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Ani mohutné pilíře nebudou
mít smysl, když most na nich
spočívající nepovede k žádnému
břehu, k žádnému cíli.
Co to je za cestu, kam vede, kde je ten cíl?
Cíl nejsou pilíře, peníze, hodně jídla, krásná
dovolená. Náš cíl jsou naše vztahy, smysl
života. I kdybychom všechno uměli a
všechno znali a neměli bychom se rádi
nejsme ničím. PF 2002
mk
Vše nejlepší do nového roku .

Rozhovory se zajímavými lidmi
V místě, kde kdysi stával kravín, se nyní
slaví malé výročí. 10 let od založení farmy
pro rozmnožování a chov králíků. Správně
mi asi v duchu napovídáte s kým si dnes
budeme povídat, je to vážený pan, náš rodák
a velký chovatel
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Pavel D R B A.
Pan Drba není naším občanem, bydlí
v Roudnici v Houskově ulici. Svým hřejivým
vztahem k naší obci a našim občanům,
našemu domovu, je víc než občan. Je to
člověk, který patří k naší obci máme jej rádi
a těší se naší úctě.
1) „Pane Drba, jak jste se dostal ke
králíkům ?“ ....... pokládám první otázku
a hřeji si ruce o výborný čaj z kopřiv a
heřmánku, který mi připravila paní
Drbová.
„O svého prvního králíka jsem se staral
jako chlapec, když mi bylo asi 7 let. Moji
rodiče chovali králíky a tam jsem získal
vztah a lásku a tehdy bych ani ve snu si
nebyl představil, že záliba a láska
k chovatelství se mi stane životním
posláním a obživou.“
2) „Pamatuji si, že první králíci se dostali
do Dobříně krátce po revoluci. Jak to
tehdy bylo?“
„Dnes je 17.12. a náhodně zde sedíme u
stolu, ale přesně před 10 lety 17.12.1992
to vše začalo. Budovu bývalého kravína
jsem částečně odkoupil a částečně
restituoval.Slavíme malé výročí, když se
ohlédnu zpět, hodně se změnilo. Však víte
v jakém stavu byl kravín a okolí.
3) „Čím se tedy Vaše farma zabývá a
v jakém rozsahu ?“
„Účelem chovu králíků byla nejdříve
produkce jatečního hybridu, později
rozmnožovací
chov
a
produkce
inseminačních dávek pro umělou
inseminaci v ČR i zahraničí. K tomuto
záměru byl použit genetický materiál –
vstupní
prarodičovský
od
firmy
GRIMAUD FRÉRES. Naši králíci putují

1)

6)

7)
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od západu, Mariánských Lázní až po
Vranov nad Toplou. Také od severu,
Frýdlantu po jih, Horšovský Týn. Pokud
překročíme hranice – je to zejména
oblast Wroclavi v Polsku a Slovensko.“
„Mimo vlastní produkci králíků, má
Vaše farma i jiné poslání ?“
„Ano, je jich celá řada, chtěl bych jen
v krátkosti v bodech se zmínit o těch
nejdůležitějších a to je :
- farma je detašovaným pracovištěm
VÚŽV Praha – Uhřiněves, provozním
pracovištěm ČZU – Praha Suchdol
- studenti ze Střední zemědělské školy
v Roudnici n.L. k nám chodí na praxi.
- studenti z vysokých škol zde pracují
na svých inženýrských diplomových a
doktorských pracích
- dveře naší farmy jsou otevřené pro
začínající chovatele, kteří k nám chodí
na stáže. Za uplynulých 10 let se zde
vystřídalo 90 lidí
- nejen
tuzemským
zájemcům
poskytujeme informace, ale byli jsme
poctěni i zahraničními návštěvami.
Byli zde prezidenti králíkářských
asociací z Francie, Itálie i Německa.
Já sám jezdím 1x za rok na podobné
stáže do ciziny. Naposledy jsem
navštívil Itálii – město Ravenu.“
„Jako chovatel jste jistě s králíky
soutěžil na výstavách – uspěl jste.“
Ano, s plemenem Sportovně tříslové
černé jsem na mezinárodních výstavách
3 x získal titul „evropský šampión.“
„A dnes, které plemeno chováte?“
„Je to Francouzský hybrid HY - + . Je to
plemeno, které v Evropě má 70% celkové
produkce – 1 mil. kusů.“
„Pane Drba, velmi obdivuji Váš zájem
nejen o prosperitu farmy, ale i
zvelebení budovy a jejího okolí.“
„Každý rok se něco zlepší. V současné
době máme připravená nová vrata.
V minulosti jsme uklidili prostředí před
farmou, zlikvidovali starý „prasečák“,
provedli nátěr budovy a zaseli trávu.
„Moc se mi líbí Váš holubník. Vrací to
naši obec do minulosti českého

Krátce nato se Hloupý unavil a tak vydatně
pojedl a potom tvrdě usnul. Zatímco spal,
postavili lidé kolem něj malou kapličku,
která jej skryla před zraky kolemjdoucích.
Vše zarostlo hustým maliním.
Podle pověsti tam bylo tak ticho, že v té
kapličce spal Hloupý sedmdesát let. Když
se konečně probudil, viděl, jak jeden muž
poráží duby a řeže je na silná prkna.
Přistoupil k tomuto muži a řekl: "Neviděl
jsem tě, jak jsi ten strom sázel?"
"To určitě ne ," odpověděl muž. "Tento
strom zasadil před sedmdesáti lety můj děd
Moudrý."
"Je tedy možné," řekl Hloupý, "že jsem celou
tu dobu prospal?"

venkova, vzbuzuje to kladný vztah
k českému zemědělství a chovatelství.“
„To mě těší, že se Vám to líbí.“
9) „Za sebe i za naše občany Vám mohu
říci, že Vás máme rádi, protože ctíme
Váš vřelý vztah k obci.“
„Dobříň znám od dětských let, jsem
jejím rodákem ze sousedního Záluží.
Tehdy patřily pod jeden úřad všechny tři
vesnice dohromady. Dobříň, Záluží a
Kozlovice. Mám radost z toho, že
návštěvy, které k nám přijíždějí, včetně
zahraničních, obdivují měnící se vzhled
obce. Obdivuji a opravdu mohu ocenit
stavby, které zde byly dokončeny
(architektonické úpravy, kanalizace,
vodovod, rozvod plynu, telefon,
výstavba komunikací).“
9) „Závěrem stejná otázka, kdyby jste byl
starostou obce, co by jste udělal nebo
zařídil.“
„To nevím, co bych udělal jako starosta,
ale mým přáním je, aby se udržely dobré
vztahy nejen mezi obyvateli, ale dobré i
k naší farmě a ke mně, jako tomu bylo
doposud. Opravdu kladu důraz na tuto
větu, protože to považuji za velmi
důležité. Já na oplátku se budu snažit, aby
prostředí kolem farmy se ještě zlepšilo a
přispělo ke krásnému vzhledu obce.“

Každý člověk by si měl uvědomit kolik stromů
zasadili v naši obci a okolí naši předkové.
Kolik lesního porostu padlo za účelem těžby
písku a kolik jich padlo pro snadné zisky
lesáckým prospektorům. Kolik zahrad plných
ovocných stromů bylo zrušeno. Kolik stromů
kolem cest muselo být odstraněno, kde si
každý mohl natrhat hrušek a rynglí kolik
chtěl. Kolik stromů dožilo v centu obce a bez
náhrady muselo být odstraněno.
I my musíme plánovat a sázet stromy pro
své děti a děti jejich dětí, aby i ony mohly
přijít na tento svět a najít zde stromy
jejichž větve plné ovoce se ohýbají až k zemi.
Je to jediná argumentace proti sobeckým a
krátkozrakým lidem kteří říkají: Já budu
stavět a sázet a plánovat jen pro svůj vlastní
užitek.
Nalezli jsme překypující svět a na necelé
století jsme jej dostali do pronájmu. Máme
odpovědnost předat tentýž svět budoucím
generacím. Každá generace je závislá na té
předcházející a měla by se starat o tuto
planetu a doplnit to, co využila.
Proto jsme vysázeli na Jalovčinách téměř 30
000 dubů, ze kterých budou mít užitek naše
děti a vnuci. Jednáme o výsadbě nového
biokoridoru, který bude spojovat Jezero
s Hájem přes pískovnu. Připravujeme dvě
nové aleje stromů u málo frekventovaných
cest. V rámci úprav veřejných prostranství
budou vysázeny nové javory v ulici Pod
Javorem..

Děkuji Vám za rozhovor M.Kvintus

HLUBOKÝ SPÁNEK
Vymyšlený příběh na zamyšlenou

Když jednoho dne putoval Hloupý po silnici
do nedalekého Bechlína, spatřil Moudrého,
který sázel duby za hrází u malého jezírka.
"Jak dlouho bude trvat, než z toho stromu
budou prkna.? zeptal se.
"Sedmdesát let," odpověděl Moudrý.
„A ty si myslíš, že budeš ještě naživu za
sedmdesát let, aby ses mohl radovat z
dubových prken?"
"Když jsem přišel na tento svět," odpověděl
Moudrý, "našel jsem zde vzrostlé duby, které
vysázeli moji předkové. A tak podobně jako
oni, sázím tyto stromy pro své děti."
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Je načase, abychom se probudili z hlubokého
spánku..
M.Kvintus

podali naši občané (Machulkovi) na základě
dlouhodobé sledované situace před vlastním
domem. Všichni víme, že v úseku mezi domy
p. Machulky a p. Motejla dochází k častým
dopravním nehodám. Řidiči, kteří jedou
zejména od Račic nedodržují předepsanou
rychlost 50 km. v hodině a v zatáčce
„vylítnou“ a pokud to dobře dopadne, skončí
v trávníku naproti nebo v oplocení domu čp.
21 a stalo se , že urazili i zábradlí přemostění
potoka. Před několika lety zde došlo i
k těžkému úrazu našeho občana. Ve směru
od Roudnice je dopravních nehod v tomto
úseku méně. Za posledních 10 let si pamatuji,
že auto na náledí rozbořilo el. skříň před čp.
18 a jindy vletěl Ford Tranzit na chodník u
domu p. Poštolky a vážně jej poškodil.
Co vede řidiče k těmto nehodám ? Je to
vždy nepřiměřená rychlost a vliv alkoholu.
Jaké opatření jsme tedy provedli. Nejprve
je nutno zdůraznit, že silnice není obecní, ale
Správy silnic Litoměřice. Jakýkoliv zásah je
možný provést na základě vypracovaného
projektu, který musí schválit Dopravní
inspektorát Policie ČR a majitel – Správa
silnic Litoměřice.
Prostřednictvím projekční firmy Baube
byl kontaktován dopravní inženýr Ing.
Koudelka,
který
by
měl
upřesnit
inkriminovaný úsek.
Pravděpodobně bude navržen nový
chodník od čp. 8 (p.Machulka) k čp. 75
(p.Chaloupka). Dále se jedná o osazení
zpomalovacích retardérů. Každý řidič zná
tzv. „spící policajty“, to jsou kovové
retardéry, které se dají překonat rychlostí 15
km v hodině. Můžete je vidět v obci
Mlékojedy. Druhý typ je mírnější, je
dlážděný a omezuje rychlost na 30 km
v hodině.
Jaké jsou výhody a nevýhody obou řešení.
Ten kovový (15 km/hod.) je velmi účinný
pro osobní auta – ale také jim poškozuje
řízení a tlumiče. Dle zkušeností z obce kde
jsou instalovány takové retardéry však
ukazují, že pokud na takový retardér vjede
naložené nákladní auto nepřiměřenou
rychlostí, může způsobit tektonické rázy do
povrchu vozovky a šířící se chvění
poškozuje domy v okolí.

Finanční příspěvek na obnovu
lesa
Rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého
kraje ze dne 26.10.2001 jsme obdržela naše
obec finanční příspěvek na hospodaření
v lesích.
Jedná se o obnovu lesního porostu umělou
obnovou sadbou ve výši 106.000,-Kč. Dále
nám byl poskytnut příspěvek na likvidaci
klestu štěpkováním nebo drcením před
obnovou lesa s rozptýlenými štěpky v lesním
porostu ve výši 31.200,-Kč. Celkový finanční
příspěvek činí 137.800,-Kč.
Za tento příspěvek jsme nakoupili sadbu a
nechali provést drcení štěpků v obecním lese
Jalovčiny.

Zkušební provoz pecí PK 7 a
PK 8 v Glazuře
Stavební úřad v Roudnici n.L. povolil
prozatímní užívání stavby : „Stavební úpravy
a přístavby haly pro umístění pecí PK 7 a PK
8 na výrobu frit, stavby stanice odprášení
pecí a stavby chladícího okruhu pro
technologickou vodu, včetně sedimentační
jímky.“
Během zkušebního provozu bude měřena
hlučnost a výsledky předloženy obci Dobříň
v termínu do 31.12.2001. Měřením hlučnosti
je plněna podmínka našeho úřadu vydaná ke
stavebnímu povolení.
Tato stavba nemá nic společného
s předcházející stavbou, která způsobila
zvýšení hlučnosti z výrobního provozu, ke
které vydal OHES závazný pokyn.
mk

Zpomalovací retardéry v obci
ANO – NE
Podnět k dořešení bezpečnosti chodců a
provozu motorových vozidel v centru obce
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Druhý retardér, ten dlážděný, můžete
vidět v Roudnici před školou. Určitě jste si
přes něj zkoušeli přejet. Zcela jistě jej
přejedete jen 30 km/hod. Je pracnější a asi
bude i dražší.
Ještě jeden návrh nám byl navržen, ale ten
zavrhl náš architekt. Jednalo se o zřízení
kruhového objezdu na návsi.
Rozhodující slovo a konečné řešení není
v moci naší obce, ale Policie ČR a Správy
silnic Litoměřice. Ti musí posoudit situaci
z jiných hledisek. Průjezd obcí pro sanity,
hasiče, apod. O dalším postupu Vás budeme
informovat.
mk

stížnost občanů je oprávněná. V dopise se
sděluje, že již 15.9.2000 a opakovaně
8.11.2000 bylo provedeno měření, které
dokazuje, že nejvyšší přípustná hranice hluku
je Glazurou trvale
překračována.
Zaráží
mne
arogance
menežmentu Glazury, jak suverénně ignoruje
zákony a občany.
V dalším dopise ze dne 2.11.2001 mi
okresní hygienik sděluje tato fakta: dne
6.10.2000 okresní hygienik vydal závazný
pokyn, který Glazuře ukládá do 30.4.2001
prokázat, že hlučnost byla snížena na
přípustnou hygienickou hranici. Glazura
požádala o odklad do 30.9.2001, ale ani
v tomto termínu neučinila naprosto nic pro
odstranění závady. Požádal jsem proto znovu
hygienika o vyjádření a bylo mi oznámeno,
že dne 15.11.2001 bude zahájeno správní
řízení o udělení pokuty a zákazu provozování
technologického zařízení v noční době.
Zatím se neděje nic, jen Glazura
bezohledně ruší náš klid bez zábran dále.

Poškozování životního
prostředí obce a.s. Glazura,
aneb anabáze občanů
Zahradní ulice po podané
stížnosti

Mgr. Jiří Vronský

Dne 3.8.2000 podalo 26 občanů obce,
obyvatel Zahradní ulice, stížnost na
nadměrnou
hlučnost
technologického
zařízení a.s. Glazura a současně požádalo
obecní zastupitelstvo o pomoc.
Zastupitelstvo tuto žádost neprojednalo a
nepřijalo k této závažné věci žádné usnesení,
ač mu to ukládá Sb.zák.č. 128/2000.
Dne 29.8.2000 byla z osobní iniciativy
pana Kvintuse zorganizována schůzka, které
se měli zúčastnit, kromě zástupců
stěžovatelů, obce, OkÚ – životní prostředí a
okresní hygienik. Pracovní schůzka skončila
nezdarem, bez zápisu a bez závěrů, protože
zástupci okresního úřadu a hygienik nebyli
pozváni.
Od obce jsme nedostali žádné sdělení o
způsobu řešení stížnosti, ačkoliv si OÚ
Dobříň, opět osobní iniciativou p. Kvintuse,
vyžádal stanovisko Glazury. Proto jsem
podal za svoji osobu stížnost u právního a
kontrolního
referátu
přednosty
OkÚ
Litoměřice.
Okresní úřad konstatoval dopisem
okresního hygienika ze dne 24.8.2001, že

Zápis z jednání o odstranění
hlučnosti technologického
zařízení závodu Glazura s.r.o.
ze dne 21.11.2001 na Obecním
úřadě v Dobříni
Přítomni : Glazura-Ing. Prošek, Roškot
obec – Kvintus,občané- Mgr. Vronský
1.) Zúčastněné strany rekapitulovaly postup
zprovoznění dvou provozů, které byly
vybudovány na základě řádného
stavebního povolení, přičemž
konstatovaly :
2) Provoz odprašování pecí postaven dle
stav. povolení 678/98 výst./Z ze dne
8.10.1998. Na základě stížností občanů
pro podezření nadměrné hlučnosti, bylo
provedeno měření, které potvrdilo
nadměrnou hlučnost v ulici Zahradní
v obci Dobříň – cca 43 dB v nočních
hodinách. Dne 29.9.2001 musel být
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provoz odpojen pro nadměrnou hlučnost
rozhodnutím
okresního
hygienika.
V současné době jsou prováděny práce na
odstranění hlučnosti, které by mohly být
hotovy do 31.1.2001. Do 15.2.2002
předloží
závod
Glazura
měření
okresnímu hygienikovi a kopii pošle obci
Dobříň.
3) Další provoz, který byl postaven, byly
komorové pece KP 7 a PH 8 realizované
dle stavebního povolení 947/2000/Z ze
dne 13.11.2000. Při kolaudačním řízení
v říjnu tohoto roku byl povolen zkušební
provoz pecí do 31.3.2002. Dle podmínek
obce Dobříň a měření okresního
hygienika proběhlo měření hlučnosti
tohoto provozu, které činí 38,8 dB dle
protokolu 156/01 ze dne 14.11.2001, což
vyhovuje. Při tomto měření bylo
odpojeno zařízení podle bodu 1 –
odprašování,
na
kterém
probíhá
odhlučňovací montážní práce.
4) Závěrem vznesl připomínku náš občan
Mgr.Vronský, že po 22. hodině je slyšet,
jak obsluha při vyprazdňování zásobníku
na nákladním automobilu tříská do
kovových nádob a jsou slyšet mlýny. Ing.
Prošek přislíbil připomínku prověřit a
podá zprávu obecnímu úřadu do
12.12.2001.
5) Obci Dobříň byl předložen k nahlédnutí
projekt s vyznačením pásem hlučnosti
před a po realizaci protihlukových
opatření.
Jednání bylo vedeno oboustranně
konstruktivně s cílem nalézti řešení.

jak na to, podle volebního zákona, podat
kandidátní listinu ke kandidatuře do obecního
zastupitelstva.
Prosím, nečekejte, že Vás někdo přijde
přemlouvat. To musíte sami vědět a sami
chtít. Bylo by dobré, kdyby při volbách bylo
z čeho vybírat, aby volby byly opravdu
volbami a ne trápením toho co se vůbec
podařilo sehnat. A Vás , co kandidátní listinu
nepodáte, prosím, přijďte určitě dát těm
kterým věříte svůj hlas.
A zcela na závěr pro ty kteří byli našimi
spolupracovníky a řadovými členy řádného
zastupitelstva, jsou to: Ludnila Nováková,
Jaroslav Gabriel, Šárka Mrázková, Pavel
Machulka, Blažena Nováková, Václav
Poštolka a Ing. Jiří Hanzlík bych chtěl
poděkovat protože nevím jestli k tomu bude
čas v létě. Za co jim chci poděkovat. Nejprve
jsem chtěl ke každé osobě přiřadit text za co.
Pak jsem to smazal. Zkuste to přiřadit sami,
pokud je poznáte tak to dělali dobře.
*Za údržbu a opravy i drobností, klik
záchodů a elektriky, kolotoče, za čerta.
* Za lásku k rodné zemi, lesům, půdě dětem
a vnoučatům, za zájem o vše co co děje
v obci.
*Za organizaci kulturních představení,
Mikuláš, hudby za pořadatelské služby
*Za pečlivě odváděnou i nepopulární práci. Za to že nám teče voda a plyn.
* Za výchovu dětí a mládeže.
* Za kouzla s penězi a jednání dodavateli.
*Za laskavé srdce pro spoluobčany.
mk

Úkoly pro zastupitelstvo v roce
2001 a v roce 2002

V Dobříni dne 22.11.2001
Zapsal :
Miroslav Kvintus – zástupce starosty

1) Objednána studie na využití
Lihovarského
statku
a
sušárny
chmele.Ing.arch. Jarkovský
- Objednán prováděcí projekt na využití
veřejných ploch
–
Náves a
Zátiší.Ing.arch. Jarkovský
- Objednán prováděcí projekt na
vybudování komunikace na 10
rodinných domů Ing. Bambas
- Objednán projekt na vybudování
- chodníku od čp. 8 k čp. 75.
- Vybudovat komunikace na Husím

V roce 2002 budou volby do
obecního úřadu
Nevím, jestli budeme mít příležitost Vás
ještě tímto způsobem oslovit, tak využívám
těchto novin , abych Vám připomněl že asi
létě 2002 se budou konat volby a bude končit
nynější zastupitelstvo. Nyní je příležitost pro
všechny občany, aby každý, kdo se cítí a ví
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Rynku.

Dětský den

Firma Chládek & Tintěra
- Vybudovat první etapu dětského
hříště.firma Rekont
2) - Dokončit projekční činnost započatou
3)
v roce 2001
- Dokončit celé dětské a sportovní
hřiště (výběrové řízení na dodavatele)
a pak už nic – volby.

V letošním roce nám na dětský den počasí
moc nepřálo, takže jsme ho měli rozdělený
do dvou víkendů.
V sobotu 2.6.2001 jsme měli již tradiční
fotbalový zápas děvčat proti chlapcům. Účast
děvčat se každoročně zvyšuje, zápas se konal
i přesto, že počasí bylo poměrně chladné, ale
nadšeným fotbalistům to ani trochu nevadilo.
Samozřejmě i letos byla velká přesila děvčat,
zápas proběhl bez zranění.
Po zápase se děti zahřály u ohně a
opečených buřtů. Stezku odvahy jsme ale pro
nepřízeň počasí odložili až na první
prázdninový víkend.
Nedělní soutěže se konaly 10.6.2001.
Letos jsme změnili místo startu závodu, sraz
byl v 9.30 hodin u Staňovic zahrady. pro děti
byly připraveny 3 trasy podle věkových
kategorií. Letos jsme závodníkům odpustili
běh po Americe, takže závod byl trochu
snadnější. Všichni se moc snažili, hlavně ti
nejmenší, pro ně byl připraven i závod na
kole a koloběžce.
Odpolední program probíhal na hřišti od
.00
13 hodin již tradičními soutěžemi, jako je
skákání v pytlích, házení na cíl, chytání ryb,
kousání koláčů, a pod.
Šárka Mrázková

Maškarní diskotéka
I v letošním roce jsme uspořádali
maškarní diskotéku V Zátiší. Ta sice začala
malým zádrhelem, kdy nám
opožděně
přijelo objednané občerstvení, ale po hodině
čekání, jsme se přece jen dočkali.
Velmi pěkné masky byly jak z řad dětí,
tak i dospělých. Masky byly vyhodnoceny ve
čtyřech kategoriích. Mezi maskami jsme
mohli vidět vodníky, princezny, hejkala,
námořníka, kuchaře a spoustu jiných
nápaditých masek. Diskotéka pokračovala až
do půlnoci, hudbu k tanci nám pouštěl pan
Zajíc.
Na Dětském dnu a akcí tomu podobných,
je nejlépe vidět, jak nám děti v naší vesnici
odrůstají, ty které se ještě loni vozily
v kočárku už pobíhají po hřišti a mám radost
i z toho, že ani ty odrostlejší se nestydí jít
s námi na maškarní diskotéku a stezku
odvahy nebo jet do Liberce na bazén.
Určitě každý rok navíc, kdy se cítí dětmi
a kdy se z těchto věcí dovedou radovat, je
jim k dobru a nás to může jako rodiče jenom
těšit.
Na příští rok by se mi líbilo uspořádat
akci „Miss Dobříně 2002“, ne však
v kategorii děvčat, ale uskutečnit soutěž
„Miss maminka Dobříně“ a to spolu s dětmi.
Mladých hezkých maminek tu máme určitě
dost, ale konání této akce by samozřejmě
záleželo na jejich odvaze a chuti se této
soutěže zúčastnit.
A že k tomu odvaha je potřebná by nám
potvrdila děvčata, která se této soutěže
zúčastnila předloni.
Samozřejmě děkujeme všem sponzorům,
kteří nám na tyto akce přispívají.
Šárka Mrázková

Stezka odvahy
Na přivítání prázdnin jsme se sešli s dětmi
u Barcíků, pod Vrškem, u táborového ohně,
který byl ukončen stezkou odvahy vedoucí
hájem. Cestou děti mohly narazit na Bílou
paní a spoustu jiných strašidel, které pro ně
ochotně připravili jejich rodiče a kamarádi.
Šárka Mrázková

Výlet do Liberce
Dne 4. listopadu – v neděli – vyrazily
dobříňské děti do města pod Ještědem –
LIBERCE. Ty nejmenší sebou vzaly svoje
maminky, aby návštěvu v plaveckém areálu a
zábavním parku BABYLON lépe zvládly.
Výlet se stejným cílem pořádal dobříňský
obecní úřad již loni v květnu, a protože jím
byly děti doslova nadšeny, rozhodl se jim
letos přání opětovné návštěvy vyplnit.
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Zájezdu se zúčastnilo 39 dětí a 8
dospělých. Jediná změna oproti loňsku byla
v tom, že jsme letos zavítali do zbrusu
nového AQUAPARKU, který byl teprve
nedávno slavnostně zprovozněn. Loni jsme
s dětmi navštívili běžný plavecký bazén.
Zařízení i nabídka atrakcí v zábavním parku
BABYLON byla totožná s nabídkou loňskou.
V AQUAPARKU nechyběly tobogány
nejrůznější délky i stylu, ty méně odvážné
děsil tobogán „Černá díra“, který vypadal pro
nezasvěcené opravdu hrozně a nebezpečně.
Samozřejmě naše starší děti jezdily převážně
v něm, naštěstí bez jakýkoliv kolizí nebo
dokonce úrazů. Nechyběly zde ani vířivé
bazénky, parní lázeň, sauna, solárium,
posilovna, bar s občerstvením a posezením,
protiproudy ve velkém bazénu.
Vodní dovádění zde bylo opravdu
různorodé. Jsme rádi, že jsme ho mohli tolika
dětem umožnit a že výlet proběhl bez větších
problémů.
Pro obyčejného smrtelníka je návštěva
v tomto zařízení nákladnou záležitostí,
protože se vstupenka pohybuje až kolem
240,-Kč; do centra Babylon je to dalších 60,Kč. Naše dítě platili každé 50,-Kč, zbytek
uhradil OÚ ze svého rozpočtu; ze svého
rozpočtu zaplatil také autobusovou dopravu.
Byl s námi jako již tradičně pan Jiří Voleman
ze Štětí.
Pokud bude o tuto akci takový zájem jako
dosud, uspořádáme v budoucnu určitě
návštěvu další.
Hanka Kubizňáková

Firma Karel Klinger – vodní zdroje
Zasíláme Vám předběžné informace o
znečištění vody v DP Dobříň.
První vzorky plovoucí tmavě fialové
hmoty a písku na pláži jsme na základě
telefonické výzvy odebrali dne 5.11.2001.
Vzorky analyzovala laboratoř Vodních
zdrojů, a.s. Výsledky analýz (stanovení NEL
a kovů v sušině) nepřinesly očekávané
informace o původu znečištění a budou
součástí konečné zprávy.
Další odběry jsme uskutečnili dne
12.11.2001 v místě zastřešeného přístaviště
v jezeře. Jednalo se o vzorek tmavě fialové
hmoty plovoucí v tenké vrstvě na hladině
vody a vzorek tvořící se rezavé pěny. Týž
den jsme vzorky prohlédli mikroskopem
s vestavěným
nicolem
(pozorování
v polarizačním světle) při dvěstěnásobném
zvětšení. Zjistili jsme, že fialová hmota je
monokulturou živých organizmů, které
následně určila katedra hydrobiologie UK
jako sinice Planktohrix rubescens (viz
příloha). Tyto sinice se běžně nacházejí ve
větších množstvích v bahně dna vodních
nádrží, odkud se za příhodných podmínek
v podzimních měsících uvolňují.
Rezavá pěna, tvořící se v místě povlaku
sinic, je patrně produktem jejich výskytu.
V polarizovaném světle jsme ve vzorku
nalezli
vznikající
hojné
krystaly
anorganických látek, které jsou předmětem
dalších probíhajících chemických analýz, o
jejichž výsledcích Vás budeme informovat.
Ing. Karel Kliner, CSc.

Odpověď na dotaz ke kvalitě
vody na pískovně

majitel firmy
UNIVERSITA KARLOVA v Praze
Dne 12.11.2001 jsem prohlédl vzorek vody
kalně fialového zbarvení (asi 0,2 l) a po
zběžném prohlédnutí mohu konstatovat, že se
jedná převážně o monokulturu sinice
Planktohrix
rubescens
(dříve
rod
oscillatoria). Doměnka, že se jedná o
olejovou látku ropného původu, barvu či
elektrárenský popílek je v tomto případě
nepotvrzená.
Martin Blažo kat. hydrobiologie UK

Naši rybáři si všimli, že na vodní hladině
plave podivný film, který budil dojem o
znečištění ropnými látkami.
Na tento dotaz jsme reagovali dotazem u
vedení štěrkopískovny Holcim kamenivo a.s.
(jak se pískovna nyní jmenuje).
V krátké době jsme dostali odpověď, která je
velmi odborná. Děkujeme za tento přístup.
Otiskujeme odborné posudky, které jsou
velmi zajímavé. Původce znečištění nejsou
ropné skvrny, ale živé organizmy – sinice.
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Místa nejčastějších úniků plynu
- u plynoměru, spoje, ventily, šroubení.
Zkouší se mýdlovými bublinami.

Bezpečnostní pokyny pro
odběratele plynu
Všeobecné zásady
1. Pamatujte na to, že zemní plyn vytváří se
vzduchem výbušnou směs, která se
snadno vznítí iniciací otevřeným ohněm.
2. Dodržujte pokyny pro obsluhu a
zajišťujte pravidelný servis od odborných
firem.
3. Dbejte na dostatečný přívod vzduchu,
kde je používán spotřebič (hlavně
sporák).
4. Používejte spotřebič jen k účelu, k němuž
je určen. Je nebezpečné používat pečící
troubu k přitápění místnosti.

Kdo bydlí v drážním domku
„ Naše druhá dcera Inga se narodila se
srdeční vadou. Potřebovala nutně operaci,
kterou naše rodná země Armenie jí nemohla
poskytnout. Bydleli jsme v hlavním městě
Jerevanu a všude kolem byla válka. Spor
Arménie s Azerbajdžámem o Náhorní
Karabach. Naši zemi postihlo i zemětřesení,
které zničilo velká města, jako Spitak a
Leninakan Dodnes nejsou opravena.
Přes naše známé jsme se dostali do České
republiky, kde jsme požádali ministra vnitra
a ministra zdravotnictví o pomoc naší dceři.
Naší žádosti bylo vyhověno a naše dcera Inga
byla operována v roce 1994 v Praze Motole.
Druhým důvodem proč jsme v České
republice je strach z války a útěk před
válkou. Dovedete si představit, že třeba
několik let nejde elektřina, pořád někdo střílí,
.....
V České republice jsme střídavě bydleli v
Bratislavě, Ostravě a nakonec v Horních
Počáplech.
Zde jsme ztratili podnájem na faře v
Počáplech. Protože manžel pracuje na dráze
u posunu v Hněvicích nabídla nám dráha
prázdný domek v Dobříni. A tak jsme
v Dobříni.„ Vypráví paní Melkonjanová,
matka čtyř dcer, nejstarší je Irena, pak Inga,
Izoleta, Brigita.
V drážním domku je opravdu těsno, bydlí
zde manželé Melkonjanovi se čtyřmi
dcerami, babička a teta se synem. Počítáte
dobře 9 slovy devět lidí.
Tak co tomu říkáte, máte doma teplo,
teče Vám alespoň studená voda, máte každý
svoji postel, hospodyňky máte sporák a WC?
My nevyřešíme problémy Arménie, ale
můžeme zmírnit problémy jedné rodiny. Tím
že pomáháme druhým, pomáháme sami sobě.
Melkonjanovi pracují a nejsou bez
prostředků, přes to by uvítali, kdyby měli
alespoň na přechodnou dobu, než si koupí
nový, nějaký starší sporák a kuchyňskou
linku.

Bezpečnostní opatření při úniku plynu
- Ihned zhasněte všechny plameny !
- Ihned otevřete všechny dveře a okna !
- Ihned uzavřete všechny uzávěry
plynu, popř. hlavní uzávěr !
- Nepoužívejte otevřený oheň !
- Nezapalujte zápalky nebo zapalovače
!
- Nemanipulujte
s elektrickými
spotřebiči !
- Nepoužívejte elektrické zvonky a
telefony !
- Nekuřte !
- Varujte ostatní obyvatele domu a
opusťte budovu !
- Informujte pohotovostní a poruchovou
službu Severočeské plynárenské, a.s.,
telefonem, který se nachází mimo dům
či místo úniku !
- Poruchová služba (v pracovní době)
: Roudnice n.L.
tel.
0411/841555
- Pohotovostní
služba
(mimo
pracovní dobu) : Ústí n.L.
tel.
047/5201250
- Pokud vystupuje zápach plynu
z prostor, které nejsou přístupné, pak
okamžitě uvědomte policii nebo
hasiče !
- místo úniku plynu zpřístupněte pro
pohotovostní a poruchovou službu !
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Prosím tedy naše občany, kteří mají doma
starý elektrický sporák s troubou a vyřazenou
kuchyňskou linku s dřezem, aby mi dali
vědět. Také potřebujeme jednu kuchyňskou
baterii (rozteč 100).
Dále prosím, pokud víte o nějakém
pronájmu, třeba v Roudnici, nabídněte, nebo
dejte typ. Celá rodina nemůže bydlet
pohromadě. To chápeme . Dále věřím, že
naši občané nejen otevřou svoji ruku
k pomoci bližnímu, ale i svoje srdce a
přimete tyto nové obyvatele do své náruče.
Potom už nebude platit, že slovo Dobříň
vzniklo od slova Debř-dolina dvorec, ale od
slova - dobří lidé.
mk

způsobilo obrovskou energetickou krizi.
Navzdory kritice západu její činnost byla
obnovena v roce 1996. V roce 1992 obsadila
arménská vojska Náhorní Karabach, ležící
v Ázerbajdžánu, což vyvolalo válku mezi
oběmi zeměmi. Náhorní Karabach – první
arménsky mluvící obyvatelé. Konflikt byl
částečně ukončen až v roce 1994 za pomocí
Moskvy.
Arménie má rozlohu
29.800 km2 počet
obyvatel 3.764.000 hlavní město Jerevan
mk

Naše zeleň
V životě nás opouštějí nejen naši
blízcí, ale i matka příroda si vybírá svou
daň.
Toto se vztahuje i na monument
našeho Zátiší, který zkrášluje tento kout
obce již několik desítek let. Jedná se o
jilm, který roste za betonovým pódiem.
Strom už je přestárlý, uvnitř kmene dutý a
hrozí nebezpečí úrazu, např. ulomení
větví.
To je důvodem, proč se obec rozhodla
vyřešit vzniklou situaci, za podpory
referátu životního prostředí Okresního
úřadu Litoměřice a tento strom pokácet.
Ze Zátiší Vám sice zmizí krásný, ale
starý a nemocný strom, ovšem místo něj
bude vysázeno několik nových stromečků.
Vysazováno stromů probíhá v obci již
několik let.
P.Machulka

Arménie
je starobylá země na Malém Kavkazu
mezi Středozemím a Střední Asií. Její dějiny
začínají v 9. století, kdy arménské kmeny se
spojily kolem hory Ararat, kde podle
biblických zpráv přistála Noemova Archa.
Samostatnosti si Arméni mnoho neužili,
střídavě zem okupovali Římané, Peršané,
Arabové, Turci. V roce 1890 – 1922 byly
v Turecku uspořádány na Armény pogromy,
kde zahynulo asi milion obyvatel. Statisíce
jich Stalin deportoval na Sibiř. Arméni přijali
křesťanství v roce 301 a ve 4 století z
byzanského písma vzniklo vlastní písmo.
90% obyvatel jsou Arméni a 10% jsou
Rusové a Ázerbajdžánci. Arménie je hornatá
země s množstvím vinohradů. V roce 1988
postihlo zemi silné zemětřesení a zahynulo
zde 25 tisíc lidí. Musela být odstavena jediná
atomová elektrárna v Medzamoru, což

Hospodaření obce k 31.11.2001
(Vypracovala Blažena Nováková)
Rozpočtové příjmy
Hlavní položky
Daň příjmu FO
Daň z příjmu PO
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Odvody za odnětí zem.půdy

Rozpočet
k 31.12.2001

Výsledek
od začátku roku

216.000
100.000
528.000
8.000
5.000

657.781
429.550
733.744
10.550
9.086
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Poplatky za odnětí lesní půdy
Ostatní poplatky
Daň z nemovitosti
Splátky půjček a ost. přijaté dotace
Neinvest.dotace od krajů
Inv.dotace ze stát. rozpočtů
Ostatní invest. dotace ze stát. rozpočtu
Příjmy z pronájmu pozemků
Přípojka na vodovod
Ostatní činnost v kultuře
v rekreaci
Bytové hospodářství
Kom.sl. a územní rozvoj
Z prodeje ost. hmot.inv.majetku
Nakládání s odpady
Místní správa
Z finančních operací
U ostatních činností
Příjmy celkem
Rozpočtové výdaje
Hlavní položky
Pozemní komunikace
Na školní výchovu
Kultura
Ostatní činnost v kultuře
Zájmová činnost a rekreace
Rozvoj bydlení a byt. hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
Nakládání s odpady
Ochrana přírody a krajiny
Dávky sociální pomoci
Požární ochrana
Zastupitelské orgány
Místní správa
Ostatní čin. (peněžní ústavy)
Ostatní veř. služby
Výdaje celkem
Zůstatky účtů
běžný účet
běžný účet
termínovaný účet
Nákup hmotného majetku
Plynofikace
Lavičky 4 ks
Silnice Sokolská
Žebřík
Vývěsní skříňky

25.000
32.050
900.000
131.850

40.000

59.000
10.000
70.000
180.000
2.304.900

1.000.000
127.000
19.600
42.000
610.000
400.000
1.979.700
127.800
276.500
21.150
2.000
293.100
421.750
48.000
5.368.600

24.852
64.781
792.118
196.175
137.800
1.182.006
200.000
40.915
1.000
19.604
3.950
49.100
26.215
500.000
75.140
4.006
239.526
33.594
5.431.495

997.713
127.092
10.984
31.955
473.244
37.297
2.068.165
131.154
267.690
1.760
257.950
440.030
40.897
1.400
4.888.834

1.825.067,18
511.895,47
5.182.970,23
4.440.738,20
11.020
990.925
8.510
16.751
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Dětské Hřiště
Husí Rynek

420 000
486 829

Změna v platbě za svoz
komunálního odpadu od
1.1.2002
Na základě zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech schválilo Obecní zastupitelstvo
v Dobříni na svém zasedání dne 12.12.2001
vyhlášku o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních odpadů. Vyhláška je v plném
znění vyvěšena na úřední desce obecního
úřadu.
Co je nového při svozu odpadu. Od
1.1.2002 končí lístkový systém. Za svoz
odpadu se bude platit na každou osobu
s hlášeným trvalým pobytem v Dobříni. Cena
na 1 rok a jednu osobu je odsouhlasena
obecním zastupitelstvem na 350,- Kč na
osobu. Cena za neobydlený dům, se potom
počítá, jako kdyby zde bydlela jedna osoba.
Cena za osoby trvale bydlící se rozdělí do
dvou stejných splátek s datumem placení do
31.3. a 30.9. kalendářního roku. Cena za
neobydlený dům se platí do 31.3.
kalendářního roku. Tato částka se bude platit
na obecním úřadě.
Každému poplatníkovi bude vydána
nálepka na popelnici, která bude platit po
celý rok.

Pozor !
Jde o místní vyhlášku, proto nebude zasílána
žádná složenka. Je povinností jak každého
trvale bydlícího občana, tak i majitele
neobydleného domu splnit ohlašovací
povinnost.
Sankce
Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto
vyhláškou povinnost nepeněžité povahy
může správce poplatku uložit pokutu podle
ustanovení § 37 zákona 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků. Pro nesplnění
povinnosti peněžité povahy může správce
uložit sankci do 50 %.
Upozornění
Dle místní vyhlášky o poplatků ze psa je
termín splatnosti do 15. února kalendářního
roku. Sankce za nesplnění povinnosti
peněžité povahy rovněž tak může správce

poplatku uložit do výše 50 %. Pokud Vám
bude zaslán platební výměr za nesplnění
povinnosti, je tato částka vymahatelná a
nemá odkladný účinek při odvolání.
Čopková Jaroslava

V roce 2001 se narodili
Tomík Patrik
Kuchař Zdeněk

Zemřeli
Drobný Václav
Soukupová Marie
Růžička Jiří
Javornická Věra
Javornická Milada
Rakušanová Anetta
Mrázková Anastazie
Nejmladší občan
Kuchař Zdeněk
Nejstarší občan Černá Marta-Božena

Co bylo významného postaveno
v roce 2001
Stavby obecní:
Na jaře tohoto roku byla dokončena
plynofikace obce. Tato stavba byla
nejvýznamnější stavbou a nejrozsáhlejší
stavbou ve prospěch všech obyvatel v naší
obci.
Oprava ulice Sokolské – byla provedena v
létě .
Výstavba prvního hřiště na streetball. Bylo
postaveno na podzim roku 2001
Výstavba komunikací Husí Rynek. Byla
provedena koncem roku.

Stavby podnikové:
Pokud hodnotíme stavby co do pečlivosti,
estetiky a krásy nejlepší stavbou byla oprava
budovy čp. 122 obchodního oddělení
podniku GLAZURA a.s. Tato stavba je
ozdobou na našem katastru.
Stavby soukromé: Nejlepší stavbou byla
oprava fasády domu pana Slánského
v račické ulici. Omítka a barevné pojetí
fasády je vzorem pro ostatní stavebníky.
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