Slovo starostky
všem občanům, že zvládali problémy s objížďkami, přístupy k nemovitostem a také
prachem při stavbě docela dobře. Myslím si, že pracovníci firmy FK Bau, a.s., pracují rychle a kvalitně a vycházejí lidem dle možností vstříc. Problémy jsou v některých
místních komunikacích s povrchem, kde prakticky nebyl žádný asfalt. Výkopy jsou
zhutněné a zasypané recyklátem, aby si přes zimu „sedly“. V příštím roce bude postupně pokládán asfalt.
Jako červená nit se celým rokem 2011 táhne společný postup obce Dobřejovice
s okolními obcemi proti zvyšování hlukových limitů a za vybudování dostatečných
protihlukových opatření na trase Pražského okruhu. Společně s Modleticemi objednané měření hluku prokazuje, že v noční době hluk v obou obcích překračuje povolené
limity. Obdobné výsledky jsou naměřeny i v dalších obcích podle tras 512, 513 a 514
Pražského okruhu. Podle vyjádření ministra dopravy P. Dobeše, při setkání v Jesenici
21. 11. 2011 budou postupně budována dodatečná protihluková opatření na všech
úsecích Pražského okruhu. Zároveň obec zadala zpracování studie na vhodnost stavby protihlukového valu u silnice II/00101.
Na stavbu Pražského okruhu navazuje uzavření mostu před D1 ve směru na Říčany a otevření EXITU 8 na D1 u Čestlic. Obě tyto skutečnosti přivedly do obce Dobřejovice navýšení dopravy. Proto obec zadala zpracování studie zklidnění dopravy.
Opatření se budou moci realizovat po otevření mostu na Říčany, až se situace na
průjezdu obcí stabilizuje. Most by měl být otevřen do letošních Vánoc.
Pro všechny, kteří mají rádi procházky nebo vyjížďky na kole, je přínosem nově
vybudovaná cyklostezka Průhonice – Dobřejovice. Stavbu financovala obec Průhonice za pomoci podpory Evropské unie.
Jak bylo řečeno na začátku, něco se podařilo, něco ne tak úplně. Čeká nás však
další rok, ve kterém se objeví nové problémy, nová řešení, nové nápady.
Ráda bych všem občanům popřála hezký konec roku, pohodově strávené Vánoce,
Silvestr a do nového roku 2012 hlavně hodně zdraví a štěstí.
							
								
Ing. Marie Žiliková

Vánoce ve světě
Oslava Vánoc v evropských zemích
Dánsko
Lidé v Dánsku si o Vánocích zdobí dům postavičkami skřítků, kterým se říká
nisser. Jsou to právě tito skřítci, kteří večer 24. prosince nadělují dárky. Večer se
rodina sejde u stolu, na kterém nesmí chybět husa, kachna, popřípadě vepřová
pečeně s červeným zelím jako hlavní chod a dále pak opepřená treska s ředkvičkou, pivní chléb, teplá šunka, hnědé koláčky nebo horká rýže zalitá studeným
mlékem.
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Polsko
V Polsku začínají Vánoce večer 24. prosince v okamžiku, kdy se na nebi objeví
první hvězda. Poláci slaví svátek Sv. Mikuláše 6. prosince, ale tento den Mikuláš přináší dárky jen dětem. Teprve o Štědrém večeru Mikuláš nechává pod stromečkem dárky
pro všechny. Večeře se skládá z dvanácti chodů symbolizujících dvanáct měsíců v roce.
Hlavní jídlo je smažený kapr a jiná jídla z ryb. O půlnoci z 24. na 25. prosince se slaví
v katolické církvi půlnoční mše – pasterka.
Belgie
V Belgii, podobně jako v sousedním Nizozemsku, děti prožívají více svátek
Sv. Mikuláše než Vánoce. Vánoční svátky jsou tradičně zasvěceny spíše setkávání rodin a přátel namísto rozdávání dárků. K tradičním vánočním jídlům patří v Belgii ryby,
mořské plody a plněný krocan. Nejtypičtější pochoutkou je sladké „vánoční poleno“.
Jedná se o měkkou, pěnovitou roládu naplněnou krémem a zvenčí ozdobenou čokoládou.
Řecko
V Řecku se v dřívějších dobách, především v přímořských oblastech, zdobily lodě.
Vánoční stromeček tam začal pronikat teprve před několika desetiletími. Děti chodí
24. prosince koledovat s triangly a bubínky ke známým a sousedům. 25. prosince se
zpravidla koná jedna z nejbohatších řeckých hostin v roce. Podává se krůta s kaštanovou nádivkou, mleté maso a piniové oříšky, někdy se peče sele, jehně nebo ryby. Dárky
nosí Mikuláš až na přelomu roku.

Z naší obce
FK Dobřejovice

Hlavní úkoly zastupitelstva obce v roce 2012

Po podzimní části sezóny 2011/12 patří
fotbalistům A-týmu v Okresním přeboru devátá příčka se ziskem 16 bodů. Tým Béčka
je ve IV. třídě skupiny C na druhém místě.
Držíme palce i v jarní části sezóny.

– Dobudování vodovodní a kanalizační sítě.

Autoservis Petr Jabůrek

Upozorňujeme, že od února 2012 dojde k uzamčení prostoru k ukládání biologického
odpadu určeného ke spalování ve skále
u rybníka Skalník. Otevírací doba k ukládání
odpadu bude ve čtvrtek od 16 do 18 hodin a
v sobotu od 8 do 10 hodin.
Příští zpravodaj vyjde v druhé polovině února 2012.

Kaštanová 92, Dobřejovice, 251 01
tel: +420 777 949 745
e-mail: autojp@atlas.cz
www.autoj.cz

– Oprava komunikací a zklidňování dopravy
v obci.
– Pokračovat v řešení problému hlukové
zátěže v obci.
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