ROK 2007
Politické klima
Novináři prohlašují – rok 2007 je rokem rozpačité dospělosti – co tím myslí ? Snad jen to, že
po loňském volebním patu a nekonečném trápení přišel rok reálného vládnutí, přinesl České
republice slušný ekonomický růst, snížení nezaměstnanosti a přípravné práce pro další
reformu, která má zajistit naší zemi ozdravění veřejných financí a splnit tak poslední
podmínku před připojením ČR k jednotné evropské měně. Od reformy si vláda především
slibuje ukončení zadlužování státu a projídání veřejných financí v systému sociálních dávek.
Jak se to povede, odpověď nám přinese další rok. Drobné vládní škádlení k životu patří a tak
jen snad zmínka o americkém radaru , který rozdělil zemi na dva tábory – pro a proti – Češi
jsou po již dříve umisťovaných základnách v naší zemi skeptičtí a neradi vidí přítomnost
něčeho co souvisí s vojenskými objekty.
Události v obci
V naší obci šel život svou vlastní cestou a pozornost byla hlavně zaměřena na zakoupení
čistírny odpadních vod, vodovodu a kanalizace, aby bylo možno zajistit postupné dotažení
vodovodu a kanalizace do dosud nezainvestované části obce. Tuto velkou investici bude obec
splácet podle splátkového kalendáře do roku 2013. Provozování je zajištováno 1.SčV
Říčany formou Smlouvy o komplexním provozování inženýrských sítí. Mezitím byl
připraven harmonogram postupného zainvestování jednotlivých ulic stávající části obce, kdy
zasíťování bude prováděno postupně podle finančních možností obce.
Dokončen byl chodník v Košumberku a chodník v Jesenické ulici. V návaznosti na
odkoupení ČOV a IS probíhá po zainvestováním pozemků v tzv. Lokalitě 1 jednání o
bezúplatném převodu inženýrských sítí včetně nové komunikace Šípková do vlastnictví
obce.
Vlastnící přilehlých pozemků, kteří plánují výstavbu na pozemcích v ulici Šípková, nebudou
mít do této komunikace povolen vstup a v případě poškození komunikace budou povinni její
opravu uhradit ze svých prostředků. Tato komunikace je již zcela dokončena na rozdíl od
komunikací v areálu společnosti OPTREAL, s.r.o., kde na komunikacích chybí poslední
obrusná vrstva. Společnost OPTREAL, s.r.o. ve spolupráci s vlastníky pozemků v Lokalitě
1 dokončila komunikaci v ulici k Robotě do předposlední vrstvy.
Opravený zámeček, kde má sídlo společnost VIA FUTURA – společnost se zaměřením na
programy vzdělávací- se stává opět významnou stavební památkou, pro veřejnost i různé
akce je zámeček k dispozici občanům obce, úpravami prochází i přilehlá zahrada – máme se
snad na co těšit.
Společnost INEMA, s.r.o., která vydražila bývalý kemp ve Skalické ulici, zrekonstruovala
celou budovu a již od léta opět provozuje restauraci a penzion.
Do Skalické ulice byl vybudován zpomalovací práh namísto původního z přišroubovaných
dílů, které byly trvale rozbíjeny. Podařilo se u pošty odstranit trvale se vyskytující louže
prostřednictvím velké vsakovací jímky.
Počasí
V lednu zasáhl celou republiku orgán Kyrill, větrná smršť se přehnala rychlostí místy vyšší
než 200 km/hod a na účet svého řádění si připsala čtyři lidské životy a miliardové škody. Ani
obec nebyla ušetřena, v důsledku orgánu došlo k pádu řady stromů ať na obecních nebo
soukromých pozemcích, došlo i k několika případům poškození budov vč.pošty. Padlé stromy
byly zlikvidovány.
Na jaře proběhl již tradiční úklid obce, který pořádá obecní úřad spolu s Mysliveckým
sdružením. Je škoda a neuvěřitelné, že výsledek úklidu je patrný sotva několik dní. Že si lidé

neváží přírody dokazuje každoročně několikráte znečištěný rybník, kdy přestože je podezření
i důkaz na giganty v okolí – Kaufland a jiné – nikdo není potrestán a znečištění rybníka putuje
potokem přes obec do Průhodnického parku a následně do Hostivařské přehrady. Nikoho to
však nevzrušuje. Obec každoročně zajišťuje čistění potoka, výřez naletových křovin.
Různé
Tradicí se stal v naší obci v únoru Masopustní rej masek ,k průvodu se vždy přidá celá
vesnice, v červnu je oslava dne dětí, kdy obec přispívá na dětský den, v prosinci se jedná o
každoroční setkání důchodců, důchodci nad 70 let dostávají malý finanční příspěvek od obce.
Obec podle svých možností přispívá finančně fotbalovému klubu Dobřejovice na dopravu a
činnost žáků.
V říjnu podal výpověď z nájmu obchodu současný nájemce a ve výběrovém řízení byl vybrán
nový nájemce, který má zachovat stávající sortiment, prodejní dobu, zajištění provozu.
Obec zakoupila další vánoční osvětlení, takže na vánoce bylo celé náměstí rozzářeno
krásnými hvězdami.
Závěrečný účet obce rok 2007 – je vyvěšený na stránkách, ale také jsem ti ho připojila.
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