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Vítání občánků
S příchodem astronomického jara,
které však za oknem nebylo patrné,
jsme v zasedací místnosti obce Dobřejovice přivítali nové občánky.
V roce 2017 se v Dobřejovicích narodilo osm dětí. Šest z nich jsme měli tu čest
v sobotu 17. 3. 2018 v odpoledních hodinách přivítat. Dětičky Vítězslava Jenáčka, Emmičku Kubíčkovou, Matyáška
Láta, Šimonka Strnada, Viktorku Šandovou a Barborku Votlučkovou doprovodili mimo rodičů i babičky, dědečci, tetičky, strýcové, prostě nás k mé radosti
byla opravdu plná zasedací místnost.
Na úvod děti z Mateřské školy Korálek, pod vedením paní ředitelky a paní
učitelky, přednesly pásmo básniček
a písniček. Děti byly moc šikovné, pro
mě osobně byl zážitek z jejich vystoupení umocněn skutečností, že některé

z dětiček jsme před třemi roky v obdobném čase slavnostně v naší obci vítali.
Příjemnou odpolední atmosféru podtrhly svým vystoupením Faninka a Sofinka Sejkovi hrou na né úplně běžný
hudební nástroj - harfičku. Vystoupení
dětí bylo odměněno potleskem a sladkostí od kulturní komise.
Poté následoval slavnostní proslov,
kterým pan starosta Jan Krejčí přivítal
nové občánky v obci Dobřejovice a mimo jiné popřál dětem zdraví a krásné
dětství v Dobřejovicích.
Rodiče pro své děti obdrželi pamětní
list a pamětní minci, maminky pan
Krejčí obdaroval kytičkou a děti si odnesly plyšového pejska a knížku.
Mimořádnou vzpomínku na slavnostní odpoledne si rodiče s dětičkami
vlastně vyrobili sami. Do připravené hli-

Život v obci
něné destičky si rodiče, za pomoci paní
Justové, otiskli ručičky svých miminek.
Destičky, po konečné úpravě, budou
připraveny k vyzvednutí na obci.
Slavnostním
přípitkem,
focením
a malým pohoštěním, bylo příjemné
odpoledne ukončeno.
Tímto moc děkuji všem, kdo se na přípravě slavnostního odpoledne podílel.
Mé velké poděkování však patří rodičům, kteří naše pozvání na vítání občánků přijali, věřím že to pro nás
všechny byl příjemně strávený čas.
Dětem přeji především zdraví a š:astnou rodinu.
Pavla Mikušková
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Život v obci
40. jednání zastupitelstva se
uskutečnilo dne 1. března
2018. Zúčastnilo se ho mimo zastupitelů, 29 obyvatel
Dobřejovic. Co bylo schváleno, o čem se hlavně jednalo:

■ Obecně závazná
vyhláška č.1/2018
Požární řád obce
Byla schválena na základě
smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Průhonice OZV –
Požární řád obce.

■ Kontrolní výbor
Počet členů kontrolního
výboru klesl z důvodů odstoupení předsedy a dvou
členů z pěti na dva. Návrh
na snížení počtu členů na tři
včetně předsedy, což je nejnižší zákonný možný počet,
nebyl odsouhlasen.
Na předsedu KV byl navržen pan ing. Libor Stárek,
který kandidaturu odmítl. Jelikož další návrh nebyl vznesen volba předsedy a členů
se tímto odložila na příští
jednání ZO.

Zprávy ze zastupitelstva
ky, které byly kontrolovány
kontrolou
středočeského
kraje navrhoval pan Sklenář
již několikrát, avšak z důvodu duplicitní kontroly nebyl
v minulosti schválen.
Výhodou sjednání auditora na aktuální rok je, že auditor nebude jenom kontrolovat, ale i dohlížet na
správnost zpracování účetnictví a správného řazení do
položek již v průběhu roku,
čímž se předejde případným
neúmyslným pochybením.

■ Zpráva
finančního Výboru
Předseda FV pan Bc. Zbyněk Kudláček informoval
o výsledku kontroly. Kontrolovány byly přijaté a vydané
faktury, pokladní doklady,
běžný účet KB a účet ČNB za
3. a 4. kvartál 2017. A dále
doklady za 4. kvartál 2016.
U pěti faktur nebyly dodány průvodky a u všech průvodek chybělo datum u podpisu správce rozpočtu. Zjištěné
nedostatky byly odstraněny.

■ Stanovení počtu
zastupitelů na volební
období 2018–2022

■ Kontrola vyplácení
odměn neuvolněným
členům zastupitelstva
obce

Jelikož se pomalu, ale jistě
blíží volby do zastupitelstva
obce, byl schválen na následující volební období počet
členů zastupitelstva na devět, počet zastupitelů tedy
bude stejný jako v minulých
obdobích.

Byla schválena kontrola
vyplácení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
od 6. 11. 2014 do 31. 3.
2018. Kontrolou byl pověřen
finanční výbor o výsledku
kontroly bude FV informovat na následujícím jednaní.

■ Audit obce na rok 2018

■ Revokace usnesení
2018/39/25

Starosta
podal
návrh
k oslovení tří firem k provedení interního auditu obce
na rok 2018, návrh byl
schválen.
Bod interní audit obce
zpětně na předcházející ro-

Z důvodu nevhodně formulovaného usnesení 2018/39/25
navrženého panem Sklenářem a schváleného na předešlém jednání ZO bylo nutno
dané usnesení revokovat.

Jelikož usnesení změnu
„určeného zastupitele“ pověřeného spoluprací s pořizovatelem zprávy o uplatňování ÚP Dobřejovic a změny
č. 2 ÚP Dobřejovic určovalo
zpětně, bylo dané usnesení
revokováno, čímž jsme uvedený nedostatek napravili.

■ Výbor betonárna
informace ke změně č. 2
ÚP Dobřejovic
Po dlouhé diskuzi trvající
asi 1,5 hod. bylo schváleno
pověření „určeného zastupitele“ ing. Stárka aby při výkonu spolupráce s pořizovatelem dle § 50 odst. 1 stavebního zákona prosazoval
platný výsledek Místního referenda konaného ve dnech
20.–21.října 2017.
Tímto snad již pominou
snahy o obviňování některých zastupitelů, že zastupitelstvo nekoná v souladu
s referendem.
Diskuze se týkala pouze
formulace příslušného usnesení, které nebylo dle předpokladu navrženo na základě příslušného závěru výboru Betonárna (VB), který byl
k tomuto účelu neprodleně
po konání referenda zastupitelstvem na návrh pana
Sklenáře zřízen.
Návrh byl podán pouze
předsedou VB panem Sklenářem, který požadoval
do příslušného usnesení zahrnout i odůvodnění, které
se nezakládalo na pravdě
a s kterým se samozřejmě
neslučovala většina zastupitelů.
K podstatné částí návrhu
usnesení bez nepravdivého
odůvodnění neměl žádný
zastupitel zásadní připomínku a pro konečné usnesení
hlasovali všichni zastupitelé.

■ Průzkum
dopravního zatížení obce
Návrh na zařazení tohoto
bodu padl již na předchozím jednání zastupitelstva
obce, nicméně nebyl řádně
podán včas, tak byl zařazen
až na následujícím jednání.
Byl pověřen místostarosta
ing. Brotánek, aby ve spolupráci s navrhovatelem připravili přesné zadání a oslovili minimálně tři společnosti se žádostí o vypracování
cenové nabídky.

■ Dodatek č. 1
ke Smlouvě o spolupráci
veřejných zadavatelů
„II/101
Dobřejovice – Herink,
okružní křižovatka“
Dodatkem smlouvy byl
pouze změněn, na základě
žádosti Krajské správy údržby silnic Středočeského kraje, zástupce Středočeského
kraje.

■ Informace o kolizi
termínu ve Spolkovém
Domě dne 24. 3. 2018
Z důvodu kolize dvou akcí
ve Spolkovém Domě spolků
Dobřejovický Čtyřlístek (DČ)
a spolku Moderní Dobřejovice rozhodl starosta dle řádu
Spolkového domu o přidělení předmětného termínu
spolku DČ.
Jelikož se spolky na výzvu
nedohodly a nepodaly žádné
návrhy řešení, přihlédl starosta ke skutečnosti, že DČ
sdělil termín akce podstatně
dříve a zároveň je návštěvnost této akce - Velikonoční
dílnička - vysoká (asi 60 dětí).

Příští jednání zastupitelstva
se koná dne 3. května 2018
Jan Krejčí, starosta

Stav takzvané „komerční zóny“
V poslední době bylo v několika médiích publikováno, že komerční zóna
při D1 se v nejbližší době začne stavět.
Zmiňuje se o tom ve svém článku
„Problém zvaný doprava“ v Dobřejovickém zpravodaji i pan Chvátal. Cílem
našeho sdělení je uvést zkratkovité informace na pravou míru.
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Především chceme informovat, že
území při D1, kde byla rozhodnutím
Krajského soudu zrušena část Změny
územního plánu č. 1, se výše uvedené
informace netýkají.
Dosud soud nerozhodl o kasační stížnosti, kterou podaly Čestlice proti rozhodnutí Krajského soudu a Změna ÚP
Čestlic č. 2, která kopíruje obsah zrušené části Změny č. 1, byla naší Obcí
a spolkem „Za naše Dobřejovice, z.s.“

www.dobrejovice.eu

napadena. O podaných námitkách se
dosud nejednalo.
V území, kde je platný územní plán –
zjednodušeně se dá říci, že se jedná
o prostor mezi D1, vybudovanými 2
protihlukovými stěnami a krajem Průhonic, jsou navrženy především 2 velké
komerční objekty – tzv. „Kostka“
a „CP“. V tomto prostoru bohužel nebyly Dobřejovice účastníkem řízení.
U „Kostky“, která má být nejblíže
k ulici Říčanská v Průhonicích, je již
platné stavební povolení a stavba by již
opravdu mohla být zahájena.
Pokud jde o „CP“, má platné územní
rozhodnutí, ale dosud nebyl podán návrh na stavební povolení. Součástí těchto staveb je i podaná žádost developera o změnu územního rozhodnutí, spočívající v napojení (pouze výjezd smě-

rem ke stávající obchodní zóně) již postavené komunikace vedoucí od střelnice na ulici Říčanská. Zde není dosud
rozhodnuto – změna je napadena
a spor řeší KÚ Středočeského kraje.
Tyto informace byly sděleny stavebním úřadem dne 21. 3. t. r.
V té souvislosti je třeba se zmínit
o tom, že již v dubnu 2015 podala Obec
žalobu na to, že stavební úřad a Krajský
úřad odmítl účast Obce jako účastníka
územního řízení u stavby komunikace
a inženýrských sítí (od kruháku u střelnice směrem k Průhonicím), která již byla mezitím v loňském roce postavena.
V druhé polovině loňského roku (!!!)
Krajský soud v Praze rozhodl, že žaloba
Obce byla oprávněná a měla být účastníkem řízení.
(Pokračování na straně 4 dole)
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Peníze až na prvním místě
aneb Závist? Závist!
R
ozhodla jsem se Vám napsat, nepodepsaný autore článku v Dobřejovických novinách o kapřících, kteří si nevypustili rybník. Je to
už podruhé, kdy se odměnami zastupitelů naší obce Dobřejovické noviny zabývají.

Mě osobně se tyto odměny vzhledem
k výši průměrných platů v ČR, které jsem
si vyhledala na internetu, nezdají vysoké ani nepřiměřené. 1534 Kč hrubého
jako měsíční odměna pro člena zastupitelstva, který svou práci pro obec vykonává ve svém volnu, je spíše almužnou.
Sama jsem byla 21 let osobou samostatně výdělečně činnou a při svém
pracovním nasazení bych rozhodně neměla čas zabývat se jakoukoli vedlejší
činností. Moje průměrná pracovní doba bývala tak šestnáct, někdy i osmnáct
hodin denně včetně svátků, sobot a nedělí. Nemohla jsem odřeknout jedinou
zakázku, protože odmítnutý zákazník
by se na mne podruhé neobrátil.
Každý, kdo něco dobře umí, má možnost si to také zkusit. Vydělávala jsem
sice opravdu hodně, ale neměla jsem
na nic jiného čas a proto si práce zastupitelů vážím.
Chápu, že pan Mgr. Čmolík, který se
stará o své invalidní těžce nemocné rodiče a babičku, nemůže v žádném případě sedět osm hodin na úřadě. Také

pan ing. Pavel Brotánek nebude kvůli
sedmi měsícům, které zbývají do voleb,
opouštět své zaměstnání (i když nevím,
co dělá). Proto máme asi i dva neuvolněné místostarosty (realizuje se však
jen to, co navrhoval na začátku volebního období v roce 2014 pan Sklenář).
Dovedu si představit, že objem práce
na obecním úřadě je velký. Každý jen
kritizuje, ale už si ani nevšimne každodenní, pravidelné a nekončící práce
k zajištění zdárného chodu obce (od
natřeného zábradlí nebo pravidelně
vyvážených košů a úklidu chodníků až
po všechnu rozsáhlou administrativu
a jednání). Nevšimne si toho, co se
v obci podstatně zlepšilo.
Jen na doplnění: nejsem pro stavbu
betonárky v naší obci, ale také musím
napsat, že jsem nevěděla o návrhu na
změnu územního plánu a ani kdybych
si to někde přečetla, by mě jako grafičce číslo pozemku moc neřeklo. Také si
dnes ale říkám, jak to, že se MD začaly
o tuto kauzu zajímat tak pozdě?
Nakonec se ptám a dávám k úvaze:
proč ty útoky na odměny pro zastupitele ze strany pana Sklenáře a Moderních Dobřejovic: že by snad závist, neúspěch v podnikání, finanční nouze,
předvolební kampaň či něco jiného?
Peníze jsou vždy až na prvním místě.

Život v obci

Listárna

Některé průměrné měsíční
hrubé platy
v nestátní sféře v roce 2017

■ Řídící pracovníci v oblasti
styku s veřejností
114 398 Kč
■ Řídící pracovníci cestovních kanceláří,
nemovitostí, opravárenských, osobních
aj. služeb
32 896 Kč
■ Specialisté v oblasti vzdělávání
a rozvoje lidských zdrojů 54 270 Kč
■ Odborní pracovníci v administrativě
a správě organizace
30 465 Kč
■ Obsluha zařízení na výrobu
a rozvod energií
32 459 Kč
■ Řidiči autobusů v městské hromadné
dopravě
29 422 Kč
■ Řidiči popelářských vozů

26 118 Kč

■ Řidiči
vysokozdvižných vozíků

27 415 Kč

■ Dělníci v oblasti výstavby
inženýrských děl

26 414 Kč

■ Pomocní dělníci ve výrobě 17 825 Kč
Zdroj: ISPV.cz - Informační systém
o průměrném výdělku 2017

Jiřina Šubertová

Parta skvělých kamarádů a „Dobřejovické noviny“
M
ilí spoluobčané, tak
se nám do schránek
dostal druhý předvolební leták MD nazývaný
„Dobřejovické noviny“.

Opět neznáme autory jednotlivých článků, jedná se tedy asi o kolektivní dílo. Kolektivní dílo „party skvělých
kamarádů“ jak je nazývá
v prezentaci svých názorů
pan Józa. Zase musíme reagovat, nikoliv však na přihlouplé útoky na bývalého
a současného starostu, ty charakterizují spíše jejich autory.
Takže tahle „parta skvělých kamarádů“ zase lže
a to hned na první straně.
Proti vyjmutí pozemku pro
betonárnu z připravované
změny územního plánu prý
byli opět vehementně pan
Kappel a pan Krejčí, kteří
způsobili také svými obstrukcemi to, že se o tom debatovalo hodinu a půl.
„Parta skvělých kamarádů“ velmi dobře ví, že je to
blábol, že to bylo jinak, protože se zastupitelstva zúčastnila, tak jako téměř vždy
předtím každého zastupitelstva. Nikdo za betonárnu
nebojoval, dokonce ani páni

Kappel a Krejčí. Stačí se podívat na usnesení, jak
kdo hlasoval. O betonárce
jednoznačně rozhodlo referendum. Hodinu a půl se diskutovalo především o odůvodnění navrženého usnesení panem Sklenářem, kde
lživě uváděl, že, citujeme
„…Zároveň zastupitelstvo obce
je toho názoru, že uvedené rozhodnutí není v rozporu se
smlouvou o spolupráci uzavřené
mezi obcí Dobřejovice a spol.
České štěrkopísky spol. s r. o…“
To je v rozporu se všemi
třemi právními posudky,
které si v této věci Obec
nechala zpracovat.
Vše výše uvedené je zdokumentováno v zápise z jednání, kde si to může každý
ověřit. Ale „parta skvělých
kamarádů“ spoléhá na to,
že to téměř nikdo nečte.
Další článek, který je motivován snahou působit na nejnižší lidské pudy jako je závist
apod., je článek o odměnách
zastupitelů. Snaží se vzbudit
dojem, že neuvolnění zastupitelé (kapříci) zvýší náklady obce svými odměnami o 800 000 Kč. Současně
uvádí, že odměny neuvolně-

ných členů zastupitelstva by
neměly být navyšovány do
konce funkčního období.
Uvedené si nejde vysvětlit
jinak než: toto zastupitelstvo a: má malé odměny.
My, „parta skvělých kamarádů“, si po vítězství ve volbách již dáme maximální.
Kritikou současných odměn ze strany MD, bychom
naopak očekávali tvrzení: po
volbách v případě vítězství
budeme vykonávat všechny
funkce jako neuvolnění zastupitelé zdarma.
Kde je tedy těch 800 000
Kč, o které jsou opravdu náklady v rozpočtu pro letošní
rok vyšší? Jako vždy, když
„parta skvělých kamarádů“
něco tvrdí, tak je to jinak.
Zvýšení odměn všech neuvolněných zastupitelů (s výjímkou místostarostů) na horní hranici stanovené nařízením vlády představuje částku
do 60 000 Kč za rok celkem.
U dvou neuvolněných místostarostů jsou celkové náklady
měsíčně o 157 Kč nižší, než
by tomu bylo u jednoho
uvolněného místostarosty.
Na rozdíl od pí. Mikuškové
se domníváme, že neuvolnění

zastupitelé si tyto odměny za
svojí práci zaslouží. Mimo jiné
i za to, čemu musí často čelit
na jednání zastupitelstva od
„party skvělých kamarádů“.
Další část z celkového navýšení tvoří odměna uvolněnému členovi zastupitelstva.
Tu přímo určuje nařízení vlády a zastupitelstvo o nich
nemůže rozhodovat.
Tato část a odměna neuvolněných
místostarostů
představuje dopad do rozpočtu ve výši cca 200 000 Kč celkem za rok. A rozdíl, téměř
půl mil. Kč, je určen na úhradu, pevně stanovenou nařízeními vlády, na odstupné
a odchodné pro uvolněné
členy zastupitelstva, a: pro
ty, kteří odstoupí z funkcí nebo po volbách už nebudou
pokračovat ve funkci.
Takže ano, zde můžeme
ušetřit na smysluplné akce.
Stačí v nejbližších volbách
zvolit do funkce starosty
znovu pana Krejčího a nebudeme muset vyplácet
statisíce na odchodném.
Jistě tak v zájmu obecní pokladny učiní i „parta skvělých
kamarádů“.
Jiří Kappel, Pavel Brotánek

www.dobrejovice.eu
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Večer s muzikou bude opět v květnu
Život v obci

P

olka, valčík, mazurka,
ale i lidové a staročeské písně zněly během prvního dobřejovického Večera s muzikou.
Konal se začátkem března
ve Spolkovém domě jako
novinka v kulturním programu, který každým rokem
pro své sousedy připravuje
spolek Moderní Dobřejovice.
Tančily všechny generace
a poslední tanečníci odcházeli až po půlnoci. K poslechu a tanci zahrál místní hudebník Ladislav Bezouška
nejstarší.
Během večera jsme promítali fotografie z akcí, které
spolek nejen pořádá, ale
kterých se i aktivně účastní,
a mnozí se na fotografiích
poznávali.

Další fotky na http://modernidobrejovice.rajce.idnes.cz/Vecer_s_muzikou_3.3.2018/
V závěru večera došlo i na
reprodukovanou
hudbu
z 60. až 80. let. Všichni se
dobře bavili a z pléna vzešla
celá řada podnětů a návrhů

k dění v obci i k programu
dalších Večerů s muzikou.
Už se těšíme, určitě přijYte! Moderní Dobřejovice
plánují Večer s Muzikou na

Kouzelník

s Kouzelným divadlem

26. května od 18.00 hodin,
tedy po skončení Dětského
dne v Dobřejovicích.
Váš spolek
Moderní Dobřejovice

V sobotu 10. 3. 2018 se ve Spolkovém
domu v Dobřejovicích kouzlilo. Dorazil
kouzelník Jakub Bílek s jeho Kouzelným
divadlem. Protože si pan kouzelník zapomněl přivést asistentku, musely ji zastoupit přítomné děti z obecenstva.
Děti tak pomáhaly kouzelníkovi Jakubovi při každém kouzlu a společně
vyčarovali nejen šátečky, květiny, balónky, mince, žížalu, hořící peněženku,
ale také živou holubičku a bílého králíka. Když pak čarovalo všech 25 dětí najednou, podařilo se vymalovat i úplně
prázdné omalovánky.
Bavili se děti i dospělí, kteří také museli asistovat. Děti dostaly při příchodu
sladkou vstupenku a odcházely s nafouknutými zvířátky, která pro ně pan
kouzelník na míru vyrobil.
Čekání na nafukovací zvířátka a meče
si děti zpestřily hlazením holubičky a
drbáním králíka, ten byl velmi trpělivým
pomocníkem. Spolek Dobřejovický Čtyřlístek připravuje další dětské představení na 22. 9. 2018. Těšíme se na Vás.
Váš Spolek Dobřejovický Čtyřlístek

Stav takzvané „komerční zóny“
(Pokračování ze strany 2 dole)
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I kdyby Krajský úřad nyní své stanovisko změnil, vzhledem k tomu, že stavba je hotová, nelze již stavbu znovu řešit. Tentýž soud již v r. 2015 zamítl žádost Obce o předběžné opatření, která
byla podána současně se žalobou. Takže práce soudu postrádá smysl.
A je tu ještě něco, co postrádá smysl.
To jsou závěry pana Chvátala ve výše
zmíněném článku. Na straně jedné
uvádí neutěšený stav v hustotě dopravy (oprávněně) na straně druhé doporučuje jednat s developerem asi o povolení změny územního plánu (v ničem jiném nejsme účastníci řízení),

www.dobrejovice.eu

které by přineslo další výrazné zvýšení
dopravy.
Hřebíček tomu nasadil tím, že by
nám developer poté mohl pomoci s řešením zklidnění dopravy. Ještě, že zaregistroval, že stavby vedoucí ke zklidnění dopravy by se již letos měly realizovat. Pro jeho informaci uvádíme
a uvedli jsme to již několikrát, že
z podstatné části je bude hradit kraj.
Na závěr nám dovolte Vás ujistit, že
nadále budeme hledat cesty k tomu,
abychom (Obec i spolek) nikoliv planými řečmi, plánované změně územního
plánu a výstavbě zabránili.
Spolek „Za naše Dobřejovice“

Listárna
Vážení spoluobčané, milí dobřejováci, sousedé.
Pokud budete mít dotaz k mé
osobě, námět či připomínku, týkající se naší obce, můžete mě
kontaktovat na čísle 606 825 146.
V případě potřeby, rád se s vámi
setkám osobně.
Děkuji
Mgr. Martin Čmolík,
místostarosta obce Dobřejovice

Život v obci

BŘEZEN v mateřské školce Korálek

P

okud jste četli náš únorový příspěvek, jistě
jste nezapomněli na
slib, že vám přiblížíme průběh karnevalu, který v naší
MŠ proběhl koncem února,
tedy až po uzávěrce předchozího zpravodaje.
Pokud jste se již probírali
fotografiemi karnevalu, jistě
jste vyčetli z výrazů vašich dětí zájem, pozornost i pobavení. Ostatně, na své jsme si přišli i my, zaměstnanci školky.
Do programu Inky Rybářové a klauna Rybičky jsme
se zapojili stejně jako děti
tancem i zpěvem. A co se týče kostýmů, v mnoha případech obdivujeme originalitu
a kreativitu rodičů.

Zajímá vás, co jsme připravili na březen? Znáte to – říká se: „Březen, za kamna
vlezem.“ Dali jsme na lidovou moudrost, a proto jsme
na tento měsíc naplánovali
hned tři divadelní představení. Dvě s výchovnou tématikou jsou za námi, na to třetí
se ještě těšíme. Čekají nás
úžasné zážitky, protože jsem
zváni do sférického kina na
film „Tajemství stromů.“
V současné době se pilně
připravujeme na jaro, resp.
na Velikonoce. Učíme se říkadla, písničky i koledy, povídáme si o tradicích jarního
svátku a připravujeme výrobky plné slunce a pohlazení.
Kolektiv MŠ Korálek

DRUM & JÓGA
WORKSHOP
18. března 2018
Spolkový dům Dobřejovice

D

ěkujeme všem účastníkům nedělního jógově-bubnovacího odpoledne ve Spolkovém domě,
byli jste úžasní!
Sešli jsme se v hojném počtu různého věku a všichni se bez předchozích
zkušeností a bez obav zapojili do pískání na koncovky (což jsou bezhmatové píš:aly), bubnování na sluneční bubny a obří šamanský buben pod vedením Davída. Nechyběla ani krátká jógová protažení.
Těším se na další podobnou akci.
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Bez váhy, odměrky a bez hnětení!
T

ento recept na výborný domácí chléb z hrnce
zvládne i úplný začátečník. Výborný recept na
chleba pro každého, kdo si netroufá na recepty našich babiček, ale rád by si pochutnal
na domácím chlebu.
Recept je zcela jednoduchý a přestože je
zapotřebí počkat na vykynutí těsta, příprava vám zabere jen 10 minut času.
Čím déle necháte chléb kynout, tím více
„bublinek“ bude mít uvnitř.
Já nechávám přes noc, klidně ale můžete
nechat těsto odpočívat i 12 hodin.

Ingredience:
● 1 šálek = 250 ml; ● 3 šálky hladké mouky; ● 1,5 šálku vlažné vody; ● 1 lžičku sušeného droždí; ● 1 lžičku soli
● Volitelné: kmín, hrubozrnná sůl lněná semínka atd.
Inzerce

Pečeme se Zuzanou
Postup:

■ Všechny přísady kromě
semínek smícháme v misce. Nemíchat rukou, stačí
promíchat jen vařečkou,
aby se všechny přísady
spojily. Těsto necháme
kynout při pokojové teplotě přes noc, případně
až 12 hodin.
■ Připravíme si hrnec s poklicí (takový, který můžeme vložit i do trouby),
případně zapékací mísu.
■ Mísu nebo hrnec vložíme
do trouby a necháme vyhřát na 230 stupňů.
Hrnec v troubě necháme
vyhřát i s poklicí.
■ Těsto si přendáme na pečicí papír a vložíme do
horkého hrnce z trouby.
■ Vrch můžeme posypat
kmínem nebo semínky
a můžeme udělat i pár
zářezů žiletkou.
■ Přikryjeme
pokličkou
a pečeme při teplotě
220–230 stupňů 30 minut. Potom sundáme pokličku a necháme zapéct
povrch chleba ještě asi
15–20 minut.
■ Chléb následně necháme
vychladnout.
Hotovo!
Připravila Zuzana Dubská

Dlouho oče

P

omalu vypínáme topení. Zabalili jsme vlněné svetry a všechno
zimní odložili.
Otevíráme častěji okna
a zhluboka dýcháme ten
svěží, čerstvý a jarem provoněný vzduch. Všechno roste,
pučí, raší, srší novou energií.
Chytáme se jarního úklidu, aby na nás všechno, stejně jako venku, zářilo - bylo
prostě čisté.
Možná máte potřebu uklidit i sami v sobě. A pak je
jaro ten správný čas právě
pro JÓGU!
Níže je ukázka pěti jednoduchých pozic, které Vám
pomůžou nastartovat „jarní
úklid” Vašeho těla.
Výše uvedené pozice a mnoho dalších, si můžete přijít vyzkoušet na středeční jógu od
19.00 h ve Spolkovém domě
v Dobřejovicích.
Kontakt: Táňa Lipowská,
www.malyjogi.cz
tel.: 776 633 974
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Jarní detoxikace pleti

T

aky se už těšíte na jaro? Na první jarní sluneční paprsky, jak začne všechno ožívat, jak začneme pracovat na zahrádkách atd. Ale pozor! Jaro je
taky nejzáludnějším ročním
obdobím.
Po zimě náš organizmus
ani naše kůže nejsou dostatečně aklimatizovány. První
jarní slunce může kůži poškodit.
V zimě si většinou ple:
chráníme, ale bohužel na jaře ochranné přípravky náhle
vynecháme a výsledek se
dostaví ztrátou elasticity,
turgoru a hydratace pleti.
Po zimním období se musí
pokožka připravit na to, aby
čelila horkým letním teplotám a období stresu zvýšením buněčné obnovy. Určitě
nezapomínejte na dostatečnou hydrataci pleti.
K hydrataci pleti si pomůžeme výživným sérem nebo
kůrou a termální vodou. Výborná je např. kyselina hyaluronová. Nejenže pomůže
ple: zregenerovat po zimním období ale dodá ji i potřebnou vláhu.
Návštěva
kosmetického
salonu Vám taky pomůže
oživit a zregenerovat ple:
po zimním období. Dále je
důležité začít používat opalovací ochranné přípravky.
Pokud má Vaše ple: sklon
k pigmentovým skvrnám určitě je nutné používat pří-

Informujeme vás
ních buněk. Dále vitamíny C
a E (čerstvé ovoce, brokolice, růžičková kapusta, zelí,
pšeničné klíčky, oříšky, lněný olej, olivový olej atd.).
Jsou účinné proti volným radikálům a pomáhají zabránit stárnutí pokožky.
Nakonec vitamín B3 (drůbež, mléčné výrobky, vejce,
játra,
houby,
brambory
atd.). Podporuje metabolismus buněčné energie, má
antioxidační účinek, regeneruje kůži.
A samozřejmě milé dámy
a pánové, jak jsem psala
v minulém čísle, základní
krokem ke zdravé pokožce
je pravidelně pokožku ráno
i večer čistit.

Dětská pokožka

www.kosmetickysalonzn.cz
pravky s vyšším ochranným
faktorem
(SPF
20–50).
V ostatních případech si postačíte s běžným krémem,
vždy však s UV filtrem.
Součástí jarního restartu
by měla být i detoxikace organizmu. Udělejte si vlastní
detoxikační čaj. Mezi očistné
bylinky patří např. kopřiva
dvoudomá, petržel, kmín,
řebříček, měsíček, fenyklové
semínka atd. Popíjejte je bě-

hem dne. Kůra by měla trvat
tři týdny.
Změňte i jídelníček, kde
doplníte potřebné minerály
a vitamíny. Vitamíny, které
příznivě působí na regeneraci pokožky jsou např. vitamín A (brokolice, mrkev, ryby, žloutky, kukuřice, meruňky, broskve).
V kůži se vitamín A přemění na kyselinu, která stimuluje novou produkci kož-

Milé maminky, pokožka
dětí a miminek je mnohem
zranitelnější a méně odolná
proti působení vnějších vlivů.
Jarní sluníčko dokáže,
dětskou pokožku, která je
po zimě nepřipravená, spálit. Takže než s nimi vyrazíte na hřiště nebo dlouhé
procházky
nezapomeňte
na čepici, popřípadě brýle
s UV ochranou a pečlivě
namažte místa, která nejsou chráněna oblečením –
obličej, hlavně nos, ušní
boltce, krk a záda na hranici oděvu.
Používejte u dětí kvalitní
krémy s ochranným SPF faktorem.
Zuzana Novosadová

kávané jaro je konečně tady a s ním JARNÍ JÓGA
(Ananda
Balasana)

Pozice dítěte (Balasana)
Je to takové semínko – nový začátek. Když se budete
o něho dobře starat, vyroste
z něj krásná a silná rostlina.
Tato pozice jemně protahuje vaše záda, hýžYové svalstvo. Přináší uvolnění psychických i fyzických bloků.

Oblíbená pozice všech miminek. BuYte stejně š:astní
a spokojení. Aktivujme v sobě vlastní smysl pro omlazení. Tato pozice protahuje
nohy, vnitřní stranu stehen,
záda, paže. Pomáhá k odstranění bolesti zad.

Pozice stromu (Vrksana)
Soustředění a prožívání přítomného okamžiku je to, co při této pozici rozvíjíme. Strom
nám připomíná zůstat pevně zakořeněný
a ukotvený vnitřní silou, ale zároveň svěží,
lehký a otevřený možnostem, které nám přináší život. Pozice stromu je balanční pozice,
která posiluje stojnou nohu a pomáhá proti
plochým nohám. Posiluje svaly pánevního
dna, ale hlavně udržuje rovnou páteř.

Jógový dřep
(Malasana)

Pozice
štastného
dítěte

Jste často na zahrádce
a něco sázíte nebo plejete?. Máte doma mrňousky se kterýma si hrajete
a dovádíte? Pak se Vám
hodí tato pozice.
Tělo si jejím cvičením
krásně rozdýcháte a prohřejete, takže dojde k přirozenému uvolnění svalů.
Zlepšíte si mobilitu kotníků. Můžete si takto ulevit
od bolesti zad, protože
tato pozice Vám krásně
natahuje páteř, což protahuje ztuhlé a zkrácené
svaly v dolní části zad.

Poloviční pozice
krále rybářů
(Ardha Matsjéndrásana)
Vyrážíte do přírody na kole nebo trávíte spoustu času
za volantem? Díky této pozici si zlepšíte rozsah rotačního pohybu páteře.
Praktikování této pozice
oceníte především tehdy,
když potřebujete rychle a nečekaně kouknout přes rameno. Jinak je výborná jako prevence skoliózy, masáž vnitřních orgánů a páteře, učinná
detoxikace organismu.

www.dobrejovice.eu
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Výlety za humna

Výlet do Zadní skály

Toto místo má zvláštní genius loci: pohled zpod mostu na masivní
konstrukci potěší technicky založené, nad mokřady v těsné blízkosti zas zaplesají ti, co mají rádi přírodu. Celek pak vytváří paradoxní, ale přitažlivou, scenérii.

Napravo od obalovny leží pozemek, kde byla plánována betonárna, která v naší obci vyvolala
tolik vášní a stát tam nebude.

K

zde vybudovali překážkovou tra:. Podle několika staveb „bunkrů“ je jasné, že
sem občas zavítají i některé,
snad dobřejovické, děti.
Při cestě údolím se držíme
cesty na pravé straně – ta nás

terá část území Dobřejovic je většině lidí
neznámá? Bezpochyby je to údolí Dobřejovického potoka nad rybníkem
Skalníkem a za valem silnice 101 – takzvaná „Zadní
skála“. Poj[me se společně
do těchto mírně divokých
končin vypravit.
Délka trasy: 3 km
Terén: část cesty je po nezpevněných cestách
Mapa výletu:
1url.cz/@ZadniSkala
Z návsi se vydáme ulicí
K Lesíku a budeme pokračovat vzhůru až ke křížku pod
kaštany. U něj se vydáme
doprava ulicí Na Draškách
a následně polní cestou k silnici 101 Říčany – Jesenice. Tu
budeme muset přejít na druhou stranu - pozor ale na
rychle projíždějící auta!

Polní cestou pokračujeme
po okraji pole a postupně se
nám otevírá pohled na dlouhý most na pražském dálničním okruhu přes údolí Dobřejovického potoka. K němu
také míří naše cesta.
Od mostu se po obslužné
komunikaci vydáme doprava. Po chvíli se nám otevře
pohled na obalovnu asfaltových směsí.
Asi po sto padesáti metrech zahneme doprava do
údolí. Čeká nás mírně krkolomná cesta bujnou vegetací se zajímavými zákoutími
a pohledy. Například hned
na začátku údolí je malebný
rybníček.
Dále v údolí pak řada skalních výchozů, nápadně podobných lomu u rybníka
Skalník. Cestou je vidět, že
jedněmi z mála návštěvníků
údolí jsou motorkáři, kteří si

dovede až k silnici 101, kterou opět opatrně přejdeme.
Z levé strany obejdeme
protihlukový val, vydáme
se cestou na kraji pole a asi
po 100 metrech narazíme
vlevo na lesní cestu, vedoucí dolů ke Skalníku. A cestu
od něj už popisovat není
třeba…
Hezkou vycházku
přeje Jan Chvátal!

Překonávat s kočárkem překážky na cestě je výzva!
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Podrobnou mapu si můžete prohlédnout v počítači nebo mobilu
na odkazu uvedeném v popisu trasy.
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Snad i právě tady se lámal kámen na původní zástavbu Dobřejovic.
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Lovy beze zbraní

■ V každém ročním období i za každého počasí se dá zachytit
příroda v Dobřejovicích a blízkém okolí trochu jinak.
Momenty na fotografiích slouží k uchování vzpomínek na něco, co mnohdy velmi rychle pomíjí.
Zkuste se podívat a hádat, kde najdete krásy, které jsou zachyceny v rubrice Lovy beze zbraní.
Rozluštění najdete v příštím čísle zpravodaje.
■ Pokud se i vám na vašich toulkách, výletech a procházkách
v našem regionu podaří zachytit něco, o co byste se rádi podělili se čtenáři Dobřejovického zpravodaje, zašlete svoje „úlovky“ do redakce na e-mail: zpravodaj@dobrejovice.eu
■ Všechny fotografie v minulém čísle zachytily jeden krásný,
zimní a mrazivý den u Mlýnského rybníka. Sada fotografií pro
dobřejovický kalendář na rok 2019 je pro zimní období skoro
dokončena, stačí jen a jen vybrat.

Kalendárium aneb kde se můžeme potkat

Tak už zase vyjedeme

R

ok s rokem se sešel,
a že to uteklo, a už se
znovu chystáme. My
z Dobřejovic jedeme letos již
po osmé. Za každého počasí
vyrážíme se starými traktory na Spanilou jízdu historických traktorů Libeň–Libeř.
V sobotu 28. dubna se koná
již 12. ročník.

V sobotu brzy ráno u mě
na dvoře zaburácí motory
a já, táta, Ivan, Pepík, Zdenda a Jirka vyrazíme. Ač je
sobota, všichni si musíme
trochu přivstat, protože
sraz na posklizňovce v Libni

je už v osm hodin. Ale nikdo nelituje. Naopak! Panuje skvělá atmosféra, všichni
se moc těšíme.
Těšíme se, jak se společně
projedeme, a jak se po čase
znovu uvidíme s kamarády –
nadšenci do starých traktorů.
Dojet do Libně na traktorech, které mají i přes 70 let,
to chvilku trvá a nesmí se
podcenit. Přípravy na akci
zaberou po večerech asi týden. Dobít baterky, dohustit
pneumatiky, dolít naftu,
zkontrolovat ostatní kapaliny, umýt, nablýskat, sepřáhnout soupravy, naložit.

Pro všechny případy naložit nářadí, hever, tažnou tyč
a další. Ač jsme všichni od
fochu – zdatní řidiči i opraváři, zatím jsme vždycky bez
poruchy dojeli tam i zpět.
Další věc, která nás těší
a je nám všem v Libni společná, je celoroční příprava.
Každý se dle svých možností
snaží přijít s něčím novým,
něčím třeba překvapit.
Jeden něco vylepší, druhý
opraví, nově nalakuje nebo
dokonce pořídí nový stroj.
I návštěvníci pak mají na co
nového koukat a na co si zavzpomínat. A asi určitě mají.
Bývá jich tam podle počasí
3–5 tisíc!
Mně to dá každoročně
přemýšlení, čím akci obohatit a blýsknout se, který traktor jsem tam ještě nevzal nebo tam dlouho nebyl. Loni
jsem tam nově ukázal LanzBulldog z roku 1941 a dokonale zrenovovanou Škodu 30
z roku 1948.
Pro letošek mám zgenerálkovaný Zetor Super 35 z roku 1958 a pracuje se na Zetoru 3013 (modifikace běžného zetoru 3011, ale zúžená pro práci ve vinicích).
Účast „vystavovatelů“ a je-

jich „miláčků“ bývá hojná
a pestrá. Přijedou nejen
z blízkého okolí, ale i z velkých dálek. Na jisto přijede
Pepa Š:astný z Kateřinek
(zpravidla Hanomag R40),
pravidelně přijíždí pan Fiala
z Újezda nad Lesy (Fordson,
Fendt aj.), občas pan Podlešák od Kolína (Svoboda, Bulldog). Často přijíždí pan Stránský (Svoboda 15), který
v Novém Bydžově organizuje
také vyjížYku veteránů.
Nejzajímavější veteránista
s mezinárodními účastmi,
který Libeň určitě nevynechá, je Martin Havelka (Zetor 25 S) od Velkého Dářka
na Vysočině.
Martin neváhá se svou pětadvacítkou jezdit „po ose“
na akce po republice, dokonce pravidelně navštěvuje
akci v Lazech (Polsko, pobřeží Severního moře), několikrát vystoupal s kamarády
z Rakouska na Grossglockner. Tak uvidíme, jakým výletem překvapí letos. Akce
má i doprovodný program
pro děti nebo třeba příznivce dechovky, tak se těším, že
se v Libni letos uvidíme! PřijeYte se podívat!
Libor Stárek

www.dobrejovice.eu
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Život v obci

L

etošní zima nám i v sobotu 24. 3. 2018 dala
jasně najevo, že se své
vlády jen tak nevzdá.

Jaro si s námi naopak zahrálo na schovávanou, což
nás neodradilo a přípravu na
jaro jsme na velikonoční dílničce nijak nepodcenili.
Ve
Spolkovém
domu
v Dobřejovicích to zavonělo
jarními květinami, čerstvým

Velikonoční dílnička
pečivem (mazanci, beránky,
zajíčky) a nádivkou.
Velikonoční dílničku s výstavou pro malé i velké, i letos, připravil Spolek Dobřejovický Čtyřlístek. Každý kdo
přišel, si mohl ozdobit velikonoční perníček, vytvořit si věneček, vajíčko, vyrobit si zaječí uši, ovečku z vaty, hnízdečka a uplést si pomlázku.
Potěšující bylo, že jak děti,
tak tatínkové, pletli pomláz-

ky velmi zdatně a praxe
z předchozích let začíná nést
své plody.
Velký zájem o tvorbu
svědčilo i množství zpracovaného materiálu, po kterém
se doslova zaprášilo.
U všech výrobních stolů
bylo stále plno a všech sedm
desítek malých i velkých
tvůrců pracovalo s opravdovým zápalem. Pokud někomu vyhládlo, stačilo ochut-

nat velikonoční nádivku, beránka, zajíčka, mazanec, nebo něco upečeného od členů
spolku.
Zájem o výrobu trval až do
17.00 hodin, pak se začali
všichni pomalu rozcházet.
Přejeme všem, a: Vám výrobky zpříjemní svátky a pomohou vytvořit veselou výzdobu Vašich domů.

Kalendárium aneb kde se můžeme potkat

ekní
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Dobřejovický
Čtyřlístek pořádal již
tradiční sobotní bazárek - jaro a léto - dětského
oblečení, bot a hraček
v Dobřejovicích 10. 3. 2018.
Vydařil se bez zaklopýtnutí.

Děkujeme všem prodejcům
i nakupujícím. Přejeme si, aby
pořízené staronové věci dobře a ještě dlouho sloužily.
To, co tento bazárek opět
nabídl, byly mimořádně nízké ceny, které lákaly k nákupu. Téměř každý návštěvník
neodolal a něco si pořídil,
někdo si odnášel i plné tašky.
Na bázárcích už jsme si vychovali naši nejmladší generaci, která samostatně vybírá a nakupuje zboží, jen rodiče musí platit.
Těšíme se opět 22. 9. 2018
na podzimní a zimní nabídku.
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Kalendárium aneb kde se můžeme potkat

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
JÓGA PRO TĚHOTNÉ: úterý 10.30–11.30h
kontakt: Martina Melíšková, www.marmela.net
602 358 686
info@marmela.net;
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, tadkou 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:
přijYte 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 a 18.00–19.00 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

☎

☎
☎
☎

☎

☎

☎

☎

Hurá na fotbal
FK Sokol Dobřejovice zve na své domácí zápasy jarní
části sezóny 2017–18. Tak neváhejte a přij[te povzbudit
naše fotbalisty a staňte se dvanáctým hráčem.
Neděle 15. dubna 2018 od 17 hodin
Dobřejovice A - Struhařov

☎
☎

☎

Neděle 22. dubna 2018 od 17 hodin
Dobřejovice B - Radošovice

Sousedská kavárna je v současné době mimo provoz

Neděle 29. dubna 2018 od 17 hodin
Dobřejovice A - Březí

Aktuální informaci o právě probíhajících akcích najdete
na webu obce,
v odkazu Spolkový dům Dobřejovice – kalendář akcí:
http://www.dobrejovice.eu/spolkovy-dum-dobrejovice

Neděle 6. května 2018 od 17 hodin
Dobřejovice B - Hrusice
Neděle 13. května 2018 od 17 hodin
Dobřejovice B - Kamenice
Připravil Martin Čmolík

Multifunkční hřiště
■ V hodinách, kdy není hřiště rezervované, je vstup na
hřiště volný.
Multifunkční hřiště:
http://www.dobrejovice.eu/multifunkcni-hriste-dobrejovice

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

www.dobrejovice.eu
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Důležité státní úřady

Důležitá čísla
Porucha vody
a kanalizace
840 111 322
Porucha elektřiny
800 850 860
Porucha veřejného
osvětlení – Eltodo
800 101 109
Porucha plynu
272 767 300
SOS 112

■ FINANČNÍ ÚŘAD územní pracoviště v Říčanech
Politických vězňů 1233/40, 251 01 Říčany u Prahy
Kontakty: Telefon: 323 627 305, 323 627 333
podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Provozní doba podatelny:
PO a ST

08.00–17.00 hodin

ÚT a ČT
PÁ

08.00–15.30 hodin
08.00–14.00 hodin

■ OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Praha - východ

Hasiči 150

Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

Záchranná služba 155

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

Policie 158
Policie Kamenice
služebna 974881740 ,
hlídka v autě 725961501
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

INZERCE

Autoservis Jabůrek
Jsme malý autoservis, který
zajišduje všestrannou péči
o auta všech značek

www.autoj. cz
Kontakt:

☎ 777 949 745,

e-mail: autojp@atlas.cz,
Dobřejovice, Kaštanová 92

Autoservis nabízí:
■ opravy motorů, podvozků
a brzdových systémů
■ výměnu předních skel
■ pneuservis
■ klempířské práce
■ výměnu olejů
■ diagnostiku
■ přípravu na STK včetně
realizace
■ prodej náhradních dílů
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■ 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)

Hodí se
Obecní úřad
Dobřejovice
Na Návsi 26,
251 01 Dobřejovice
Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
Úřední hodiny nově:
pondělí a středa
9.00–11.00 h
a 14.00–18.00 h
E-mail:
obec.dobrejovice@
volny.cz
www.dobrejovice.eu
Obecní Knihovna
Otevírací doba:
pátek 15–17 hodin
Pošta – Dobřejovice
Úřední hodiny:
PO, ÚT, ČT a PÁ
8–11 a 13–16 hodin
ST 8–11 a 13–17 hodin
Můj obchod
- na návsi
Otevírací doba:
Pondělí až pátek
6.45–18.00 hodin,
polední přestávka
12–12.30 hodin
Sobota 6.45–12.30 hodin
Sběrný dvůr
Dobřejovice
Otevírací doba: letní
období 1. 4.–31. 10.
po–pá 9.00–17.00 hodin
sobota 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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