Kronika r. 2004
To byl rok !!! Plný novinek, zvratů, událostí – konečně jako ten minulý, každý je něčím nový a zajímavý.
Politické změny
Tak jsme vstoupili do unie – dnem 1. května 2004 jsme se stali členy Evropské unie, spolu s ČR i dalších devět
států. EU zahrnuje nyní 25 států a 455 milionů obyvatel. Budeme se tam mít dobře nebo špatně? To je ve
hvězdách ….
V návaznosti na vstup do EU jsme volili též poslance od Evropského parlamentu. Volby se konaly za nezájmu
voličů – celorepublikově jich přišlo jen 28,3 procenta. A jaké výsledky přinesly – vítězství pro ODS – Občanská
demokratická strana, následují KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy a SNK-ED- Sdružení nezávislých
kandidátů a Evropští demokraté. A jak volili občané obce – účast voličů podobná – 25,4 procenta a pořadí
takové : SNK-ED, ČSSD – Česká strana sociálně demokratická a ODS. Neúspěch voleb do EU způsobila pád
staré vlády , premiér podává demisi a dne 4. srpna 2004 byla presidentem jmenovaná nová, spíše jen staronová ,
v pořadí již šestá vláda ČR. Pokud zůstaneme ještě u politiky – na podzim proběhly volby do krajských
zastupitelstvech a v některých okrscích i volby do Senátu. Celorepublikově ve volbách do krajských
zastupitelstev opět zvítězila ODS, následována KSČM a ČSSD. V Dobřejovicích se na prvním místě umístila
Koalice pro Středočeský kraj, dále SNK-ED a třetí byli Nezávislí, účast voličů byla 26,5 procenta.
Sport
Fanoušky sportu r. 2004 plně uspokojil – hokejové mistrovství světa, fotbalové EURO a konečně olympiáda.
Nová supermoderní aréna v Praze , podobná těm , co mají v NHL, nepřinesla úspěch našim hráčům. To v EURU
to bylo lepší a i když jsme nepřivezli vytoužené zlato, získalo naše mužstvo srdce všech fanoušků. Českou
olympijskou hvězdou se stal desetibojař Roman Šebrle.
Škoda, že podobné úspěchy neslaví místní fotbalové mužstvo, snad s novým výborem přijdou i nové lepší
výsledky.
Policie
Okresní oddělení České policie vyhovělo žádosti obce o místně bližší připojení na policejní služebnu a s novým
otevřením služebny v Čestlicích přeřadilo obec do této lokality.
Stavební aktivity
Pro obec byl tento rok ve znamení pokračování dalších investičních akcí, z nichž některé přecházejí do roku
následujícího. Tak co se podařilo – nejvíce asi potěšilo nejmladší obyvatele obce nové dětské hřiště, které
vzniklo v blízkosti fotbalového. Děti mají možnost užít si houpaček, skluzavky, stěny na lezení, pískoviště.
Obyvatelé ul. Slepé se také dočkali – jejich komunikace má nový povrch. Další úpravy byly v blízkosti –
vybudoval se chodník pro pěší v ul. Čestlická spolu s ním byla provedena i oprava kanalizace. Určitě s velkou
radostí přijali další investiční akci obyvatelé nových domků v ul. Horní, která byla problémová nejen kvůli
vlastnickým vztahům mnoha majitelů, ale i k místu položení – problémové místo v době minulých záplav a
nakonec i v názoru občanů zde bydlících na její konečnou podobu. Akce tohoto typu přijde místní rozpočet na
téměř 6 mil. Kč. Problémy technického rázu provázejí budovu mateřské školy – a to již druhým rokem – topení,
dlažba. Současně s těmito problémy se projevila potřeba vyššího počtu dětí, což vyústilo v rozhodnutí realizovat
přístavbu – pavilon na jednu třídu. Tato budova je projektována tak, aby mohla být v případě poklesu počtu dětí
využita i k jiným účelům.
Poprvé od své výstavby byl uzavřen most přes dálnici do Čestlic z důvodu jeho totální rekonstrukce a s tím
spojené rozšíření jízdních pruhů na dálnici. Uzavřen byl v květnu 2004 a otevřen byl 6. 12. 2004.
V souladu s územním plánem obce se přihlásili noví investoři na výstavbu rodinných domků v lokalitě u křížku
– tzv. II.etapa výstavby – 40 RD , dále za MŠ- 8 RD a v lokalitě Porostlým – 6 RD. Další a další domy – na
úkor zmizelých polí - to je daň za blízkost Prahy.
Dvě nemovitosti v obci změnily své nájemce – obchod a zámeček – obchod je od poloviny roku pronajat firmě
STAP, která má v obci pekárnu a provozovnu lahůdek. Došlo k výraznému rozšíření sortimentu a prodloužení
otevírací doby. Zámeček v obci si od Arcibiskupství pražského pronajala firma KOTON, která uvažuje zřídit
v patře školící středisko, v přízemí pak restaurace a výroba cukrovinek. Prostranství za zámkem bude využito
k venkovnímu posezení. Projekt je ve fázi přípravy.
Počasí
Jedno z věčných i vděčných témat – je to letos jinak nebo ne – jeden rekord si r. 2004 připravil – 18. březen svou
teplotou 21,6 st. - se stal nejteplejším za 229 let, tedy za dobu, po kterou se údaje v Klementinu

zaznamenávají.Jinak to byl rok sušší, teplotně příliš nevybočující z normálu – jen občasné místní přívalové
deště. Vzhledem ke globálnímu oteplování se zvyšuje i průměrná roční teplota , za uplynulý rok to bylo 8,5 st.
V závěru roku postihla jihovýchodní Asii apokalypsa – zemětřesení způsobilo ohromné vlny, které zaplavily
pobřeží a zapříčinily tak smrt téměř 300 tis. lidí, mezi nimi i velké množství cizinců, kteří zde trávili vánoční
svátky. I to je jeden z možných důsledků – jak se chováme k přírodě, tak ona nám to vrací.
Narození – dopíši v kronice
Zemřelí – dopíši v kronice
Počet trvale hlášených k 31. 12. 2004 648
Závěrečný účet obce za rok 2004:
příjmy celkem
17,392 tis. Kč
z toho: příjmy daňové
5,530 tis. Kč
příjmy ostatní (hlavně prodej pozemku PK 301 u Modletic)
11,862 tis. Kč
výdaje celkem
7,358 tis. Kč
z toho: - místní komunikace
2,260 tis. Kč
-dopravní obslužnost
63 tis. Kč
- opravy dešťové kanalizace
114 tis. Kč
- mateřská škola
1, 597 tis. Kč ( z toho 970 tis. Kč mzdy od KÚ)
- příspěvek na školy
207 tis. Kč
- dětské hřiště (u hospody)
316 tis. Kč
- příspěvek fotbalovému klubu na děti a opravu plotu 100 tis. Kč
- veřejné osvětlení
229 tis. Kč
- zeleň v obci, zimní údržba
188 tis. Kč
- odpady (komunální, tříděný, neb.) 441 tis. Kč
- důchodci
46 tis. Kč
- náklady na činnost zast. obce
535 tis. Kč
- činnost místní správy
1,193 tis. Kč
- volby
18 tis. kč
- otatní
51 tis. Kč

