ROK 2006
Politické klima
Co asi 1. ledna očekávali Češi od začínajícího roku – dlouho dopředu označovaného jako rok
supervolební ? Levice – pravice – střídání politické garnitury - novou změnu – nic takového
se nestalo – výsledky parlamentních voleb nastínily, kam by mohla Česká republika směřovat
– obrazně rečeno – levice zákopy neuhájila a pravice reálně vladnout nezačala. I když si
ekonomika nevedla špatně, z pohledu země šlo do značné míry o ztracený rok, v němž se
věrně odrazily některé vady sedmnáctileté české demokracie. Výhra ODS o tři procentní body
nad ČSSD nakonec způsobila patovou situaci ve sněmovně, kde došlo k rovnosti hlasů a tím i
nemožnosti sestavit vládu. To se na druhý pokus při toleranci některých opozičních poslanců
podařilo až v závěru roku. Vlády se ujímá vítěz voleb – ODS – s tím, že se očekávají buď
nové předčasné volby nebo se bude vládnout tak, že se nepodaří prosadit zásadnější změny,
reformy celého hospodářství, po kterých se už dávno volá.
Volební výsledky do Poslanecké sněmovny :
ODS
35,38 %
ČSSD
32,32 %
KSČM
12,81%
KDU-ČSL 7,22%
Strana Zelených 6,29%
Celková účast voličů 64,5%
(Dopsat z Dobřejovic)
Na podzim se konaly komunální volby a doplňovací volby do třetiny Senátu. I když i v těchto
volbách zvítězila ODS, nakonec volební výsledky nedokázala zhodnotit ve svůj prospěch a
v mnoha případech vsadila na osvědčenou a pohodlnou velkou koalici se sociálními
demokraty.
Výsledky komunálních voleb v naší obci :
(opsat)
Sport
Tento rok byl rokem olympijským – přinesl nám několik medailí, zejména v běhu na lyžíchzlato i stříbro, bronz přivezli z olympijských her naši hokejisté. Menší i větší vítězství slavili
čeští sportovci i jinde na různých sportovních kláních. Naši dobřejovičtí fotbalisté jsou
úspěšní v dorostu a žácích. Mladší žáci hrají krajský přebor. , muži - o těch ani nepiš –
spadli ani nevím kam …?.
Obec se snaží se svého napjatého rozpočtu přispět, na podporu žáků přispěla částkou Kč 40
tis. Kč a 25tis poskytla na sekání hřiště.
Počasí
Poslední dobou velmi oblíbené téma snad všech, laiků i odborníků – uplynulý rok byl devátý
nejteplejší za 232 let s průměrnou teplotou 11,29 st. Nevídané mrazy přinesly ojedinělou
příležitost zabruslit si na tuzemských řekách, následovaly vytrvalé chumelenice, zima ukázala
jinou unikátní tvář – od šedesátých let nebylo v Česku tolik sněhu jako tento rok Horskou
krajinu ozdobily dvoumetrové bíle duchny, pod sněhem mizely autobusové zastávky, některé
osady zůstaly odříznuté od světa. Idyla skončila s oteplením, které nastalo v posledním
březnovém týdnu, většina toků vystoupila z břehu. V hlavním městě Praze byl opět vyhlášen
nejvyšší , třetí pohotovostní stupeň a byly vytaženy protipovodnové zábrany, zhotovéné po
poslední velké povodni v r. 2002. I obec podle nového vodního zákona zpracovala
povodňový plán a dle potřeby bude aplikovat ochranu občanů před povodněmi.

Rychlý nástup jara vystřídalo horké a suché léto a dlouhý teplý podzim. Experti na počasí
varují před nástupem období - nedostatku vody – srážky se přesunou více do zimy, v létě
krajina vyschne. Lidé si však přírody neváží, jak jinak vysvětlit další havarii našeho rybníka
Skalníka, kde opětně došlo k úhynu ryb, znečištění vody a viník se nenašel. Obec se snaží
pečovat o své velikány- stoleté i víceleté stromy, podporuje výsadbu nových stromů, staré
likviduje. Každoročně se koná velký předjarní úklid obce, kdy se odvezou tuny odpadů,
posbírané zejména podél silnic okolo celé vesnice. Za týden však není vidět, že úklid proběhl.
Lidé si stále méně váží přírody a zdravého venkovského povětří, které už dávno není tím, co
bývalo. Na silnicích je nekonečná řada aut, směřujích tam a sem, ohrožené jsou i stromy
nebývalé hodnoty Průhonického parku. Snaha o omezení průjezdu podél obory není
všemocná, ohromná, téměř až nekontrolovatelná výstavba nových rodinných a bytových
domů způsobuje stále větší nárůst domovního odpadu, znečistování a devastaci přírody.
Stavební aktivity v roce 2006:
V roce 2006 se naplno rozjela výstavba dalších 40 domů U Křížku, další lokality jsou
připraveny a čeká nás opět čilý stavební ruch spojený s hlukem, prašností a znečištěním
vozovek. Plánované lokality jsou umístěny na okraji obce tak, aby byly občané obtěžováni v
co nejmenší míře. Přesto se však najde řada stavebníků, kteří neuvádějí přesně přístupové
cesty a doprava projíždí přes obec. Další počet nákladních automobilů zajíždí do obce
omylem, kdy odběratelé nejsou schopni udat přesnou adresu a pouze podle místa pošty
kamiony zajíždějí až do středu obce. Kromě těchto se objevují i další, kteří sice cestu znají,
ale hřeší na nedostatek příslušníků policie, kteří by je za porušení dopravních předpisů
postihli.
V ulici Košumberk byla vybudována první část chodníku. V místě, kde povede druhá část,
byla položena splašková kanalizace, na kterou se napojily další 2 nemovitosti.
Podařilo se dokončit spornou a problematickou komunikaci Horní.
Proběhla oprava části parkoviště u hřiště a komunikace a parkoviště od obchodu až k čp. 115
v ulici U Zámku.
Postupně dochází k výměně a doplnění dopravního značení v obci.
Prakticky celý rok byla přerušena stavební činnost firmy RINTEX, s.r.o. z důvodu
problematických majetkoprávních vztahů k pozemkům. V roce 2006 bylo zahájeno
historicky první vyvlastňování pozemků ve prospěch obce Dobřejovice na komunikaci.
Různé
V srpnu t.r. si obec připomněla 125. výročí narození hudebního skladatele Václava Vačkáře.
Jeho rodný dům byl v místě, kde je v současné době dům čp 9 v ulici K Lesíku. Jeho jménem
bude nazvána ulice v nové lokalitě u Křížku. U příležitosti tohoto výročí uspořádala obec letní
slavnost, při které došlo k odhalení pamětní desky hudebního skladatele. Zároveň byl
představen znak obce Dobřejovice a obecní prapor, které byly obci Dobřejovice uděleny dne
7. 4. 2006 předsedou Poslanecké sněmovny p. Lubomírem Zaorálkem.
Zámek v obci se dočkal dalšího nového nájemce – firmy VIA FUTURA, která se zaměřuje na
vzdělávací programy. Firma provedla vnitřní opravy budovy, opravila fasádu, částečně
upravila zahradu a připravuje instalaci nových částí plotu. Objekt se v 1. patře využívá pro
seminární a vzdělávací aktivity. Mělo by zde vzniknout komunitní centrum pro matky na
MD. Pro místní veřejnost byl zatím průzkumně otevřen bar na několik dní. V objektu by
měla být dále vybudovaná restaurace vč.kuchyně a nutného zázemí, letní zahrádka a nájemce
uvažuje i o zastřešení nádvoří a využití půdního prostoru.
Máme se tedy na co těšit, chátrající zámeček si to určitě zaslouží.
Pro vánoční atmosféru byly pořízeny vánoční hvězdy na sloupy veřejného osvětlení, zatím jen
na návsi, postupně podle financí budou přikoupeny další.

Obec každým rokem pamatuje na nejmenší a nejstarší – den dětí a setkání důchodců.
Pravidelně v únoru pořádá obec masopustní veselici s průvodem maškar, končící hudbou a
pohoštěním v místním hostinci na hřišti.
Koncem roku skončil provoz v restauraci u Lesíka Čestmír Bezouška a budovu v dražbě
zakoupila firma INEMA, s.r.o., která ji zde hodlá opět otevřít restauraci (i nekuřáckou část) a
penzion.
Závěrečný účet obce za r. 2006
(doplnit)
Umrtí a narození – doplní se dle seznamu, rovněž počet trvale hlášených osob 670 Čechů +
15 trv. hl. cizinců.
Tak jsem to snad vše prošla, příp. doplnila. Doufám, že kniha Ti také trochu pomohla. Věci na
doplnění snad také máš. Pokud ne, dodám.
Ahoj. Žiliková

