Slovo starostky

Z naší obce

SVOZ BIOODPADU
Společnost A.S.A. spol. s r.o., nabízí ve spolupráci s naší
obcí zajištěný komplexní systém svozu a využití rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácností občanů.

Masopustní průvod

vé
Cenmoínky 011)
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Tradiční masopustní průvod se uskutečnil
v sobotu 11. února 2012. Jako vždy k velmi
dobré náladě přispěli muzikanti, kteří (jako
loni) jeli v čele na vyzdobeném voze. Masky
byly perfektní a originální, což další účastníci oceňovali. Šlo se obvyklou trasou za příjemného počasí.
Tečku za akcí udělalo večerní posezení.
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Co nabízíme?
* Přistavení sběrných nádob o objemu 120 a 240 litrů.
* Pravidelný vývoz 1x za 14 dní přímo od vašeho domu.
* Zajištění využití bioodpadů na kompostárně.

Dětský karneval

Pro jaký odpad?

Občanské sdružení Dobřejovický Čtyřlístek
opětovně zve do restaurace Inema v Dobřejovicích na dětský karneval, který se koná
v sobotu 3. března 2012 od 14 hodin v sobotu
3. března 2012. Vstupné pro děti v maskách
je 60 Kč, pro ostatní 80 Kč. Bude to pěkné
odpoledne, kde o překvapení nebude nouze.

* Bioodpad ze zahrad (listí, tráva, ovoce, větve).
* Bioodpad z domácností(zbytky zeleniny a ovoce, odpad kávy, čaje, skořápky
z vajec, ořechů, extrementy drobných domácích zvířat...)
Jaký odpad do nádoby nepatří?
• Kosti, maso, uhynulá zvířata, jedlý olej, tekuté a kašovité zbytky jídel, obaly.
• Směsný komunální odpad, kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady.
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Karneval pro dospělé
A je to opět tady, oblíbený karneval pro
dospěláky. Akce, kterou opět pořádá O.S.
Dobřejovický Čtyřlístek, začíná v sobotu 3.
března 2012 ve 20 hodin v restauraci Inema.
Rezevace na tel. 317 471 814 nebo na e-mailu: restaurace@inema.cz. Vstupné je v maskách za 80 Kč, ostatní za 100 Kč. Čeká na
Vás bohatá tombola a k tanci a poslechu bude
hrát pan Bezouška.

Ing. Marie Žiliková
Kontakt:
A.S.A. spol. s r.o., Politických vězňů 1233, Říčany 251 01, tel. 323 601 617,
www.asa-cz.cz

Z naší obce

Dobrá zpráva

Co Vás zajímá

Jsme rádi, že jsme pro tento rok mohli
zachovat ceny z roku 2011. Týká se to
odvozu odpadu, vodného a stočného,
poplatku za psy a daní z nemovitostí.

Vážení spoluobčané, na tomto místě
bychom Vám rádi odpovídali na Vaše
otázky, podněty a připomínky. Neváhejte, zamyslete se a věci, na které
chcete znát odpověď, nám napište na
e-mail: dobrejovicky@zpravodaj.seznam.cz, nebo doručte (osobně či poštou) na Obecní úřad Dobřejovice, Na
Návsi 26, 251 01. Děkujeme.

K 31. prosinci 2011 bylo v Dobřejovicích hlášeno k trvalému pobytu 806
občanů a 162 cizinců (z toho 14 občanů EU).
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FK Dobřejovice

Po stopách velikonočního zajíčka

Začína jarní část fotbalové sezóny 2011/12.
Přiďte pozbudit naše fotbalisty z A-týmu
hrající Okresní přebor a B-tým ve IV. třídě,
který hraje o postup do III. třídy.

Občanské sdružení Dobřejovický Čtyřlístek zve na dobrodružnou velikonoční akci
Po stopách velikonočního
zajíčka, která se koná v sobotu 31. března 2012. Sraz
účastníku je ve 13 hodin
na parkovišti před hřištěm. Přiďte oslavit příchod jara a užít si zajímavé sobotní odpoledne.

Sobota 31. března 2012
Dobřejovice A – SK Vyžlovka
v 16:30 hodin
Nedělě 1. dubna 2012
Dobřejovice B – Všestary
v 16:30 hodin
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