Rok 2008
*Úvod
Je tu nový rok a s ním i změny. Jednou z nepatrných změn, je změna
kronikáře obecní kroniky.
Tak mi prosím dovolte, abych se představila. Jmenuji se Dagmar Třesková
rozená Dvořáčková. Jmenovaná kronikářem od 1.ledna 2008
a budu psát kroniku od roku 2008. Narodila jsem se 24.3.1978 manželům
Marii a Ladislavu Dvořáčkovým a od narození s výlukou 7 let bydlím v ulici
Skalické č.p.50 v Dobřejovicích. Pracuji jako administrativní pracovnice v
gastronomii. Mám dceru Terezu narozenou 3.9.1999.
Členové letopisecké komise jsou:
z lidu
 Ludmila Dvořáčková, Kaštanová 100, narozena 14.7.1953, pracující ID,
která se angažuje se svým manželem Miloslavem Dvořáčkem za podpory
obce v pořádání již tradičního masopustního průvodu masek obcí.
 Jaroslava Cirková, Březová 124, narozena 6.9.1961, pracovnice České
pošty. Která je letitou účastnicí již zmíněného masopustního průvodu a
aktérkou při dění v obci.
 Jitka Vejnosková, Polní 87, narozena 24.10.1975, pracuje v místní
Mateřské škole Korálek a taktéž patří mezi pravidelné účastníky průvodu;
 Miluše Čmolíková, Vačkářova 290, narozena 23. 3. 1953, zástupkyně
nových obyvatel obce;
 ze zastupitelstva Ing. Marie Žiliková, Kaštanová 103, narozena 2.6.1948,
starostka obce Dobřejovice
*Obecní záležitosti
*Hospodaření obce v roce 2008
Rozpočet obce pro rok 2008 byl schválen vyrovnaný ve výši 8,001.159,- Kč.
V návaznosti na vývoj skutečných příjmů a výdajů bylo schváleno 5
rozpočtových změn a konečný výsledek byl příjmy 10,981.142,02 Kč a
výdaje 6,658.614,55 Kč. Snížil se závazek vůči společnosti N-INŽENÝRING,
a.s., od které obec v roce 2007 odkoupila vodohospodářské zařízení o 1 mil.
Kč.
Obec získala dotaci na opravu a obnovení drobných sakrálních staveb
127.300,- Kč.
Přijaté dary:
Společnost M.P.M. A-Družstvo Praha poskytla obci dar ve výši 12.000,-Kč na
sportovní činnost a údržbu dětského hřiště.
Jan Lapka – Santech Praha poskytla také na rozvoj sportovní činnosti v obci
dar 14.000,- Kč.

JUDr. Těšík, Žitná ulice poskytl na akci setkání seniorů dar 10.000,- Kč.
*Hospodářský život
Cena vodného a stočného v roce 2008 oproti roku 2007 v základě zůstala
stejná. Výsledná cena bude navýšena a to vlivem změny DPH z 5% na 9%
celkem o 2,44 Kč za 1m3, a z toho za vodu1,02 K4 a za stočné 1,42 Kč za
1m3. Pro rok 2008 je cena vodného 27,90 Kč a stočného 38,70 Kč za 1m3.
V březnu Česká pošta, s.p. - odpověď na stížnost obce na kvalitu služeb.
Česká pošta zaslala odpověď na stížnost obce Dobřejovice na kvalitu služeb
poskytovaných poštou Říčany u Prahy. Se stížností obce sice souhlasí,
nicméně s ohledem na nepříznivou personální situaci se změny asi brzy
nedočkáme.
Proběhla jednání s nájemcem obchodu Na Návsi 26 v záležitosti stížnosti
občanů především na kvalitu uzenin, ovoce a zeleniny a na výši cen zboží.
Při jednání byla nájemci navržena možnost snížení ceny nájmu s ohledem na
zájem zastupitelstva obce, aby obchod byl službou pro občany. Nájemce v
návaznosti na uzávěru komunikace Čestlická požádal o snížení nájmu na
dobu uzávěry, kdy došlo k výraznému omezení tržeb s tím, že po provedení
následných propočtů bude jednat o možnosti využití nabídky obce vzhledem
k výše uvedeným problémům. Bylo odsouhlaseno snížení nájmu za obchod
Na Návsi 26 po dobu 2měsíců na 9.000,-Kč.
Protože k 31. 12. 2008 končila smlouva na dobu určitou, předložil současný
nájemce obchodu Na Návsi 26 p. Petr Hlubuček "Žádost o trvalé snížení
nájmu a prodloužení nájemní smlouvy na další 3 roky s ohledem na potřebné
investice do vybavení obchodu.
Pronájem obchodu p. Hlubučkovi byl schválen na dobu určitou 3 let s nájmem
ve výši 10.000,- Kč měsíčně.
V listopadu se jednalo o výběru dodavatele na projektovou dokumentaci,
vyřízení stavebního povolení a zpracování podkladů na IS v obci a přípojky k
nemovitostem. Do výběrového řízení se přihlásili tři zájemci. 1. Ing. I. Fiala,
Praha 4 s nabídkou 700.000,-Kč bez plynovodu. 2. Stanislav Leffner, Praha 3
s nabídkou 800.000,-Kč a 3. CityPro, s.r.o. s nabídkou 613.380,- + 127.000,Kč na PD a úpravu komunikací po provedených výkopech. S ohledem na již
provedené práce byla zvolena nabídka č. 2 Stanislav Leffner, s tím, že v
rámci ostatních nabídek budou využity další části, které lze využít
samostatně.
Každoročně projednává zastupitelstvo ceny za popelnice podle cen
předložených společností A.S.A. I v roce 2008 byly tyto ceny projednány s
tím, že u trvale hlášených občanů za 1. popelnici byla schválena dotace cca
600,- Kč.
Pro podnikatele a občany, kteří nejsou trvale hlášeni a pro každou další

nádobu jsou platné ceny společnosti A.S.A. spol. s r.o. v plné výši.
Použití kontejnerů pro tříděný odpad, sběr nebezpečného odpadu a
velkoobjemového odpadu je občanům poskytováno zdarma na náklady obce.
Je proto neuvěřitelné, když někdo tyto kontejnery zcizí, což se koncem roku
stalo v lokalitě U Křížku. Následně byly kontejnery přesunuty do zastavěné
části lokality do Vačkářovy ulice.
*Výstavba obce, doprava, spoje
Hlavní a největší akce v roce 2008:
Společnost Dobřejovice Invest, s.r.o. předložila návrhy smluv na
zainvestování I. etapy lokality Mlýnský rybník. Cílem bylo vybudování
splaškové kanalizace a vodovodu v Čestlické ulici a tím, že se zde následně
připojí i nově budovaná lokalita společnosti Dobřejovice Invest, s.r.o.
Zastupitelstvo obce se zavázalo přispět na rozdíl mezi splaškovou kanalizací
tlakovou a gravitační a to z důvodu možnosti napojení celé další části obce
od ulice Příčné. Byly uzavřeny smlouvy na poplatky za připojení řadu
splaškové kanalizace a vodovodu z lokality na sítě obce a na odkoupení sítí,
které vybudují, do majetku obce. Smlouvy by podle odsouhlasených termínů
měly být naplněny a ukončeny do 31.12.2009. Zastupitelstvo obce schválilo
odkoupení kanalizace a vodovodu v Čestlické ulici a cenu , za kterou obec
od společnosti Dobřejovice Invest, s.r.o. sítě odkoupí.
Ve spojením se zahájením výstavby v lokalitě Mlýnský rybník došlo k
celkovému uzavření ulice Čestlická a to na dobu 2.9. - 2.11.2008. Objížďka
pro autobusy byla vedena po místní komunikaci U Parku, dále po zpevněné
polní cestě kolem objektu společnosti ALIMPEX FOOD, s.r.o., kolem Nového
rybníka s výjezdem na silnici III. třídy 0031 směrem na Čestlice. Cena za
delší trasu bude 56.000,-Kč, která byla společností ROPID fakturována obci
Dobřejovice a následně byla částka přeúčtována investorovi tj. Dobřejovice
Invest s.r.o., který ji uhradil. Byly to velmi nepříjemné 2 měsíce, kdy hlavně
vinou velkého počtu řidičů, kteří nerespektovali dopravní značení docházelo i
k dopravním nehodám.
Nadále byly prodlouženy smlouvy na zimní údržbu komunikací a sekání
velkých ploch v obci s p. Petrem Křapáčkem z Osnice na dobu neurčitou s
výpovědní dobou na 3 měsíce. Na údržbu a sekání zeleně v obci byla
uzavřena smlouva s firmou Zápotocká, Dobřejovice 134 na dobu neurčitou
s výpovědní dobou 3 měsíce.
Pan Stanislav Urban, který pracuje u Obecního úřadu na úklidu chodníků,
čištění košů apod. onemocněl v říjnu 2008 a to dlouhodobě. Byl velký
problém získat někoho alespoň na dohodu. Po delší době se přihlásil pan
Buňata s tím, že uklízí alespoň to nejnutnější. Na začátku roku 2008
odpracoval 50 hodin obecně prospěšných prací Marek Malý. To také

pomohlo.
* Životní prostředí.
Obdobně jako v ostatních obcích narůstá i v Dobřejovicích nešvar likvidace
odpadů odložením na místech kolem obce a podél komunikací. Bohužel jsou
to většinou lidé, kteří nebydlí v Dobřejovicích a tudíž nemají vztah k tomuto a
podle své činnosti ani žádnému jiné u místu v přírodě. Pravidelně každé jaro
je vyhlašován úklid, který zajišťuje Myslivecké sdružení Družba Dobřejovice
ve spolupráci s Obecním úřadem. V roce 2008 se sebralo opět velké
množství odpadů, které naplnilo dva 9 m3 kontejnery. Hlavní podíl měly
černé skládky kolem nového rybníka. Přestože cesta ze silnice III/00311 byla
zahrazena, přístup si znečišťovatelé vždy najdou. V prostoru u cvičiště psů
odpad zlikvidoval p. Schuster.
Na ochranu životního prostředí obec využila nabídku společnosti ASEKOL
s.r.o., se kterou má smlouvu o zpětném odběru elektrozařízení, na
bezplatnou instalaci sběrného boxu na drobná elektrozařízení. Objednán byl
box na OÚ. Dodán byl v květnu 2008.
Ing. Ivan Staňa, vedoucí správy Průhonického parku předal obci Dobřejovice
kopie protokolů o zkoušce kvality vody z 26.3. a 18.6.2008. Situace v parku s
ohledem na kvalitu vod se nezlepšuje. Záměrem obce Dobřejovice je
pomáhat při zlepšení kvality vody v Dobřejovickém potoce budováním
splaškové kanalizace, aby došlo k odstranění využívání dešťové kanalizace z
domácností jako splaškové.
4.7.2008 v 15hodin nahlásil p. Dvořáček, Skalická 50 únik vody z hráze
rybníka Skalník. O situaci byl vyrozuměn vlastník vodní nádrže
"Vodohospodářská správa Praha". Po upuštění vodní hladiny došlo k
zastavení úniku. Následné dny byla situace na rybníku ve spolupráci s
vodohospodáři monitorována a stav je zatím setrvalý.
O dalším postupu se bude jednat.
31.7.2008 byla Veterinární ordinaci MVDr. Soukupa v Říčanech předán jeden
kus uhynulé kachny z Nového rybníka. Důvodem byl větší úhyn kachen.
Kachna byla prověřena na ptačí chřipku a ptačí mor s negativním výsledkem.
Pravděpodobně se jedná o botulotoxin, který se uvolnil v důsledku horkého
počasí ze zabahněného dna.
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy vypsala
výběrové řízení na pronájem vodní nádrže Skalník. K 31. 12. 2008 končila
smlouva na pronájem rybníka s obcí Dobřejovice. Do výběrového řízení byly
zařazeny tři nabídky, mezi nimi i nabídka obce Dobřejovice. Hlavním kriteriem
byla nabízená cena za pronájem. Vítězem a novým nájemcem vodní nádrže

Skalník se od 1.1.2009 stalo občanské sdružení Vodník Dobřejovice.
V roce 2008 proběhla I. etapa oprav drobných sakrálních staveb a úprava
okolí . Opravila se kaplička, památník u roboty, památník padlých v parku u
pošty, obnovil se křížek v lokalitě U Křížku a opravil Svatý Jan ve Skalické
ulici. Zároveň proběhla úprava okolí jednotlivých drobných sakrálních staveb.
Na tuto akci získala obec dotaci 137 tis. Kč. Na I. etapu bude v případě
získání dotace v roce 2009 navazovat II. etapa a to úprava parku za poštou.
*Činnost politických stran, spolků, kulturní dění v obci
9.února 2008 se konal masopustní průvod naší obcí. Sraz masek byl v
kabinách FK Dobřejovice, kde se všichni aktéři převlékli do svých kostýmů. I
pan Zdeněk Urban překvapil všechny, když přišel a chtěl do něčeho
obléknout. Odchod byl před 13 hodinou v hojném počtu. Bylo asi 40 masek.
Počasí bylo jarní, sluníčko krásně hřálo. Na voze Libora Vítka byla kapela
pana Bezoušky, která celý průvod doprovázela hudbou. Prošlo se většinou
obce, jen nás trochu mrzelo, že moc spoluobčanů nám doma neotevřelo. Ale
i tak jsme si to veselí všichni užili. A někteří se i značně posilnili alkoholem.
Byli jsme také na hlavních ulicích doprovázeni hlídkou Policie, která
zajišťovala bezpečnost masek před neohleduplnými vozidly. Všichni zdárně
došli zpět na hřiště, kde měli zajištěnou večeři v hospodě Na hřišti u pana
Sačka. Tam se všichni dál bavili o tom, co zažili a dál hudbou doprovázel pan
Ladislav Bezouška. Někteří šli domů dřív a někteří později. A opozdilci
odcházeli až v půl čtvrté ráno v neděli.
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek klubu Alfíci Modletice ve výši 3.000,Kč na pořádání dětského dne v Modleticích, který je pořádán již po dobu
27let. Příspěvek byl schválen i vzhledem k účasti dětí z Dobřejovic. Následně
Alfíci Modletice zaslali poděkování za příspěvek.
Přípravný výbor občanského sdružení Vodník Dobřejovice předložil
zastupitelstvu obce návrh stanov a zároveň požádali o možnost mít sídlo
občanského sdružení na adrese Obecního úřadu, tj. Na Návsi 26,
Dobřejovice.
Dne 24.9.2008 bylo zaregistrováno občanské sdružení Vodník Dobřejovice
se sídlem Na Návsi 26, Dobřejovice. Je to dobrovolná nevládní a nezisková
organizace, která sdružuje občany Dobřejovic, odborníky i zájemce, jak
fyzické, tak i právnické osoby
a instituce, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení a formou aktivní
činnosti, nebo jiné podpory napomáhají realizaci cílů sdružení. Hlavním
posláním je podporovat ekologické aktivity týkající se vod, vodotečí a jejich
přilehlého veřejného okolí, dále ochrana a využívání zdrojů povrchové vody,
vodotečí a veřejných vodních ploch
v katastru obce Dobřejovice s cílem chránit a udržovat přirozenou flóru a

faunu. Dalším cílem je preventivní, metodická a osvětová činnost v oblasti
ochrany proti povodním. Vzhledem k tomu, že se jedná o sdružení v katastru
obce Dobřejovice, jehož cíle se v oblasti vod shodují s cíli obce Dobřejovice,
navrhl zastupitel Pavel Michler, přistoupení obce do občanského sdružení
Vodník Dobřejovice, což zastupitelstvo odsouhlasilo.
Na základě rozhodnutí ministra vnitra ČR Ivana Langra o uvolnění finančních
prostředků k vybavení ochranným oděvem a zásahovými botami pro členy
Sboru dobrovolných hasičů kategorie pět (JPO V), bude vybaveno 5 členů
jednotky Dobřejovice.
Dne 14. prosince 2008 od 14hodin proběhlo již 15. tradiční setkání seniorů
tentokrát na Zámečku Dobřejovice. Prostory v zámečku poskytla společnost
OTTIMA, s.r.o., která má zámek v pronájmu od Pražského arcibiskupství obci
Dobřejovice bezúplatně. A také zaměstnanci společnosti pomohli při obsluze
hostů, za což jim spolu
s poskytnutím prostor obec velice děkuje. Pozvání zajistila kulturní komise.
K poslechu i tanci hrál p. Ladislav Bezouška. Proti jiným letům občané přišli v
menším počtu než bylo obvyklé přišlo jich cca 50 občanů, ale snad nelitovali.
Jistě je potěšilo krásné prostředí zrekonstruovaných prostor zámku, příjemná
obsluha a jistě
i vystoupení dětí z Mateřské školy Korálek Dobřejovice, pod vedením
ředitelky paní Macháčkové.
*Školství a kultura, tělovýchova
16.ledna proběhl zápis dětí do mateřské školy. Na 10 volných míst se celkem
přihlásilo 21 dětí, z toho 11 dětí z naší obce. Přijaty byly všechny děti z naší
obce, kromě jednoho, které nesplňuje podmínku 3let věku.
Mateřská škola zatím kapacitně pokrývá potřeby obce. Přesto se nadále
uvažuje s prodloužením stavební povolení na její přístavbu.
S Fotbalovým klubem byla uzavřena darovací smlouva v rámci schváleného
rozpočtu na příspěvek v roce 2008 ve výši 50.000,- Kč a náseldně dodatek
smlouvy č. 1, kdy FK byly převedeny prostředky, které obec hradila za sekání
hřiště s tím, že nadále veškeré náklady na údržbu hřiště bude zajišťovat FK.
Prostředky jsou určeny na podporu žákovského družstva, údržbu hřiště a
podléhají veřejnosprávní kontrole obce.
Obec Dobřejovice jako zřizovatel obecní knihovny, je prostřednictvím
zastupitelstva obce oprávněna a povinna jmenovat knihovníka. Zastupitelstvo
obce jmenovalo knihovnicí paní Vlastu Marcinkovou, Čestlická 78.

V sobotu 14.6.2008 v 9hodin byly zahájeny oslavy 85. výročí založení FK
Dobřejovice a 2. ročníku memoriálu Stanislava Bočka. Na obou hřištích
probíhala fotbalová utkání. Na hlavním hřišti zápasy starých gard a na
"tréninkovém hřišti" zápasy žáků A (Dobřejovice - Radošovice), žáků B
(Dobřejovice- Stránčice) a dorostu. Vrcholem oslav byl zápas nejmenších,
přípravky proti maminkám. Umístění starých gard: Slovensko - SK Nový
Tekov, Morava - SK Hovorany, Česko - FK Dobřejovice,
FC Podolí.
*Sociální a zdravotní záležitosti
Jako každý rok tak i letos obec uvažovala v rozpočtu s prostředky na
příspěvek občanům obce, kterým je 70let a více. Příspěvek ve výši 1000,-Kč
na jednoho občana bude občanům předán i v letošním roce za splnění
podmínky, že je trvalý pobyt v obci nejméně do 31.12.2007.
*Počasí v průběhu roku
Zase to byl teplý rok. Jedenáct nadprůměrně teplých měsíců, čtyři
klementinské rekordy a orkán Emma. Tak by se dalo stručně shrnout počasí
letošního roku. Srážkově podprůměrný byl celý zbytek roku včetně prosince.
~Leden teplotně nadnormální s průměrnou teplotou +1,3°C a dosáhl ze
všech měsíců nejvyšší teplotní odchylky +4,1°C. Srážek bylo skoro o 10%
méně oproti dlouhodobému normálu 42mm. Nejvíce sněhu napadlo v noci na
6.ledna okolo 5cm. Nejteplejší dny byly o víkendu 19. a 20. kdy se teplota
pohybovala okolo 13,3°C. Následné tání sněhu a vydatný déšť zvedal hladiny
vodních toků místy i na 1. stupeň povodňové aktivity. 22.ledna se nad naší
obcí přehnal silný vítr, který způsobil pád smrku v parku u pošty. Strom
naštěstí spadl mimo budovy a tím napáchal "pouze" minimální škody na
vedlejším porostu.
~Únor teplotně nadnormálem o +3,4°C průměrná teplota +1,1°C. Srážkově
podprůměrný 28mm což je 73% dlouhodobého normálu. 4.února bylo
pořádně větrno místy až 148km/h. 17.února v šumavské Horské Kvildě byla
naměřena nejnižší teplota a to -22°C v Praze a okolí se teplota pohybovala
okolo -9,7°C. Nejteplejší den
z celého měsíce byl 24. v Českých Budějovicích +21°C, Praha a okolí
+19,6°C.
V Pražském Klementinu padl 26.února teplotní rekord na +16,2°C.
~Březen byl teplotně slabě nadprůměrný s odchylkou dlouhodobého normálu
o +0,5°C, srážkově nadprůměrný spadlo 61mm, což je 153% dlouhodobého
normálu. 1.den měsíce se přehnal orkán Emma rychlostí až 166km/h, který
napáchal škody na střeše domu Součkových v ulici Čestlická. K větrnému

počátku měsíce se přidal intenzivní déšť který místy zvedl hladiny vodních
toků na 1. stupeň povodňové aktivity. 10.března byla zaznamenána bouře
Johanna.
~Duben teplotně i srážkově slabě nadnormální s průměrnou teplotou +7,8°C
srážek spadlo 52mm, což je 112% dlouhodobého normálu. 1. dubna bylo na
horách místy
i 50cm sněhu. Odpolední teploty se vyšplhaly až k 16°C. 5.dubna bylo
nejchladnější ráno s teplotou -1,6°C. 7.dubna se vyskytovaly sněhové srážky.
11.dubna se odpolední maximální teploty vyšplhaly na 24°C. Konec měsíce
byl v průměrných odpoledních teplotách okolo 20°C.
~Květen teplotně nadnormální o +1,3°C oproti dlouhodobému normálu, který
se pohybuje okolo +12,3°C. Srážkově byl pátý měsíc podprůměrný napršelo
56mm, což je 76%dlohodobého normálu. Do poloviny měsíce bylo polojasno
s teplotami až 20°C. Následně začalo přibývat oblačnosti a ochladilo se.
Konec měsíce se nesl ve znamení vysokých teplot kdy 22.května bylo
naměřeno až +31,7°C a 25.května 31,9°C.
~Červen byl s průměrnou teplotou +17,4°C nadnormální o +1,9°C. Celkem v
průměru spadlo 59mm, což je 70% dlouhodobého normálu.
3.června napršelo nejvíce srážek a to 42,1mm. 22.června vystoupila teplota
vzduchu na +33,6°C. V červnu bylo počasí nestálé, nejvyšší teplota byla
naměřena dne 23.června +34,6°C což byl také nejteplejší den roku. Dalšími
tropickými dny byly 25.
a 30.
~Červenec teplotně opět nadprůměrný o +1°C oproti dlouhodobému
normálu, který je +17,9°C. Celkem napršelo 84mm, což je 107%
dlouhodobého normálu. Tropické dny byly 1., 2., 3., a 11. které často byly
doprovázeny večerními bouřkami a přívalovými dešti. Nejvyšší příval vody za
24hodin byl 3.července v Doksanech, kde spadlo až 50,1mm vody. 16.
července byl nejchladnější den s teplotami do 16°C. Od 19.-23.července se
teploty pohybovaly o +5 až 7°C pod normálem. Konec července byly opět
tropické dny 28.července bylo až 34°C.
~Srpen s průměrnou teplotou 17,3°C nepatrně nadprůměrný o +0,5°C oproti
dlouhodobému normálu, který je +16,4°C. Srážkově podnormální spadlo
67mm, což je 88% dlouhodobého normálu. Tropické dny byly zaznamenány
1., 7., 11. a 12.srpna, ale rychle se střídaly s teplotně podprůměrnými dny.
nejteplejším dnem z celého měsíce byl hned 1.srpen s odpoledními teplotami
přes 33°C. Nejchladnější byl 16.srpen s teplotami do +13°C.
~Září bylo celkově jako jediný měsíc v roce teplotně podprůměrné o -0,8°C
oproti dlouhodobému normálu, který činí 12,8°C. Srážkově bylo září slabě

podprůměrné, spadlo 49mm, což je 94% dlouhodobého normálu. Nejteplejší
den bylo 6.září, kdy teplota byla 30°C a 12.září teploty dosáhly k letní hranici
25°C. Zatímco první polovina měsíce byla teplotně nadprůměrná, druhá
polovina byla chladná. 17.září bylo chladno natolik, že byla málem překonaná
nejnižší teplota 4,5°C z roku 1952. Dny tzv. babího léta byly celkem čtyři do
26. do 29.září.
~Říjen byl teplotně pouze slabě nadprůměrný o 0,3°C oproti dlouhodobému
normálu 8°C. Srážkově byl říjen slabě nadnormální spadlo 104%
dlouhodobého normálu. Říjen byl ve znamení střídání se studených a teplých
dní. V období od 9. do 15.října se
k nám vrátilo babí léto. Sněhové vločky se objevily v noci na 17.října. 21.října
padl
v Klementinu rekord na 20,4°C. Úplný závěr měsíce byl ve znamení velkých
teplotních rozdílů v Čechách teploty do 9°C na Moravě bylo 16°C. 31.října se
nejvyšší teploty pohybovaly až na 18°C.
~Listopad byl dalším teplotně nadprůměrným měsícem o 2°C oproti
dlouhodobému normálu, který je 3°C. Srážkově byl podprůměrný spadlo
42mm, což je 86% dlouhodobého normálu. Začátek měsíce byl velmi teplý s
teplotami až 20°C. Výrazně se ochladilo až 17.listopadu. Do prvního sněhu
jsme se probudili 22.listopadu kdy také začala lyžařská sezóna. Konec
listopadu byl velmi větrný na horách vítr dosahoval rychlosti orkánu.
~Prosinec odstartoval nadprůměrnými teplotami a silným větrem. 1.prosince
byla naměřena teplota 15,1°C. 12.prosince po celém Česku hustě sněžilo, ale
díky teplotám sníh dlouho nevydržel. V polovině měsíce se teploty
pohybovaly okolo 8°C. 21. prosince ve 13:01 začala astronomická zima, která
se ohlásila poměrně silným větrem a to až 72km/h. Ani vánoce letos nebyly
bílé, ale opět na blátě, teploty
v rozmezí 2 až 6°C a na většině území zataženo a deštěm. 26.prosince
začalo suché mrazivé období kdy teploty klesly až na -10°C. Závěr měsíce
nebyl jiný teploty stále okolo -10°C takže Nový rok jsme přivítali v mrazivém
počasí.
(zdroj meteorologický ústav Praha)

*Obyvatelstvo
V noci na 6. ledna dva mladiství pod vlivem alkoholu projevili své vandalské
chování tím, že před OÚ kopali do litinových odpadkových košů, které tím
zničili. Viděla to hlídka Policie, které se podařilo zajistit pachatele Z.
Zápotockého. Věc byla nahlášena na OÚ se žádostí na vyčíslení škody.
Pachatel zde přislíbil, že na vlastní náklady dá vše do pořádku a to do
22.1.2008. Po tomto datu bude nahlášen na Policii ČR za poškozování cizí
věci s tím, že poškození košů je předběžně nahlášeno s ohledem na výši

ceny zničeného majetku. V případě neprovedení oprav obec zakoupí nové
koše a vyčíslenou cenu bude vůči Z. Zápotockému uplatňovat. Domluvená
lhůta nebyla viníkem dodržena a pachatel byl nahlášen na Policii ČR. Byly
objednány nové koše. Obec žádnou náhradu neobdržela.
Vandalismus mladistvých je stále intenzivnější. Trvale se obměňující mládež
se sdružuje do paret, které s oblibou ničí majetek druhých. V roce 2008
vynikala parta „za poštou“ ve které hlavní slovo měli Němeček z bytovek,
sourozenci Tomáškovi z Březové, Vobr z ulice Nad Hliníkem a další a to
bohužel nejen z Dobřejovic, ale i z Modletic a Herinka a také navíc i děvčata.
Z předchozích paret hlavní aktéři jako Buriánek, Malý nastoupili v roce 2008
výkon trestu, další se již usadili nebo z obce odešli. Velký vliv na tyto party
má blízkost Prahy a možnost dobrého kontaktu s dodavateli drog.
V noci z 3. na 4. února okolo 3:30 hod. hlídka Policie viděla podezřelé
vozidlo, které se rozhodla zkontrolovat. Při otáčecím manévru na křižovatce
pod Košumberkem nezvládl policista řízení a narazil do zdi u Vykusova
domu. Tímto zeď skončila povalena na dům. Ve stejném stavu tam leží po
celý rok a postupně se stav zhoršuje.
Dne 30.6.2008 informoval zástupce provozovatele čističky odpadních vod v
obci Dobřejovice, že došlo ke zcizení 6ks pozinkovaného ocelového roštu z
kruhové nádrže na čističce odpadních vod. Jde cca o 7m2, kdy 1m2 stojí
2.500,-Kč. Krádež byla nahlášena Policii ČR. Následně od 6.8.2008 od
10:30hod. do 7.8.2008 12:40hod. došlo k opětovné krádeži pozinkovaných
krytů tentokrát v počtu 12ks. Zároveň došlo k poškození oplocení.
Způsobená škoda je 30.000,-Kč bez DPH. A 18.8.2008 byla nahlášena další
krádež pozinkovaných ocelových roštů na nádrži 1ks a dále veškeré kryty na
lapáku písku o výměře 5,75m2. Škoda činí 18.125,-Kč. Tato krádež byla
uskutečněna v době z 15.8. na 16.8.2008. Krádeže byly nahlášeny na Policii
ČR. Rošty z poslední krádeže byly nalezeny a vráceny na ČOV.
Počet obyvatel k 31.12.2008 je 773 obyvatel. Dále je do obce přihlášeno na
dlouhodobý pobyt cizince 118 osob.
V roce 2008 se v obci narodilo 15 nových občánků:
únor - Hervertová Sofie, Horní 204
březen - Dudek Denis, Skalická 53
duben - Lehovec Filip, Sportovní 226
červen - Eliášová Markéta, Jesenická 138
červenec - Humajová Eliška, Skalická 54
Zavjalová Kristýna, Sportovní 228
Kunzel Lukáš, Sportovní 226
Bezouška Ladislav, Skalická 122
srpen - Hoffmannová Marianna, Vačkářova 291

Svoboda Matěj, Žitná 223
Kukla Lukáš, Vačkářova 283
září - Rejšková Blanka, Kaštanová 88
říjen - Chomenko Prokop, Vačkářova 273
listopad - Kouba Matěj, Slakická 216
Doležal Jan, Polní 212
80. a více let v roce 2008 oslavili tito spoluobčané:
leden - Šídlo Jaroslav, Žitná 175
Koblihová Julie, Horní 199
Kočová Jiřina, U Křížku 41
Maříková Marie U Kapličky 22
únor - Dvořáčková Marie, Skalická 51
duben - Stará Marie, Sportovní 228
květen - Dudek Josef, Skalická 77
červenec - Štolbová Marie, Sportovní 227
Urbanová Věra, Čestlická 67
srpen - Černá Antonie, Březová 118
září - Gut Josef, Košumberk 2
Váňová Miluška, Kaštanová 47
říjen - Lehovcová Miloslava, Čestlická 20
listopad - Zettlizerová Miloslava, Čestlická 17
Štěpaník Rudolf, Skalická 33
prosinec - Žilíková Mária, U Zámku 219
Hodač Štěpán, Polní 89
V roce 2008 nás opustili tito spoluobčané:
Štolbová Marie, Sportovní 227
Šídlo Jaroslav, Žitná 175
Šedivá Helena, Slepá 125
Sova Vladimír, U Potoka 6
*Různé
Neznámý pachatel 4.ledna odcizil Ladislavu Dvořáčkovi 3ks Kapra obecného,
které měl v kádi na dvorku z říjnového výlovu. S lítostí ale přeci jen přeji
dobrou chuť.
Již zmíněný vítr a následný pád smrku v lednovém počasí s sebou přinesl
jednání zastupitelstva obce které na základě již vypracovaných znaleckých
posudků, které označovaly všechny smrky v parku silně poškozené houbou
Václavkou a je jen otázkou času, kdy při dalším silném větru padnou. Bylo
rozhodnuto, že stromy budou nabídnuty občanům , aby se ušetřilo za
poražení. Do podzimu byl vypracován projekt rekonstrukce parku a bylo
zažádáno o dotaci na jeho úpravu, tj. na etapu II. Stromy, které jsou již

vysazeny a jsou zdravé byly zachovány a stanou se základem nového parku.

*Informace o činnosti kronikáře v obci
Prosím doplnit:




Informaci o volbách do zastupitelstva Středočeského kraje ve dnech 17.
a 18. října 2008. Zapsaní voliči 581, zúčastnění voliči 199, platných
hlasů 198.
Výsledky voleb: ODS 87 hlasů, ČSSD 62 hlasy, KSČM 12 hlasů,
Nezávislí starostové 10 hlasů, Strana zelených 8 hlasů, Koalice pro Stř.
Kraj 8 hlasů, Středočeši 3 hlasy a dalších 5 stran po 1 hlase.
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Toto by mělo patřit do roku 2009
110l a 120l vyvážení týdně
roční platba 2.035,-Kč
110l a 120l vyvážení čtrnáctidenně
roční platba 1.345,-Kč
240l
vyvážení týdně
roční platba 3.280,-Kč
240l
vyvážení čtrnáctidenně
roční platba 1.700,-Kč
Zastupitelstvo obce schválilo pro rok 2009 ceny za jednu nádobu pro trvale
hlášené občany ve výši:
110l a 120l vyvážení týdně
roční platba 1.400,-Kč
110l a 120l vyvážení čtrnáctidenně
roční platba
700,-Kč
240l
vyvážení týdně
roční platba 2.700,-Kč
240l
vyvážení čtrnáctidenně
roční platba 1.100,-Kč

