Novinky z naší obce
Lampionový průvod
Zveme všechny nebojácné děti na tradiční
lampionový průvod, který se bude konat v
sobotu 5. listopadu 2011 v 17.30 h (v případě špatného počasí o týden později). Sraz
účastníků bude před místním obchodem.
Přejme si slušné počasí, abychom mohli
vyrazit do strašidelného lesíka, kde na
nás každou chvíli vybafne nějaké strašidlo, a na konci cesty na nás bude opět
čekat překvapení.

říjen – listopad 2011
Slovo starostky

FK Dobřejovice
zve na své zápasy
Okresní přebor
Dobřejovice A – Mukařov
sobota 8. 10. 2011 v 16.00 hodin
Dobřejovice A – V. Popovice A
sobota 22. 10. 2011 v 15.30 hodin
Dobřejovice A – Nehvizdy A
sobota 5. 11. 2011 ve 14.00 hodin
Dobřejovice A – Kostelec nad Č. l.
Sobota 19. 11. 2011 ve 13.30 hodin
Výzva
Žádáme všechny řidičky a řidiče, aby v obci dodržovali dovolenou rychlost. To je do čtyřiceti kilometrů za
hodinu a v obytných zónách do dvaceti kilometrů za hodinu.
Upozorňujeme majitele pozemků na povinnost, že
pokud přejíždíte při stavební činnosti na svůj pozemek přes
chodník a poškodíte ho, je Vaší povinností uvést chodník do
původního stavu. Pokud se tak nestane, provede na Vaše náklady opravu obec. Stav chodníků a přilehlých nemovitostí
bude průběžně kontrolován.
Co Vás zajímá
Vážení Dobřejováci, na tomto místě bychom Vám
rádi odpovídali na Vaše otázky, podněty a připomínky. Do
dnešního dne jsme od Vás ještě žádný podnět či připomínku
– natož otázku – nedostali. Prosím, pomozte zkvalitnit Dobřejovický zpravodaj a aktivně se zapojte. Dotazy zasílejte na
e-mail dobrejovickyzpravodaj@seznam.cz, nebo poštou, či
osobně doručte na Obecní úřad. Děkujeme.

IV. třída
Dobřejovice B – Mukařov B
neděle 9. 10. 2011 v 16 hodin
Dobřejovice B – Lojovice
neděle 23. 10. 2011 v 15.30 hodin
Dobřejovice B – Hrusice B
neděle 6. 11. 2011 ve 14 hodin
Dobřejovice B – Kamenice B
neděle 20. 11. 2011 ve 13.30 hodin

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

Vydává Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, 251 01, číslo registrace: MK ČR E 19932. Odpovědný redaktor: Mgr. Martin Čmolík,
jazyková korektura: PhDr. Věra Martinková, CSc. Náklad 330 ks, občané s trvalým pobytem v Dobřejovicích zdarma, ostatní 5 Kč.
E-mail: dobrejovickyzpravodaj@seznam.cz. Partnerem projektu je mediální a obchodní zastoupení Regie Radio Music.

Výstavba vodovodu a kanalizace v obci Dobřejovice
Smlouva o dílo na výstavbu vodovodu a kanalizace v obci
Dobřejovice byla podepsána se společností FK Bau, a.s., Uhříněves, jako vedoucím členem sdružení VK Dobřejovice, dne
29. 8. 2011. Celá investiční akce má být ukončena do 29. 8.
2012. Sdružení VK Dobřejovice vyhrálo soutěž na dodavatele
částkou 21 241 437,- Kč, vč. DPH.
Podpisem smlouvy skončilo dlouholeté administrativní vyřizování (od r. 2008) veškerých povolení a potřebných formalit pro
zahájení stavby. Např. výběrové řízení na dodavatele bylo připravováno od ledna 2011, vyhlášeno v květnu 2011 a prakticky skončilo koncem srpna 2011. Do stavby se obec nemohla pustit dříve,
dokud neměla zajištěný alespoň nějaký další zdroj financování
z jiných prostředků než vlastních. V současné době jsme podepsali
Smlouvu na poskytnutí dotace na vodovod z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství
ve výši 3 604 044,- Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků obce na celou stavbu, kdy bylo nutné část připravených
prostředků uvolnit v roce 2010 na přístavbu mateřské školy za
6,5 mil. Kč. Samozřejmě se obec bude nadále snažit získat další
dotace na kanalizaci, aby bylo možné obě sítě položit současně.
Vzhledem k původnímu záměru provedení oprav povrchů na
komunikacích III. třídy v říjnu 2011 byl přehodnocen harmonogram výstavby sítí a první práce byly zahájeny na ulici Čestlické.
Následovala ulice Kaštanová a Jesenická, na kterou navazuje místní komunikace Nad Hliníkem. Jesenická ulice by měla být otevřena
nejpozději 5. října 2011.
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