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…můj domov PF 2006
Již 15 let neděláme nic jiného v naši obci než
budujeme náš domov. Probírám se ve starých
volebních programech všech kandidátů
z minulosti a je tam vždy jedno podobné
volební téma : „Za domov krásnější.“ Mladý
člověk to až tak necítí. Ten teprve píše svoje
dětství a svoje mládí, ale jak nám začnou
přibývat roky, rádi se vracíme tam, kam jsme
chodili do školy, kde stála vrba na návsi, kde
se sáňkovalo na Americe, a kde rostly třešně,
nebo kde brali okouni. Každý rok by měl
mít své motto a svůj cíl, jako ten minulý a
ten budoucí. Na samém začátku jsme si

mysleli, že to či ono bude nemožné udělat,
postavit, nebo změnit. Letošní rok poprvé
v historii překročíme počet obyvatelů nad 500.
A příští rok může počet obyvatel stoupnout
ještě i 30 a více. Náš domov, naši obec jsme
otevřeli novým spoluobčanům. Několik rodin se
již zabydlelo v lihovarském statku, mnozí
koupili starší dům , který byl zrovna na prodej a
pro dalších 14 rodin jsme připravili parcely na
nové rodinné domy. Bude nás víc….budeme
mít svoje nové spoluobčany rádi? Budeme jim
dobrými sousedy a pomocníky v nouzi,
nebudeme jim závidět novou silnici a nové
chodníky, když ten náš, už roky volá po
opravě?
V jedné černošské písni-spirituálu
skupiny „Spiritual Kvintet“ říká Mojžíš svému
lidu, že přišel čas, …..ale v té písni se nezpívá o
všem co řekl Mojžíš. On řekl a uzákonil mnoho
užitečných
občanských
pravidel. Jedno
z mnohých vyjímám. „Neučiníš příchozímu
křivdu.“ Jeden můj kamarád z Krabčic, říká,
že mu „tam“… říkají „přivandrovalec“ a že do
„toho“… nemá co kecat. To není vůbec hezké.
Jistě, očekáváme s napětím od těch co přijdou,
…jací budou. I oni mají svoje povinnosti
v novém domově. Z našeho rozpočtu jsme pro
tyto občany uvolnili cca 2 mil. korun za které se
postaví silnice. Ostatní si platí sami. Otevřeme
jim svoje srdce. Děkuji všem našim občanům i
zastupitelům za hezkou atmosféru při
spolupráci, jakož i za nevšední pomoc při
budování naši obce Krásný nový rok v našem
společném domově. PF 2006.
Kvintus Miroslav

– bílý zázrak, který se opakuje v milionech
bílých kvítcích každý rok, že není kam
šlápnout. Nádhera.
Připomíná mi to tak trochu náš lidský
život, nebo život v naší obci. Na samém
počátku se vše jevilo jako nemožné, všude
jako by vše zemřelo,
bez naděje
k dokonalosti,… A pak přijde jistý čas
trochu příhodných podmínek a sluníčka ve
vztazích a něco krásného může vykvést,
vybudovat, či postavit ,vytvořit, nebo
změnit – to jsme my, ta sněženka.

Znak a vlajka obce Dobříň
Touha mít vlastní znak obce – znak a
vlajku obce Dobříň – vyzněla již
v předminulém zastupitelstvu. Byl jsem
svědkem, jak celkem tři návrháři předložili
hned několik návrhů. Někteří viděli znak
obce
v pozůstatcích
naší
neznámé
minulosti, kdy naše obec patřila pražským
arcibiskupům a tak ve znaku se objevily
hned svatopetrské klíče a různé církevní
symboly, které dnes nikomu nic neříkají,
nebo se snažili spojit naši současnost
s habsburskou monarchií.
Další návrhář byl již mazanější a se snažil
zjistit co by se tedy líbilo. Již tehdy jsme
byli všichni zajedno, že by to mělo být
něco vyjadřující naši současnost. Něco, co
nás všechny spojuje a co máme všichni
rádi. Jeden z návrhů, který nás spojuje byla
sněženka, která u nás roste a kterou máme
všichni rádi. Hned nato jsme získali první
návrh, jenže autor si spletl sněženku
s konvalinkou a tak i přestože nám za
odměnu nakreslil různé možné i nemožné
tvary s klobouky,brky a pod., že jsme
ztratili zájem se o to vůbec zajímat. Pak
přešla povodeň a na znak jsem zapomněli
úplně. Až letos.
Dohodli jsme se, že se pokusíme znovu
zformulovat co nás ve vsi spojuje a co by
mohlo být ve znaku obce. Zůstali jsme u
sněženky a prostředí, kde žijeme a tak
vznikla tato myšlenka.

Obecní znak v černobílém provedení

Když půjdete na procházku na přelom
zimy a jara, náš háj se jeví jako mrtvý….
Listí leží v nahnilém stavu jedno přes
druhé a kdybychom nezažili, co způsobí
jaro, tvrdili bychom, že život v tomto háji
není snad ani možný. Pak to však přijde.
Stačí trochu sluníčka, tepla a ze spodu
mrtvého listí a beznaděje se začnou
prodírat nahoru první listy zelené lístky
naděje a znovuzrození, zelené lístky
sněženky. Někdy ji najdeme přímo
v posledním kusu sněhu či ledu. Lístky si
razí cestu vzhůru a již je nic nezastaví,
brzy se objeví poupata a nádherně vykvete

Oficiální vexilologický
znaku obce Dobříň

popis

Znak obce je tvořen zlatým polem se
dvěmi sníženými břevny, modré a černé
barvy. Z modrého břevna vyrůstají na
zelených odkloněných stoncích dva květy
Sněženky podsněžník (Galanthus nivalis)
přirozené barvy, provázené dvěma
zelenými odkloněnými listy kopinatého
tvaru. Zlatá barva pole štítu symbolizuje
tzv. Zlatý pruh Země České-úrodné Polabí,
kde se obec nachází . Modré a černé
břevno symbolizují umístění obce mezi
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významné dopravní tepny spojující obec se
světem-modré symbolizuje řeku Labe,
černé železnici Praha – Děčín. Sněženka
podsněžník, jejíž je katastr obce
významnou lokalitou, symbolizuje jako
posel jara každoroční znovuzrození života
a svou barvou (stříbrná) čistotu myšlenek,
(zelená) pak směřování tužeb obyvatel
obce.

Autorem tohoto popisu je PhDr. Peter
Blažej
Autorem tohoto návrhu vlajky je PhDr.
Peter Blažej
Tedy zkráceně – jednou větou: Mezi
dvěmi dopravními tepnami řekou Labe a
železnicí v úrodném zlatém pruhu země
české, žijeme my lidé, s nadějí a čistými
úmysly.

Autorem tohoto popisu je PhDr Peter
Blažej
Autorem myšlenky umístit sněženku do
polohopopisného prostředí na znak obce je
starosta
obce,
Miroslav
Kvintus.
K ostatnímu jsme dospěli společným
vývojem společně se zastupiteli obce.

Znak podle této myšlenky vytvořila
grafička a kamarádka Martina Mončeková
z Prahy, která představila znak nejprve ve
12ti návrzích, ze kterých zastupitelstvo
následně vylučovací metodou vyloučilo
navrhované tvary, až zůstal tento konečný,
který schválil náš Parlament ČR. Udělení
znaku podepsal předseda Poslanecké
Sněmovny Lubomír Zaorálek č.j. 12226/05
dne 21.11.2005.
Součástí symboliky obce je vedle znaku je
i vlajka, ve které se symbolika znaku
objevuje ve zjednodušené verzi.
Málokterá obec získala návrh a posléze
schválení parlamentem bez oficielní
podpory některé heraldické kanceláře. Náš
návrh je skromný, jednoduše popsaný, ale
má dušičku, snad se mnou souhlasíte. Až
na jaře uvidíte ten znak „znovuzrození“
sněženky vzpomeňte, co nás spojuje.
Miroslav Kvintus

Obecní vlajka v černobílém provedení

popis

Nemožné trvá dlouho, zázraky o
něco déle.

List vlajky tvoří pět vodorovných pruhů,
žlutý, modrý, žlutý, černý a žlutý v poměru
4:1:1:1:1. Žlutá barva symbolizuje tzv.
Zlatý pruh Země České-úrodné Polabí, kde
se obec nachází. Modrý a černý pruh
symbolizují umístění obce mezi významné
dopravní tepny spojující obec se světemmodrý pruh symbolizuje Labe, černý
železnici Praha Děčín . Poměr šířky
k délce listu je 2:3

V územním plánu máme dvě lokality, na
kterých lze stavět nové rodinné domy.
Zmíním se jen o té první, mezi Glazurou a
podnikem Vitana.
Záměr postavit nové rodinné domy v této
lokalitě byl již před povodní v roce 2001.
Byla vypracována studie, ale pro chybu
v územním plánu nemohl být vypracován
projekt k územnímu plánu pro 14 nových
rodinných domů. Víte, že se jednalo o
silnici, která měla vést mezi balírenskou

Oficiální
vexilologický
vlajky obce Dobříň
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Obvodové zdivo je zděné, na základové
desce, stropy keramické skládané, krov
dřevěný hambálkový. Garáž o rozměrech
3,8m x 5,8 m bude cihlová, plochá
jednoplášťová.
-mk-

zdí a rodinným domy v ulici Zahradní.
Měly se tudy dopravovat odpady
z Roudnice na lodě . Něž se podařilo tuto
chybu odstranit, uplynuly 2 roky. Nikdo
však netušil, že přijde povodeň a odsune
naše plány o další 2 roky. Však víte sami,
co bylo nutno vybudovat, aby život v obci
se vrátil do původních kolejí. Od té doby
nám zastaralo územní rozhodnutí a muselo
být přepracováno. Objednali jsme změnu
projektu na podzim 2004 s tím, že bude
hotovo do jara. Nebylo. Územní
rozhodnutí jsme získali až v srpnu 2005 a
další termíny na stavební povolení jsme
dostali až v polovině listopadu. To by
znamenalo, že letos nezačneme stavět. To
bylo zklamání. Naštěstí se vše v dobré
obrátilo, sehnali jsme v rekordní době
projekty od jiných projektantů a tak
během 2 – 3 měsíců jsme postupně získali
5 stavebních povolení a stavba byla 17.10.
zahájena. Jednou větou, jedním slovem
zázrak, to lze uzavřít, ale my si na ty dva
měsíce budeme dobře pamatovat.
Výběrovým řízením byla vybrána firma
KBO Litoměřice a za 4, 5 miliónů jsme
uzavřeli smlouvu, s předpokladem, že do
konce roku budou hotovy inženýrské sítě a
do jara 2006 bude dokončena silnice.
Stavba je plně hrazena z rozpočtu obce.

Závazné podmínky pro projekt ke
stavebnímu povolení
1. Jednotlivé solitérní objekty budou
situovány kolmo na uliční čáru, odstup
čelní fasády od vozovky je 3,5 m (dle
situace dané ÚŘ).
2. Půdorysné rozměry objektů budou
rozmezí 6-7 m x 9-14 m. Střecha bude
sedlová orientovaná kolmo na uliční čáru.
Sklon střechy bude 45°. Maximální výška
hřebene střechy bude 8 m. Všechny jiné
varianty zastřešení objektu musí být
schváleny Obecním úřadem v Dobříni.
3. Na pozemku bude (dle situace dané
ÚŘ) garáž popřípadě kryté stání na jeden
automobil.
4. Vstup do objektu bude ve střední
části delší stěny objektu (stěna kolmá na
uliční čáru). Vnitřní dispozice objektů má
obývací pokoj orientován do zahrady.
5. Použitelné materiály – výplně
otvorů budou dřevěné, okenní tabule
nebudou děleny meziokeními mřížkami
(vyjma garážových vrat). Střešní krytina
bude betonová nebo pálená taška
v odstínech červené a hnědé.. Fasáda :
omítka tlumené odstíny zemitých barev
nebo režné cihelné zdivo. Barevné řešení
nutno předložit ke schválení Obecnímu
úřadu v Dobříni. Doporučené materiály :
dřevo, režné zdivo, kamenná dlažba.
6. Průčelní uliční fasáda bude rovná
(bez rizalitů).
7. Objekt musí respektovat ráz okolní
vesnické zástavby.
8. Předzahrádka
domů
nebude
oplocena a pozemek je ohraničen zdí mezi
domem a garáží sousedního objektu
(případně mezi dvěma domy).
9. Doporučené dřeviny : listnaté
stromy (ne cizokrajné).
-mk-

Jak budou vypadat nové rodinné
domy Dobříň – západ
Nový rodinný dům je navržen jako volně
stojící dům s přízemím, podkrovím a
garáží. Základní rozměry jsou šířka 6,8 m,
délka 10,85 m a výška hřebenu 8,1 m.
Do rodinného domu vcházíme přes zádveří
mezi garáží a obytným domem a
dostaneme se do předsíně. Nalevo se
nachází kuchyně, WC a technická místnost
pro plynový kotel a za kuchyní bude
komora nebo pracovna, alternativně
rozšířená kuchyně. Napravo se nachází
obývací pokoj, může být s možností
výstupu na terasu. Obývací pokoj může být
s krbem nebo bez krbu.
Do prvního patra vcházíme po schodišti,
zde opět nalevo jsou 2 pokojíky, napravo
ložnice, koupelna a šatní prostor.
4
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Dne 14.12.2005 se konalo první kolo nabídek nových stavebních parcel
novým stavebníkům. Dostavilo se zatím deset zájemců kteří si postupně
vybrali tu svoji parcelu. Všech deset parcel bylo rozděleno. Pro zajímavost,
na jednu a tu stejnou parcelu se nám sešlo až 3-4 žadatelů. S velkým
překvapením – jeden druhému dával přednost a nikdo neprosazoval své
zájmy nad ostatní. S úctou Vám za tuto ohleduplnost děkuji. O takové
občany stojíme a věříme, že vytvoříte ty nejlepší vztahy mezi sousedy, ale i
k ostatním. Zatím jsou volné parcely č. 3, 4, 5, 6.
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Zmoklý „dětský den 2005“

Akce pro děti

Reprtáž z pohádkového dětského dne,
tentokrát od korespondentky paní Laďky
Mihulkové.

Úvodem našeho krátkého článku
bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří
se zúčastnili našeho prvního průvodu všech
strašidel. Jsme moc rádi, že přišli i ti, kteří
se málo účastní a že se společně dokážeme
radovat z maličkostí. průvod byl moc
hezký a velká účast nás opravdu potěšila a
proto doufáme, že si to v příštím roce
zopakujeme. Myslíme, že takováto
podzimní procházka každého potěší.
Zeptali jsme se našich dětí, co se jim za
uplynulý rok nejvíce líbilo. Odpovědi byly
různé, ale nejčastější odpověď byla
MAŠKARNÍ KARNEVAL a DĚTSKÝ
DEN. Na otázku, co by příští rok chtěly
udělat nového odpověděly : „Rády bychom
si zahrály vybíjenou, závodily na
koloběžkách nebo kolech, střílely ze
vzduchovky, turnaj ve fotbale, závod
v běhu, zájezd do aquaparku a plno jiných
a jiných akcí. Jsme moc rádi, že se
zapojuje naše mládež. Připravují pro naše
děti stezku odvahy. Měli to všichni moc
hezké, ale nejoriginálnější to bezesporu
měl Lukáš Barcík, Petr Skřivánek a spol.
Děkujeme.
Na příští rok chystáme také nějakou
akci pro muže. Doufáme, že se nenechají
zahanbit a ukáží, že se kromě práce umějí
také dobře bavit.
Všichni se moc těšíme na náš již
tradiční vánoční koncert a tímto Vám
přejeme krásné prožití vánočních svátků a
v příštím roce plno krásných prožitých
dnů.
Simona Gabrielová

Ahoj chlapci a děvčata, ahoj všichni
dospěláci, kteří jste 5.6.05 od 14 hodin za
Staňovic zahradou na letošním dětském dnu,
promokli až na kost! Vzpomínáte jak se hned
po startu spustil takový liják a celé nebe se
zatáhlo tmavými mraky?…. a vy jste se
vůbec nebáli? jen rodiče celí ustrašení se
míhali svými auty sem a tam a přiváželi vám
nové a nové oblečení nebo vás zase odváželi
na usušení.. to bylo co?
Měli jsme pro vás připravené různé atrakce
a dárky , které v tu chvíli změnil déšť
k nepoznání. Tak co…. vše zrušit a jít
domů?…ale to neznáte naše dobříňské děti,
ty se jen tak něco nevzdají . Tak vzhůru do
pohádky!
Start. Na startu si krátil dlouhou chvíli
střelbou ze vzduchovky pan Petrželka a pan
Stolina. Rachot z jejich střelby vtipně
doprovázely skutečné blesky a hromy. Když
opadl ten největší příval vody, tak hned na
prvním stanovišti z mechu a vřesu vkoukla
krásná zelená lesní víla (paní Horká). Na
jejím závoji a řasách se po tom lijáku usadily
vodní perličky. Těšila se na vás celý rok,
neboť měla pro vás připravené zbrusu nové
hádanky a básně. Jen její kvízy rušila právě
přistávající čarodějnice paní Gabrielová,
protože na jejím lítajícím koštěti se dostala
voda do karburátoru a tak přistání musela
opakovat několikrát…až se to povedlo a
mohla
vám
pak
nabídnout
pravé
čarodějnické menu z kotlíku pod borovicí.
Co možná nevíte, tak vám prozradím, že
čarodějnice uzavřela s Indiánkou paní
Bourovou eseróočko a tak měly stánky hned
vedle sebe. Indiáni musí umět dobře střílet
z luku a tak někteří z vás získali i kvalifikaci
v tomto novém zaměstnání. (Až na to, že jí
déšť trochu omočil brka za čelenkou,
vypadala fakt skvěle). S touto činností opět
hrubě nesouhlasil pokrokový pan Roháček
říkal, že věda musí kupředu a né čáry a šípy,
a že věda patří mladým a hledal zájemce o
kosmické objevy jako kosmonaut. Zato kat

REZONANCE A DUNUMBA
29.5.2005 se v Zátiší konal pod tímto
názvem konal letní koncert v Dobříni.
REZONANCE je pěvecký soubor, který
vede paní Miloslava Pospíšilová, učitelka z
Prahy a DUNUMBA což je unikátní
skupina mladých mužů hrajících na africká
bonga. Kdo jste byl na koncertu přítomen,
jistě jste prožil nezapomenutelný zážitek.
-šm-

8

mokrá zástěra. Jediná snad paní Vilánková,
správně odhadla rozmary přírody a co umí
vodní živel a tak jediná se trefila. V kroji
Pipi Dlouhá Punčocha předváděla chození
v gumovkách ve vodě. Paní Mihulková…tu
asi neznáte to je moc hodný, spíše polepšený
loupežník Lotrando, ten ve zmoklých
pytlích, ten si to odskákal s ostatními někam
za roh. P. Součková a paní Jirkovcová už
měly prostě toho deště po krk a tak jedna po
balónku a druhá po papírové vlaštovce se
pokoušely poslat do nebe zprávu, že už toho
deště je dost. …což se kupodivu povedlo,
žádosti bylo vyhověno a přestalo pršet.
Cíl. To už jsme ale byli všichni v cíli
pohádkového závodu, kde stál Krakonoš pan
Mihulka a čarodějnice paní Staňová a bohatě
obdarovali pohádkové závodníky věcnými
dary.
Na večer byl připraven skvělý táborák,
skvělé buřty a chleby s hořčicí, pití a ještě
jsme všichni nakonec cucali bonbóny. No
nálada super dřevo mokré jako hnůj, které
pan táborník a zálesák ve výslužbě pan
Stolina nakonec zapálil nějakou hořlavinou
z kanystru. Ani se nám nechtělo domů….
Chci Vám všem poděkovat, že nám tak
moc a tak rádi pomáháte. Vždyť je to pro
naše dobříňské děti. Pro jistotu již teď
objednávám na příští rok teplé sluneční
počasí.
Pro
obecní
noviny
z pohádkového
soutěžení vaše Laďka Mikulková

pan Holý stál po kotníky ve vodě a stínal
jen hlavy…taky zábava. Paní Stolinová
vysušila prvoligové hřiště
od kaluží a
vody a celkem úspěšně s vámi trénovala
střely do branky. Skupina tuneláři-firma
Křemílek paní Barcíkové Blanky nabízela
zkratku až téměř k cíli, ale do vodního
tunelu se dostala voda a kdo chtěl tudy
prolézt musel po břiše ve vodě. Největší
radost z vody měly rybičky paní
Barcíkové, kterým snad jediným déšť
nevadil a tak snadno unikaly vašim
rybářským prutům. …
Poločas. ….a to se malí cestovatelé dostali
do druhé poloviny závodu, kde je čekala
muchomůrka a nutila vás přelézt štafle.
Jenže ty šprinclíky byly mokré a tak občas
někdo přistál na holý zadek v mokrém
jehličí. Letos i tržní ekonomika se vecpala
do
soutěže
a
dostavila
se
konkurence…druhá
víla,
tentokrát
květinová-Soňa Součková. Ale ta neměla
talent na básně a tak přešla raději na házení
kroužků na klacek. Bláto a voda jak bylo
vidět, jí vůbec nevadilo. Její vlastní sestra
šašek Lenka Součková tuto atrakci
vylepšila a nechala si házet míčky přímo
do tlamy, do které ji neustále pršelo a tak
musela vždy za sebe vyplívnout. Uličník
paní Mrázková nevěděla jak vás naučit
navázat známost, zkoušela to s provázkem
na klacíku. Slečna Petrželková by ráda
vařila, ale hustý liják ji uhasil oheň pod
plotnou, chudák tak tam stála jak miss
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HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 11. 2005
(Vypracovala Vladimíra Hodanová)
Schválený
rozpočet

Výsledek
od začátku roku

Rozpočtové příjmy
Daň z příjmu fyz. osob
985.000
Daň z příjmu práv. osob
680 000
DPH
1 112 000
Odvody za odnětí zem. půdy
9 000
Poplatky za odnětí lesní půdy
25 000
Poplatek za likv. komunál. odpadu 216 000
Poplatek ze psů
10 000
Popl. za užív. veř. prostr.
800
Popl. za prov. výh. hrací přístroj
22 000
Odvod výtěžku z provozování loterií 32 000
Správní poplatky
19 000
Daň z nemovitostí
880 000
Neinv. přij. dotace ze stát. rozpočtu
7 000
Ostatní neinv. dotace ze stát. rozp. 115 000
Neinv. přij. dotace od obcí
2 000
Neinv. přij. dotace od krajů
150 000
Inv. přijaté dotace od krajů
150 000
Příjmy z pronájmu pozemků
35 000
Příjmy z dobývacího prostoru
1 050 000
Sběr druhotných surovin
6 000
Příjmy za pitnou vodu
--Příjmy v zál. kultury
31 500
Zájmová činnost a rekreace
7 500
Rozvoj bydlení a byt. hosp.
348 000
Komunální sl. a územní rozvoj
2 000
Sběr železa a papíru
6 000
Reg. a místní správa
--Příjmy z úroků
70 000
Příjmy celkem
5 970 800
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950 520
672 526
1 110 702
9 215
24 852
212 417,50
10 450
500
15 000
32572,98
16 700
655 733
7 000
128 632
2 000
150 000
150 000
34 690
1 050 686
5.950
500
31 433
7 526
336 401,20
1 771
5 760
752
67 277,62
5 691 567,30

Schválený
rozpočet

Výsledek
od začátku roku

Rozpočtové výdaje
Zemědělská činnost
40.000
Pozemní komunikace
954.000
Pitná voda
371.000
Odvádění a čištění odpadních vod 1,115.000
Na školní výchovu-na dojíždějící ž. 105.000
Kultura
53.000
Sdělovací prostředky
1.500
Ostatní činnost v zál. kult.
116.000
Zájmová činnost
79.000
Ambulantní péče
13.000
Rozvoj bydlení
352.000
Komunální sl. a územní rozvoj
1,191.500
Ostatní činnost v obl. bydlení
220.000
Nakládání s odpady
307.000
Ochrana přírody a krajiny
137.000
Ostatní zál. civ. připravenosti
3.000
Požární ochrana
3.000
Zastupitelské orgány
370.000
Místní správa
731.000
Výdaje z úvěrového financ.
9.000
Ostatní činnosti
10.800
Výdaje celkem
6,181.800

31.310
809.868
----105.000
18.420
357
96.445,50
73.968
13.100
331.994,20
460.721,80
220.642,42
283.632,70
120.641
--1.809
317.990
680.355,40
4.710,50
10.801
3,581.766,52

4.Vánoční koncert v Dobříni pod názvem :Můj domov“
V programu vystoupení vokální skupiny
Pětník budou zařazeny
swingové, jazzové i popové písně
slavných autorů (Josef Kainar,
George
Gershwin,
Voskovec+Werich+Ježek,
Paul
McCartney) gospely a tradicionály
s českým textem
vlastní tvorba na pomezí jazzu,
folku a popu
české i zahraniční adventní a
vánoční písně, koledy
a možná i další překvapení…

V pořadí čtvrtý vánoční koncert pod širým
nebem se bude konat jako obvykle
v Dobříni dne 23.12.2005 od 17.00
v Zátiší. Tentokrát bude zpívat vokální
skupina „PĚTNÍK“
z Prahy. Během
koncertu bude odhalen nový obecní znak a
máme pro vás připraveno několik
maličkostí, kterými si chceme zpříjemnit
závěr roku. Přijďte všichni a teple oblečení
s teplými boty na nohou! Pokud máte
doma prskavky, tak jako obvykle je
vezměte, nejen pro děti, sebou. Koncert
bude trvat asi 1. hodinu. Pro zahřátí budou
připraveny teplé nápoje.
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Plány našich dětí a mládeže.

Novoroční výstup na Říp

Občas vysloví naši chlapci a děvčata
školáci, také i plnoletá mládež nějaké přání
nebo, že mají to či ono mají v plánu.….
Radíme se co by se s tím dalo udělat.
Pokud je to jednoduché hned se to
zrealizuje například o dětských dnech.
Jinak třeba ten nejsmělejší sen : Postavit
dráhu pro motokáry a
jezdit v nich
krosové závody. Nebo postavit učebnu pro
počítačové hry nebo udělat někam
výpravu… děsně náročnou. Nebo jen tak si
udělat
hezkého
„Silvestra“
v naší
hasičárně. Je zajímavé, že žádný z těchto
nápadů není nikdy úplně nereálný, a
některé nápady jdou zrealizovat třeba
velmi brzo.
Tak například obecní
zastupitelstvo v prosinci odsouhlasilo
pravidla pro využití hasičské zbrojnice
třeba na výše uvedenou oslavu Silvestra.
Další nápad. Výpravu někam…. Dohodli
jsme se že uspořádáme novoroční výstup
na horu Říp Další nápad, vybudovat
učebnu pro počítače….o tomto nápadu se
jedná. Je nutné najít vhodnou místnost a
vyřešit topení , úhrady za topení a
bezpečnost mladistvích.
Myslím, že máme ve vsi hodné a slušné
děti. Nechtějme však po nich nemožné.
Také jsme byli mladí. Snažně se jim
porozumět. Hlavně jim buďme příkladem,
radou, chováním připomínku.
Nekoukejme na chování naší politické
reprezentace. Pojďme stále jinou cestou.
Politika se mění, zkorumpovaní politici
odházejí, my a naše děti zůstáváme.
-mk-

Odchod je stanoven z Dobříně 1.1.2006 z
Návse je v 10.00. Trasa povede nejprve po
silnici směr Bechlín pod Jalovčiny, kolem
vodárny a břízek do kopce do obecního
lesa v Jalovčinách, dále úvozovu cestou na
kopec u Bechlína. Odtud po polní cestě ke
kravínu v Krabčicích a po chodníku
Krábčicemi až do Rovného a na samé úpatí
Řípu po silnici. Závěr bude zdolání
památné hor Říp po přístupové cestě.
Po cestě vás čeká prohlídka obecního
lesa….jak nám roste a kde vůbec je…,
cestou bude zajímavé vyprávění. Vezměte
sebou malou svačinku a teplý čajík. Každý
musí mít teplé a pohodlné boty. Novoroční
výstup je pro všechny občany, děti i
s rodiči, dospělí i malí i mládež, kteří si na
tento výlet troufnou. Těší se na Vás
Miroslav Novák a Miroslav Kvintus, na
Návsi.

Statistika 2005
Počet obyvatel ke 10.12.2005
502
Dospělí
337
Děti
78
Muži
244
Ženy
258
Ø věk muži
38,39
Ženy
40,84
Počet domů
191
Nejstarší občan
paní Koťová Zdeňka
92 let
Narodili se v roce 2005 :
Hanzlík Marek, Čmejlová Karolína
Zemřeli v roce 2005 :
Burián Jaroslav,Němcová Emílie
Rýdl Miloslav
Významné obecní stavby:
Oprava silničního mostku Na Návsi.
Inženýrské sítě pro 14 RD
Výstavba chodníku k č.p. 139 Lihovarský
Statek.
Výstavba chodníku před hospodou a
obchodem

Pravidla
pro
vypůjčení
hasičské
zbrojnice
Žadatel musí být plnoletá osoba, která
složí kauci 5000,- kč pro případ poškození
majetku obce- vybavení hasičárny a stavby
samotné. Kauce bude vrácena v plné výši
ihned po předání nepoškozeného majetku
jeho správci. Další podmínka.
Ve
společenské místnosti se nesmí kouřit a
nalévat alkohol mladistvím.
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