Novinky z naší obce
Vaše bezpečí
Dovolujeme si vám představit policistu
podpraporčíka Miroslava Huleho, který
má na starosti bezpečnost v naší obci.
Podpraporčík Miroslav Hule
Obvodní oddělení Čestlice, Nupaky 106,
251 01 Nupaky
tel.: 722 566 489
e-mail: krpstc.oo.cestlice@mvcr.cz

duben - květen 2011
Slovo ze zastupitelstva

Dětský den
Dobřejovický Čtyřlístek Vás srdečně všechny zve 28. 5. 2011 na hřište
FK Dobřejovice, kde se uskuteční
tradiční Dětský den.

Jarní úklid v naší obci
9. 4. 2011 – organizovaný Mysliveckým sdružením Družba Dobřejovice ve spolupráci s Obecním úřadem – sraz 8.30 u obchodu na
návsi – pytle na odpadky budou k dispozici, vezměte si staré rukavice.
16. 4. 2011 – svoz nebezpečného odpadu 8 – 8.30 u hřiště. Sběr:
olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, lepidla, rozpouštědla, elektrospotřebiče. Nesbírají se pneumatiky, znečištěné stavební materiály, železný šrot.
23. 4. 2011 – svoz velkoobjemového odpadu 8 – 12 hodin u hřiště.

Jak vycházíme v roce 2011

Program Dětského dne 28.5.2011
13.00 h soutěž o čtyřlístky
13.30 h soutěžní klání o medaile
13.45 h malování na obličej
14.00 h skákací hrad
14.45 h tombola
16.30 h ukončení soutěží
hasičské vystoupení
19.30 h taneční zábava pro dospělé

Hodí se

Sedmkrát v roce
Po březnovém vydání, jsme pro Vás připravili zcela aktuální
číslo duben-květen, následovat bude červnové a v letních
měsících vyjde spojené číslo červenec-srpen. Po prázdninách se můžete těšit na zářijové číslo, bude následovat dvojčíslí říjen-listopad a rok uzavíráme prosincovým vydáním.

Obecní úřad Dobřejovice,
Na Návsi 26, 251 01 Říčany

Víte, že k 31. 1. 2010 bylo v obci přihlášeno k trvalému pobytu 788 občanů české národnosti a 23 cizinců. Kromě toho
bylo k dlouhodobému pobytu hlášeno 162 cizinců.

Úřední hodiny
pondělí a středa 14:00 - 18:00

Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
E-mail: obec.dobrejovice@volny.cz
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Nastal čas jara. S tímto obdobím je spojeno nejen znovuprobuzení přírody ze zimního spánku, ale i úklid všeho, co se od podzimu nashromáždilo
nepotřebného a zbytečného. Uklízí si občané u svých domků, ale i obec.
Tradičně se u nás uskuteční den věnovaný úklidu. Letos to bude 9. dubna
a každý, kdo se zúčastní a přiloží ruku k dílu, se může těšit i na opečený
špekáček.
Okna dokořán nám na některých místech obce připomenou i zvyšující se
hluk. Aby se tento problém vyřešil, musíme bojovat dál. Poslanci sociálního a zdravotního výboru poslanecké sněmovny sice odmítli zvyšování
hlukových limitů, které připravuje ministerstvo zdravotnictví, ale to nemá
bohužel dostačující váhu. Vláda totiž při schvalování novely vyhlášky
týkající se navyšování hlukových limitů není vázána tímto stanoviskem
poslanců. Není příliš povzbudivé, že na tomto jednání poslaneckého výboru nebyla přítomna žádná televize. Naše akce proti hlukovým limitům
musí tedy pokračovat. A věříme, že tisk, rozhlas a televize pomohou více.
Letos oslavíme Velikonoce až čtvrtou dubnovou neděli. Křesťanská velikonoční tradice začíná Květnovou nedělí a po Zeleném čtvrtku, Velkém
pátku a Bílé sobotě, vrcholí cyklus pobožností Božím hodem velikonočním. Na Velikonoční pondělí se pak nejvýrazněji projeví tisíciletá lidová
tradice svátků jara. Tak jaká u vás bude mašlovačka a oblévačka?
Chtěli bychom Vám i touto cestou popřát pěkné a hodně veselé Velikonoce.
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