Novinky z naší obce
Fotbal - konec sezóny
O zhodnocení uplynulé sezóny jsme
požádali předsedu fotbalového klubu
Dobřejovice Ladislava Sačka: „Jsem
potěšen, že tuto sezónu mohu hodnotit
velmi kladně. Všechna tři družstva skončila v popředí svých soutěží a zvláště
nám udělal radost tým mužů A, který s
velkým náskokem suverénně vyhrál svou
skupinu a postoupil do Okresního přeboru. Bohužel příští ročník budou hrát jen
muži A a B. Pro družstvo dorostu nemáme dostatek hráčů a tým musel skončit.“

červenec / srpen 2011
Osobnost obce Václav Vačkář – 130. výročí narození

ZŠ Parentes v Dobřejovicích
V září 2011 bude otevřena v zámečku v Dobřejovicích
Základní škola Parentes. ZŠ Parentes je neziskovou soukromou školou, která je financována prostřednictvím darů,
prostředků rodičů a státních dotací. Pro školní rok 2011/12
se mohou zapisovat žáci do 1. a 2. třídy.
Kontakt: Stanislava Kubizňáková, tel. 607 594 854,
e-mail: s.kubiznakova@gmail.com
Dobřejovický poklad
Na druhou polovinu prázdnin chystáme hru pro naše ratolesti s
názvem Honba za Dobřejovickým pokladem. Start i cíl budou na
hřišti a předpokládaný termín je stanoven na sobotu 13. srpna 2011
od 13 hodin.
Těšíme se na vaši účast. OS Dobřejovický Čtyřlístek.

Jednou větou
• Byl opět otevřen podjezd pod dálnicí D1 směr Nupaky.
• Ve středu 15. 6. proběhlo očkování psů proti vzteklině.
• Naši fotbalisté obsadili první místo a postoupili, béčko
skončilo čtvrté a dorostenci obsadili třetí místo.
• Dne 22. června proběhla prezentace školy Parentes,
která bude sídlit v zámečku.
Přejeme vám krásné prožití prázdnin. Vaše Zastupitelstvo.

Hodí se
Obecní úřad Dobřejovice,
Na Návsi 26, 251 01 Říčany
Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
E-mail: obec.dobrejovice@volny.cz
Úřední hodiny
pondělí a středa 14:00 - 18:00
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Václav Vačkář se narodil 12. srpna 1881 v Dobřejovicích u Prahy. Od
dětských let projevoval mimořádné hudební nadání, které začali rozvíjet
místní učitelé hudby. Od třinácti let hrál na housle a křídlovku v místní
kapele. Studiu na konzervatoři se však nemohl vzhledem k sociálnímu postavení své rodiny věnovat. Proto po ukončení školní docházky nastoupil
jako elév k vojenské hudbě. Po tříleté usilovné práci a hudebním vzdělávání byl z vojenské služby propuštěn pro ušní chorobu. Poté působil jako
sólista koncertního orchestru v carském Rusku. Od svých devatenácti let
působil jako kapelník divadelní společnosti Josefa Faltyse. V roce 1903
nastoupil jako sólista a zástupce kapelníka u městské hudby v chorvatském Šibeniku. O rok později se stal kapelníkem na ostrově Korčula. V
Dalmácii se Vačkářovi narodil syn Dalibor, který nejenže zdědil po otci
hudební nadání, ale měl již možnost vystudovat konzervatoř (housle a
kompozici). Kvalitní odborná průprava umožnila Daliboru Vačkáři významně se uplatnit jako skladatel filmové, symfonické a komorní hudby.
V letech 1908-12 byl Václav Vačkář městským kapelníkem v Boskovicích. Čtyřletý pobyt na Moravě působil velmi blahodárně na jeho hudební
tvorbu. Důvěrně se seznámil s lidovou hudbou a písněmi jižní Moravy.
Do tohoto šťastného období spadá vznik jeho nejúspěšnějších skladeb,
které jsou na repertoáru souborů dodnes. Krátce ještě působil v divadle v
Krakově a konečně v roce 1913 se trvale usídlil v Praze. Jako houslista a
později jako sólista na trubku působil v České filharmonii. V roce 1919 na
výzvu Otakara Ostrčila přešel do orchestru Vinohradského divadla, o dva
roky později do filharmonie. Po jejím rozpuštění přijal místo kapelníka
v pražských biografech Alma a Minuta. Zde dokázal vytvořit vynikající
hudební těleso, které ovládalo ten nejnáročnější repertoár. Proto mnozí
Pražané chodili do kin převážně za Vačkářovou kapelou. V roce 1930 s
nástupem zvukového filmu končí jeho hudební působení v kinech.
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