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Milí spoluobčané,
bývá v tomto období
zvykem bilancovat rok
minulý a předkládat
plány na právě započatý rok.
Domnívám se ale, že nejde
roky oddělovat – uplynulý
rok vytvořil základ pro život
obce v roce letošním.
Snad nejviditelnější změnou v životě obce v roce minulém byl nárůst společenských a dalších aktivit, pořádaných obcí a všemi spolky.
Zejména akce pro děti stíhaly jedna druhou a měly
nejen vysokou kvalitu, ale
i účast, a to nejen dětí. Myslím si ale, že i takové „maličkosti“, jako např. veřejné
knihovničky, čtení dětem,
obnovené vítání občánků,
nový Dobřejovický zpravodaj
apod. jsou pro společenský
život v obci stejně důležité.
V letošním roce je tedy na
co navazovat a dále rozvíjet. Připravují se proto nové
akce například pro cyklisty,

revitalizovaná skála vytvořila krásný prostor pro nové
aktivity apod.
Z investičních akcí se loni
podařilo zrealizovat pouze
revitalizaci skály, instalovat
lávku na hráz Skalníka a byla konečně zahájena stavba
rozšíření ČOV.
Důležité však je, že v loňském roce byly připraveny
nebo se rozpracovaly projekty, které budeme realizovat
v letošním roce. Je hotový
projekt revitalizace okolí
Skalníka. Vytvoří se okruh
pro pěší kolem rybníka, bude instalováno molo, další
lávka na nátoku rybníka,
osazeny lavičky a řada herních prvků, které vytvoří příjemný rekreační prostor.
Je hotov projekt odbahnění Mlýnského rybníka a počítáme, že se jej podaří také
letos zrealizovat.
Nejviditelnější změna na
obci bude v řešení dopravy
v obci. V 1. pololetí bude dokončeno územní a stavební
řízení připraveného projektu

zklidnění dopravy. S projektem jste byli seznámeni již
v loňském roce. Předpokládáme, že vlastní stavební
práce budou zahájeny koncem 3. čtvrtletí.
Stále je před námi vybudování prostor pro společenské
setkávání lidí a sportovní
multifunkční hřiště, které je
podmíněno
vyhledáním
a zajištěním vhodných pozemků, příp. objektu. Věřím
však, že sportovní hřiště se
podaří v průběhu letošního
roku vybudovat. Problémem
je, že dosud prakticky neproběhly církevní restituce
a většina vhodných pozemků v obci je tím blokována.
I díky hospodaření v loňském roce narostly finanční
rezervy obce a v rozpočtu na
rok 2016 je vytvořena další
rezerva cca 3 mil. Kč. To
umožní uvedené záměry financovat. Samozřejmě, že se
také budeme ucházet i o dotace na tuto výstavbu. Pro
obec bude významné dokončení rozšíření ČOV ve 2. čtvrt-

Život v obci
letí tohoto roku. Návazně na
to bude zahájena stavba asi
třiceti rodinných domů podél ulice Jesenická. Budeme
se snažit, aby tato rozsáhlá
stavební činnost se dotkla života v obci co nejméně.
Za velmi významné považuji i to, že se v loňském roce podařilo navázat úzkou
spolupráci s okolními obcemi – Modleticemi, Herinkem
a Popovičkami.
Tato spolupráce už vyústila
ve snížení ceny za odvoz odpadu od roku 2015 a ve společném provozování obecní
policie od 1. dubna 2016. Nyní se připravuje propojení našich obcí obnovením historických cest pro pěší a cyklisty.
Plánů má obec pro rok
2016 hodně a lze si jen přát,
aby se maximum z nich podařilo naplnit. To přeji pro
letošní rok i Vám.
Jiří Kappel, starosta
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Dobřejovický zpravodaj

Zprávy ze zastupitelstva
Z

astupitelstvo se sešlo na svém posledním
jednání
v minulém roce 17. prosince 2015. Nejpodstatnější na tomto jednání
byly tyto body:

■ rozpočet na r. 2016
Zastupitelstvo
schválilo
přebytkový rozpočet na rok
2016 ve výši:
příjmová část:
13,063 tis. Kč
výdajová část:
9,916 tis. Kč
rozdíl – přebytek:
3,147 tis. Kč
O přebytek rozpočtu ve
výši 3,147 tis. Kč bude zvýšena rezerva z předchozích období. Podrobná struktura
rozpočtu je zveřejněna na
webových stránkách obce.
Rozpočet
nezahrnuje
prakticky žádné větší investice. Pokud se podaří zajistit
vhodné prostory pro setká-

vání občanů obce, sportovní
hřiště a dořešíme ceny u akcí, se kterými již počítáme
najisto (zklidnění dopravy,
odbahnění Mlýnského rybníka, rekreační okruh kolem
Skalníka apod.), budeme tyto investice řešit formou rozpočtových opatření.
Rozpočet zahrnuje podporu konání akcí pořádaných
místními spolky a některá
sociální opatření, o kterých
budete informováni prostřednictvím kulturně sociální komise

plnění pravidel pro jeho vydávání, které se týká prezentování článků zastupitelů,
které má zajistit co nejširší
spektrum názorů a zamezit
zbytečným konfrontacím zastupitelů
prostřednictvím
Zpravodaje, kvůli kterým byla poslední čísla Zpravodaje
kritizována.
Vzhledem
k
rezignaci
paní Marie Sedláčkové na
členství v redakční radě byla
do RR schválena jako nová
členka paní Mgr. Zuzana
Dubská, MBA .

■ zpráva o práci redakční
rady Dobřejovického
zpravodaje

■ smlouva s Obcí Vestec
o provozu obecní policie

Bylo vysloveno poděkování
redakční radě za práci, kterou v roce 2015 vykonala. Zastupitelstvo potvrdilo, že
Zpravodaj bude mít napříště
pevně 8 stran a bude vycházet měsíčně s výjimkou letních měsíců. Bylo přijato do-

Byla schválena veřejnoprávní smlouva s Obcí Vestec o výkonu úkolů obecní
policie.
Podle této smlouvy, kterou uzavřou rovněž obce
Modletice, Herink a Popovičky bude v obci počínaje 1.
dubnem působit obecní poli-

Život v obci
cie. Službu budou provozovat po dobu 10,5 hod. týdně
včetně sobot, nedělí a svátků, a to za cenu 397.500,- Kč
ročně. Předmětem práce policie bude měření rychlosti,
dodržování ostatních předpisů a obecních vyhlášek.
O podrobnostech fungování budete informováni
ještě před zahájením jejich
činnosti u nás.

■
Podrobnější
informace
o jednání zastupitelstva si
může každý přečíst v zápise
z tohoto jednání, který je
k dispozici na webových
stránkách obce.
Další informace o jednání
zastupitelstva dostanete počátkem února, protože příští
zasedání se koná 28.1.2016.
Jiří Kappel

Odpovědi zastupitelů
V

letošním roce bychom chtěli seznamovat občany
nově i s prací jednotlivých zastupitelů a s jejich názory na řešení
projednávaných témat
v zastupitelstvu.

Do uzávěrky lednového
čísla svoji odpověK zaslali zastupitelé

Martin Čmolík:

Pokud máte otázku, kterou
byste rádi položili zastupiteli
obce Dobřejovice, nebo odpovědnému pracovníkovi (ředitelka mateřské školy, člen
redakční rady), dejte nám vědět. Zeptáme se a odpověK
otiskneme v nové rubrice:
„Zeptali jsme se za Vás”.
Své otázky zasílejte, prosím, na e-mail:
zpravodaj@dobrejovice.eu
nebo doručte (osobně či
poštou) na adresu:
Obecní úřad Dobřejovice,
Na Návsi 26, 251 01.
Děkujeme.

„Z mého pohledu považuji za nejdůležitější opravu
a zabezpečení skály u rybníka Skalník a zprovoznění
lávky. Tento projekt se začal připravovat za působení
paní starostky Marie Žilikové. Jsem rád, že jsem byl
tomu přítomen od samého
začátku.
Realizace projektu splňuje
několik účelů. Osobně se těším, až bude dobudována odpočinková zóna kolem celého
rybníka a na další různé akce
pořádané pod naší skálou.“

Redakční rada se na všechny zastupitele obce obrátila
na konci prosince s otázkami:

„Za nejdůležitější realizovanou investici v roce 2015
považuji revitalizaci skály.
Vznikl nám v obci vhodný
prostor, i když pouze venkovní, kde je možnost pořádat mnoho kulturních akcí.
V tomto prostoru již byly
během dvou měsíců od realizace pořádány dvě pěkné
akce. „Slavnostní otevření
prostor skály“, kterou organizovala obec a Spolek Vod-

1) Kterou z realizovaných
investic v roce 2015
považujete za nejdůležitější a proč.?
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važujete za klíčovou
a proč.?

2) Jak hodnotíte nově
schválený rozpočet na
rok 2016, kterou plánovanou investici po-

www.dobrejovice.eu

Pavel Brotánek

ník Dobřejovice a druhá akce
„Rej Dobřejovických čertů“.
V rámci možností obce považuji přebytkový rozpočet
na rok 2016 za přiměřený
potřebám obce. Plánovaný
přebytek ve výši 3 147 000kč,
který činí 24% z plánovaných příjmů, o který bude
zvýšena rezerva obce, bude
jistě přínosem do dalších let
k větším investičním akcím,
které si prozatím nemůžeme
dovolit např. realizace kulturního střediska.
Za klíčovou investici plánovanou na rok 2016 považuji realizaci akce „zklidnění
dopravy v obci“, jelikož stále
narůstající doprava nás trápí
již všechny a tato investiční
akce bude zcela jistě ku prospěchu všem občanů“

Zbyněk Kudláček
„Jsem rád, že se v roce
2015 podařilo částečně zrealizovat již hotový rozsáhlý
projekt předešlého zastupitelstva, který se jmenoval
Rekreační zóna kolem rybníka Skalník.
Projekt obsahoval sanaci
skály, cestu s hracími prvky
a lavičkami kolem rybníka,
lávku přes splav a molo pro
koupání či opalování.
Z tohoto obsáhlého projektu byla vyjmuta sanace

Zeptali jsme se za vás
skály, na kterou byl vypsán
dotační program, o který
obec požádala a následně
dotaci získala.
Dále ještě bylo zasupitelstvem dodatečně schváleno,
že se provede stavba lávky
přes splav, která cestu ke
skále i více zatraktivní. Po
dokončení sanace, vznikl ve
skále nádherný prostor, který může být využíván pro
pořádání různých akcí nejen
obcí, ale také registrovanými
spolky v obci Dobřejovice.
Ke schválenému rozpočtu
na rok 2016 nemám žádné
připomínky. Za klíčovou investici bych považoval zlidnění dopravy v obci, která je
už rozjednaná od roku 2015
a v roce 2016, když vše dopadne dobře, by se mohla
začít realizovat.
Dále by bylo dobré dokončit rekreační zónu kolem
rybníka, ale není jisté, zda
budou vypsány nějaké dotační programy.“
Za vyjádření k položeným
otázkám jim děkujeme.
Příště již můžeme položit
i Vaši otázku. Zeptejte se.
Redakční rada

Dobřejovický zpravodaj
Slovo redakční rady

D

oba adventu a Vánoc by měla být
dobou rozjímání,
časem klidu a pohody
a přátelského setkávání.

Redakční rada chtěla, aby se
alespoň vánoční zpravodaj nesl právě v tomto duchu, a proto se rozhodla níže uvedený
příspěvek pana Martina Sklenáře v prosincovém zpravodaji
nezveřejnit.
Uvědomovala si však, že pan
Sklenář reaguje na konkrétní
aktuální událost a velká pro-

dleva mezi napsáním článku
a jeho zveřejněním není žádoucí. Proto redakční rada rozhodla, že již v době, kdy vyjde
vánoční zpravodaj, bude dopis
všem občanům k dispozici na
Obecním úřadě, kde si každý
zájemce bude moci zároveň
poslechnout audiozáznam ze
zmíněného zasedání a učinit si

Audio záznam
z 13. zasedání zastupitelstva obce
Vážení čtenáři,
s ohledem na skutečnost, že
náš Dobřejovický zpravodaj má
dle mého přesvědčení plnit
především funkci objektivního
informování
občanů
obce
o dění v obci a tím zajistit větší
informovanost občanů co se
v naší obci dělo, děje, nebo
připravuje, a zároveň s odkazem na pokračující uveřejňování nepravdivých, zavádějících
a neobjektivních informací,
které ve svých článcích “Zprávy
ze zastupitelstva” opakovaně
uveřejňuje starosta obce Jiří
Kappel jsem se rozhodl požádat zastupitele obce o mimořádné zveřejnění audio zázna-

mu ze 13. zasedání zastupitelstva obce, který by měl dát
možnost občanům ověřit si
“pravdivost” informací prezentovaných
Jiřím
Kappelem
v článku “Zprávy ze zastupitelstva” vydané v minulém čísle
zpravodaje (listopad 2015).
Děkuji tímto všem zastupitelům, kteří můj návrh usnesení
podpořili svým hlasováním
(P. Mikušková, K. Hrdinová,
P. Brotánek, M. Čmolík), zdržel
se Z.Kudláček, proti mému návrhu hlasovali pouze J. Kappel
a J. Krejčí.
Otázkou zůstává, proč pan
J. Kappel, jako zapisovatel
a autor článků nesouhlasí

s uveřejněním audio záznamu,
když právě jeho tvrzení uvedené v článcích a zápisech by
se tím mělo potvrdit? Odpovědí nechR je samotný audio záznam, který jak předpokládám
naleznete v době, kdy budete
číst tyto řádky uveřejněný na
internetových stránkách obce.
Zároveň jsem opakovaně vyzval na posledním zasedání zastupitelstva obce pana J. Kappela k větší objektivitě při zpracovávání zápisu a uveřejňování
pravdivých informací, které jako podepsaný starosta obce
prezentuje občanům a to
i s ohledem na skutečnost, že
bychom všichni měli pracovat

REDAKČNÍ RADA (DÁLE JEN RR) DOBŘEJOVICKÉHO ZPRAVODAJE (DÁLE JEN DZ)
REAGUJE NA PROJEDNÁVANÉ PŘIPOMÍNKY NĚKTERÝCH ZASTUPITELŮ A OBČANŮ
(NEJEN NA ZASTUPITELSTVU OBCE):
1. Na možnost nezveřejnit
příspěvek zastupitele bezprostředně po jeho doručení, ačkoliv splňuje všechna pravidla
pro vydávání obecního zpravodaje, pamatuje tiskový zákon.
Neukládá povinnost zveřejnit článek zastupitele okamžitě, ale ukládá vydavateli povinnost zveřejnit jej nejpozději
ve lhůtě tří měsíců či u tisků
s nižší periodicitou v nejbližším
následujícím vydání.
2. V souladu s Pravidly pro vydávání zpravodaje a Etickým kodexem, schváleným zastupitelstvem, se RR snaží, aby se příspěvky otištěné ve zpravodaji týkaly dění v obci, jednotlivých
problémů obce a aktivit občanů
či společenských organizací.
Zároveň v souladu s tiskovým
zákonem dbá na vyváženost
a objektivitu, každému zastupiteli i občanu chce poskytnout
přiměřený prostor pro uveřejnění jejich sdělení, tak, aby čtenáři měli možnost nahlédnout
projednávané otázky z různých
úhlů pohledu a vytvořit si vlastní názor. RR v žádném případě
nechce, aby zpravodaj sloužil
k vyřizování osobních účtů či
vzájemnému osočování.

3. Doplnění pravidel schválila většina zastupitelstva poměrem 6:2.
Důvodová zpráva, v níž RR
zhodnotila svoji práci v roce
2015, upozornila na slabé a silné stránky spojené s přípravou
zpravodaje a předložila zastupitelům návrhy na doplnění Pravidel, byla písemně zaslána všem
zastupitelům 10 dní před plánovaným jednáním zastupitelstva.
Každý zastupitel tak měl dostatek času, aby RR zaslal připomínky či podněty k navrhovaným změnám. Cílem RR bylo
získat informace od všech zastupitelů ještě před samotným
jednáním tak, aby výsledný návrh předložený ke schválení
byl kompromisem přijatelným
pro všechny strany.
Zároveň RR nechtěla protahovat vlastní jednání zastupitelstva více, než bylo nezbytně
nutné. I tak byla otázce úpravy
Pravidel vydávání zpravodaje
věnována jedna hodina.
4. Při formulování bodu č. 7,
rozšiřujícího článek 6 Pravidel
pro vydávání DZ, který nově
upravuje prostor pro prezentaci názorů zastupitelů v DZ,
jsme se řídili následující úvahou, zveřejněnou na webo-

vých stránkách obecně prospěšné společnosti Otevřená
společnost: „Hlavním poselstvím novely [tiskového zákona,
pozn. RR] je posun od podřízeného vychvalování radnice ke svobodnější výměně názorů. Měla
by inspirovat k chytrému řešení
podle místních podmínek. Jen
tam, kde se do sebe lidi zakousnou, nenajdou kompromis, dojde na právní nástroje. Dominantní je, aby vedení obce přijalo, že mohou existovat jiné názory na řízení obce a že mají místo
ve veřejné debatě na stránkách
novin za veřejné peníze. Na druhé straně aktivní členové opozice musí uznat, že nevyhráli volby
a mají nárok jen na prostor přiměřený jejich postavení a nevytvářet uměle konflikt u každého
tématu.“ (dostupné na:
www.otevrenaspolecnost.cz/
download-publication/467).
S Důvodovou zprávou je
možno se seznámit na webových stránkách obce v rubrice Dobřejovický zpravodaj
(www.dobrejovice.eu) či v písemné podobě v úředních hodinách na Obecním úřadě.
5. Vyhlášení konkrétních témat s dostatečným předstihem
má RR umožnit získat vyváže-

vlastní názor na celou situaci,
což byl jistě hlavní záměr pana
Sklenáře.
Zároveň RR na tuto skutečnost ve zpravodaji upozornila.
Příspěvek pana Sklenáře otiskujeme v tomto čísle nezkrácený a v plném znění.
Libuše Charvátová

Slovo zastupitele
na stmelování občanů v obci
a snažit se o zajištění klidného
prostředí pro jejich život, a nezatěžovat je případnými osobními spory.
Budu velmi rád, když již nebudu muset v následujících číslech našeho zpravodaje na podobné nepravdivé články reagovat, uvádět své výroky na
pravou míru a vy čtenáři budete opět číst uveřejněné příspěvky ve zpravodaji s radostí
a budete se těšit na každé další
vydání.
Na závěr Vám přeji aby předvánoční čas, který má být časem klidu a pohody jste si užili
ve zdraví a v kruhu dobrých lidí, přátel a rodiny. Do Nového
roku Vám přeji vše dobré a těším se na setkávání s Vámi na
akcích pořádaných v naší obci
v průběhu příštího roku.
Martin Sklenář, zastupitel obce

Slovo redakční rady
né informace o konkrétních
problémech, včetně alternativních sdělení. Zároveň tímto RR
poskytuje zastupitelům dostatek času vyjádřit se k tématu,
které je jim blízké či které považují za důležité.
Nadále také platí, že k aktuálnímu dění v obci či průběhu
a výsledkům zasedání zastupitelstva se mohou vyjádřit všichni obyvatelé Dobřejovic, včetně
zastupitelů. Přiměřený prostor
pro jejich názory jim RR poskytne v rubrice Listárna (viz Důvodová zpráva).
6. Zápisy z jednání zastupitelstva lze sledovat i na
www.dobrejovice.eu. Jsou zde
uvedena všechna témata a výsledky hlasování jednotlivých
bodů programu, které řeší dění v obci.
7. Vzhledem k tomu, že zpravodaj nemá kapacitu publikovat
vše, mnohé informace najdete
v rubrice – Co se do zpravodaje
nevešlo na www.dobrejovice.eu
(schváleno na zastupitelstvu již
v květnu 2015).
8. RR chce v DZ podpořit konstruktivní kritiku, která přináší
alternativní pohled na věc
a diskusi, jejíž účastníci jednají
taktně a asertivně a svá tvrzení podkládají argumenty.
Redakční rada

www.dobrejovice.eu
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PROSINEC v mateřské škole Korálek
S další pohádkou přijel divadelní soubor Kůzle - “Půjdem spolu do Betléma”.
Nejočekávanější událostí
byla vánoční besídka, kterou
jsme pořádali 17. prosince.
Za účasti rodičů, hostů
a přátel MŠ jsme navodili
krásnou sváteční atmosféru.
Asi hodinový program
zvládli všichni na jedničku.
Za zpěvu koled jsme si vychutnali vánoční svařák
a různé sladkosti.
Děkujeme všem, kteří
nám pomohli zorganizovat
tuto akci a i ostatním, kteří
se na ní podíleli.
Závěrem Vám chci popřát
pohodový a úspěšný nový
rok 2016.

Život v obci

N

astal jeden z nejkrásnějších měsíců v roce, který
je pro děti plný očekávání a překvapení.

I když počasí tomu nenasvědčovalo, tak si Mikuláš
s čertem a andělem splnili své
povinnosti jako každý rok.
V naší mateřské škole
byla mikulášská nadílka
s programem v pátek 4. prosince 2015. Poté 7. prosince
následovala pohádka z knihy O pejskovi a kočičce “Jak čekali na Ježíška“, kterou nám zábavnou formou
představil Antonín Novotný.

Za kolektiv MŠ
Lenka Macháčková

Vánoční SETKÁNÍ SENIORŮ
na zámku v Modleticích

K

aždý z nás se každoročně těší na
jedny z nejkrásnějších svátků v roce –
Vánoce.

4

Pro Dobřejovické seniory
připravili zastupitelé našeho
Obecního úřadu tradiční vánoční setkání, které se konalo 12. prosince 2015 ve
společenském sále Modletického zámku.
Všem organizátorům patří
velké poděkování, za vzorně
připravenou akci, která byla
vskutku svátečně vánoční.
Letos se jí zúčastnilo 78 seniorů. Nezapomnělo se opět
na perfektní dopravu luxusním autobusem pana
Hlouška, který byl k dispozici
pro účastníky několikrát za
odpoledne a večer.
Hosty ve vyzdobeném společenském sále zámku uvítaly děti z mateřské školky Korálek, děti Moderních Dobřejovic a spolku Čtyřlístek.
Předávaly hostům drobné
vánoční dárky a sladkosti,
které každého mile potěšily.
Ozdobičky na vánoční stoly
poslala paní Jindřiška Uhrová.
Děti byly veselým a milým
zpestřením programu, který
následoval. Pod vedením ředitelky MŠ paní Macháčkové
předvedly řadu tanečků
a vánočních koled. Malí svěřenci paní Jany Řehkové vystoupili s pečlivě připraveným cvičením.
Vystoupení dětí rozzářilo
oči, potěšilo srdce a vyloudilo děkovné úsměvy na tvářích hostů.

www.dobrejovice.eu

Pan starosta popřál všem
krásné Vánoce a všechno
nejlepší do nového roku,
poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě setkání seniorů, nastínil program a vybídl k příjemné zábavě.
Pohoštění pro účastníky
setkání se neslo v duchu Vánoc. Podával se bramborový
salát, výběr ze dvou druhů
řízků, ovoce, dortíčky, kávička. K pití se nabízel výběr
z několika druhů výborných
vín, nealko nápojů a piva.
Obsluha byla vzorná, ceny
mírné – vlastně žádné. Duch
dobré nálady šířili pan staros-

ta a místostarosta, kteří spolu
s paní Charvátovou a její dcerou, zastávali roli hlavního
obsluhujícího personálu.
Poděkování patří i manželům Pevným, majitelům
Modletického zámku, kteří
umožnili využití společenských prostor a podíleli se
na bezchybném průběhu vánočního setkání seniorů.
Celou sváteční a veselou atmosféru podporovala mladá
kapela „Pod Altánem“, která
ve svém repertoáru měla
skladby a písničky, které
v mnohých vyvolávaly vzpomínky na hity mládí a mnohé

hosty vyprovokovala ke zpěvu
a tanečním kreacím.
Všichni se dobře bavili
a užili si velmi příjemně
předvánoční čas.
Ráda bych dala doporučení
všem obyvatelům Dobřejovic,
kterým se blíží seniorský věk:
nestyKte se na podobné setkání příští rok přijít. Poznáte
mezi námi duchem mladé lidi,
seznámíte se se sousedy, které třeba ještě neznáte, příjemně se pobavíte a můžete
navázat i nová přátelství.
S díkem za milou péči
o seniorské spoluobčany
Zuzana Dubská

Dobřejovický zpravodaj

ZÁPISY dětí do prvních tříd

R

ok s rokem se sešel
a rodiče, kteří mají doma předškoláka, opět řeší otázky
spojené se vstupem jejich ratolesti do 1. třídy.

dagogicko-psychologické poradny, která potvrdí, že dítě
je zralé zahájit školní docházku předčasně.

Rodiče mají ze zákona povinnost zapsat dítě do nějaké základní školy. K zápisu
se musí dostavit všechny děti, které oslaví 6. narozeniny
do 31. 8. 2015.
Tyto děti absolvují zápis
a v září nastoupí k povinné
školní docházce nebo dostanou odklad, který není formální ani automatický, nelze
ho udělit jen na základě přání rodiče.
O odklad je nutné písemně
požádat ředitele základní
školy a to do 31. 5. 2016.
K žádosti je třeba doložit
i vyjádření školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a dětského nebo odborného lékaře.
Pokud si naopak rodič přeje, aby jeho dítě nastoupilo
do školy dříve, je rovněž
nutné přijít s dítětem k zápisu v řádném termínu, ale
k zahájení školní docházky
je třeba rovněž vyjádření pe-

■ správně vyslovovat všechny hlásky
■ reagovat i na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz
■ umět poslouchat pozorně pohádku nebo jiný
text a jednoduše vyprávět
obsah
■ pracovat samostatně i ve
skupině dětí
■ vydržet nad zadaným úkolem alespoň čtvrt hodiny
a práci dokončit
■ recitovat básničku, zazpívat písničku
■ vědět jak se jmenuje, kolik
mu je let, kde bydlí, znát
základní údaje o své rodině
■ znát dny v týdnu, pojmy
času, roční období, den,
noc, ráno…
■ orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo,
pod, nad
■ hrát jednoduché hry – domino, pexeso, člověče, nezlob se, skládat puzzle

Co by mělo umět dítě,
které půjde v září do školy?

■ počítat po jedné do deseti
■ držet správně tužku, netlačit, kreslit, aby tužka
lehce klouzala po papíře
■ poznat základní barvy
a některé jejich odstíny
■ umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat
■ vystřihovat
jednoduché
tvary
■ samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku
■ dodržovat hygienu, umýt
si ruce před každým jídlem, jíst příborem
■ umět pozdravit, poprosit,
poděkovat
Pokud ještě některé činnosti vaše dítě nezvládá,
není třeba se obávat. Do
prvního září je ještě hodně
času, ale je třeba začít trénovat a nenechávat věci na
poslední chvíli.
Paní učitelky v mateřské
škole se snaží zařazovat pravidelně do svého programu
přípravu předškoláků. Hodně věcí můžete podpořit i vy
doma.
Pokud potřebujete, určitě
se poraKte s odborníkem.
Libuše Charvátová

Masopustní průvod

Šipkový turnaj
23. 1. 2016 od 18.30 h.
v zasedací místnosti obecního úřadu v Dobřejovicích
pořádají Moderní Dobřejovice 2. Ročník šipkového turnaje o putovní pohár – profesionální šipkové automaty
společnosti Dartmen, s.r.o. –
občerstvení zajištěno.
Přihlásit se můžete na:
info@modernídobrejovice.cz
na mobilu 724 544 483 nebo
přímo na místě.
Moderní Dobřejovice

Myslivecký ples
opět po roce pořádá dne
30. ledna 2016 Myslivecké
sdružení Dobřejovice v sále
Modletického zámku.
Vše vypukne ve 20 hodin
a už teK se můžete těšit na
dobrou zábavu a skvělou
a bohatou tombolu. PřijKte,
budete vítáni.
Jan Krejčí

Masopustní průvod a Dobřejovice, to je známá tradice.
Letošní průvod se uskuteční v sobotu 6. února 2016.
Tak jako vždy k velmi dobré
náladě přispějí muzikanti,
kteří pojedou v čele průvodu na vyzdobeném voze
a členové masopustního
průvodu je budou následovat. Masky budou určitě originální a zajímavé.
Půjde se obvyklou trasou

a tečku za celou akcí udělá
podvečerní posezení v místní hospodě Na Hřišti. Sraz je
v 11.30 hodin před hřištěm FK Dobřejovice.
Přejme si pěkné počasí,
dobrou náladu a hodně
účastníků. Poděkování patří
nejenom manželům Dvořáčkovým, kteří pro nás tuto
akci pořádají, ale i všem,
kteří se této akce zúčastní.
Martin Čmolík

Kalendárium

Sousedské
posezení
Dovoluji si pozvat všechny
zájemce o čtení (nejen
v Mateřské škole v Dobřejovicích či Modleticích) na setkání (nejen babiček a dědečků) 25. 1. 2016 od 18
hodin na obecním úřadě.
Všichni, kdo chtějí podpořit čtení v obci, mohou strávit příjemný čas při dobré kávě, čaji či skleničce a ochutnat něco (dobrého slaného
nebo sladkého) z kuchyně
ostatních Dobřejováků a setkat se i s hostem, kterého zatím neprozradím. Nechte se
překvapit a přijKte.
Těšíme se na Vás.
Libuše Charvátová

Nedělní fotbálek
Zjistila jsem, že i během
zimy si mohou všichni, kdo
chtějí sportovat, zahrát fotbálek.
Hraje se každou neděli
od 16.30 do 18 h. v hale FK
Viktoria Vestec. Společný
odjez je v 16.10 od Obecního úřadu v Dobřejovicích.
Užijete si radost ze hry, vyběháte
vánoční
cukroví
a můžete postavit i svůj tým
na připravovaný turnaj hráčů
4x4, který se chystá na jaro.
Více o akcích nejen na leden
se dozvíte na adrese www.
modernidobrejovice.cz
Zkuste se přidat.
Libuše Charvátová

Vezeme vám mléko z farmy
Možná jste ve středu večer zaslechli bučení krav
a zvonění kravských zvonců,
ale stádo nikde… Za chvíli se
ozvalo: „Vezeme vám mlééko, mlééko z farmy, tvaroh,
sýry jogurty…
Asi v 19.20 v ulici V porostlým a v 19.30 hodin na křížení ulice Sportovní, Lipové
a Žitné zastavuje bílá bučící
dodávka, která přiváží mléko a mléčné produkty od
farmářů přímo k vám.
Projekt Mléko z farmy je
společným nápadem farmářů
Jana Millera z Holubic, který
dodává mléko farmáři Stanislavu Němcovi z Radonic, v jehož mlékárně se mléko zpra-

Zápisy do 1. tříd

covává tradičně, bez chemických konzervantů, s důrazem
na kvalitu.
Konečné produkty jsou sice
o něco dražší, ale mléko je jako právě nadojené a vychlazené, s vrstvou smetany. A to
máslo – to je jako od babičky.
Kromě mléčných výrobků
začala bílá dodávka přivážet
a prodávat od jiných farmářů také maso, masné výrobky a kuřata – vše v ekologické kvalitě.
Jestli máte zájem, dodávka přijede do Dobřejovic zase 13. ledna a bližší informace najdete na internetu
www.mlekozfarmy.cz

■ Základní škola v Čestlicích:
22. 1. 2016, 14–18 h.
■ Základní škola v Průhonicích: 9. 2. 2016, 14–18 h.
■ Základní škola Navis (soukromý subjekt) v Dobřejovicích: 25. 1. 2016 –
hodinu je třeba si domluvit telefonicky osobně
■ S sebou musíte mít:
● OP zákonného zástupce
● rodný list dítěte
● cizinci povolení k pobytu v České republice

Jiřina Šubertová

Libuše Charvátová

v okolních školách

www.dobrejovice.eu
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Představujeme

■ Kdo také žije v Dobřejovicích

Marcela Zápotocká

K

dyž v Dobřejovicích nebo v některých
dalších
místech v okolí půjdete
kolem zahrady a jejího
uspořádání, tak se vám
bude líbit i úprava.

Podíváte se a možná, že
získáte tvořivé inspirace i pro
vaše zelené tajemství. Kdo
vás takto mohl inspirovat?
Naše dobřejovická rodačka. Představujeme vám dnes
paní Marcelu Zápotockou
a její zahradnickou firmu.
Po ukončení zahradnického učiliště v Kouřimi, nastoupila v roce 1982 do Výzkumného ústavu v Průhonicích
jako zahradnice. Po dvou letech jí zaměstnavatel vyšel
vstříc a umožnil jí vystudovat
denní střední zahradnickou
školu v Praze - Hrdlořezích.
Posledním místem jejího
průhonického zaměstnání

Co v kronice nenajdete

O

blíbené
novoročenky čili Péefka
zná snad každý.
Málokdo však ví, jak tradice zasílat přání k Novému roku vznikla.

6

Novoročenka, kterou lze
chápat jako světskou alternativu vánočního přání, má
nejčastěji podobu papírové
kartičky, může však nabývat
nejrůznějších forem a tvarů.
V posledních letech se lze
často setkat také se spojením vánočního přání a přání
novoročního.
Novoročenky, posílané jako blahopřání do nového roku lidem, k nimž chováme
úctu, obdiv, lásku, vděčnost,
sympatie či jinou náklonnost, mají dnes své pevné
místo také v obchodním sdělení. Svým klientům a obchodním partnerům je jako
projev zdvořilosti zasílají
nejrůznější firmy a instituce.
Počátek papírových novoročenek v Evropě lze hledat
na sklonku středověku. Již
v této době se na jejich výrobě podíleli význační umělci.
Například v roce 1499 vytvořil novoroční přání s motivem
Jezulátka držícího zeměkouli
slavný rytec Albrecht Dürer
(1471-1528). Nejstarší dochovaná bohemikální jednolistová novoročenka pak vznikla
v roce 1574.
Předchůdce moderních novoročenek lze souvisleji sle-

www.dobrejovice.eu

byla věhlasná Dendrologická zahrada.
V roce 1992 začala podnikat a postupně budovat svou
zahradnickou firmu. Nyní má
čtyři stálé zaměstnance a na
sezónní práce přibírá dva až
tři brigádníky. Paní Marcelu
a její tým můžete potkat při
různých pracech na obecních
plochách zeleně.
To ale není všechno, co tato firma dělá. Marcela Zápotocká říká: “Každá zahrada
je jedinečná. Podle vašich
přání a představ připravíme
technický a designový návrh
zahrady.
Samozřejmě pode typu
a polohy domu, velikosti zahrady a našich několikaletých zkušeností. Svěříte-li
nám její realizaci, postaráme se o výsadbu pěkných
a účelných rostlin, stromků
a keřů. ZajišRujeme také stá-

lou péči o zahradu, její údržbu za pomoci naší profesionální techniky. Tedy péči
o trávník a další průběžné
zahradnické práce.”
Dále jsem se dozvěděl, jak
je důležité neustále sledovat
nové vývojové trendy v zakládání a úpravě zahrad.

Novoročenky
dovat až od druhé poloviny
18. století, kdy doručování
graficky zdobených navštívenek se jménem a adresou
majitele a přípisem Pour féliciter či PF začalo ve Francii
postupně nahrazovat zdvořilostní novoroční návštěvy.
V Českých zemích se papírové
novoročenky
rozšířily
v průběhu 19. století patrně
v souvislosti s postupující sekularizací společnosti a zrychlujícím se životním stylem.
K jejich rozšíření výrazně
přispěl hrabě Karel Chotek
z Chotkova (1783-1868), který prý novoročenky rozesílal
jako omluvenku svým přátelům, které nemohl či nestihl
navštívit osobně.

S jeho jménem bývá také
spojováno proniknutí zkratky
PF do českého prostředí. Přestože byly později podniknuty
snahy nahradit tuto zkratku,
která odkazuje na francouzské slovní spojení Pour féliciter, tj. pro štěstí (k blahopřání), zkratkou německou nebo
českou, je dodnes součástí
většiny českých novoročenek.
Je zajímavé, že ve Francii se
v současné době s tímto spojením či zkratkou na novoročenkách nesetkáme.
Jiné zdroje uvádí, že
zkratka PF či spojení Pour
féliciter se na novoročenkách objevuje díky českému
grafikovi a malíři Viktoru
Stretti (1878-1957).

Vracíme se k tomu, mít na
zahradě více ovocných stromů a pěstovat zeleninu při
co nejméně náročné údržbě.
Těšíme se na jaro, abychom se mohli znovu kochat
zelenou krásou a radovat
z každého nového kvítku.
Martin Čmolík

Významnými tvůrci a propagátory novodobých novoročenek byli a jsou výtvarní umělci. Především díky nim nejsou mnohé novoročenky pouhým slovním
sdělením, ale též uměleckým dílem, které nejen pobaví, ale i potěší.
Tyto
novoročenky
se
mnohdy stávají vyhledávaným sběratelským artiklem.
Více informací o historii
českých grafických novoročenek a o jejich tvůrcích lze
nalézt v knize Slavomila
Vencla, České grafické novoročenky (2012).
Snad vás novoročenky
uveřejněné v této knize stejně jako novoročenky, které
byly zaslány Redakční radě,
nejen pobaví a potěší, ale
stanou se pro vás inspirací.
Romana Kmochová

Dobřejovický zpravodaj

Cenzura obecního tisku
… aneb co se do zpravodaje nevešlo
Vážení čtenáři, v minulém
čísle jsem předložil vydavateli
k uveřejnění článek týkající
se nepravdivých informací
uvedených o mém vystupování na zasedání listopadového zastupitelstva obce, který
uveřejnil ve svém příspěvku
p. Jiří Kappel (starosta).
Tento článek vyhodnotila
na svém setkání redakční rada za účasti p. Kappela jako
nevhodný k uveřejnění, pře-

stože neporušil žádné z pravidel pro vydávání zpravodaje odsouhlasených zastupitelstvem obce.
Jednalo se o první případ,
kdy zastupitel obce nedostal
možnost obhajoby na lživá
tvrzení uveřejněná v minulém vydání zpravodaje. Místo toho na prosincovém jednání zastupitelstva obce redakční rada prostřednictvím
předsedajícího (J. Kappela)

předložila a nechala si schválit částí zastupitelů doplnění
pravidel pro vydávání Dobřejovického zpravodaje, která omezují vyjadřování zastupitelů pouze na témata,
která určí redakční rada.
Nezbývá mi než konstatovat, že se tímto vracíme do
období před listopadem 89,
kdy velmi úzká skupina lidí
určovala, jaké informace by
se veřejnost měla dozvědět,

LISTÁRNA
a které raději ne. Vnímám
tento postup redakční rady
a vedení obce jako bezprecedentní zásah do svobody
projevu a práva zastupitele
obce vyjadřovat se v obecním tisku.
Výše uvedené okolnosti
mě donutili vytvořit webové
stránky:
www.dobrejovicebezcenzury.cz , na kterých se nejen
já, ale i vy můžete otevřeně
vyjadřovat k dění v obci.
Martin Sklenář,zastupitel

Komentář Redakční rady k příspěvku Cenzura obecního tisku
Je nám upřímně líto, že v prvním letošním vydání zpravodaje musíme reagovat na téměř urážlivé napadení redakční
rady zastupitelem panem Sklenářem.
V žádném případě nemá RR zájem omezovat nebo cenzurovat vyjádření kohokoliv, kdo se chce písemně vyjádřit k dění
v obci za předpokladu, že dodrží pravidla slušného chování
a Etický kodex pro vydávání zpravodaje. Má-li přesto M. Sklenář pocit, že nemá k dispozici dostatečný prostor k vyjádře-

ní svých názorů, aR již na stránkách Dobřejovického zpravodaje, na zasedání zastupitelstva či v rámci diskuze na webových
stránkách obce, nechR tak činí i na dalších místech, včetně jím
nově založených webových stránkách.
Otevírá tak prostor pro mnohem širší diskuzi, než kterou
vzhledem k omezenému rozsahu umožňuje DZ. Celý komentář RR najdete na webových stránkách www.dobrejovice eu
v rubrice Co se do zpravodaje nevešlo.
Redakční rada

Vážení a milí čtenáři,
během roku 2015 pro
vás, čtenáře, připravili lidé z redakční rady
107 stran textu, fotografií, článků, zpráv
a aktualit v 10 číslech
obecního periodika.
Dovolte mi, abych poděkovala za práci paní Pavle
Mikušové, Kamile Hrdinové
a Marii Sedláčkové, které
již sice redakční radu opustily, ale já pevně věřím, že
na „novinářskou“ práci nezanevřou a do zpravodaje
budou občas i nadále přispívat.
V letošním roce bude
redakční rada pracovat
ve složení Mgr. Libuše
Charvátová, Mgr. Zuzana
Dubská MBA, Mgr. Roma-

na Kmochová, Mgr. Martin Čmolík a grafička Jiřina Šubertová.
Přáli bychom si, abyste ve
zpravodaji nacházeli potřebné a zajímavé informace ze života obce, práce
obecního úřadu i jednotlivých zastupitelů.
Jsme rádi, že řada z vás již
využila možnost podílet se
na Dobřejovickém zpravodaji. Vaše příspěvky, dotazy,
fotky a náměty čtenáře určitě obohatily.
Náměty, dotazy, připomínky i vše ostatní pište na
e-mail: zpravodaj@dobrejovice.eu, nebo doručte (osobně či poštou) na adresu:
Obecní úřad Dobřejovice, Na
Návsi 26, 251 01.
Děkujeme.
Redakční rada
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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
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

Porucha elektřiny
840 850 860
Porucha veřejného
osvětlení – Eltodo
800 101 109

■ 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

Ohlašovací povinnosti
aneb co musíte udělat
při změně trvalého bydliště

P

okud chcete mít
v Dobřejovicích trvalé bydliště, zajděte se přihlásit v úředních hodinách na obecní
úřad (pondělí a středa
14–18 hodin).
Paní Hana Prochová s Vámi vyplní přihlášku k trvalému pobytu a znehodnotí
Váš občanský průkaz ustřižením rohu.
Do 15 dnů musíte v Říčanech požádat o vydání nového občanského průkazu
na oddělení evidence občanů
(Komenského
nám.
1619/2, telefon: 323 618 225
nebo 323 618 256). Dostanete náhradní doklad a během
tří týdnů budete mít nový
občanský průkaz.
Fotografii nepotřebujete,
vyfotí Vás na místě.

Změnu trvalého pobytu
musíte oznámit:
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● zdravotní pojišRovně
● řidičský průkaz (Praha 1,
Jungmanova 35)
● velký a malý technický
průkaz motorového vozidla

www.dobrejovice.eu

● zaměstnavateli/škole
● mateřská dovolená – zaměstnavateil nebo úřadu
práce
● úřadu práce – pokud jste
nezaměstnaní,
sociální
dávky
● České správě sociálního
zabezpečení – důchodci
● pokud jste živnostník –
živnostenskému odboru,
ČSSZ, finančnímu úřadu
● profesní komoře (advokáti, lékaři, exekutoři, umělci…)
● obchodní rejstřík
● zbrojní průkaz
● Národnímu bezpečnostnímu úřadu (pokud máte
platné prověrky)

Dále oznamte změnu
trvalého bydliště:
●
●
●
●
●
●

lékařům
komerčním pojišRovnám
penzijnímu připojištění
stavební spořitelně
bance
hypoteční bance

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
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).

Hodí se
● poště, (SIPO, TV, rozhlas…)
● dodavateli plynu a elektřiny
● telefonní
společnosti
(mobil, pevná linka)
● rybářský, lovecký… lístek
● sportovním oddílům
● probíhající řízení: soudní,
správní, exekuční, dědické…
● správě domu
● akcie
● nájmy (bytové a nebytové prostory, hroby…)
● opencard (Škodův palác,
Jungmannova ulice 35/29,
Praha 1, informace na telefonu: 224 224 224)
● průkaz TP, ZTP, ZTPP

Neztra\te se v úřední
džungli.
Na této straně Dobřejovického zpravodaje najdete nahoře uprostřed
užitečné adresy a spojení.
Jiřina Šubertová

Redakce obdržela od paní
A. Hájkové zajímavý příspěvek
o založení tradice živého Betlému (poprvé v roce 2009) spolkem Dobřejovický čtyřlístek.
Čtěte v rubrice Co se do
zpravodaje nevešlo na
www.dobrejovice.eu
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