostory kavárny ve Spolkovém domě k podnájmu.
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Provoz kavárny není podmínkou (je možné například klubové
zařízení případně jiný záměr).
Podnájem je spojený se správcovstvím Spolkového domu.
V případě, že máte o nabídku zájem, kontaktujte prosím přímo obecní úřad
(e-mail: obec.dobrejovice@volny.cz; telefon: 323 637 112), kde Vám sdělí bližší informace.

www.dobrejovice.eu

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: 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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