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Děkuji a přeji ti!
Tento název není vybrán náhodně, to proto,
že je třeba dát našemu koncertu nějaký
název, ale k tomu názvu se váže jedna
myšlenka, která mi leží delší dobu v hlavě.
Celý rok vstřebáváme různé informace,
kterými
se jakoby plníme a to tak
intenzivně, jak mohutně sledujeme sami
sebe, společnost kolem a zprávy které nám
servíruje tisk a televize. Taky po pořadech
Občanské džudo, Na vlastní oči a Černé
ovce a další a další zažíváte ten pravý klid a
pohodu, chce se vám víc žít a radovat se?
…né …tak co s tím?
Myslím že konec roku je dobrá příležitost
něco změnit. Každý jsme v tuto dobu více
pozitivně naladěni a tak zkusme sáhnout

do svého srdíčka docela na dno, zdali tam
přece něco nebylo v tom roce 2004
krásného. Zkusme vytlačit všudypřítomné
špatné zprávy, kterými nás krmí a nechme
tam rozplynout myšlenky o tom, jak jsme
třeba vypěstovali v létě krásná rajčata,
květiny za oknem, vychutnejme znovu
zázrak zrození vašeho dítěte, uzdravení
nohy, setkání s hodným člověkem nebo
vzpomínka na mile se smějící vaši oblíbenou
bankovní úřednici.… Myslíte že o tyhle
zprávy bude stát tisk a televize? Jistě že ne,
ale moc o to bude stát ten, kterého se to
týká. Buďme za tyto zprávy vděčni a hlavně
to řekněte těm, kterých se to týká, obdarujte
třeba něčím nepatrným..
Druhá polovina hesla doplňuje to předchozí.
Celý rok se snažíme něco získat či urvat pro
sebe, svoji rodinu, svoji firmu apod.
Kolikrát jsme si za rok potichu řekli“
kdybych tak měl… kdybych tak vyhrál…ten
se ale má…“ Všechny cestičky jakoby vedly
pouze k nám. Zkusme nyní otočit směr
myšlenek zkusme se zamyslet nad tím,
kdybychom více přáli tomu druhému a né
sám sobě. Najít si někoho a něco mu popřát,
popřát mu něco konkrétního, né přeji ti
veselé narozeniny nebo štěstí...to je málo.
Letos jsme se dožili již v pořadí 3.
vánočního koncertu, který se bude konat
opět v Zátiší 23.12.2004 od 17.00 , na který
se všichni těšíme Přijďte určite všichni i vy
kterým jsme možná neúmyslně zkazili
náladu.
PF2005
Kvintus Miroslav.

Každá disciplína má trochu jinak stavěnou
loď.
5.) Vždycky se ti v tom závodění dařilo?
Nechtěl si se také někdy na to vykašlat?
…no když se nedaří tak to moc nebaví,
ale táta mě vždy trochu přidusil, protože on
taky jezdil a dobře…a tak po rocích píle a
námahy se dostavily i první výsledky.
6.) Tak ukaž nějaké trofeje ze závodů.
Ondra odbíhá někam nahoru a za chvíli je
slyšet dupot a cinkání kovu o sebe. Nese
plnou náruč všelijakých medailí a na
trikolorách a štos diplomů pod paždí.
Musím přiznat, že tolik medailí najednou
jsem v životě neviděl. Ondra je rozkládá na
stůl, že za chvíli již není kam co položit. A
povídá:“…a tyhle jsou za poslední období,
celkově jich je daleko více.“
7.) No to je úžasné, nevycházím
z údivu… tolik medailí …., které z nich
jsou nejcennější?
„…jsou to tyhle z 5.září tohoto roku“…a z
kupy blýskavých medailí vytahuje tři, na
kterých je napsáno : Mistrovství české
republiky ….
Tahle je za první místo v slalomu, tahle je
za první místo v kombinaci, a tahle je za
druhé místo v sjezdu.
8.) To je úžasné, jaký je to pocit po
takovém závodu?
…no moc dobrý….
9.) Není ti líto, že třeba nemáš čas
lelkovat po nádraží s partou, jezdit
autem sem a tam po vsi a oslňovat
děvčata?
No já si taky užiju, ale má to vždy spojení
s tím sportem. Je jasné, že tam nepatří
mnoho věcí „…které třeba „ … no to co
třeba dělají ostatní, s těmi se moc ale
neznám.
10.) Ondro, jsi ještě hodně mladý ..je ti
kolik?, „ …14 let“ představ si že bys byl
starosta obce, co bys změnil, udělal
nebo postavil?
…váhání a přemýšlení a pak: „ když
vidím jak se tady táta se hrabe v těch
plánech na kulturní místnost v naší obci,
tak bych mu přál, aby se mu ty plány
uskutečnily…no chce to píli táto jak
jinak…

Rozhovor se zajímavými
lidmi
…před námi na stole leží kupa stavebních
plánů kterými se probírá pan Jiří Zajíc.
Společně řešíme jeden velký investiční
záměr v obci a mezi tím povídáme …co
život dal, ….co děti …koncert , jaké
klobouky ….a tak různě… netušil jsem co
se při této poradě dozvím něco o synovi
pana Zajíce.

Ondřej Zajíc
1.) Ondro, než se dostanu k tomu, co
chci na tebe prozradit, pověz mi co
právě děláš a jak trávíš volný čas.
No teď právě jsem se musel na něco
mrknout do školy, ale jinak chodím na
tréninky. Chodím poslední rok na základku
a brácha na gympl.
2.) Tak tedy co trénuješ.
V Kanoistickém klubu Roudnici n.L.
jezdím s bráchou závodně na kajaku. Já za
starší žáky a brácha už za muže.
3.) Potkávám na našich ulicích tvé stejně
staré kamarády, ale tebe je vidět jen
velmi zřídka. Jen občas na tenise …
To protože táta měl vždy pro mne nějaký
program. Už od 3 let mě tahal na vodu,
v pěti jsem už uměl plavat, pak a jsem
začal pádlovat a pádlovat a to dělám
dodnes. 6x týdně chodím na trénink, buď
na vodu a to i v zimě a nebo do posilovny.
Jinak taky teď právě řeším, kam po
ukončení základky. Bude to buď
ekonomka, nebo gympl a nebo taky něco
úplně jiného. Kdekdo mi radí, ale
rozhodnout se budu muset sám.
4.) V jakých soutěžích se závodí na
tom kajaku.
Je to „slalom“, to je vodní trať dlouhá asi
300m s brankami červenými a zelenými a
ty se musí projet bez dotknutí na čas. Za
každé dotknutí mi přičítají trestné sekundy.
To se jezdí třeba v Roudnici pod mostem
na vorovce. Pak je to „sjezd“, to se jede na
volné řece, třeba Ohře, nebo na Sázavě
v určitém úseku a bez překážek. A třetí je
kategorie je „kombinace“ to je něco mezi.
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Ondro my tě všichni obdivujeme a
myslíme, že jsi nejen dobrý sportovec, ale

taky dobrým příkladem svým kamarádům.
Za všechny naše občany ti blahopřeji.
-mk-

Každý může mít svého
Macháčka

Taky tu byl nějakej votravnej Macháček,
říkám mu, že nejste doma, že ať příjde po
šestý tak chvíli čekal, asi mi nevěřil a pak
odjel…
Viděls to tý televizi,
tam byl náš
Macháček, von ji neplatí už šet let na děti a
to s tím byla až v Štrasburku!… že mu
není hanba. Pak ukazovali ty Tatry chtělo
se mi řvát, jak mi jich bylo líto,
kdybychom každý dali 30kč a poslali jim
to, hovno by to každýmu udělalo a jim by
se pomohlo.
… to nevíš viď, potkala jsem včera
Macháčka, v Chodounech se naboural syn
toho Macháčka z Nučníček… muselo to
veliký, protože tam jezdily sanity jedna za
druhou…

… kdo je Macháček? Macháček žije
v každé ulici, každém městě a každé
vesnici. Můžeš ho potkat, tak jako já každý
den ráno, když odjíždím do práce. Je
někdy trochu hlučný, nebo naopak
zasmušilý, je všude a nikde. Má dobré
srdce a dobré kolo po jiném Macháčkovi a
hodně dalších Macháčků zná, kteří mu
dobře rozumí a nebo se mu naopak zdaleka
vyhnou. Patří do naší ulice, je tam doma .
Až se jednou odstěhuje, pak teprve zjistíme
jaký skutečně byl, jak moc nám bude
chybět, jako by po něm zůstala v plotě
velká díra. Hovoří plynule několika jazyky
a tak jsem si vám některé úryvky dovolil
přeložit, protože já mu rozumím a mám ho
rád. Je to postava vymyšlená a tak podoba
k Macháčkovi kterého znáte zrovna vy, je
čistě náhodná.

..to se divím, že neznáš toho Macháčka,
ty jsi nevěděl, že von má bordel u Prahy?
Potkala jsem Macháčka …no víš bydlí tam
na druhý straně vsi…ta svině mě
pomluvila že na mě nebude mluvit celá
ves!
…kde je vaše mladá z Prahy?,…. „je už 14
dní v Americe“
……i dopr….!

Otevírám vrata chci vyjet autem na ulici,
…a dobrý den pane Macháček tak co je
nového?
…Ale hochu, stojí to za h…., celou noc
jsem oko nezamouřila, záda mě bóólej
v palici mi hučí.
Tak proč nejdeš k doktorovi?
Tam jsem už byla, Macháček už mi nic
nenapíše… tak se ho ptám, jestli by nosil
botu když nemá nohu, říká že né, tak jestli
by nosil rukavici, no taky že né a tak se
ho ptám jestli nosí taky slipy?… Nevím
proč se smál jak pominutý….. hele a léky
byly hned, von ten doktor Macháček je
někdy fakt někdy divnej.

Teď jsem se vrátila z Roudnice, byla jsem
ve škrampárně ..kde že jsi byla? ..ty nevíš
kde je u Bati? ..no a zrovna přijeli policajti,
někdo
tam
dal
nějakou
tašku
s rozšlapaným magneťákem…
…znáš toho Macháčka, bydlí v Bechlíně,
dělá teďkonc v masně….ta si tak může
stěžovat…když má teď tři pr….balíčků
z masny…
…tak Macháčka vyšáhli co!? hodil se
marod a zrovna přijeli….

…..všiml ses, včera chcípal v tý zimě na
betónu na nádraží nějakej Macháček,…. že
mu nejni zima …ale ten už tu přece jednou
byl, když ho tenkrát vykopli z vlaku a pak
vottáhnul do Roudnice…

Jo a zavolej Macháčkovi ať vopravěj ty
světla na perónu..k…. jedny.
Přeji mnoho zážitků s Macháčkem
-mk-
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navštívil naši obec v únoru roku 2004 na
pozvání obecního zastupitelstva aby v cyklu
tří veřejných přednášek mluvil na praktická
témata.

laskavostí vyjadřujeme, že ten druhý má pro nás
hodnotu, že není obtížným hmyzem, ale naopak
partnerem. Dobré skutky stojí málo, ale znamenají
mnoho. Často je to impulz k tomu, aby se
z podivína stal snesitelný člověk.
-mk-

První přednáška: Jak zacházet s obtížnými
lidmi. Dovolte mi připomenout hlavní
myšlenky této přednášky.

Letní brigády mláděže

Prof . RNDr Vladimír Král CSc

Podivní lidé jsou všude kolem nás, jak
s nimi máme zacházet.? V první řadě si
musíme uvědomit, že jsme jedni z nich.
Jsme pro ně asi jako oni pro nás. Jak z toho
ven. Jak získat vlastnosti, abych nebyl
podivným člověkem a obtížným hmyzem.
Vzpomeňme na problémy ve frontách,
obsazených parkovištích a přeplněných
silnicích. Navíc řada lidí se chová opravdu
divně a pro příklady nemusíme chodit
daleko. Realistický pohled na svět nás vede
ke zjištění, že je nás lidí mnoho a opravdu
někteří se podivně chovají. Začněme s tím,
chovat se jinak. Nelze si pořídit klacek a
všechny podivné umlátit. Je třeba jiné
řešení. Je třeba změnit postoj k těmto lidem.
Ignorace jiného názoru a tvrdé zacházení
s ním, nebo otevřenost a tolerance? Bible
říká, že jediný člověk, za kterého máme
plnou odpovědnost jme my sami. Místo
zabývání se problémy druhého, je třeba
analyzovat sebe, svoje slabosti, a postoje.
Máme jiný metr na sebe a jiný na druhé.
Vidíme třísku v oku druhého, ale pro své
velké problémy máme vždy omluvu. Pro
sebe máme vždy ten nejlepší motiv, pro
druhé ten nejhorší.
K úspěšnému životu patří komunikace a to i
s podivnými lidmi. Vybudujme si síť dobrých
vztahů a přátel. Jakou roli v životě hrajeme
nejraději? Patříme mezi záchrance, oběti, nebo
trestatele?. Psychologové tvrdí, že v našem
podvědomí se již v dětském věku zformovala
role, která nám sedí. Je ale tragedie, kdy se
třeba v manželství setkají dva trestatele, nebo
dvě oběti. Jaké je potom řešení. Tolerance,
laskavost, zdvořilost. Je to přístup, který otupí
ostří a vede k monologu i s velmi podivným
člověkem. Je to přístup, který nám pomůže
podivného člověka změnit. Zdvořilostí a

V letošním roce naše děvčata a chlapci měli
možnost si vydělat nějakou „zlatku“ a naší obci
pomoci vylepšit kabát.
Po zkušenostech z roku 2003 jsme však
udělali malou změnu. Brigádu dostali jen Ti
nejlepší brigádníci z roku 2003. Ne každý bral
svou práci zodpovědně a myslel si, že lze peníze
dostat bez práce. Je zajímavé, že lepší pracovní
morálku mají tradičně děvčata, i když Petrásek a
kluci Mrázkovi patří k nejpracovitějším.
V prázdninových měsících jsme čistili
cestičky na hřbitově. Současně děvčata pracovala
v místní knihovně a přebalila všechny knihy.
Děkujeme Vám chlapci a děvčata za Vaši práci a
dobrý příklad ostatním.
-mk-

Pořádek – stačí se jen domluvit
Jsem rád, že si naši občané začínají zvykat na
pořádek, který má být normální, přirozený a a tím
se také stává se běžnou součástí života v obci.
Naopak, odhozená PET láhev v příkopu, skládka
materiálu před domem, překážky na chodníku písek nebo staré vraky aut nebo dokonce mrtvá
kočka na ulici je něco nepřirozeného a nepatří do
našeho života.
Jedna věc se proti minulým rokům výrazně
zlepšila a to je způsob domluvy s občany – našimi
lidmi. Stačí, když zazvoním na zvonek a vždy
jsme se domluvili. Je pravda, že někdy musím jít
upomenout 2x, ale vždy se vše v dobré obrátilo.
Motivem všeho je snaha mít čistou obec. Děkuji,
že jsem pro svá přání vždy u Vás našel pochopení.
V novém roce Vám přeji hodně zdraví a čisté
ulice.
Pavel Machulka

Majetek TJ Chemičky Dobříň
Sportovní hřiště TJ Chemičky Dobříň se
nachází na dvou pozemcích. Jeden je v majetku
původních majitelů a druhý je v majetku TJ
Chemička Dobříň. Na pozemku původních
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majitelů se nachází nemovitost – sportovní
kabiny postavené svépomocí sportovci v roce
1964. Politická situace tehdejšího státního
zřízení umožňovala toto bezpráví. Dnes
chceme jít jinou cestou a napravit , co se
napravit dá. Nabídli jsme původním
majitelům, že naše obec vykoupí pozemky ve
prospěch sportovního klubu. Několikrát jsme
se pokusili dohodnout telefonicky, písemně,
přes právníka – bez odezvy. Zarytá křivda
zřejmě brání urovnání majetkových vztahů.
Jedna věc se však letos podařila.
Samozřejmě, že ani na sportovní kabiny
nebylo tehdy vydáno
řádné stavební
povolení, natož kolaudace. Pokud není
kolaudace, nelze zapsat majetek – nemovitost
na list vlastnictví.
Po dohodě s právníkem jsme nechali zaměřit
stavbu a požádali stavební úřad o potvrzení
existence stavby. Mezi tím vedení
sportovního klubu stihlo se transformovat
pod
názvem
„Tělovýchovná
jednota
Chemička Dobříň“ na tento nový subjekt pak
byla úspěšně zapsána nemovitost – sportovní
kabiny. Jeden krok k cíli byl úspěšně
vykonán.
Zbývá
trpělivě
pokračovat
v jednání
o
pozemcích.
-mk-

Dopis Ježíškovi
Milý Ježíšku ! „Mám jedno velké přání. Ať
se máme v naší hezké vesničce všichni rádi a
snažíme se, aby to pěkné bylo stále hezčí.“
Budeme prožívat třetí vánoční svátky po
povodni. Díky našim spoluobčanům a
představitelům našeho obecního úřadu, kteří
udělali pro nás vše, co bylo třeba, jsme zase
ve svých opravených domech a šťastni.
To nemohou říci všichni z ostatních
postižených oblastí.
Věřím, že se dočkáme dokončení úprav
několika ulic (Labská, Pod Kanálem,
Sluneční a Krátká) a také opravy chodníku
ke Glazuře, po kterém klopýtáme na
autobus.
Přeji všem našim občanům pěkné vánoce.
K.Urbanová

Místní poplatky
Místní poplatek za psa se nemění. To znamená
100,- Kč za jednoho psa. Pokud někdo vlastní
více psů, pak za každého dalšího je poplatek
150,- Kč. Splatnost poplatku za psa je do
15.února 2005. Platí se za psa od stáří 3 měsíců.
Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
se zvyšuje pro rok 2005 o 50 Kč, to je celkově
450 Kč na osobu s trvalým bydlištěm v Dobříni.
Totéž platí za vlastnictví domu, ve kterém není
hlášena žádná fyzická osoba. Toto navýšení je
způsobeno novou kalkulací, vycházející ze
zákona o místních poplatcích.
Pro Vaši informaci, dle zákona o místních
poplatcích se výše poplatku pro rok 2005 počítá
z nákladů za rok 2003 a počtu obyvatel
k 30.11.2004. Dle tohoto vzorce vychází na jednu
osobu náklady na 710 Kč za rok.
Místní poplatek za odpady je možno platit ve
dvou splátkách. Do 31. března 2005 jednu
polovinu a do 30.9.2005 zbylou 2. polovinu
poplatku.
UPOZORNĚNÍ
: Nezvyšujte zbytečně
náklady ! Nenechávejte si vyvážet popelnice
zaplněné pouze do poloviny. Platíme za počet
vyvezených nádob. Ten, kdo říká vždyť si to draze
platím…tak ať to vyvezou ….si musí uvědomit že
skoro polovinu za něj zaplatí někdo jiný.
-čo-

Naše domy dostávají nové fasády
Nechce se tomu ani věřit, že vývoj v naší obci
pokračuje tak příznivým tempem, že můžeme
realizovat práce závěrečné, to jsou zejména nové
fasády.
Možná, že tomu pomohla trochu povodeň,
protože převážná část domů s novými fasádami je
v povodňovém pásmu.
Nová fasáda je něco jako nový oblek, který si
oblékáme do společnosti. V podstatě si můžeme
obléknout cokoliv, hlavně, že nám nebude zima
nebo nám neprší na hlavu. Myslím, že s touto
větou nemůžeme souhlasit. Každý jsme jiný a
každému sluší něco jiného. Každý a zejména
každá žena se chce líbit a tak pečlivě dbá na to,
aby to co si na sebe oblékne jí slušelo. Ve
výtvarné výchově má vše svoje zákonitosti, které
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se v ní narodily jako v hudbě půltóny. Pokud
tyto pravidla porušíme, ….. jsme k smíchu,.
nebo v hudbě se to nedá poslouchat.
S fasádami – obleky našich domů je to
podobné, jen s tím, že hotovou fasádu měníme
za delší dobu cca 10 – 15 let, možná i déle.
Každý dům je jinak náročný a složitý. Prodělal
různé přestavby, do kterých byly mnohdy
zasazena nová okna nebo původní rozdělení
ploch na omítce bylo narušeno. Takové úpravy
pak nám kroutí očima, zrovna tak jako potkat
nevhodně oblečeného člověka.
Nikdo z nás není tak dokonalý, aby přesně
odhadl co který 80 – 100 let starý dům
potřebuje. Naštěstí jsou na to studovaní lidé –
architekti a ti vytěží z toho co je jim svěřeno
maximum.
Tímhle směrem jsme se rozhodli jít.
Kontaktovali jsme paní arch. Richterovou a
svěřili jí první domy. Přes počáteční strach a
obavy, jak to dopadne, jsme byli přímo nadšeni
z první fasády, kterou realizovali manželé
Rýdlovi čp. 11. Za nimi další, pan Henl –
musel navíc vyměnit i nevhodné
okno,
manželé Málkovi. Co říkáte řadovým garážím –
myslím, že paní architektka vyřešila z daných
ploch maximum.
Pak jsou zde fasády, které si navrhujete sami,
jsou čisté, pěkné, ale je to vidět, že jim něco
chybí, a přesto jsme za ně moc vděčni a
respektujeme možnosti a názory každého. Jen
bych chtěl požádat naše pány zedníky, aby se
nebáli architektů, jsou to úplně normální lidé a
rádi Vám pomohou s vaším návrhem. Každý
umíme něco, vy perfektně zvládnout techniku a
oni výtvarnou myšlenku. Nekombinujte na
fasádách plochy, které k sobě nepatří,
nepoužívejte technologii, kterou nelze použít
na dům starý 80 – 100 let. Pokud dostanete
návrh od architekta je možné jej i změnit, ale
po dohodě s ním. Pokud to uděláte sami, je to
jako kdyby jste se pustili do složení jiné
melodie, než složil hudební skladatel. Každý
odborník pozná, že to neladí a mnohdy takový
zásah znehodnotí celou stavbu.. Chválím
manželé Sojkovi – zejména paní Sojkovou,
která byla hybnou silou pro novou omítku, má
ráda hezké okolí, hezké kytičky a hezký
dvoreček, nyní má i krásný dům s novou
fasádou. I v důchodu je možné pořídit si novou

fasádu podle návrhu architekta. Jestlipak jste si
všimli, jak přístavba domu č.3 má nádherné
rozšířené zdivo – původní, které nyní vyniklo.
Takové zdivo uvidíte jen památkově chráněných
zónách. Každý kdo vejde do Zátiší je úplně
překvapen. Pokud bude v našich silách, rádi vám
pomůžeme a zprostředkujeme odbornou radu.
Všechny návrhy nejprve však musí schvalovat
obecní zastupitelstvo, které vyznačilo priority. Jsou
to naše náves, Zátiší a Husí Rynek. Těším se, že se
třeba tři sousedé v Račické ulici dohodnou a
společně omítnou svůj dům. Rádi vám pomůžeme
s návrhem.
Děkuji vám všem za váš zájem a mnohdy
velkou námahu. Nové omítky nás výrazně
posunují do budoucnosti.
- mk-

Regulované nebo smluvní nájemné ?
V našich obecních bytech je stanoveno dvojí
nájemné.
- Regulované, to znamená regulované státem a
zvyšované dle platných vyhlášek. Pokud např.
vláda schválí od r. 2005 zvýšení nájemného o
10%, základní nájemné v bytech s tímto
nájemným se bude o 10 % zvyšovat. Základní
nájemné je podle m² a k tomu se připočítávají
zřizovací předměty (kuchyňské linky, sporáky,
plynové kotle) a to podle jejich pořizovací ceny
a doby životnosti určené vyhláškou. Toto se týká
bytů z dřívější doby s řádnou nájemní smlouvou.
Rovněž tak nových bytů, na které svou dotací
přispěl stát.
- Smluvní nájemné je v nových bytech,
postavených z prostředků obce. U smluvního
nájemného se nepřipočítává cena za zřizovací
předměty, ale výška nájemného se určí dle
plochy bytu (m²). Cenu za 1 m² odhlasovává
obecní zastupitelstvo.
–čo-

Statistické údaje o povodni
2002
Nechci se vracet k povodni jinak než ve
statistikách a údajích, které Vás mohou zajímat,
které jsou určeny zejména pro budoucí generace.
Motto: Cílem našeho státu není vylidnit nivy
našich řek, ale naopak připravit podmínky, aby
se na nich dalo žít.
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Meteorologické příčiny povodně :
Zejména v letních měsících jsou časté
tlakové níže pohybující se od Biskajského
zálivu do Janovského zálivu a dále do
severozápadního Středomoří. Tyto tlakové
níže spolu s dalšími příčinami přináší často
silné srážky ve střední Evropě.
Právě v letních měsících a v srpnu 2002
k této situaci došlo, kdy tyto
frontální
systémy přinesly do Evropy místa s 300%
vydatností nad normál.
Postup tlakové níže ze Středomoří je vidět
na obr. 1
Tolik k pramenům technických informací
z Českého hydrologického ústa
Silné srážky zasáhly zejména Jižní Čechy,
kde spadlo 130 – 250 mm a ve stanici
Podhorská 278 mm.
Lze tedy říci, že katastrofální povodeň u nás
byla způsobena postupem dvou výrazných
tlakových níží ve velmi krátkém časovém
odstupu za sebou. Obě tyto níže zasáhly
Českou republiku svým nejděsivějším
sektorem. Obě navíc postupovaly zvolna, což
prodloužilo srážkovou činnost.
Historické hodnocení extrémních hodnot.
Když přihlédneme k dochovaným záznamům
stoletých srážek, v srpnu roku 2002 spadlo
v Jižních Čechách 0,4 – 0,6 násobku
stoletých srážek, v příhraniční oblasti a
Pošumaví dosáhly 1,6 násobku stoletých
srážek.
Hydrologické vyhodnocení povodně.
Odborníci konstatují, že takové vyhodnocení
je mimořádně obtížné. V mnoha místech
dosáhly vodní stavy maximálních hodnot,
spojené s širokým rozlivem a změnami
koryta řek. Navíc došlo k totálnímu zničení
vodoměrných stanic a jejich záznamů. Přesto
však jsou k dispozici hodnoty kultiminačních
stavů, ze kterých některé uvádíme :
a jak to vypadalo u nás v nejbližším
měřeném místě. K nám se to nahrnulo od
všech stran !
Otava – Písek
558 m3s-1 dne 8.8.
Vltava – Č. Budějovice 755 m3s-1 dne 8.8.
Lužnice – Bechyně
286 m3s-1 dne 8.8.
Otava – Písek
900 m3s-1 dne13.8.
Vltava – Č.Budějovice 1108 m3s-1 dne 13.8.
Lužnice – Bechyně
620 m3s-1 dne 13.8.

Povodeň v Dobříni
Obec Dobříň leží na konci putování veškeré
spadlé vody z téměř 60% území naší republiky.
Je vidět, že rozsah povodně určují zejména řeka
Vltava a její přítoky. Například řeka Berounka se
chová jako nespoutaná řeka a dělá si co chce.
V první polovině roku 2002 bylo spíše sucho až
do výrazné změny počasí v srpnu 2002, kdy
spadlo na naší zemi 20x více srážek než je
normál. Všechny řeky obdařené tímto 20ti
násobkem způsobily povodně.
Limitní stavy na Labi – Dobříň
Maximální průtok
5300 m3s-1
Celkový průtok vody přes naše území 3 miliardy
m3.
Dalo se tomu předejít ?
To je otázka .... Kolikrát jsem slyšel větu
:“Kdyby včas vypustili Vltavskou kaskádu,
určitě by se to nestalo.“ nebo : „Na co je nám,
slavná naše Vltavská kaskáda“.
Všechny tyto výkřiky okamžitě přejímá naše
senzacechtivé média, která se ráda pasou na
utrpení druhého.
My však víme, že je to jinak. Vltavská kaskáda,
kdyby byla úplně vypuštěná je schopna zadržet
pouze 15% kapacity této povodně. Je pravda, že
hrázní udržovali vysoký stav vody, abychom se
mohli koupat, vyrobit energii a pod. Vždyť od
roku 1890 se nic nestalo. Neztrácejme proto čas
nad tím, „co by kdyby“, ale vzpomeneme, že
jsme si slíbili, že pokud se něco stane, nějaká
pohroma nebo něco úplně jiného budeme si
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vzájemně pomáhat, ne jen až potom, ale i
v době , kdy je nám dobře. To je největší
bohatství naší obce a myslím, že se nám daří.

-

Co bychom ještě měli vědět o naší řece
Labi :
- musíme vědět, že jez v Roudnici nijak
neovlivní tok Labe. Je schopen čelit vzdutí
řeky až do průtoku 700 m3s-1, (při povodni
protékalo 5300 m3s-1) po jeho překročení se
jez vyhazuje a stává se z něj rovná řeka.
- musíme vědět, že postupovaná rychlost
vody je cca 8 – 10 km/hodina. Potom ze
vzdálenosti se odečte doba, za kterou sem
dojde první změna hladiny. př. Mělník cca 30
km, voda sem doteče za cca 4 hodiny.
- každá obec musí mít povodňové mapy
s vyznačením maximálních rozlivů.
- na důležitých objektech musí být limitní
značky s kótou zatopení. To jsou u nás
zejména

-

-

-

obytné
domy,
trafostanice,
telefonní
ústředna.
musíme znát svoji nadmořskou výšku, říční
kilometrovník dolního toku řeky Labe.
každý starosta musí vědět, kolik domů má
v zátopové oblasti.
obec Dobříň umístí na návsi povodňový
kámen s vodoznakem povodně 2002 a
v prostoru Na Vršku bude umístěn limigraf
všech povodní.

Motto na konec:
Největším spojencem špatného starosty je víra,
že povodeň již nikdy nepřijde, naopak starostové
mají tu smůlu, že takovou pohromu nikdy
nezažili, ale chce se po nich, aby vzniklou krizi
uměli vždy zvládnout a vždy věděli co dělat dnes
a co bude zítra.
-mk-
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V jednom z nich bydlel tatínkův přítel Pepa
Zedníček, který takto přišel o dům…o .vše
.zůstalo mu jen to co měl na sobě. Tatínek mu
říká.“ Nic si z toho Pepo nedělej, buď rád že jste
celá rodina na živu a dům po válce postavíš nový.
Vždyť válka už musí tak za týden skončit,
Rusové jsou již v Rakousku….“ Potěšoval jej jak
mohl a hlavně mu nabídl, že by mohl bydlet
v tom bytě za skladem-bývalé restaurace. Tak jo.
Souhlasil. Jenže nesouhlasil ten hlídač (říkali
jsme mu obojživelník) a říkal že nikdo cizí tam
nesmí vstoupit. Tatínek se mu snažil vysvětlit
situaci toho kamaráda, ale obojživelník neměl
smilování. Jak se tak mezi sebou přeli a strkali,
tatínek ztratil nervy a milého obojživelníka chytil
a vyhodil na ulici a ještě za ním hodil klobouk.
…“To jsi neměl“. Říká mu přítel Pepa, on se ti
pomstí. Tatínek mávl rukou, ale Pepa se bál a již
do bytu nechtěl.
Asi za hodinu zastavilo před domem zelené
kryté auto-anton. Z něho vyskákali čtyři vojáci
se zbraněmi a oficír. ….Vaše doklady…a
pojedete s námi. Po cestě tatínek sledoval, že
nejedou do města, ale někam za město. Zastavili
u skály poblíže tunelu, kam směřovaly
železniční koleje. Vystupte, … rozhodnutím
německé branné moci budete okamžitě bez
soudu zastřelen… za to, že jste vztáhl ruku na
německého občana…
Důstojník cítil že tento rozkaz je nesmyslný a
zřejmě cítil i vinu. Povídá tatínkovi.:“Člověče,
co to děláte, copak nevidíte že jenom
ustupujeme? Já jsem dostal od velení rozkaz,
který musím splnit. Budu počítat do tří. Ein
zwei, drei a potom budete zastřelen….“ Pořád
se omlouval a omlouval, že musí, jinak by
zastřelili jeho. Tatínek se měl postavit zády ke
skále. On však odmítl. Postavil se komandu
čelem a rozepnul si zimní kožíšek a ukazuje na
srdce kam se mají trefit. Zůstal stát čelem ke
komandu. Oficír začal pomalu počítat.
Ein…zwei…V tu chvíli bylo slyšet rachot
letících letadel. Po železnici se totiž blížil
německý transport, který byl napaden
americkými stihači. Říkali jsme jim „kotláři“
útočili na železniční tratě, zejména na
lokomotivy a vojenské transporty na železnici.
Vojáci z komanda, jak uslyšeli známý hluk a řev
palubních zbraní, hodili flinty na zem a utíkali
se schovat přes zamrzlou řeku Svitavu do lesa.
Tatínek tam taky nezůstal a utíkal za nimi, ale

„Obojživelník“
Můj tatínek se vyučil číšníkem v Karlových
Varech a hned brzy na to, narukoval na vojnu.
Když vypukla 1.světová válka, narukoval do
Vídně a dále na ruskou frontu. Pro válečné útrapy
a zranění, jej však vrátili k ošetření do Vídně.
Zde potkal a seznámil se s mladou dívkou z Brna.
Byla mladá a pracovala ve Vídni jako
ošetřovatelka, starala se, která se o něj starala a
zpívala mu české písně. Byl rád, že v německém,
cizím prostředí na něj někdo vlídně promluvil.
Slíbili si , že po válce se určitě musí setkat
v Brně.
Jak si slíbili, tak se také stalo. Bylo po válce
v roce 1919 ,stvrdili svůj slib přátelství slibem
manželským.
S novou republikou se rýsovalo mnoho možností.
Tatínek oživil svoje řemeslo a začal podnikat.
Otevřel si v Brně restauraci.
Z velkého sálu byl vchod přes zádveří přímo do
ulice. Za velkým sálem byl ještě malý sál, potom
chodbička z bočním východem do ulice a za
chodbičkou malý byt. Kuchyňka a obývák a
ložnice.
Po letech klidu však přišla další světová válka,
kterou rozpoutalo Německo. Ani naší rodině se
válka nevyhnula. Všude německá správa a
policie. Válčilo se v celé Evropě.
V roce 1944-45 bylo jasné, že Německo válku
prohraje, což bylo vidět na blížící se frontě.
Rusové hnali Němce dvěmi směry. Přes Polsko a
potom dole přes Rakousko. Jak se blížila fronta,
přišlo nařízení o okamžitém vyklizení restaurace
k potřebám Říše. Během 24 tatínek musel
vyklidit velký a malý sál, kam byl nastěhován
německý válečný materiál. Byly tam uskladněny
obvazy, lehátka, přikrývky a podobně. Zbraně
tam nebyly. Uvnitř byl hlídač, byl to jeden Čech,
mluvící německy, který pracoval na policii
v Brně.(GESTAPO) Měl tam telefon a hlídal
sklad.
V únoru 1945, angloameričané prováděli již
masové nálety na německé zbrojovky v celé
Evropě. Kolem Brna takových továrem bylo
hodně. V Lišni, Židenicích a jinde. Letadla
přilétala vždy pravidelně v pátek v 10.30. Nejprve
přiletěli značkaři, kteří vyznačili kouřovýma
pumama cíl a za nimi přiletěly bombardéry a ty
ničily nepřátelské zbrojovky. Často se stalo, že se
netrefili. Místo továrny zasáhly obytné domy.
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než on. Vono se řekne čarodějka, ale před jejím
krámkem bylo tak nacpáno, každý chtěl ochutnat
ten elixír co vařila. Ona totiž do každého chodu
plivla, až to zasyčelo. Už si nepamatuji co tam
vyváděla indiánka, ale Krakonoš to byla třída.
Ten byl asi nejlepší. Hlavně ty fousy …
Celou produkci sledovala od 14.hodin do16.30
hodin místní televizní společnost TV Mihulková
s.r.o a pak byl konec. Ale ….co to kecám to ještě
zdaleka nebylo všechno, den pokračoval na
dětském hřišti NA PILE. Bylo tam spousta buřtů
na opékání, aby se zabavili i dospělí. Naši hosté
uspořádali navíc lyžování v létě a štafetu
v převlékání s kufry a spoustu dalších her.
Povídalo se a zpívalo, hodovalo a zase povídalo.
Okolo 22 hodiny se všichni vydali na stezku
odvahy v místním háji. To větší děti si chtěly
složit maturitu ze strašení. No fakt …bylo to
bezva, každý se vyblbnul a určitě se nikdo
nenudil. Neboť kvůli tomu tu jsme, aby nebyla
nuda.
Laďka Mihulková

ne do lesa, ale směrem do Brna, kde na předměstí
bydlela sestra jeho manželky. Zde se skrýval do
konce války.
Tím však příběh nekončí. Ještě než Rusové
vstoupili do Brna, byl už tatínek u své rodiny.
Jaké zděšení však jej čekalo, když uviděl
„obojživelníka“ v nové vojenské uniformě ve
funkci vojenské policie. Tím pro něj začala další
kariéra. Vstoupil do revolučních řad a KSČ, kde
zastával vysoké posty. Jedno nebezpečí pro naši
rodinu vystřídalo jiné. Tatínek viděl, že proti
takovému nepříteli by nic nezmohl, protože se
obojživelník dozvěděl že nebyl zastřelen a že žije.
Rozhodl se tedy odejít s celou rodinou z Brna
zpět do Karlových Var. „Obojživelník“ byl
úspěšný za rakouské monarchie, aktivně
kolaboroval
s německými okupanty proti
vlastním lidem, včas přešel ke komunistům, kde
přežil i převrat v roce1989. Před dvěmi lety
zemřel.
–mk-

O co se budeme snažit příští rok ?
Určitě, asi v únoru, bychom přivítali naše nové
občánky. Je vidět, že u nás v obci je dobře, že jich
tu opět máme dost a to je správné.
Jestli se Vám líbily přednášky s panem
profesorem Králem, tak doufám, že opět k nám
zavítá s něčím zajímavým.
Letos se nám nepodařilo uspořádat turnaj
v nohejbalu, jelikož tomu nerozumím, tak se budu
snažit někoho přemluvit, aby se toho ujal. Mně se
to líbilo, jen ať se naši chlapi také vydovádí. Nám
maminkám stačí se převléci za masku a už
můžeme blbnout. Za příznivého počasí konečně
uděláme pěnu pro děti.
Každý, kdo má nějaký nápad může přijít !
Opět pojedeme s dětmi na bazén a na tobogány. A
spoustu dalších věcí, aby bylo veselo.
Laďka Mihulková
Sběr železa a papíru (10.11.2004)
V září jsme uspořádali sběr železa a papíru.
Tentokrát musím děti moc pochválit, sešly se ve
velkém počtu a moc se snažily. Společně jsme
nasbírali:2.700kg papíru1.860 kg železa .
Výtěžek z této akce byl 10.560,- Kč. Tuto akci
bychom rádi zopakovali ještě v průběhu května.
Proto, prosím, nevyhazujte papír do popelnic ani
do kontejneru, ale přispějte našim dětem.
Finanční prostředky tímto získané použijeme
v jejich prospěch. Šárka Mrázková

Dětský den

(5.6.2004)
Letošní dětský den dopadl opět skvěle. Bylo se
totiž na co dívat, čeho se bát a co obdivovat.
K vstupu do pohádkového lesa se akreditovalo
tentokrát tolik pohádkových postaviček, že jsem
nestačila vydávat povolení k produkci a platit OSE
poplatky za uměleckou činnost.
První se přihlásil loupežník a nastražil na stezce
své loupežnické sítě, do kterých uvízlo mnoho
obětí. Šedá myška zvolila jinou taktiku. Na kousek
pamlsku lákala na myší párty. Za starým pařezem u
cesty se zabydlel Křemílek a besedoval s dětmi o
významu založení společnosti pro nošení čepic
s bambulí na konci. No a ty tři telatabís ty
vypadaly……podnikaly v roznášení dobré nálady a
tak podivně se kolébaly… chvíli byly tudle a pak
támdle a do všeho strčily nos a komu si sedly na
nohu měl ploché nohy ..z toho. . Na malé mýtince,
před západem slunce, nastražila své vějíčky krásná,
zelená lesní víla a pod záminkou „ ..pojď
chlapečku nakreslím ti něco do památníčku“ stáhla
do zrádných močálu nejednoho nešťastníka….
Celkem nezúčastněně si počínal bručoun medvěd.
Lákal na krásu a sílu - o tu nikdo nestál-všichni
chtěli prachy, tak alespoň rozdával bombóny
s nápisem BRUM. Zcela totalitně bez zábran si
počínal kat, protože držel v ruce takové velké
přesvědčovadlo, že nikdo si netroufl mít jiný názor
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HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 11. 2004
(Vypracovala Vladimíra Šimůnková)
Schválený rozpočet
Výsledek od začátku roku
Rozpočtové příjmy
Daň z příjmu fyz. osob
905.000
846.965
Daň z příjmu práv. osob
595.000
577.587
DPH
930.000
937.696
Správní poplatky
25.000
18.580
Odvody za odnětí zem. půdy
9.000
9.087
Poplatky za odnětí lesní půdy
25.000
214.235
Poplatek za likv. komunál. odpadu 190.000
195.223
Poplatek ze psů
10.000
10.250
Popl. za užív. veř. prostr.
--1.890
Popl. za prov. výh. hrací přístroj
35.000
36.436,48
Daň z nemovitostí
1.020.000
704.565
Neinv. přij. dot. z vš. pokl.stát. rozp. 22.300
42.323
Neinv. přij. dotace ze stát. rozpočtu
6.000
6.000
Ostatní neinv. dotace ze stát. rozp. 245.000
654.986
Neinv. přij. dotace od obcí
--2.000
Neinv. přij. dotace od krajů
394.000
394.022
Příjmy z pronájmu pozemků
30.000
41.755
Příjmy z prodeje dřeva
450.000
916.324
Sběr druhotných surovin
--10.560
Příjmy v zál. kultury
--26.893
Zájmová činnost a rekreace
--4.280
Rozvoj bydlení a byt. hosp.
233.000
203.634,50
Komunální sl. a územní rozvoj
9.000
7.601
Reg. a místní správa
--8.942
Úvěrové financování
50.000
70.988,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem
5,183.300
5,942.823,91
Schválený rozpočet
Výsledek od začátku roku
Rozpočtové výdaje

Zemědělská činnost

---

1.670

Obnova lesa
10.000
Pozemní komunikace
371.000
Pitná voda
37.000
Na školní výchovu-na dojíždějící ž. 130.000
Kultura
48.000
Sdělovací prostředky
3.000
Ostatní činnost v zál. kult.
258.000
Zájmová činnost
97.000
Ambulantní péče
--Rozvoj bydlení
2,698.000
Komunální služby
217.000
Ostatní činnost v obl. bydlení
250.000
Nakládání s odpady
382.000

--618.283
11.000
91.200
49.722
1.588
287.932,50
133.128,20
4.400
3,335.557
162.193,50
250.000
268.258,40
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Ochrana přírody a krajiny
102.000
196.177,50
Ostatní soc. péče
1,017.000
1,096.543,01
Ostatní zál. civ. připravenosti
15.000
16.987
Požární ochrana
39.000
23.487
Zastupitelské orgány
382.300
303.876
Místní správa
651.000
664.962,60
Výdaje z úvěrového financ.
30.000
11.102,60
Ostatní činnosti
--6.351,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem
6,737.300
7,534.419,81

Zůstatek běžného účtu k 30. 11. 2004 činí =6,848.323,88 Kč

Ceník za uložení stavební suti

Statistika 2004

Kbelík
5 Kč
Stavební kolečko
20 Kč
Kára
50 Kč
Vozík za auto
80 Kč
Větší přívěs za auto
100 Kč
Od 1.10.2004 jsme zpoplatnili uložení stavební
suti do kontejneru. V případě likvidace většího
množství stavební suti si musí každý stavebník
objednat kontejner sám. To samé platí i v případě
vyklízení domů, kdy do kontejneru dává větší
množství komunálního odpadu. Kontejner je
možno objednat u Roudnických technických
služeb, na čísle telefonu 416 837 835.

Počet obyvatel ke 30.11.2004
Dospělí
Děti
Muži
Ženy
Ø věk muži
Ženy

486
415
71
236
250
38,56
41,37

Nejstarší občan
paní Koťová Zdeňka
91 let
Narodili se v roce 2004 :
Červenková Lea
Vosáhlová Veronika
Černý Sebastián
Zemřeli v roce 2004 :
Málek Ladislav
Skřivánek Ladislav
Zelenka Vlastimil
Petříková Marie
Šauerová Ludmila
Rous Zdeněk
Významné obecní stavby:
3 bytové jednotky v lihovarském statku
čp.113
přemístění knihovny po povodni do
č.p.139
Oprava obecního chodníku v ulici
K Přívozu.
Oprava chodníku na dvorečku obecního
Úřadu včetně vstupních vrat.

Šárka Mrázková

Volby do krajského zastupitelstva
v naší obci
Počet osob-voličů v seznamu
398
Počet voličů,vydaných obálek
159
Účast v obci Dobříňi ve volbách
38,7 %
Výsledky voleb těch stran, které dostaly nejvíce
hlasů :
1. Občanská demokratická strana
36,36 %
2. Komunistická strana Čech a Moravy 20,13 %
3. Evropská strana důstojného stáří
12,34 %
4. Nezávislí
9,10 %
5. Česká strana sociálně demokratická 7,14 %
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