Novinky z naší obce
Zápis do MŠ Korálek
Dobřejovice, Polní 230
pro školní rok 2012/13
Vyzvednutí žádostí o přijetí dítěte do MŠ
dne 21. března 2012 od 10 do 14 hodin.

únor – březen 2012
Slovo místostarosty

Vrácení žádostí o přijetí dítěte do MŠ
dne 28. března 2012 od 10 do 14 hodin.
Žádosti mohou podávat rodiče dětí,
které dovrší 3 roky věku nejpozději
k 31. srpnu 2012. Přednostně budou
příjímány děti
s trvalým pobytem v obci Dobřejovice,
a to až do naplnění volné kapacity.
Lenka Macháčková,			
ředitelka MŠ Korálek
Jak vycházíme v roce 2012

Upozornění

Šestkrát v roce
Po aktuálním čísle únor-březen, se můžete těšit na číslo
velikonoční duben-květen, následovat bude vydání na léto
červen-červenec, koncem prázdnin vyjde zpravodaj na
srpen-září, následovat bude podzimní číslo říjen-listopad a
konec roku uzavřeme číslem vánočním v druhé polovině
prosince.

Upozorňujeme, že od února 2012
došlo k uzamčení prostoru k ukládání biologického odpadu určeného ke
spalování ve skále u rybníka Skalník.
Otevírací doba k ukládání odpadu je
ve čtvrtek od 16 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 10 hodin.

Důležitá čísla
800 454 545 - porucha vody a kanalizace
840 850 860 - porucha elektřiny
800 101 109 - Eltodo porucha osvětlení
1239 - porucha plynu
112 - SOS
150 - hasiči
155 - záchranná služba
158 - policie
722 566 488 - hlídkový vůz policie Čestlice

Hodí se
Obecní úřad Dobřejovice,
Na Návsi 26, 251 01 Říčany
Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
E-mail: obec.dobrejovice@volny.cz
www.dobrejovice.eu
Úřední hodiny:
pondělí a středa 14.00 – 18.00 hodin
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Přání občanům Dobřejovic
Přejeme Vám i sobě,
• aby letošní rok byl pro každého lepší než počasí na jeho začátku,
• aby slib pro rok 2012, tj. dobudování vodovodu a kanalizace, oprava komunikací a zklidnění dopravy, řešení hluku v obci apod., se nám podařil
plnit, nikoliv že ho potká osud většiny našich soukromých novoročních
předsevzetí,
• aby se nám podařilo, a to navzdory práci centrálních orgánů, udržet takové
hospodaření obce, které umožní, tak jako letos, i v letech příštích nezvyšovat ceny služeb, jako je vodné a stočné, poplatky za popelnice a psy apod.,
• aby zběsilé veverky (VV) podpořily v parlamentu církevní restituce, které
konečně umožní smysluplně nakládat s dosud nevyužívanými pozemky v
obci,
• aby se nám podařil v letošním roce vyčistit rybník Skalník,
• aby Ti, kteří neuklízejí po svých psech, do jejich exkrementů šlápli a nanesli si je domů nebo do svých aut,
• aby si někteří naši spoluobčané nepletli prostory v obci s odpadkovým
košem,
• abychom se mohli radovat a netrpět alespoň při fotbalových zápasech našeho FK doma
• abyste se i Vy více zapojili do přípravy budoucí podoby obce např.
tím, že nám svěříte své představy a náměty na zlepšení vzhledu a
fungování obce, služeb apod.; k tomu je možné využít schránku na
obecním úřadě a především naše nové webové stránky. Slibujeme,
že při zpracovávání nového Programu rozvoje obce na začátku jara
se budeme rádi Vašimi náměty zabývat.
Ing. Jiří Kappel, místostarosta
w w w . d o b r e j o v i c e . e u
( n a j d e t e n á s i n a w w w. f a c e b o o k . c o m )

