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Nové obecní zastupitelstvo
Letošní rok 2006 byl i rokem, ve kterém
končily mandáty obecním zastupitelům a
byli voleni zastupitelé noví.
Jednou za čtyři roky máme všichni šanci
se buď sami prosadit, nebo prosadit svého
kandidáta. Letos se přihlásilo do obecních
voleb v Dobříni celkem 11 samostatných
kandidátů. To znamená, že každý
kandidoval samostatně sám za sebe, bez
vazeb na některou z oficiálních stran nebo
hnutí. Každý je tedy odpovědný sám za
sebe. V tomto ohledu se jeví tato
samostatná odpovědnost jako výhoda, ale
nevýhoda je, že takový kandidát lehce
nemusí být zvolen.
V říjnových volbách do obecního
zastupitelstva v Dobříni bylo zvoleno devět
zastupitelů, ze kterých byl zvolen starosta a

místostarosta obce a vedoucí jednotlivých
komisí. Jsou to:
Kvintus Miroslav –starosta
Mrázková Šárka - místostarostka
Nováková Ludmila – sociální komise
Ing. Jiří Hanzlík – kontrolní komise
Gabriel Jaroslav – stavební komise
Ing. Iva Vosáhlová – pozemková komise
Staňová Romana – kulturní komise
Hodanová Vladimíra- finanční komise
Machulka Pavel – pořádková komise.
Pan Jan Roháček, ač byl řádně zvolen,
z rodinných důvodů odstoupil a na jeho
místo byla zvolena paní Romana Staňová.
Na tyto zástupce obecní samosprávy se
obracejte v nadcházejících čtyřech letech.

Ve funkci nebo ve službě?
Každý z výše uvedených zastupitelů složil
řádně slib a je tedy co?
Funkcionář? Fuj! To je ošklivé slovo.
Vyvolává ve mně ty nejhorší asociace.
„Vzít funkci, složit či položit funkci,
ustanovit
do
funkce,
věšák
na
funkce…atd.“
Práce obecního zastupitele by měla být
jeho posláním. Je to především dočasná
služba svým občanům, ne proto, abych
z toho měl byť sebemenší výhodu, ale je to
výsledek vnitřního rozhodnutí někomu,
nebo něčemu pomoci. Možná, že hodiny
strávené ve službě naší obci, by vám
někde v komerční sféře lépe zaplatili. Až
se ostatní se půjdou třeba koupat a vy
budete sedět nad problémem, jak s tou
stařenkou, nebo s tím chodníkem…Třeba

mají asi hlad, nebo doma dělá strouhanku a
zásobuje s tím celé příbuzenstvo…Budu
snad muset objednávat více rohlíků, protože
mě snad vykoupí….“
„HA.. Vykoupí…to je motiv! Co když mi
chce těmi rohlíky něco říci. Jsou země, kde
se ženy vykupují za velbloudy…. Pak jsme
se spřátelili, navázali krásný vztah a já
zjistila, že je to moc fajn kluk. Skromný a
sympaťák a tak jsem si jej vybrala za
životního partnera.“
„Vzali jsme se a chvíli bydleli u jeho rodičů
v Brozanech, pak v Litoměřicích, Roudnici a
nakonec v Dobříni. Pan Václav Čulík nám
prodal parcelu a jsme tady.“
Něměla jsi strach, že se ti tu nebude líbit?
„Víš, já jsem komunikativní typ, ráda přijmu
každého s dobrými
úmysly. Brzy jsme
začali potkávat na cestě K Přívozu první
domorodce. Vzpomínám na Milana a Šárku
Mrázkovy, Simonku Gabrielovou a další,
s kterými jsme byli dobří kamarádi od
prvního dne.
Máme dvě děti Járu a
Karolínku, ta se již narodila v Dobříni. Po
mateřské mým prvním zaměstnáním bylo
doručování dopisů – poštovní doručovatelka
v Roudnici. Měla jsem tu práci moc ráda,
bavilo mě potkávat hodné lidi. Vzpomínám
na paní Polívkovou z Roudnice, vždy mě
moc mile přivítala. Slyšela jsem, že je
v nemocnici a tak ji posílám velké přáníčko
na uzdravení!“
„No a jak jsi se dostala na obecní úřad do
kulturní komise?“
„Víš, já mám takovou dobrou vlastnost.
Když se převléknu a narazím si na hlavu
paruku
nebo
masku,
tak
zvládnu
všechno….tak mě Šárka s Milanem vtáhli do
těch dětských rejů. Pak jste za mnou přišli s
pozváním mezi vás do obecní samosprávy.
Přijala jsem to s nejistotou. Zda budu zvládat
vše jako matka, …máme malé děti, dostavbu
rodinného domu, „péči“ o manžela…
Nakonec jsem kývla.“
„Na co vzpomínáš ráda z té tvé kulturní
činnosti?“
„Tak předně bych chtěla poděkovat těm,
kteří mi pomáhali. Nech si tam dost místa,
protože je chci všechny vyjmenovat.
Všechny, kteří přispěli i peněžními dary na

se vám vkrade myšlenka ..“mám to
zapotřebí….“
Přál bych nově zvoleným zastupitelům,
svým spolupracovníkům, hodně moudrosti
a odpovědnosti při správě věcí obecných.
Neobejdete se bez trpělivosti, když to či
ono se nebude dařit.
Každý zastupitel by měl mít velkou
podporu ve své rodině. Bez ní se neobejde.
Děkuji všem manželkám a manželům
zastupitelů za spolupodílení se v této
službě naší obci. Mnozí velcí mužové či
ženy by nebyli tak dobří, kdyby neměli
doma dobré zázemí. Vás občany prosím o
spolupráci jako doposud. V takové obci
chceme žít, pracovat a radovat se.
Kvintus Miroslav
Když někdo po čtyřech letech odcház,
věnovat se i jiné práci, vždy mě to nutí
k zamyšlení nad tím, jaký vlastně ten člověk
byl. Co jsme o něm nevěděli. Tak se jej na to
pojďme zeptat.

Ladislava Mihulková
„Laďko. Když pozorně poslouchám tvůj
rodný český jazyk, slyším občas slovo „tu
ten“. To je ale plzeňský výraz, pokud se
nepletu.“
„ ..jasně, taky odtud pocházím, z malé
vesničky Kozolupy u Plzně“
„No a kde ses vzala v Dobříni na
Podřipsku?“
„No to zavinil můj muž Jarda, který byl
v Plzni na vojně“
„A jak se stane, že voják potká na ulici
hezkou slečnu a odvede si ji domů?“
“ Prodávala jsem
v jednom obchodu
rohlíky… Chodili tam i vojáci. Znáš to…
samý slečno, slečno, chtěl bych tohle a to
né…a ty různý řeči a ty velké oči před
mladou prodavačkou... Jeden, ten starší
ukazuje na toho mladého vzadu…Ten vzadu
byl Jarda a koupil si rohlíky. Druhý den
přišel zase a koupil si rohlíky. Další den
udělal změnu a koupil si rohlíky s mákem.
Následující den si koupil zase ty rohlíííky.
Tak to bylo den za dnem. Pořád kupoval ty
rohlíky. Říkala jsem si, to v těch kasárnách
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pro obec,nad jejím rozvojem a současným
stavem jak kulturním, tak stavebním.
Domnívám se,že jste odvedli obrovský kus
práce.
Tento dopis Vám píšu jako
obyvatel Sluneční ulice.
Chápu ,že finančních prostředků má obec
pouze omezené množství a že nelze
veškeré opravy provést najednou. A také
chápu,že v očích médií a ostatní veřejnosti
daleko lépe zní vybudované dětské hřiště,
opravená veřejná náves ( pokud se
nemýlím jsou v naší obci tři a všechny
zrekonstruované ) nebo rozšíření bytových
jednotek jak v obecních bytech,tak
prodloužením Sluneční ulice. Ale zato
oprava jedné ulice už zní spíše
bezvýznamně. Nevím, jestli jste se někdo
z Vás pokusil touto ulicí projít po dešti.
Proto přikládám ke svému dopisu i
fotografie , které nebyly
pořízeny bezprostředně po dešti. To ulice
vypadá ještě hůře .Sluneční ulicí se
prohnalo
několik
rekonstrukcí
inženýrských sítí a každá z nich na ni
zanechala velmi znatelné stopy. Žádná
z nich ji však neuvedla do stavu, v jakém
byla před danou rekonstrukcí. Takže stav
se postupně zhoršoval přímo před očima
obyvatel , ne zastupitelstva ,protože to by
neodbornou opravu dlažby nemohlo od
jednotlivých firem převzít. Současná
situace připomíná středověkou stoku,kde
splašky tečou středem a po stranách jsou
psí výkaly.Ve Sluneční ulici žijí i starší
spoluobčané a vzhledem k faktu ,že vpusti
do kanalizace se nacházejí výše, než je
současná výška ulice, nedochází k odtoku
vody. Vytvářejí se tak kaluže,které
zamrzají a například díky letošním
vytrvalým
mrazům
nebylo
možno
bezpečně opustit domov skoro celý měsíc.
V ostatních měsících jsou kaluže i několik
centimetrů
hluboké.Tito spoluobčané
potřebují také vycházet na nákupy a přitom
neriskovat zdraví.Na stav kanálů jsem
upozorňoval již před dvěma lety a
v současnosti je jen otázkou času ,kdy se
pod projíždějícím automobilem některý
z nich
propadne
a
způsobí

ceny pro děti. Staňovi, Horkých, Kucejovi,
Kvintusovi, p.Černá Bohuslava, Červenkovi,
Mrázkovi,
Katzerovi
(od
Fiedlerů),
Gabrielovi, Vilánkovi, Hanzlíkoví (Ing),
Novákovi L+M, p. Čopková, Buriánovi,
p.Mihulka, Pištorovi a Černých ze Sokolské.
Napadlo mě uspořádat cestu pohádkovým
lesem. Jistě vzpomínáte na strašidla v háji.
Měla jsem velkou radost, že se vám to líbilo.
Taky se mi ale občas i něco nelíbilo,
Zejména setkání se stále našpulenými lidmi,
kteří nikdy, ale opravdu nikdy ničemu
nepomohou a jen kritizují.“
„Tak proč tedy od nás odcházíš?“
„Hele, já neodcházím! Jen už nejsem ta
první, co organizuje kulturu. Já na akcích
pořád budu, neboj. Víš, najednou se cítím
trochu unavená a musím si odpočinout.“
„A tak teď budeš mít dost volna. Co budeš
dělat celý den? Tady vidím pohodlná
křesla a gauč…?“
„Jóó, co budu dělat?! Od rána do večera
prodávám v obchodu se stavebninami ve
Štětí, kde je Jarda společník a jednatel firmy.
Víš, co mám ale ráda? Hezké písničky, třeba
si pustím Anetu Langerovou a zpívám si s ní
a třeba i tancuju, čtu ráda časopisy, ráda jím
maso, ráda se dívám na romantický filmy.
Když jsem byla těhotná, měla jsem ráda
sladký a dívala se na horory…Jinak nejraději
jím, co Jarda uvaří. To sním všechno! Jarda
je pořád ten dobrák jaký byl a nikdy bych jej
nevyměnila.“
„Otázka nakonec jako všem – stejná. Co
bys udělala kdybys byla starosta obce. „
„Jo to vím přesně. Vydala bych obecní
vyhlášku, že všichni muži musí povinně
svým ženám nabízet pravidelně lístky a
volno na kosmetiku, solárko, fitnes dívadlo
apod. My se pak spojíme všechny
dohromady a vezmeme všechny tato zařízení
útokem. A začneme paní Vilánkovou,
kadeřnicí!
Otázky kladl Miroslav Kvintus

Vážený pane starosto,
vážené zastupitelstvo.
V Dobříni dne 22.2.2006
Předem mého dopisu bych chtěl
vyjádřit obdiv nad Vámi vykonanou prací
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Jako poslední připomínku nebo spíše
návrh, bych měl k obecnímu rozhlasu.V
rozhlase se často oznamují věci důležité
k žití v naší obci a mně se velmi často
stane , že tento rozhlas neslyším a tyto
informace mi uniknou.Možná, že visí na
obecním úřadě ,ale pokud nevím ,že nějaká
informace proběhla ,nejedu se tam
podívat.Chápu ,že roznášení letáků by bylo
zbytečně nákladné. Proto navrhuji tyto
informace rozesílat pomocí e-mailu,nebo
SMS. Domnívám se, že v současnosti má
mobilní telefon skoro každý a e-mail také
již není neznámá záležitost.
S pozdravem Jiří Marcin.

havárii.Domnívám se ,že byste se měli
vážněji zabývat stavem Sluneční ulice ,než
narážkami na mne a na pana Šabarta
v Dobříňských novinách ,protože jako
jediní jsme si byli na obecním úřadě
stěžovat.Nepředpokládám,že rekonstrukci
provedete v brzké době,ale mohla by se
alespoň zamést,opravit propadlé kanály a
uvést do stavu, v jakém byla před
posledním
,pro
mne
naprosto
nepochopitelným,rozkopáním.
(
O
prodloužení se uvažuje ,pokud je mi známo
,již několik let).
Další
připomínku
bych
měl
k venčení psů.Naší ulicí projde za den
několik pejskařů a ani jeden z nich nemá
pytlíček na uklizení nadělení po svých
psech.Jak uvádím v mé první připomínce,
nejsou v ulici chodníky a místo nich jen
bahno. Tito pejskaři to místo považují za
ideální
k vyvenčení
svých
psů.Nemyslím,že by komukoliv z Vás bylo
příjemné, mít před domem veřejný
záchodek.Jeden majitel 4 psů projde ulici i
několikrát denně,dále si už sami můžete
spočítat, kolik toho tam zůstane. Nechci po
Vás nějaké drastické opatření a už vůbec
nechci ukazovat prstem na majitele těchto
psů.Ale žádám o obecné řešení, jako
rozvěšení pytlíčků na výkaly do každé
ulice, nebo článek v Dobříňských novinách
o znečišťování , pokutách a podobně.
Jako další poznatek a návrh k řešení
na obecním zastupitelstvu, je systém
parkování v naší obci.Mnoho majitelů
vozů si své automobily parkují před domy
na chodnících a porušují tím vyhlášku. (
6m v obousměrné ulici, nemluvě o stání na
chodníku) Znemožňují tak průchod jak po
chodnících,
tak
průjezd
úzkými
uličkami.Myslím,že by mnoho z nich
mohlo najít i jiné řešení, než opustit
vozidlo tak, jak mu upadne od
ruky.Mnohdy z těchto vozidel uniká olej a
znečišťuje komunikace.Nepokládám se za
špatného řidiče a vždy lze projet ,ale jsou i
horší, kteří se potom bojí komunikací
projíždět.Nemyslím zde odstavení vozidla
na hodinu či dvě, myslím tím parkování po
celý rok.

Zamyšlení
Sluneční

nad

výstavbou

ulice

V dlouhodobých plánech, které vytyčuje
obecní zastupitelstvo, je zakotven úkol,
opravit a obnovit všechny komunikace a
inženýrské sítě. Do tohoto plánu patřila do
letošního roku i ulice Sluneční. Priority však
určuje obecní zastupitelstvo na základě
předložených podnětů. Mohou to být
havárie, důsledky předcházející činnosti,
ale také Vaše podněty a přání a zejména naše
ekonomická situace..
K rozhodnutí o
zařazení do opravy povrchu ulice Sluneční,
přispěla zejména předchozí stavba. Je to
ulice mezi 14 rodinnými domy, která byla
ukončena a při niž došlo k poškození ulice
Sluneční, pokládkou telefonů v celé délce,
napojením kanalizace a el rozvodů. Dále
jsme přihlédli ke dvěma Vašim písemným
podnětům. Vzhledem k tomu, že jsme dobře
hospodařili, zbylo v obecní pokladně dost
prostředků k zahájení této stavby.
Každé takové stavbě předchází nejprve
majetkoprávní průzkum, kde se vyhledávají
majetkové nesrovnalosti. Jsou to případy,
kdy soukromé pozemky vnikají do veřejných
ploch a mohou být jablkem sváru v
budoucnosti. Takové případy jsme řešili dva
a to odkupem a směnou. V souběhu je nutné
provést výškopisné a polohopisné zaměření
ulice, které slouží architektovi a profesním
projektantům. Ing. Arch. Jan Jehlík z Ústí
nad Labem předložil nejprve návrhy nové
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kam mě asi pošlete. Tak nějak podobně to
prožívám. Nejen na této stavbě, ale prozatím
na všech, které jsme stavěli.
Během stavby ulice Sluneční jsme
zrealizovali desítky přípojek kanalizace,
které nebyly v projektu a změnily některé
plochy zádlažby. Při tom všem jsme udrželi
rozpočet a termíny zhotovení díla.
Pokud se chcete zeptat, zda mě taková práce
baví. Odpovím baví.
Na samý závěr se
nová ulice vždy líbí a starou by již nikdo
nechtěl.
-mk-

ulice a stanovil rozčlenění ploch. Jak vyjádřil
slovy, je prý třeba ulici „změkčit“. K tomuto
návrhu jste se mohli vyjádřit, vyzýváni jste
byli 2x rozhlasem. Asi čtyři rodiny se přišly
podívat, jejich věcné připomínky byly
zapracovány do projektu. Když dojde
k uzavření návrhu, zpracovává se projekt se
všemi prvky pro realizaci. Po získání
potřebných stavebních povolení a ohlášení
stavebních oprav se provádí výběrové řízení
a zpravidla do týdne se zahajuje stavba. Před
zahájením stavby vás rozhlasem upozorňuji
vás na uzávěru ulice, na možnost
předzásobení vašich domů uhlím, upozorňuji
Vás na to,že byste měli mít všichni přípojky
vody, kanalizace a podobně. Dále vyhlašuji
odkdy dokdy nebude možný vjezd do ulice a
to stejné písemně ohlašuji hasičům, sanitkám
a policii. Písemně byli všichni obyvatele
ulice upozorněni vhozením zprávy do
schránky. Věřím, že všichni máte schránku.
Tak a zdálo by se, že nás nemůže potkat
žádné překvapení. Opak je pravdou. První
měsíc po zahájení stavby se nedělo nic. Jen
pár konzultací s majiteli garáží, u kterých
nevyhovovaly spády. Podřezali jsme dvoje
vrata a problém byl vyřešen. Druhý měsíc
zase nic. „Tak to je dobré“ říkám si.
Vybourali jsme všechnu zádlažbu a firma
začala s pokládkou nových povrchů. Teď to
přišlo. Někteří se probudili, že o ničem
nevěděli. A my mysleli, že to bude
jinak….my chceme něco jiného. Jedna
rodina si šla dokonce stěžovat na stavební
úřad do Roudnice. Na takovou stavbu je
vždy uzavírána smlouva na zhotovení díla .
A teď přijde ten, co na něco zapomněl a
žádá navíc přípojku, která nebyla v projektu
a nejsou na ni peníze. Nebo chce taky
takovou dlažbu co má soused, nebo ji zase
naopak nechce. Nikdo však nepřijde
s desetitisíci korun, protože na něco
zapomněl. Přípojky jsou ve vaší režii, ve
vašem majetku. Naší povinností je pouze
přepojit stávající.
Představte si, že budete stavět dům a budete
mít na něj stavební povolení, ke kterému
Vám náš úřad dal kladné vyjádření.
V polovině stavby já přijdu a a řeknu:“ hele
mě se to nelíbí, udělejte to úplně jinak“. Tak

Technické zvláštnosti při výstavbě
ulice Sluneční:
Řipský čedič. Neobvyklým dlažebním
materiálem byl řipský čedič, původní kamen,
kterým byla ulice vydlážděna. Je to vzácný,
vysoce esteticky zajímavý kámen, který, ač
je nepravidelný, má nezaoblené strany po
předešlém provozu a proto při přesném
spárování vytváří rovinné plochy. Pro snadné
odtékání vody je spárován cca 2mm pod
okraj jeho rovinné plochy. V našem případu
je
použit jako ozdobný prvek, který
přitahuje řidiče k zaparkování na tomto
místě. Svým usazením do polosuché
betonové směsi by měl odolat provozu i
větších vozidel. Řipský čedič je typickým
kamenem v naší obci.
Asfaltový povrch. Je dvouvrstvý, se
stabilizací vibrovaným kamenivem. Na tom
není nic zvláštního. Velmi náročné bude
však jeho položení, protože parametry
projektu požadují vyspárování a odvod vody
do středu komunikace. Navíc vždy do vpustí
tak, aby při přívalu vody,nebyla ulice jedním
nekontrolovaným řečištěm, které by
vyplavilo obyvatele v ulici Pod Kanálem.
Způsob pokládky je velmi náročný pro
dodavatelskou firmu. Bude třeba použití
úzkého a širokého „finišéru“ a není
vyloučena i ruční pokládka v rozích, kam se
stroj nedostane. Všichni trneme, jak se dílo
podaří, zda po pokládce nebudou po dešti na
silnici louže. Pokud ano, nedá se s nimi již
moc dělat. Proto je kladen nyní velký důraz
na dodržení parametrů. Zvláštností také je
to, že povrch byl pokládán až 18.12.2006,
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1.) Osazení dopravní značky před vilu
Glazury,
která
znázorňuje
tvar
křižovatky s místní komunikací do
Glazury a k našemu hřišti. Dále dáváme
návrh na nové vodorovné dopravní
značení před železničním přejezdem,
které by informovalo řidiče, kde má
zastavit, aby vozidla odbočující na
místní komunikace mohla vůbec
odbočit.
2.) Osazení nové dopravní značky,
vyjadřující tvar křižovatky s odbočkou
mezi nové rodinné domy.
3.) Posunutí dopravní značky obec Dobříň
před odbočku k novým rodinným
domům.
4.) Zvýšení rychlosti z 50km/hod na
60km/hod ve směru z Roudnice po
obchvatu po vybudování nového
chodníku pro chodce.
5.) Odstranění staré šípky, která navádí
řidiče do protisměru na kruhovém
objezdu u Masokombinátu.
6.) Upozornění na nezpevněné krajnice
kolem kruhového objezdu, do kterého
zapadají
vozidla,
s návrhem
na
dobudování nájezdových ostrůvků.
7.) Žádost správci komunikace na opravu
příjezdu na žel.přejezd od vily do obce
Dobříň. . Ne formou neúčinných záplat,
ale odfrézováním živičného povrchu,
úpravou pláně a opětném položení
živičného koberce.
8.) . Žádost správci komunikace na opravu
příjezdu na nechráněný žel .přejezd u
plynárny na Bezděkově ve směru od
masokombinátu. Ne formou neúčinných
záplat, ale
odfézováním živičného
povrchu, úpravou pláně a opětném
položení živičného koberce.
9.) Ohlášení správci komunikace poškození
tří dopravních značek u žel. přejezdu.
-mk-

pro nedostatek kapacity obaloven a montážní
firmy.
Kanalizace. Stávající dešťová kanalizace
dožila a bylo by nebezpečné ji nechávat dále
v provozu. Do této kanalizace jsou poprvé
zaústěny všechny dešťové svody přes sifony
(gajgry), které mají zabránit agresivním
výparům z kanalizace do vašich okapů. Dále
odpadá namrzání vody od výtoků okapu na
chodník.
Součástí kanalizace byla oprava náplavky
potoka tak, aby při budoucí opravě silnice
Pod Kanálem, mohla být silnice před
stávající garáží rozšířena. Tato silnice nás
stála 4.206.318 Kč.
-mk-

Oprava silnice na Kalešov
Neoddělitelnou součástí naší obce je
Kalešov. Je to malá vyvýšenina pod
Jalovčinami, kde kdysi býval selský dvůr.
Raritou je, že silnice na Kalešov nevede
z obce Dobříň, ale ze sousedního
katastrálního území Roudnice nad Labem a
to asi z poloviny obchvatu. Větší část této
silnice, (asi za první odbočku vpravo mezi
zahrádky) je v naší správě, zbytek je ve
správě města Roudnice n.L. Na upozornění
jednoho obyvatele
z Kalešova, jsme
v listopadu tohoto roku provedli vyčištění
krajnic této silnice od letitých nánosů a tím
umožnili odtékání vody do silničních rigolů.
Město Roudnice vyhovělo naší žádosti, aby
provedlo stejné vyčištění krajnice, což se
povedlo. Na závěr bude osazena dopravní
značka
Dobříň a pod ní bude nápis
KALEŠOV.
-mk-

Podněty a žádosti na změny
v dopravním značení ve směru
Dobříň- Roudnice n.L.
Jistě je vám známo a dáte mi za pravdu, že
dostat se do Roudnice a nebo z Roudnice, je
někdy
problém.
Část
podnětů
je
nashromážděných od Vás a část jsme
vypozorovali sami.
Dopisem na referát dopravy v Roudnici nad
Labem a správci komunikace jsme zaslali
žádost o:

Na železničním přejezdu POZOR!
Unikl o dva vlásky:
Neuvěřitelný zážitek na železničním
přejezdu má pan Ing. Hanzlík. Jako každé
ráno tak i dne 11.8.2006 v 6.04 hod.
přejížděl železniční přejezd. Na první pohled
vše pořádku. Závory jsou nahoře, avšak bílé
6

měla povinnost odvézt odpady na skládku do
Štětí. Proč by si namáhali mozečky…..
Hloupí lidé složili odpady k nám do lesa.
Díky spolupráci (s tou paní) se podařilo
firmu donutit skladku okamžitě odstranit.
Děkujeme za upozornění. Ne vždy se podaří
viníka usvědčit. Paní se nám omlouvá a
přijede se k nám podívat na vánoční koncert.
17.12.2006 Na témže místu jsme našli
novou podobnou skládku….
-mkCo řekla paní Magda:

světlo nesvítilo. Říká.“Opatrně jsem vjel na
přejezd a v tu chvíli mi zatrnulo. Vlevo ve
směru od Prahy zastavuje osobní vlak.“ Jak
říkal, rozklepala se mu kolena, ihned mě o
tom informoval. Zavolali jsme na tísňovou
linku Policie ČR 158 a kupodivu se nedělo
nic. Nikdo nepřijel, nikdo neřídil dopravu.
Zaslali jsme stížnost na České dráhy, odkud
se nám dostalo vysvětlení, že vypadly
napájecí okruhy.
Vážení občané tyto poruchy jsou sice
ojedinělé a vyskytují se zejména podle
pozorování
po dlouhodobých deštích.
Dávejte si přesto pozor, ať do Vás nenabourá
vlak.
Kameny na kolejích.
7.10.2006 - Již podvakrát se někteří chlapci
z naší obce pokoušeli klást kameny na
koleje. Nebezpečí, kterému vystavují
vlakovou soupravu je však tak veliké, že
nechci ani domyslet následky. Mezi
betonové přejezdy a koleje kladou hromádky
kamenů ze železničních svršků. Při souhře
náhod nemusí být kameny rozhozeny, ale
zaklíní se mezi betony a koleje a mohou
vykolejit soupravu. Každý případ ihned
hlásíme Policii ČR na linku 158 bez ohledu,
na to, který z výtečníku toto provádí. Prosím
rodiče, poučte své děti.
Nebezpečné hry na kolejích:
Tento hrůzný zážitek jsem neviděl, ani jsem
jej nemohl ověřit, zda je to vůbec možné.
Vyprávěl mi jej jeden náš občan.
Viděl naše chlapce, jak se vmáčknou
pod peron a čekají až přejede kolem vlak.
Neuvědomují si, že při přejezdu rychlovlaku
je zde tak rychlé a silné proudění vzduchu,
že je může vtáhnout pod kola vlaku. Jsou od
koleje na dosah ruky.
Zase prosím rodiče hlídejte si svoje děti a
občas kontrolujte jejich místa pobytu.

„ paní Čopková, dívala jste se včera na
Rodinná pouta, …no ten seriál.?“
„NE“
„tak já nevím s kým se mám podělit o tu
radost, Regína postřelila Andreu.“

Humanitární sbírka
Obec Dobříň ve spolupráci s Občanským
sdružením Diakonie Broumov uspořádala ve
dnech 11.9-13.9 humanitární sbírku letního a
zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel,
ručníků, utěrek, látek.
Děkujeme tímto všem za odevzdané věci,
které najdou svého příjemce.
Rádi se těchto akcí zúčastňujeme, neboť
tím alespoň částečně můžeme vrátit to jsme
dostali po povodni 2002 my.
-šmVolby do obecního zastupitelstva obce
Dobříň konané dne 20.10.-21-10.2006
Šárka Mrázková
Romana Staňová
Václav Rážek
Miroslav Kvintus
Ludmila Nováková
Jan Roháček
Jaroslav Gabriel
Pavel Machulka
Iva Vosáhlová Ing.
Jiří Hanzlík Ing.
Vladimíra Hodanová

Odpady v lese štěrkopískovny HOLCIM
29.9.2006 našel náš občan rybář Mirek a
pejskem Almou v lese hrůznou skládku.
Staré postele, nábytek, kuchyňská linka a
jiné odpady.
Mezi odpadky objevil i
obálku s adresou, která nás dovedla
k viníkovi. Byla to jedna paní z Budyně,
která si nechala opravit byt od firmy. Firma
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183 hlasů
147 hlasů
114 hlasů
233 hlasů
220 hlasů
158 hlasů
204 hlasů
178 hlasů
169 hlasů
164 hlasů
168 hlasů

odpadů se pro rok 2007 nezmění, to
znamená 450 Kč na obyvatele a rekreační
chalupu. Při určování výše poplatku na rok
2007 se vychází z nákladů na komunální
odpad za rok 2005 a počtu obyvatel
k 30.11.2006. Na jednoho obyvatele v naší
obci vychází náklady 599 Kč.
Snížení těchto nákladů se snažíme
docílit tříděním odpadů. Jistě víte, že
v obci jsou nádoby na tříděný odpad. Proto
je, prosím, využívejte. Platíme firmě BEC
odpady s.r.o. za odvoz tříděných odpadů,
ale zároveň podle množství tohoto
odvezeného odpadu dostáváme příslušnou
částku od firmy EKO-KOM a.s. Nejlépe
pro nás vychází PET lahve dávané
sešlápnuté do igelitových pytlů a každé
pondělí našimi pracovníky odvezené od
Vašeho domu. Ty si odváží obec Vrutice a
každé čtvrtletí nám zasílá hlášení, kolik kg
těchto lahví bylo. Firma EKO-KOM nám
vyplácí odměnu za množství odvezené
z třídících kontejnerů, za hlášení množství
obcí Vrutice (pro nás výhodnější) a sběr
železa a papíru organizovaný obecním
úřadem.
V letošním roce do konce listopadu
jsme zaplatili za odvoz tříděného odpadu
18.750,- Kč a získali odměnu 32.689,70
Kč. A to stojí za to třídit odpad. Mrzí mě,
že
když
jdu
ve
středu
ráno
od autobusu,vidím před domy připravené
popelnice k vyvezení a z nich kouká
rozbitý kbelík a plno PET lahví. Tito
občané se asi bojí udělat pár kroků ke
třídícím kontejnerům.
Tříděním se sníží počet vyvezených
popelnic a tak záleží na každém z Vás, jaké
budou náklady a tím i výše poplatků pro
další roky.
J.Čopková

Volby senátu konané dne 20.10.-21.10.06
a 27.10.-28.10.06
76 hlasů
ODS
Alexander Vondra
38 hlasů
ČSSD
Robert Kopecký
KSČM 29 hlasů
Zdeněk Dušek
USDEU 28 hlasů
Jiří Jelen
SNKED 26 hlasů
Květ. Pecková
19 hlasů
KDU
Zdeněk Bárta
6 hlasů
ND
Luboš Vrtilka
9 hlasů
Anděla Dvořáková Pol.21
Barevný svět Holcim - společné setkání
Každoročně se zúčastňujeme slavnostního
společenského setkání společnosti působící
na našem území Holcim. Na těchto setkáních
se firma prezentuje svými výsledky a plány
do budoucna, které nás zajímají. Součástí
těchto setkání je jednání s ředitelem
štěrkopískovny Dobříň panem Kozákem o
společných zájmech a potřebách naší obce a
štěrkopískovny,jako vždy při dobrém
programu i pohoštění. Děkuji tímto za
pozvání.
Setkání se konalo v domě ATIS u Štiřína dne
7.9.2006
-mkVolby do parlamentu ČR konané v obci
Dobříň dne 2. – 3..6.2006
ODS
ČSSD
KSČM
Zelení
KDU-ČSL
Nezávislí
Evropští demokraté
Strana zdr. rozumu
Pravý blok
Česká pravice
Únie svobody
Strana rovnost šancí
Kolalice pro ČR

111 hlasů
108 hlasů
45 hlasů
16 hlasů
12 hlasů
6 hlasů
3 hlasy
2hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

Neplatiči místních
poplatků
Jistě všichni víte, že poplatek za
komunální odpad se platí za I. pololetí do
31.3. a za II. pololetí do 30.9. běžného
roku. Jsou občané, kteří platí najednou za
celý rok a mají zbytek roku bez starostí. A
pak jsou tací, kteří zapomenou a stačí jim

Místní poplatky
Zastupitelstvo obce se usneslo, že výše
místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
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opatření a navýšit včas nezaplacený
poplatek.
Totéž platí o všech místních poplatcích.
V obci se jedná ještě hlavně o poplatek ze
psa. Poplatek ze psa je splatný do 15.2.
běžného roku. Nezapomeňte, předmětem
poplatku jsou psi starší 3 měsíců.
Nekomplikujte práci nám a vyhněte se
případným následkům pro Vás!
J.Čopková

to jen připomenout. A pak jsou neplatiči. A
že jich přibývá!
Já chápu, že pro vícečlennou rodinu je
těžké zaplatit najednou větší částku. Ale to
není potřeba. Stačí, když každý měsíc
zaplatí za jednoho člena rodiny na půl
roku. Těch 225 Kč se dá jistě ušetřit a stojí
to jen cestu na úřad.
V zákoně 565/1990 Sb. o místních
poplatcích
§ 11 říká : „Nebudou-li
poplatky zaplaceny včas nebo ve správné
výši, vyměří obec poplatek platebním
výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené)
poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou) část může obec zvýšit až na
trojnásobek.“ Vyměřené poplatky se
zaokrouhlují na celé koruny nahoru. To
znamená, že místo 450 Kč na obyvatele,
může obec tento nezaplacený poplatek
vymoci ve výši 1.350,-Kč. Zatím obec tuto
možnost neuplatnila, ale pokud to bude
nutné, udělá to. Tyto dlužné částky lze
vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
Tito neplatiči dostávají platební výměry
poštovní obálkou do vlastních rukou.
Většina
z nich
však
písemnost
nepřevezme. A opět je zde zákon č.
337/1992 Sb. O správě daní a poplatků,
kde se v § 17 odst.5 praví, že pokud si
příjemce písemnost do 15 dnů od uložení
nevyzvedne, považuje se poslední den
tohoto uložení za doručený.
Pak už zbývá pouze zahájení daňové
exekuce. To správce daně (obecní úřad)
vyzve daňového dlužníka, aby daňový
nedoplatek zaplatil v náhradní lhůtě
(8denní) a zároveň ho upozorní, že po
uplynutí této náhradní lhůty přikročí bez
dalšího k vymáhání daňového nedoplatku.
Daňová exekuce se provádí vydáním
exekučního příkazu (§ 73 odst. 6 ZSDP) a
to na účtech vedených u bank srážkou ze
mzdy, důchodu, sociální a nemocenské
dávky, stipendia nebo prodejem movitých i
nemovitých věcí.
Vzhledem k tomu, že náklady na toto
řízení jsou velké, je jasné, že správce daně
(obecní úřad) musí využít sankčního

Důchodkyně zachránila obec
Dne 13.12.2006 dopoledne, se stala
v naší obci neobvyklá věc. Navštívil nás
dealer, který se vydával za pracovníka
energetických závodů. Obcházel domy a
zejména ty, které jsou obydlené staršími
lidmi. Zpravidla jim oznámil, že jde provést
vyúčtování za elektřinu a protože jsou
důchodci, energetika se rozhodla jim
přilepšit a vrátit jim 3000 kč. Vytahoval
různé papíry, aby vzbudil důvěru. Vytáhl
pětitisícovku a nabízel ji, že nemá ale drobné
a že mu musí vrátit 2000 kč. Chtěl vás
vyprovokovat, kterým směrem půjdete pro
peníze a pak by zaútočil. Nebo mohla být
pětitisícovka falešná a vy byste to nepoznali.
Mohl by vám i dvoutisícovku vytrhnout
z ruky a utéci.
Naše statečná důchodkyně se ale nedala,
zdálo se ji to divné a řekla, že s tím nemůže
zatím nic dělat, že manžel není doma, ať
počká.. Pak ji napadlo říci, že zavolá
starostovi. Protože se neměl k odchodu,
přímo fyzicky jej vystrkala z kuchyně. Pak
opravdu okamžitě zavolala starostovi.
Během pár minut již byla policie na cestě. A
podvodník stihl zmizet, nebo jej vyhnalo ze
vsi hlášení paní Šárky Mrázkové obecním
rozhlasem, kterým vás upozornila na
nebezpečí. Tato blesková akce možná
mnohým z vás zachránila peníze. O této
situaci jsme informovali okolní obce a
vedení energetické společnosti ČEZ
Distribuce a.s..
Navštívil jsem večer onu důchodkyni a ptal
se, jak ji mohlo vše tak duchapřítomně
napadnout, že správně reagovala. Říkala jen
skromně:
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V besedě, která se konala v hasičárně, jsme
slyšeli zajímavé vyprávění o životě lid, kteří
bydlí v chatrčích na kůlech bez elektřiny a
civilizace. Ke všemu co vyprávěl,
prezentoval obrázky na připraveném plátně.
Myslím, že se všem beseda líbila. Pan Čistý
si dovezl z Filipín opravdu krásný dárek.
Zamiloval se do jedné domorodé krásné
dívky jménem Florelin a oženil se s ní. Nyní
bydlí v ČR.
-mk-

„V tom byla Boží ochrana.“ Z důvodů
bezpečnosti
neuvádíme
její
jméno.
Děkujeme této statečné ženě.
Chtěl bych všechny naše starší občany
upozornit, aby nevpouštěli cizí lidi do svých
domů, zejména když jsou doma sami. Na
žádné podezřelé nabídky nereagujte. Můžete
se třeba vymluvit, že dnes nemáte zájem, ať
přijde zítra odpoledne, že se určitě dohodne
lépe s dcerou apod., a mezitím můžete
zavolat pomoc. Naučte se zamykat přes den
vrátka.
Prosím, pokud jste zažili
obdobnou příhodu, sdělte nám ji. Rádi ji
zveřejníme beze jmen, pomůžete tak
ostatním
občanům.
–mk-

Plán údržby a investic na rok 2006-11
Hřbitov - oprava vnitřních a venkovních
omítek, výhledově oprava oplocení. Čištění
cestiček od plevele. Úklid skládky za
hřbitovem.
Kanalizace:Vybudování kanalizační šachty
za hospodou na staré kanalizaci.
V NEBEZPEČÍ VOLEJTE
Zajištění stávajících vpustí v Krátké ulici u
č.p.88 do doby rekonstrukce ulice.
POLICII ČR 158.
Umístění stojanů na kola na návsi u
Napište si toto číslo k telefonnímu
Lihovarského statku.
přístroji, nebo někam na viditelné místo
Oprava suterénu Lihovarský statek
k ostatním telefonním číslům.
Vyklizení 1.patra bývalého šrotovníku.
Na toto číslo volám na ochranu naši obce
Nátěry přechodů pro chodce.
někdy i 2x týdně. Vždy zřetelně řekněte
Zádlažba pod pergolou na sportovním hřišti.
svoje jméno a příjmení a obec odkud
Oprava poškozených květníků na návsi.
voláte. V klidu a jednoduše oznamte svůj
Lihovarský statek - zádlažba pod
problém . Váš hovor je zaznamenán a
popelnicemi.
nemůže zůstat nevyřízen.
Kalešov – odstranění letitých nánosů
z krajnice komunikace. Osazení značky
Beseda s misionářem o Filipínách
KALEŠOV.
Prořez stromů u ob. úřadu a tel. budky.
4.3.2006 nás navštívil pan Václav Čistý,
Oprava
chodníku u č.p. 8
rodák z Karlových Varů, který strávil
Návrh na nové investice
několik let na Filipínách jako misionář. Co je
Oprava povrchů ulic Pod Kanálem, Labská
to misionář? Je to člověk, který odjede
Vjezdy do 14 nových rodinných domů.
zejména do chudých oblastí světa ,
Projekty: na novou ČOV u Labe, povrchy
ve kterých pomáhá místním lidem. V našem
silnic, projekt na nový územní plán.
případě se jednalo o nejchudší oblast Filipín,
Lihovarský statek – výstavba 4 BJ
kde pomohl postavit školu. A obcházel
Hřiště – dokončení pergoly s herními prvky
postižené lidi se základní zdravotnickou
Hřiště- výstavba studny, elektrifikace
pomocí. Zpravidla jsou tito lidé vysíláni
Vybudování evakuačních sjezdů z ulic
různými charitativními organizacemi, nebo
Labská a Zahradní.
církvemi a tak zde také hlásají křesťanství.
Hasičárna- zakoupení skříňky na nádobí a
pultíku pro čajovou kuchyňku, stolu.
HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 11. 2006 (Vypracovala Vladimíra Hodanová)
Schválený rozpočet Výsledek od začátku roku
Rozpočtové příjmy
Daň z příjmu fyz. osob
930.000
898.480
10

Daň z příjmu práv. osob
650.000
720.361
DPH
1,000.000
1,300.930
Odvody za odnětí zem. půdy
10.000
9.086
Poplatky za odnětí lesní půdy
25.000
719.450
Poplatek za likv. komunál. odpadu
210.000
218.802
Poplatek ze psů
10.000
10.550
Popl. za užív. veř. prostr.
1.000
--Popl. za prov. výh. hrací přístroj
12.000
12.000
Odvod výtěžku z provozování loterií
32.000
19.026,56
Správní poplatky
15.000
14.300
Daň z nemovitostí
650.000
828.271
Neinv. přij. transfery ze stát. rozp.
59.300
59.608
Ostatní neinv. transfery ze stát. rozp.
333.500
333.167,50
Ostatní inv. transfery ze stát. rozp
1,120.000
1,120.000
Inv. přijaté transfery od krajů
1,547.000
1,547.000
Příjmy z pronájmu pozemků
40.000
40.773
Příjmy z prodeje dřeva
400.000
509.999
Příjmy v zál. kultury
24.000
23.495
Rozvoj bydlení a byt. hosp.
348.000
332.164,10
Komunální sl. a územní rozvoj
3,510.000
1,839.051
Sběr komunálních odpadů
21.000
37.718
Reg. a místní správa
10.000
8.672
Příjmy z úroků
70.000
73.180,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem
11,027.800
10,676.084,38
Rozpočtové výdaje
Zemědělská činnost
--8.000
Pozemní komunikace
5,603.000
4,135.324,40
Silniční doprava
30.000
29.628,60
Pitná voda
750.000
378.689
Odvádění a čištění odpadních vod
1,540.000
922.176
Na školní výchovu-na dojíždějící ž.
154.700
154.718
Kultura
104.000
57.472
Sdělovací prostředky
1.600
540
Ostatní činnost v zál. kult.
78.000
17.259,50
Zájmová činnost
337.500
269.881,50
Ambulantní péče
10.000
10.800
Rozvoj bydlení
100.000
48.780,08
Komunální sl. a územní rozvoj
716.500
457.258,18
Ostatní činnost v obl. bydlení
120.000
122.611
Nakládání s odpady
324.000
306.724,30
Ochrana přírody a krajiny
293.200
342.195
Ostatní zál. civ. připravenosti
168.000
163.000
Požární ochrana
6.400
7.149,10
Zastupitelské orgány
410.500
459.091,70
Místní správa
606.000
791.395,94
Výdaje z úvěrového financ.
15.000
6.026,50
Ostatní činnosti
10.000
11.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem
11,378.400
8,699.720,80
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Ze slavnosti Josefa Hory konané 25.6.2006

Seznam kulturních akcí
obecním úřadem v r. 2006

Nešetřete láskou
(parafráze na Horovu báseň:.“Šetřete
láskou“)
Jenom té nejmilejší,
někdy však i nejnešťastnější,
podejte své srdce.♥
Nešetřete láskou!

pořádaných

1.1.2006 Novoroční výstup na Říp
4.3.2006 Beseda o Filipínách
19.3.2006 Bruslení
25.6. Slavnost Josefa Hory
25.6.2006 koncert rockové skupiny z USA
ROCKY MOUNTAIN CALVARY
3.6.2006 Dětský den – vypouštění balonků
18.6.2006 Výprava na Jaloviny
1.7.2006 Zábava V Zátiší
8.7.2006 Turnaj v nohejbalu
13.8.2006 Po Labi z Mělníka
25-27.8.2006 Mladí mladým
2.9.2006 Maškarní rej
10-13.9.2006 Sbírka pro diakonii Broumov
2.12.2006 Mikulášská nadílka dětem
11.12.Koncert
Happy
day
Qunitet
v Roudnici
23.12.2006 5.Vánoční koncert„Dříve a dnes“

A jenom tomu nejčistšímu,
nejspolehlivějšímu,
tomu, jenž nikdy nezradil sám sebe,
podejte své srdce ♥.
Nešetřete láskou
Těm jedině kdo trpí,…..
Jimž zrak vybledl touhou
Jak úpalem dne chrpy,
Dětem, jen mají pohled bílý,
Jejichž ruce ještě nikdy, nikdy, nikdy
Nikomu na světě neublížily,
podejte své srdce ♥,
nešetřete láskou.

Statistika 2006

Od kolébky do hrobu,
Svět podobá se hřbitovu,
Protože v kámen a vítr sili
Lidé svou lásku ….. pouště ji vpilyJenom jednou, jednou pro všechny dny
podejte své srdce ♥,
Nešetřete láskou.

Počet obyvatel ke 20.12.2006
521
Dospělí
243
Děti
78
Muži
247
Ženy
254
Ø věk muži
39
Ženy
41
Počet domů
191
Nejstarší občan -Psotová Anna 92 roků
Narodili se v roce 2006
Šimůnek Petr
Kuchařová Zuzana
Hodanová Tereza
Zemřeli v roce 2006
Koťová Zdeňka
Sojka Karel
Červeková Marie
Významné obecní stavby:
Výstavba silnice pro 14 RD
Oprava ulice Sluneční
Oprava kanalizace Dešťové ulice
Sluneční, Pod Kanálem.

Významné události v obci:
Volby do obecního zastupitelstva.
Převod ulice Krajní do majetku obce
včetně zeleného pásu
Povodeň 30.3.-3.4.2006. Voda dosáhla
maximálního průtoku
2650m2, výška
hladiny 730cm. Kulminovala v obci za
garáží pana Zajíce č.p.140, na hranici mezi
domy p.Černého č.p. 51 a Kuceje č.p.
49.ul. Pod Javorem, pod hospodou
zaplavila garáž pana Hykyše a kulminovala
u staré břízy. Povodeň mimo zahrádek
nenatropila velké škody, ale přesto nás
velmi vyděsila. Do zaplavení domu pana
Černého chybělo pár centimetrů.
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