Novinky z naší obce
Rozsvícení vánočního stromečku
První adventní neděli (27. listopadu
2011)  proběhlo na návsi již tradiční rozsvícení vánočního stromečku. Počasí nám
tentokrát přálo, a tak jsme se letos sešli
v hojném počtu. Všichni si zde mohli zakoupit vánoční věnce, svícny a jiné dekorace. K dobré náladě přispěl i prodávaný
svařák a punč a k zakousnutí byla výborná vánočka.

Prosinec 2011
Slovo starostky

Setkání seniorů
Každoroční setkání našich seniorů proběhlo první prosincovou neděli (4. 12. 2011) v restauraci Inema
ve Skalické ulici. K dobré náladě, poslechu a tanci hrál oblíbený Ladislav
Bezouška. Po příjemném posezení
s dobrým občerstvením, v přátelské
atmosféře, se nikomu nechtělo domů.

Myslivecký ples
Myslivecké sdružení Dobřejovice zve na Myslivecký ples, který se bude konat druhou lednovou
sobotu, to je 14. ledna 2012, v restauraci v Popovičkách. Zahájení je ve 20 hodin a bude zde jako vždy
bohatá tombola.

Výzva

Vánoční prodej
Prodej kaprů
Občanské sdružení Vodník bude
i letos prodávat kapry z Blatné. Prodej začíná ve středu 21. prosince
2011 na parkovišti před hřištěm.

Hodí se

Důležité upozornění!

Obecní úřad Dobřejovice,
Na Návsi 26,  251 01 Říčany

Žádáme všechny motoristky a motoristy, aby
nejen při sněhové nadílce pokud možno parkovali na vlastních pozemcích, tak aby sněhový pluh
mohl projet a odhrnout sníh. Děkujeme.
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Rok 2011 v Dobřejovicích
S blížícím se koncem roku každý, ať vědomě, nebo nevědomě, bilancuje,
co se podařilo, i co se nepodařilo.
Do roku 2011 byla směrována snaha zastupitelstva konečně zahájit dlouho
připravovanou dostavbu vodovodu, kanalizace a plynu v obci. Po splnění
všech podmínek výběrového řízení a dodržení lhůt bylo možné ke konci srpna 2011 podepsat s vítězem výběrového řízení, Sdružením VK Dobřejovice,
Smlouvu o dílo na celkovou částku 21 241 437,– Kč, včetně DPH. Prostředky na stavbu jsou použity jednak z rezerv předchozích let a dále se podařilo
na vodovod získat dotaci ve výši 3 604 044,– Kč z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství. V letošním
roce obec opětovně žádá o dotaci na dostavbu kanalizace pro rok 2012.
Vedoucí firma sdružení FK Bau, a.s., Uhříněves do konce roku 2011 vybudovala nebo ještě vybuduje ulice Čestlickou, Kaštanovou II, Jesenickou,
Nad Hliníkem, Kaštanovou I, U Zámku, U Křížku, U Kapličky a Březovou.
Obec požádala o dílčí kolaudaci vodovodu ještě v letošním roce ve všech
uváděných ulicích kromě ulice U Kapličky.
Pro stavbu byly tento podzim velmi příznivé podmínky. Přesto děkuji

w w w . d o b r e j o v i c e . e u

