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Turnaj ve volejbale 2003
(vyhráli židáci, vepříci nebo prďolové? Co je
to Hančlův skok..)

V hospůdce „U BAČI“ …. Vy vlastně
ještě nevíte kde a co to je.. . Tak tedy
v kabinách fotbalového hřiště TJ Chemička
Dobříň si naši fotbalisti svépomocí
postavili malou společenskou místnost
s možností občerstvení. Je to moc hezká
místnost, které dali jméno „U Bači“. Zde
se konají schůze fotbalového klubu a
plánují různé akce. Je tu vždy veselo a
dobrá parta.

S jedním takovým senza nápadem, v této hospůdce, přišel Jirka Hančl. „Co kdybychom
uspořádali turnaj ve volejbalu!“
No a hned se také toho nápadu ujal. Turnaj se konal
v sportovním areálu „HŘIŠTĚ NA PILE“ a přihlásilo se do něj šestnáct tříčlenných družstev,
které losem byly rozděleny do dvou skupin.
Losování je velmi zodpovědná věc a tak jej hoši svěřili mé osobě, neboť prý na to mám
nejlepší kvalifikaci.Taky, navíc, mne poctili zapisováním výsledků. Musím říci že, nálada
byla skvělá .. už z názvů jednotlivých družstev je poznat krásnou atmosféru sportovního
zápolení. Přestože všichni ve vsi a okolí byli včas informování, diváků přišlo poskrovnu. To
je škoda, mužstva čekala na povzbuzování, skandování, nepohrdla by ani roztleskávačkami a
ono nic. Jak je to možný!? Chtělo by to ty unavené lidičky nějak zapojit do života sportu,
když už tu máme takové krásné hřiště . Díky za hezké hřiště.
Jo, to hlavní bych zapomněla - Turnaj vyhráli LACANI!
Jirka Hančl se zapsal do „knihy slávy“ nejen tímhle turnajem, ale i významným sportovním
činem hned potom. On totiž, dívaje se ze židle U Bači, jak naše děti, lehce a snadno
překonávají „velký skok“ na bruslích, kolech i prknech, zatoužil je napodobit. První pokus
s jeho skládacím kolem, dopadl mohutným drškopádem s následky v újmě na zdraví a s řadou
nespokojených výroků a šťavnatých sebehodnocení…. no a kdosi mu tam připevnil cedulku
na plot: „HANČLŮV SKOK (aby měl radost).

Všem příznivcům sportu, fotbalistům i nohejbalistům, našim dětem, nám i 15-stoletým,
také návštěvníkum „U Bači“, všem s dobrou náladou a smyslem pro humor a smyslem pro
bláznivé nápady, přeji: „ vše nejlepší do nového roku.“ A koukejte se pacholci příští rok zase
přihlásit do turnaje !
Ivana Skřivánková.
Turnaj ve volejbalu 2003 -kategorie od 15 do 100let
Hráč č.1.
Hráč č.2
Hráč č.3
Hlavička V.
Švanda F.
Svoboda R.
Burian M.
Růžička J.
Papež M.
Lacko D.
Lacko M
Lacko D.ml.
Volg D.
Suchý M.
Jeneš M.
Bidloch
Čert J.
Prcal
Černý Jarda
Pilař Jacek
Pilař L.

Název mužstva
Pivaři
Četníci
Lacani
G-tým
Božena club
Timur a jeho parta

Kubizňák
Skřivánek
Švanda
Štěfka j.
Čmejla
Skřivánek
Helcl
Znamenáček
Fidler

Prďolové
Vepříci
ESSA
KKK
Klousci
Napínáčci
Židáci
3. veteráni
Dřeváci

Rožec
Mihulka
Bouša
Trojan
Petrželka M.
Petrželka
Žid
Mrázek M.
Roháček

Bernard
Tošner
Červenka
Kocubinský P.
Černý P.
Moudrý
Kyzla
Mrázek A.
Víšek.

Co jsem ještě věděla o Dánsku? Z dětství
jsem znala Andersenovy pohádky, které se
mi nelíbily a začala jsem je shledávat
zajímavými až později. Mají skutečně co
říci. Z literatury jsem si ještě vzpomněla na
Hamleta, rytíře dánského, ale ten je od
Shakespeara. Složité je porozumět
dánskému filosofovi Kierkegaardovi a tak
to nechávám učeným hlavám.
Dánsko je země mnoha ostrovů a
fjordů. Je to upravená, čistá země,
rozkvetlá jak s láskou pěstěná zahrada.
Pohled z okna jedoucího vlaku a později i
pohledy při projížďkách na kole byly
nádherné.
Ani lidé mě nezklamali. Jsou
přátelští, řekla bych že nám jsou povahou
velice blízcí. Mají stejný humor, reagují na
podobné vtípky i jejich zábava se nijak
moc neliší. A nemohu říci, že naše rčení
„Pije jako Dán“ se mi potvrdilo. Spíše ze
zkušenosti od nás „….jako Čech“. Jsme

Ještě jednou k povodním.
(o Dánsku a naši povodni)

Letos na jaře jsem měla příležitost
zúčastnit se měsíční zahraniční stáže
v programu HOPE 2003 pořádaným
mezinárodní organizací. Program HOPE
probíhá každý rok již po několik let a je
určen pro zdravotnický management
v oboru
ekonomie,
ošetřovatelství,
lékárenství atd.
Zemí pobytu mi bylo určeno
Dánsko. O tuto zemi jsem se nikdy moc
nezajímala. Ze zeměpisu vím, že je to
nejmenší skandinávská země, rovná jako
placka a nemá žádné hory. V chytrých
knihách jsem se dočetla, že nejvyšší kopec
dosahuje neuvěřitelné výšky - 173 metry.
Také pro srovnání velikosti s naší zemí:
Dánsko je asi 1,5x menší než ČR a má 2x
méně obyvatel.
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situaci. Prostě spoušť. Nic nebylo na svém
místě. Tam, kde byly vzorně naklizené
sekretáře bylo všechno převráceno. Věci
byly poházeny bez ladu a skladu.
Nejhorší byl návrat domů pro staré
lidi. Zvláště pamatuji jednu pani nedávno
ovdovělou, jak přecházela v tom svém
domku, v ruce držela hrnek zesnulého
manžela a už ani neplakala. To, co spolu
za ta léta vybudovali, bylo pryč a
vzpomínky jakoby taky odnesla voda. Bylo
to moc smutné.
A pak všichni museli začít pracovat. Ti,
kteří nebyli postiženi povodní pomáhali
ostatním. Vystříkávali se domy od bláta,
vynášel se zcela zničený nábytek a věci,
které nebyly již k použití. Několik dní
hořel oheň za vsí, který nemilosrdně
spaloval zbytky povodní a tím mnoho
vzpomínek.
Nakonec jsme desinfikovali silnice a
obec se zdánlivě uklidnila. Teď teprve
začaly vysoušecí práce v jednotlivých
domcích.
Povídání jsem ukončila vyprávěním o
krásném vánočním koncertu, o zpívání
koled, o zapalování prskavek jako symbolu
naděje a rozdáváním zvonečků s mottem
„Jeden druhému pomáhá“. O tom jak
všichni byli opravdu šťastní, že jsme se
neopustili a stáli při sobě.
A pak jsem každému předala jako
pozdrav od nás dobříňáků zvoneček
s naším mottem a přála jim za nás za
všechny, aby pokud je někdy něco
nehezkého potká měli sílu si navzájem
pomoci.
Po vyprávění bylo chvíli ticho,
jakoby všichni tu hrůzu a poté tu
sounáležitost s námi prožili. Moji noví
známí byli dojati až k slzám. Zvonečky
byly zavěšeny v dánských domácnostech a
jejich historie se dále šířila vyprávěním.
Po měsíci, při společném setkání
všech účastníků, mi jedna mladá
Portugalka připomenula moji prezentaci a
říkala, že byla ze všech nejkrásnější. Ano,
byla opravdová, byla prožitá.

opravdu větší pijani
což dokazují i
statistiky, kdy je Dánsko ve spotřebě
alkoholu daleko za námi.
Dánové milují Prahu. Skoro
s každým s kým jsem se setkala, byl
alespoň jednou v Praze. Někteří se sem
často vracejí. O Praze mluví s nadšením.
Byla jsem hrdá, ale i zahanbená, že toho
znám o jejich zemi tak málo.
Asi si říkáte, co má tato stáž
společného s naší povodní. Už se k tomu
blížím.
Když jsme přijeli do Kodaně – 20 lidí
ze 14 států Evropy, neznali jsme se. A jak
už to bývá pořádají se seznamovací
večírky. Každý z nás si měl připravit 5 – 8
minutovou prezentaci v angličtině – píseň,
scénku, cokoliv čím představí svoji zemi. I
naši dánští hostitelé byli připraveni.
A protože můj pobyt v Dánsku navazoval
na dobu, kdy jsem byla ještě plná dojmů
z povodní, zvolila jsem toto téma jako
prezentaci. Dánové neznají takové
povodně.
Díky
jejich
ostrovnímu
uspořádání a malému počtu řek se s nimi
nesetkali. Zato znají divoké moře, prudký
déšť a lomcující vichry.
Začala jsem vyprávět o souboji lidí
s přírodou – vodou. O tom, jak pohroma
spojila lidi v naší obci ke společným
pracím, jak stavěli hráze proti vodě, které
ale nevydržely a voda se hnala dál a dál a
stoupala a stoupala. O tom, jak lidé
nevěřili, že voda dosáhne takové výšky a
v ulicích místo procházení budou jezdit na
loďkách a koukat se přes vysoké ploty do
zatopených zahrad. Co hrůzy jsme prožili,
když se začaly zatápět první rodinné
domky a voda bezohledně stoupala výš a
výš. A jaký to byl podivný klid, když byla
polovina obce pod vodou. To již nešla
elektřina, jen děsivé ticho plné napětí se
usadilo ve vsi. A najednou - hurá. Voda se
zastavila, kulminovala. Všichni se radovali
a z každého spadlo to zničující napětí. Ale
to jen na krátkou chvíli, protože pro ten
okamžik nikdo nedomyslel, co na něho
doma čeká. Úsměvy zmrzly, když vstoupili
do svých obydlí. Našli tam jen bláto,
nepořádek. Není slovo, které by vystihlo

Ludmila Nováková
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Věřím , že tak , jako jsme se naučili
odvážet odpad a nepotřebné věci do
kontejnerů , tak se určitě také naučíme
zatápět a topit , bez toho , abychom dusili
své okolí, nebo samy sebe . Přiznávám , že
to vždy nejde , ale každé zlepšení , byť
maličké , bude vítáno .
Věřte , vyplatí se to !
Blanka Barcíková

Místní lidová knihovna
Všichni čtenáři jsou nyní bez
možnosti vypůjčit si knihy v Místní lidové
knihovně v Dobříni. Důvodem je nutnost
investovat získané peníze do opravy bytů
po loňských povodních.
Nové prostory pro knihovnu
vyžadují také investice, které již
s povodněmi nesouvisí. Proto prosím své
čtenáře o trpělivost a věřím, že během
prvního pololetí příštího roku bude tento
problém vyřešen.
L. Nováková

Život s domácími zvířátky.
(chovejme domácí zvířata, ale mějme k ním i
cit)

V naší obci vlastní již téměř každý občan
psa nebo kočku. Prosím naše spoluobčany,
aby se společně se mnou zamysleli nad
jejich životem a hlavně nad jejich
reprodukcí. Ačkoliv nikomu nic zlého
neudělali, pejsků jsou plné útulky a některé
kočičky končí bezprizorně na ulici, v poli
či v lese. Každé domácí zvířátko potřebuje
péči člověka, má své specifické potřeby a
každý by si měl před jeho pořízením
zodpovědně rozmyslet, zda je ochoten a
zda je v jeho silách tyto potřeby mu řádně
zajistit. Je to živí tvor, který vnímá bolest,
teplo,hlad, pohlazení či vlídné slovo stejně
jako člověk s tím rozdílem, že je vůči
němu úplně bezbranné a na něm závislé.
Rozhodně by si ho neměl nikdo pořizovat
jako hračku pro děti.I když soužití
domácího zvířete s dítětem je pro dítě
velice prospěšné. V tomto případě musí být
zvíře partnerem
dítěte, které se učí
ohleduplnosti k živých tvorům. Je
prokázáno, že takové dítě téměř netrpí
alergiemi.
Samozřejmě je nezbytné zvíře pravidelně
odčervovat a každý rok nechat očkovat.

EKOLOGIE - pojem , slovo , které
známe , ale ne vždy mu rozumíme .
Představme si: sobotní odpoledne ,
sluníčko svítí , větřík pofukuje . Je
prosinec , ale ideální čas na procházku ať s
kamarádem , či s rodinou , či s psíkem .
Krásná idyla , ale jen do té doby , než
dojdeme k domu , kde kouří ne čmoudí ne dýmá komín . Kouř se valí a majitel se
pěkně vyhřívá ne na sluníčku , ale u topení
.
I náš dům je vyhříván topením , někdy
plynovým , ale většinou přikládáme dřívím
a uhlím - zatím je to o něco levnější a
výhřevnější .
Udělejme si v každé rodině kouřový test
:
1. Žena vypere prádlo.
2. Žena pověsí prádlo na dvorek.
3. Muž zatopí v kamnech.
4. Komín buď čadí nebo ne.
5. Žena prádlo sebere.
6. Co se stane?
--------------------------A) Žena si zhluboka přivoní .
B) Žena hubuje muži , proč ten komín tolik
kouří .
Gratuluji tomu , kdo může zvolit odpověď
A).
My ostatní , kteří pečujeme zatím jenom o
své auto, o vzácný porcelán a o své osobní
věci , zamysleme se . K čemu asi po světě
již od pradávna chodili kamnáři a
kominíci?

Bohužel i v naší obci se najdou tací
spoluobčané, kteří nechtěná koťata dokáží
vyhodit do pole, lesa nebo ani radši nechci
vědět kam jinam. Přitom již z názvu
"kočka domácí" by měl každý vědět, že
toto zvířátko žije již odnepaměti s
člověkem, který se o něho stará. Kočky,
které žily v lese se nazývaly "kočky
divoké" a ty právě proto, že ve volné
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přírodě nenašly dostatek potravy, již dávno
vyhynuly. Domácí kočky, ať již ochočené
či neochočené, kterých se člověk zbaví
zanecháním v přírodě, jsou odsouzeny k
pomalému umírání hladem a zimou. Je to
opravdu
nelidské
počínání
vůči
bezbranným čtyřnohým tvorečkům. Ale i
přímo v naší obci je spousta kočiček, které
sice mají své majitele nebo alespoň
původně ho měli, ale přesto bohužel trpí
hladem a o teplém pelíšku k odpočinku ani
nemluvě. Je žalostný pohled, když taková
zvířata se přímo vrhají na zbytky, které
dostávají slepice.

poskytnout slevu.
Není to sice málo, ale za starosti, které
odpadnou řádnému majiteli zvířete, to jistě
stojí.
Je pravdou, jak uvádějí některé výzkumy,
že domácí zvíře má pro člověka léčebný
účinek. Z vlastní zkušenosti neznám lepší
lék proti stresu než je hlazení vrnícího
sametového kožíšku nebo po úmorném
pracovním dni radostné vítání vrtícího
ocásku. Je velice příjemné zjištění, že i u
nás v obci se najdou občané, kterým není
lhostejný osud nejen jejich zvířátka, ale ani
osud těch opuštěných.

Právě v zimě je nejvhodnější doba pro
kastraci. Je to trvalý zákrok a Vaše
kočička či pejsek se nebude dále
rozmnožovat. Taková kastrovaná kočka je
stále bezstarostně hravá, drží se kolem
svého obydlí a není zužovaná věčnými
porody. Kastrovaný kocour se více drží
doma, neúčastní se kočičích rvaček, bývá
mohutný a je z něho ohromný mazel. Obě
pohlaví, zvláště ty dobře živené, které jsou
v dobré fyzické a psychické kondici, po
kastraci chytí daleko více myší, neboť je to
pro ně jejich hravá přirozenost. Špatně
živené a vysílené kočky jsou mnohem
náchylnější ke kočičím onemocněním a tím
se jejich šance na ulovení stejného
množství myší snižuje.U kastrovaných psů
je
výhodou
to,
že
neutíkají.
Nejdůležitějším přínosem kastrace pro nás
lidi by mělo být vědomí, že se jako
majitelé
vykastrovaných
zvířátek
nebudeme
již
více
podílet
na
rozmnožování dalších nešťastných mláďat.

Dále bych se chtěla zmínit o pejskovi,
který byl vyhozen na katastru naší obce,
zřejmě na silnici do pískovny a to údajně
již v měsíci srpnu.Jedná se o německého
ovčáka, světlé barvy, který je velice plachý
a již hodně vyhublý. Pevně věřím, že se ho
podaří chytit a umístit v Psím domově
Řepnice. Za tak špatný osud, který mu
člověk nastolil, by si to moc zasloužil.
Na závěr bych chtěla popřát všem
spoluobčanům
krásné
a
pohodové
vánoční¨svátky
a
jejich
domácím
zvířátkům plné misky a hodně lidského
tepla.
Milana Petrásková

Milé děti, drazí puberťáci !
(mravoučný a výchovný článek, který potěší )

Jistě nikdo z Vás nepřehlédl nově
vybudovanou zastávku a pódium v Zátiší.
Tato akce stála nemalé finanční prostředky
a úsilí. O to víc je mi líto, když přijdu do
zastávky a vidím otlučené zdi, na zemi
krabičky a nedopalky od cigaret, nemluvě
o pódiu, kde se někteří odvážlivci
neohroženě procházejí po dřevěném
zábradlí. Myslím, že hřiště Na Pile nabízí
dostatek vyžití, než posezení v autobusové
zastávce. Byli bychom moc rádi, kdyby
jste se spolu s námi snažili naší obec
vylepšovat a chránit a vzali si za své to, co
se právě vybudovalo. Nikdo z Vás se určitě
doma ke svým věcem takto nechová.
Šárka Mrázková

Kastraci provádí každé veterinární
zařízení po předchozím objednání.
Nejbližší veterinární ordinace je na
Bezděkově, v ulici Dobrovského (u
mateřské školy). Ordinační hodiny jsou
po-pá od 10,00 hod. do 17,00 hod., so
10,00-13,00 hod., ne 13,00-17,00 hod.,
tel. 416841050. Kastraci koček zde
provádí za 600,- Kč,kocourů za 300,- Kč,
cena kastrace psů je dle jejich velikosti.
Za vykastrování více koček lze
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Hezký a ve zdraví prožitý nový rok přeje
všem váš spoluobčan a rodák naší obce.
M.P.

Slovo k zamyšlení na konec a
začátek roku.

Zpráva pozemkové komise

Postavme se na malou chvíli na břeh naší
řeky a sledujme, jak voda tiše přichází a
tiše odchází. Stává se někdy, že přichází
bouřlivě a nadělá mnoho škod a po krátké
době zas tiše odchází.
Tak rozdílně přicházejí i odcházejí dny
našeho života. Mají někdy tichou a někdy
zas bouřlivou náplň a než se nadějeme
přijde účtování, které může být
uspokojivé,nebo lítostivé,co jsme ve svém
životě mohli a neudělali. Pak jen odchází
do tichosti a nevrací se více zpět, jako
voda v naší řece. Tak je to i s životem a
děním v naši malé obci.
Po celá dlouhá desetiletí,ti kteří stáli
v odpovědném postavení a snažili se
podle svých schopností a možností
vytvářet hezké prostředí pro prožití
našeho života v naší hezké obci " upřímné
díky jim" Kdo ale chce vidět, vidí
vynaložené úsilí, aby naše obec přinášela
užitky a uspokojení pro všechny věkové
generace.
Kdyby byla však vymalovaná, jako
z pohádky a bylo tu cítit mezilidský
chlad a dokonce nepřátelství, k čemu by to
bylo!
Hezké mezilidské vtahy, toto je oblast,
kterou sebelepší zastupitelstvo s obětavým
starostou nevybuduje.
Proto se obracím na každého z vás, kteří
jste občané naší hezké obce! Vynaložte svá
úsilí k narovnání případných narušených
rodinných vztahů, možných sousedských
neshod a buďme ochotní podat svou ruku k
nápravě a usmíření .
Spojme to hezké to co v naší obci je s
hezkými vztahy, aby naše hezká obec byla
nejen navenek, ale s hezkými vztahy
uvnitř. Pak poznáme, že i náš společný
život bude hezký a radostný .
Chtěl bych vám, závěrem uvést slova
básníka k zamyšlení:
Jedno slovo laskavé,nebo vřelý ruky stisk,
stačilo by k nápravě a ty bys měl z toho
věčný zisk. !

(Každé stavební činnosti předchází vyřešení
majetkoprávních vztahů)

Pozemková komise provedla v
letošním roce prověření majetkových
vztahů k pozemkům v katastrálním území
naší obce. Jasně definované vlastnictví
pozemků je základním předpokladem pro
všechny uskutečněné nebo plánované
stavby a opravy financované z rozpočtu
obce. Z této prověrky vyplynulo několik
úkolů pro další období.
Pokud jde o ukončenou výstavbu, je
třeba zejména o dořešit majetkové vztahy k
pozemkům v Zátiší, které se staly součástí
opravených chodníků a komunikací a k
obecním pozemkům v Zahradní ulici, které
jsou zaploceny jako součást soukromých
zahrádek.
Aby bylo možné pokračovat v dalším
rozvoji naší obce, tedy ve výstavbě nových
komunikací, opravách těch stávajících
apod., je třeba zajistit vlastnictví obce k
dotčeným pozemkům, na kterých je
plánována další výstavba nebo opravy.
Mezi plánované akce patří zejména:
• zprůjezdnění
ulice
Zahradní
směrem k Labi
• oprava komunikací v ulicích Pod
kanálem a Sluneční
• výstavba chodníku z Račické ulice
ke hřbitovu na levé straně (z
pohledu od Dobříně) stávající
komunikace
• odkoupení
okrajových
částí
komunikace v Račické ulici a jejich
osázení zelení.
Na řešení majetkoprávních vztahů k
pozemkům spolupracujeme s realitní
kanceláří Dr. Blažeje, který pro nás
zajišťuje zejména potřebnou dokumentaci
a informace z katastru nemovitostí a
dalších evidencí, korespondenci a jednání s
vlastníky pozemků a následně i smluvní
dokumentaci k jednotlivým případům
(odkup, pronájem apod.) a kterému
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působností k výkonu řízení, t.j. Roudnice
n.L.
Naše zastupitelstvo se na svém zasedání
dne 5.2.2003 rozhodlo ponechat si tuto
komisi
ve
své
správě.
Zároveň
zastupitelstvo rozhodlo výkonu komise,
jako komise jmenovaná starostou ( ne
volbou jako ostatní komise obecního
zastupitelstva).
Podmínkou
pro
správnou
akceschopnost komise je vedení komise
předsedou s odpovídajícím vzděláním.
Zastupitelstvo proto jmenovalo předsedou
Dr. Blažeje a členy komise pana
Machulku, Gabriela, Ing. Hanzlíka a paní
Novákovou.
(Později
rozšířilo
zastupitelstvo o všechny zbývající členy
zastupitelstva vyjma starosty a zástupce.)
Složení komise je tříčlenné . Potud o
vzniku komise. Co to však znamená po té
lidské stránce. Osobně se zřízení
přestupkové komise nemám vůbec radost.
Tímto se dostává do rukou obce celkem
„nebezpečná zbraň“, která lze přirovnat
k tzv. vesnickému soudu. Členové komise,
dostávají mzdu za výkon v komisi, protože
to dělají ve svém osobním volnu. Předseda
komise má uzavřenou smlouvu o dílo
s naší obcí o vedení přestupkové komise.
Od roku 1989, co jsem na úřadu, jsem
takovou komisi nepotřeboval. Vždy jsem
měl zásadu- zaťukat na okno a vyřešit vše
smírem, odpuštěním, i když to ne vždy se
povedlo. Tento smír má totiž jednu výhodu
a tu, že po vyřešení takového problému
sousedé většinou najdou k sobě cestu.
Zatím, co po procesu komise přestupková
udělí pokuty, strana, která nebyla
vyslyšena, zatrpkne a ještě více bude
nenávidět stranu druhou.
Starosta ani zástupce nesmí zasahovat
do pravomoci komise. Pokud se tedy
odvoláte k přestupkové komisi, počítejte
s tím, že téměř vždy uloží finanční pokutu.
Většinou to bývá minimálně 500kč. To se
Vám nebude líbit.
Moje rada je tedy taková, naučme se
řešit problémy sami, bez komise, naučme
se tolerovat, odpouštět si, naučme se
předcházet konfliktům. Čas od času

bychom rádi poděkovali za jeho užitečné
rady a pomoc.
Ing. Iva Vosáhlová

Chodník do Roudnice…
(výsledek dobré spolupráce mezi sponzory
a státní samosprávou)
Proč by se nemohl opravit chodník od
závodu Hensel k železničnímu přejezdu?
Jenže on není náš. Je na roudnickém
katastru. Chodí tam nejen naši občané, ale i
zaměstnanci obou velkých firem.
Při vhodné příležitosti jsme se dohodli
s ředitelem Roudnických městských služeb
panem Ing. Martinem Chudobou-sežeňte
peníze a není problém. Další návštěva se
konala v příjemném duchu se starostou
města Roudnice panem Kubínkem a jeho
zástupcem panem Šrytrem. Výsledek byl
zhruba shodný. Pomožte nám pomozte
sehnat peníze, my se postaráme o realizaci.
Díky
dobrým
sponzorům
podniku
GLAZURA a HENSEL se to podařilo,
navíc z prostředků města Roudnice n.L.,
protože něco málo ještě chybělo, byl
přidán zbytek a bylo to…
Naše obec vedla jednání se sponzory a
zajistila organizaci a stavební dozor. Je to
velmi dobrý příklad dobrých sousedských
vztahů, nejen mezi velkým městem a
malou obcí, ale i mezi podnikajícími
subjekty na obou katastrech. Chodník se
realizoval o prázdninách a dobře slouží
všem občanům. Děkuji Vám všem.
-mk-

Ustanovení přestupkové
komise
(od února roku 2003 jsou řešeny přestupky
v naší obci, pro nás i pro jiné obce, které
s námi uzavřely smlouvu o výkonu přestupkové
komise)

V souvislosti se zánikem okresních
úřadů musí naše obec plnit povinnosti ze
zákona 128/2000 Sb. o uzavření
veřejnoprávní
smlouvy
o
výkonu
přestupkové komise úřadu s přenesenou
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někde jinde a Policie ČR postoupí
přestupek k naší komisi. V současné době
již mnoho takových přestupků evidujeme
a řešíme.
-mk-

ujistěte souseda, že je vše v pořádku a
podobně. Pokud ne, vymyslete způsob jak
mu to říci…
Jiná situace nastává, kdy na našem
katastru je spáchán přestupek nebo občan
trvale bydlící v naší obci udělá přestupek

HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 10. 2003
(Vypracovala Vladimíra Šimůnková, finanční komise)
Schválený
rozpočet

Výsledek
od začátku roku

Rozpočtové příjmy
Daň z příjmu fyz. osob
796.000
901.386
Daň z příjmu práv. osob
552.000
548.885
DPH
850.000
755.690
Správní poplatky
30.000
17.040
Odvody za odnětí zem. půdy
9.000
9.087
Poplatky za odnětí lesní půdy
55.000
24.852
Poplatek za likv. komunál. odpadu 160.000
164.694
Poplatek ze psů
5.100
5.300
Popl. za užív. veř. prostr.
10.000
350
Popl. z ubyt. kapacity
500
496
Popl. za prov. výh. hrací přístroj
49.000
33.593,90
Daň z nemovitostí
1.020.000
777.877
Splátky půjček od obyv.
220.000
200.000
Neinv. přij. dot. z vš. pokl.stát. rozp. --13.738,90
Neinv. přij. dotace ze stát. rozpočtu
6.000
5.000
Ostatní neinv. dotace ze stát. rozp.
--183.391
Neinv. převody z Národního fondu
--7.866.826
Neinv. přij. dotace od krajů
--512.982
Ochrana přírody a krajiny
--10.000
Dávky soc. pomoci
--17.480,90
Příjmy z pronájmu pozemků
35.000
36.016,50
Příjmy z prodeje dřeva
350.000
590.966
Přípojky na vodovod
3.000
--Příjmy v zál. kultury
--25.000
Pronájem bytů
59.000
49.527
Komunální sl. a územní rozvoj
3.000
17.766
Postupný prodej plynovodu
767.000
767.000
Záležitosti civ. připravenosti
--51.236
Reg. a místní správa
206.000
209.101,10
Úvěrové financování
80.000
67.452,41
Ostatní činnosti
--4.088,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem
5.265.600
13.866.823,66
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Schválený
rozpočet

Výsledek
od začátku roku

Rozpočtové výdaje
Obnova lesa
30.000
11.000
Pozemní komunikace
2.383.200
8.092
Silniční doprava
--4.318,80
Pitná voda
--22.197,40
Na školní výchovu-na dojíždějící ž. 86.000
132.600
Kultura
24.700
13.536,20
Sdělovací prostředky
--14.006,40
Ostatní činnost v zál. kult.
32.000
54.148,80
Zájmová činnost
119.000
28.948,30
Rozvoj bydlení
520.000
125.728
Komunální služby
250.000
124.718
Ostatní činnost v obl. bydlení
--250.000
Nakládání s odpady
241.700
276.855,60
Ochrana přírody a krajiny
173.000
259.454,30
Pečovatelská služba
--29.632
Ostatní soc. péče
--1.623.730,99
Ostatní zál. civ. připravenosti
--10.993.980
Požární ochrana
271.000
27.050
Zastupitelské orgány
362.000
255.548,90
Místní správa
753.000
616.934,60
Výdaje z úvěrového financ.
--790
Ostatní činnosti
20.000
8.600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem
5.265.600
14.881.870,29

Zůstatek běžného účtu k 31. 10. 2003 činí =5.616.287,39Kč - z toho je 743.431,Kč určeno na obnovu bytového fondu pro občany postižené povodní

Obnova Zátiší a Horovy ulice
Dotace z Fondu solidarity EU
Dotace z kraje (DPH)
Celkem

11.589.239,579.463,12.168.702,-

Oprava obecních bytů v lihovarnickém statku
Dotace z Fondu reprodukce majetku
Obec - spoluúčast
Dotace z Fondu obnovy Ústeckého kraje
Obec – spoluúčast
Dotace – povodně
Obec – spoluúčast
Celkem

2.000.000,855.690,788.044,380.162,200.000,86.000,4.627.752,- - z toho - dotace 2.988.044
- obec 1.639.708
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Místní poplatky
(Prosím pozorně přečtěte!)

Vzhledem k novele zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích účinné od 1.1.2004
schválilo zastupitelstvo obce Dobříň obecně závazné vyhlášky platné od 1.1.2004.
Změny, které tato novela přináší :
Místní poplatek ze psa – předmětem poplatku je pes starší 3 měsíců. Poplatek ze psa platí
držitel psa. Držitelem psa může být jiná osoba než jeho vlastník. Držitel musí mít v obci
trvalý pobyt. Sazba poplatku, jak schválilo OZ , činí 100,- Kč za jednoho psa (nejvyšší
hranice tohoto poplatku je dle zákona 1.500,- Kč za jednoho psa a rok). Za dalšího psa je
poplatek 150,- Kč. Počet psů nelze vázat k jedné osobě, žije-li ve společné domácnosti více
osob. Poplatek za psa se hradí do 15.2.2004.
Užívání veřejného prostranství – veřejným prostranstvím jsou veškeré plochy přístupné
každému bez omezení bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Pro krátkodobé používání
činí sazba za každý i započatý m2 a každý i započatý kalendářní den 25,- Kč.
Místní poplatek za odstraňování komunálního odpadu – poplatek na rok 2004 se
stanovuje z nákladů roku 2002 a počtu obyvatel k 30.11.2003. Náklady na provoz
odstraňování komunálního odpadu vzrostly během roku o 100 tisíc Kč. Vzhledem k tomu
rozhodlo a schválilo OZ rozdělení vzrůstu nákladů jednou polovinou na obyvatele a 2.
polovinou na obecní úřad. Poplatek za odstraňování komunálního odpadu na jednu osobu na
rok 2004 činí 400,- Kč. Uhrazení tohoto poplatku je stejné jako minulé roky, to znamená do
30.4.2004 je nutno zaplatit polovinu částky to je 200,- Kč na osobu (samozřejmě je možno
zaplatit i za celý rok), druhou polovinu je nutno zaplatit do 30.9.2004. Nálepky na popelnice
z r.2003 platí do konce ledna 2004. Od února je nutno vylepit nové nálepky, které platí pro
rok 2004. Tyto nálepky si vyzvedněte na obecním úřadu během měsíce ledna.
Prosím, aby si každý uvědomil, že obecně závazná vyhláška upravující místní poplatky obce
je daňovým předpisem, který směřuje k řádnému splnění poplatkových povinností. Podstatně
se v zákoně změnilo sankční opatření, neboť nová úprava stanovila při nezaplacení poplatku
zvýšení tohoto poplatku platebním výměrem až na trojnásobek .
Čopková

V přízemí je byt 3+1 a byt 2+1
s příslušenstvím, v prvním patře byt 3+1
s příslušenstvím. Do těchto bytů se po
rekonstrukci vrátí stávající nájemníci.
Vzhledem k tomu, že na další
rekonstrukci nemáme finanční prostředky,
tak další obecní byty v nejbližší době
nebudou. Touto informací bych chtěla
předejít případným dotazům týkajících se
možnosti
získání
obecního
bytu
v Lihovarském statku.
-šm-

Rekonstrukce bytů v Zátiší čp. 13
V současné
době
se
dokončuje
rekonstrukce bytů v Lihovarském statku
čp. 13. Podle zpracovaného projektu by
v této části mělo být 5 bytů. Vzhledem
k vysokým finančním nákladům budou
opraveny pouze 3 byty. Dále je provedena
výměna
střešní
krytiny,
oken
a
vybudována čistička odpadních vod.
Celková výše rekonstrukce bude činit
4.600.000,- Kč. Na tuto rekonstrukci jsme
získali dotaci ve výši 3.040.000,- Kč,
zbytek je hrazen z rozpočtu obce.
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Různé :
-

při oslavě v Zátiší se nám ztratil stříbrný tác, pokud ho někdo omylem odnesl domů,
prosím, vraťte jej na obecní úřad
prosíme naše občany, kteří vlastní obecní videozáznam z oslavy Josefa Hory, aby jej
vrátili. Prosíme náhodného majitele případného soukromého videozáznamu tohoto
programu, zdali by nám jej nepůjčil k vytvoření kopie do archivu děkuji.
zkratka pod články:
-mk- autor: Kvintus Miroslav
-šm- autor: Šárka Mrázková

Autorem této krásné kresby je Terezka Jikovcová:

Vánoční koncert se koná 23.prosince od 17.00 v novém
Zátiší. Jste všichni srdečně zváni.
Vezměte sebou teplé oblečení, teplé boty a vy starší deku, na kterou si
můžete sednout, nebo se s ní přikrýt,aby jste s námi vydrželi až do
konce.
11

Něco málo o dětech:
Statistka obce Dobříň 2003

Když se podíváte na statistiku počtu
narozených dětí za minulé roky, letošní rok
je
přímo
rekordní.
Narodilo
se
neuvěřitelných devět dětí. To je ovšem
moc dobré. Mladé rodiny chtějí mít děti,
nemají strach že jejich domácí ekonomika
na to nebude stačit, i když ji nelze v
žádném případě podceňovat a brát na
lehkou váhu. Pokud jsou děti malé, není to
tak hrozné, občas se dá po někom něco
zdědit, nebo pomůže hodná babička a
dědeček. Jakmile však děti dorostou a
chtějí studovat, třeba daleko od domova,
nebo na prestižní škole, pak je to horší.
Důvodem, proč je tolik dětí je možná i
to, že se více mladých rodin se vrací do
naší obce, protože se jim tu líbí, nebo že by
to bylo tím, že vloni při povodni byl příliš
dlouho vypnutý proud?
Ať už je to jak chce, jedno je jisté že z toho
máme radost. Chceme tyto děti jaksepatří
do obce přivítat. Stojíme o ně a chceme se
jim věnovat.
V nově postavené „hasičárně“ vznikla
v prvním patru hezká místnost, kde lze
pořádat malé akce jako je přivítání nově
narozených dětí. Nechceme to dělat „po
pionýrsku“ , ale vnést do toho něco navíc a
to je skutečný zájem o děti. Kolíbku, kde
byly kdysi děti foceny už nemáme. Ostatně
některé děti už tak povyrostly, že by nám ji
asi hodily na hlavu.
Vítám proto každý zájem o práci
s dětmi. Víte sami kolik různých akcí se
v obci koná již tradičně a nové přibývají.
Jsem rád, že je to zejména sport a to třeba
nohejbalový turnaj, nebo fotbal dětí a
mládeže TJ.Chemičky Dobříň, který
podchytil zejména ty starší kluky. Kluci se
totiž velmi málo se dají zapojit do jiných
akcí.
Velkou radost mám z dvou skupin
zpívajících děvčátek, které vede a učí
Lenka Vávrová . Uvidíte je na vánočním
koncertu.
-mk-

Počet obyvatel
…….… 487
Dospělí
……….. 422
děti
….…….. 65
muži
..……… 235
ženy
………… 252
Ø věk
muži …….. 38,50
ženy ……… 41,69
Zemřeli : Fiala Otto
Košťál Jaroslav
Havlíková Anna
Mika Josef
Černá Marta
přistěhováni
……….12
nezaměstnaní listopad …..35
Nejstarší občan:
Šauerová Ludmila …. 90 let
Narodili se: Henych Jan
Moravcová Klára
Bajerová Monika
Krogner Jaroslav
Tošnerová Kateřina
Honková Tereza
Marcin Jakub
Dýrynk Lukáš
Balog Marek
Významné stavby v obci:
Stanice civilní obrany (hasičárna),
nové Zátiší, nové podium,
autobusová čekárna, nová křižovatkaNáves, chodník přes můstek u
Machulků, asfaltový povrch
průtahové komunikace, 3 byty
v lihovarském statku č.p.13+střecha,
chodník do Roudnice n.L.(Henselpřejezd)
Nové fasády:
čp. 125, 93, 52, 46, 67, 54, 158
Nové fasády dle návrhu architektky
Ing. Arch. Richterové: 11, stanice
civilní obrany (hasičárna ), aut.
zastávka,
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