Z naší obce

Z naší obce
nicích. Kromě klasického slaného a sladkého pečiva a chleba zde můžete ochutnat náš pizza
rohlík, slaninový uzlík, koblihy, hanácký koláč, tvarohový závin, máslové šátečky... Sesterská
firma Bagety Stap, s.r.o., připravuje chlebíčky, bagety a další lahůdky. Výrobky rozvážejí plně
klimatizované vozy.
		 Všech sedm dnů v týdnu kvalitní čerstvé výrobky = spokojený zákazník; to je krédo
firmy. Výhodou je, že si každý může v provozovně v ulici U Kapličky 13 v Dobřejovicích
objednat k různým příležitostem chlebíčky, jednohubky, čokoládové croissanty a další pochoutky. Nejčastěji to Dobřejováci dělají telefonicky na čísle 323 638 031.
		 Tak tohle je dobřejovická Staročeská pekárna.
Kde nás můžete navštívit:
Perlová 8, 110 00 Praha 1, telefon: 224 263 168, 724 939 723
e-mail: perlova@staroceska.cz, Po – Ne 7:30 – 19:00
Horní Počernice, Náchodská 708, 190 00 Praha 9, telefon: 283 892 242
e-mail: pocernice@staroceska.cz, Po – Pá 6:30 – 16:00, So – Ne zavřeno
Jesenice u Prahy, Budějovická 1008, 252 42 Jesenice u Prahy, telefon: 241 405 987
e-mail: jesenice@staroceska.cz , Po – Pá 6:30 – 18:00, So 7:00 – 12:00, Ne zavřeno
Mladíkov, Nákupní 1127, 252 42 Jesenice u Prahy
e-mail: mladikov@staroceska.cz, Po – Pá 7:00 – 16:30, So – Ne zavřeno

Postup výstavby vodovodu a kanalizace v obci Dobřejovice
		 V současné době jsou zkolaudovány řady vodovodu a kanalizace v ulicích Kaštanová I a II, Jesenická, Nad Hliníkem, Košumberk, U Kapličky, U Křížku, Čestlická. Stavba je dokončena v ulicích Březová, Polní a Slepá. Posledními ulicemi jsou
U Potoka a Skalická. Výstavba v ulici U Potoka byla zahájena 28. 5. 2012 a ulice
Skalická bude zahájena v průběhu června. Ulice Příčná není do výstavby vodovodu
a kanalizace zahrnuta z důvodu majetkových problémů. Po dokončení výstavby řadů
v obci budou probíhat dokončovací práce, tj. úpravy poškozené zeleně, chodníků a
okolních pozemků v komunikacích, kde nebudou probíhat celkové opravy povrchů.
Oprava povrchů místních komunikací
		 V pondělí 14. 5. 2012 proběhlo předání staveniště na opravy místních komunikací, tj. U Křížku (slepá), Kaštanová I, U Kapličky, Březová a Polní dodavatelské
firmě PSVS, a.s. Ulice Příčná předána nebyla, protože v ní není dokončena výstavba
vodovodu a kanalizace. Firma nastupuje na opravu první komunikace, a to U Křížku,
dne 20. 5. 2012. Další ulicí bude ulice Březová. Polní ulice bude opravována v průběhu prázdnin. Uvedené ulice budou zhotoveny v zámkové dlažbě. Ulice U Kapličky
a Kaštanová I budou provedeny v živici. Při opravě ulic budou dokončeny příslušné
úpravy zeleně. Obyvatelé v uvedených ulicích budou o zahájení prací informováni
SMS.
Oprava průtahu obcí Dobřejovice
		 Oprava se týká silnic III. třídy od váhy po EXIT 8. Práce budou zahájeny 4. června 2012 frézováním povrchu. Ukončení se očekává 28. 6. 2012. V průběhu oprav budou postupně uzavírány úseky v obci. Uzavírky budou značeny dopravními značkami.
Autobusová zastávka Na Návsi bude do 16. 6. 2012 přemístěna do ulice Košumberk.
V etapě od 16. 6. do 22. 6. 2012 bude zrušena zastávka Čestlická.
Děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při všech stavebních aktivitách,
jejichž výsledkem bude příjemnější prostředí pro nás všechny.
FK Dobřejovice
zve na závěrečné zápasy sezóny. Přijďte povzbudit naše
hráče a rozloučit se s uplynulou sezónou.
Dobřejovice A – Stř. Skalice A sobota 9. 6. 2012 v 17 h.
Dobřejovice B – Stř. Skalice B neděle 10. 6. 2012 v 17 h.
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