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Balíček otazníků pod stromeček
Každý z nás je mnohem vnímavější
a citlivější právě na Štědrý den, kdy u
štědrovečerního stolu vzpomínáme na naše
blízké, kteří teď nejsou s námi a nebo už
vůbec nejsou mezi námi. Každému z nás
proběhne hlavou dobré i špatné
z uplynulého roku a snad všichni doufáme,
že příští rok bude všechno úplně jinak,
všechno skutečně napravíme.
V duchu si říkáme, že se budeme více
věnovat svým dětem dokud o to ještě stojí;
k rodičům nebudeme drzí a pochopíme, že
mají o nás starost; prarodiče nebudeme
přehlížet, protože nás milují a určitě
potřebují, žijí přece v nás; se sousedem si
nebudeme dělat naschvály, ale raději ho
překvapíme úsměvem a zeptáme se jak se
daří; …

21.12.2007
Později o svátcích, s pocitem přesycenosti
a určité pohodlnosti, nás emoce opouštějí a
my zabředáváme do života všedních dnů.
Proto bychom měli, víc než kdy
jindy, o Vánocích myslet jeden na druhého
a zamyslet se i nad sebou samými.
A zde je pod stromeček balíček
otázek, který, budeme-li o nich byť jen
přemýšlet, obohatí nás i naše blízké.
Umíme být ohleduplní k člověku, který nás
má rád?
Umíme nabídnout nezištnou pomoc?
Umíme pochválit za dobrou věc?
Umíme dát najevo, že máme někoho rádi,
Umíme uklidnit a povzbudit, když někdo
selhává?
Umíme vyjádřit svoji radost, svoje pocity?
Umíme naslouchat a neodsuzovat?
Umíme dát najev, že si někoho vážíme?
Umíme se vžít do situace druhého a
pochopit ho?
Umíme dát najevo, že i my potřebujeme
pomoc?
Umíme odpouštět?
Nekopírujme rok po roku svůj život,
buďme lepšími.
Hezké vánoce přeje Lída Nováková
V letošním roce postavili naši občané 14
nových domů. Víte, kdo začal jako poslední a
nastěhoval se první ? Jsou to manželé

Lenka a Jiří Hložkovi.
Vstupujeme s Šárkou Mrázkovou do nového
domku
manželů
Hložkových.
Vstupní
chodníček se bude realizovat v příštím roce, je

Z vyprávění a nadšení našeho kamaráda
Tomáše Krauskopfa jsme se dověděli o
parcelách v Dobříni, který už byl
rozhodnut postavit si svůj dům a byl tím
patřičně nadšen . Tak jsme se nadchli také
a už bydlíme od toho července.

zatím vysypán kamínky. Vpravo za hlavními
dveřmi se nachází pracovna, vlevo technická
místnost pro provoz domu. Pokračujeme do
obytné části domu a usedáme do příjemných
křesel. Před námi hřejí krbová kamna vkusně
zabudovaná do nosného zdiva s několika kusy
polínek připravených k přiložení . Přízemí
tvoří obývací pokoj který je propojen s kuchyní
a jídelním koutem. V polovině místnosti stoupá
vzhůru do 1.patra štíhlé dřevěné schodiště,
které svojí jednoduchostí nerozděluje prostor
a tak celé přízemí je vzdušné, prostorné a
účelně vybavené. Žádné zbytečnosti. Pokud
třeba bude žena pracovat v kuchyňském koutu,
má přímý kontakt třeba s návštěvou a může i
jedním okem sledovat co se děje a poslouchat o
čem se mluví. Všude jsou vidět různé doplňky
vyrobené z pálené hlíny, které zpříjemňují a
zútulňují obytný prostor. Při pohledu do
zahrádky, do které je vchod přímo z obývacího
pokoje, mě upoutává netradiční keramické
krmítko pro ptáčky na silném kmeni s kůrou.
Zbylý prostor jako celek je již upraven včetně
osetí travou a osazení základní zelení.
Obdivuji krásnou keramiku a tak mě první
otázka. V ruce držím hrnek teplého čaje.

Byly nějaké obavy před stavbou ?
Samozřejmě ano, říkají Hložkovi. Parcela
je blízko železnice. Někteří kamarádi nás i
zrazovali. Váš starosta nám ale všem
říkal:“ Zajeďte večer na parcelu, vypněte
motor a poslouchejte.“ Tak jsme to udělali.
Všude byl sníh, mrzlo a vrzalo nám to pod
koly a my tiše seděli v autě s vypnutým
motorem a poslouchali. Vzpomínáme na to
ticho, které samozřejmě občas přerušil
šustot projíždějícího vlaku . Dnes ani to
nevnímáme.
Výstavba rodinného domu je za Vámi.
Jistě pro Vás, mladé lidi, to není
jednoduché po všech stránkách. Máte
nějaký svůj plán jak vydržet stavbu a
zachovat si radost z nového domu a
neutrpět na vztazích.
Jistě, takový plán je celkem jednoduchý.
Rozhodli jsme se k dodavatelskému
způsobu výstavby. Je to dražší a déle
budeme splácet hypotéku, ale zbývá nám
sobota a neděle volná a tu máme pro sebe.
Každý volí své priority. My máme tuto.
A mohu se zeptat, jak tedy využíváte ty
volné dny, když třeba ostatní betonují
základy?
Milujeme turistiku a hlavně po Čechách.
Cestujeme po horách, Krkonoše, České
Středohoří. Krásný výlet je třeba ale i
vlakem do Drážďan a zpět. Rádi bychom
se podělili o své zkušenosti a můžeme
uspořádat i společný výlet. Hlavně, máme
rádi výlety s okružním cestováním tak,
abychom se nemuseli stejnou cestou vracet
domu.
Jste v naší obci noví obyvatelé, zajímalo
by mne co upoutalo Vaši pozornost, co
se Vám na první pohled líbilo a co ne.
Tak nejdříve, co se nám nelíbí. Je to
příjezd do obce, před firmou Hensel je
taková neupravená lokalita zahrádek a
neupravený vjezd kolem závodů Glazura a

Vidím zde výtvarné nadání, kdopak za
tím asi je? (Pokládám první otázku tak
říkajíc od konce… )
„Pracuji v keramické dílně v Roudnici n.L.
na Husově náměstí“ říká paní Lenka
Hložková. „Je to moje zaměstnání.
Vyrábíme hrnky, konvičky, figurky, také
zahradní užitkovou a okrasnou keramiku v
přírodních barvách.“
Neuvažujete s nějakou keramickou
dílnou i v Dobříni?
Ano, něco takového plánujeme a nejen to,
pokud by byl zájem, mohla bych děti
z Dobříně
něco naučit v keramickém kroužku.
„ No to je skvělé“ jásám radostí.
To jsme ale předběhli trochu události.
Víte, co je zajímavé, že jste byli poslední,
kteří přišli se zájmem o stavbu
rodinného domku v Dobříni a nakonec
už bydlíte jako první ode dne 1.7.2007
To je úžasné
.Se záměrem stavět dům jsme po pravdě
řečeno neuvažovali. Bydleli jsme v bytě
v Roudnici n.L. a nic nám nechybělo.

2

opravit střechu, možná nějaké krovy,
vyměnit všechna okna, zkulturnit trochu
posilovnu a pokud zbudou peníze, rádi
bychom opravili fasádu domů čp. 13 a 139.
Úplný konečný stav v Lihovarském statku
bude ještě po vybudování exteriéru – dvůr
s atriem dle návrhu architekta.

Vitana. Tam by mohlo být daleko čistěji,
lepší úprava zeleně. No, a co se nám v obci
líbí, je to nádherné Zátiší. To jsme poznali
jako první při návštěvách vašich zábav
v Zátiší. Rádi chodíme pěšky cestou podle
Labe která ústí přímo do Zátiší a to je…. ,
no prostě nádhera. Pak ještě jedno pěkné
zákoutí, je to hájem s vyústěním na louku.
V jednom místě
z osvěžujícího stínu
vysokých stromů a vůně zeleně se vám
otevře krásné panoráma louka Labe a na
protilehlém
břehu
Kyškovice
s Hamráčkem. Louka byla posekaná, jako
by to někdo přímo udržoval.
Takže nelitujete, že jste postavili svůj
dům v Dobříni, splnil realizovaný záměr
Vaše požadavky?
Určitě splnil, jsme spokojeni. Ještě chybí
ledacos udělat u nás i na straně obce.
Kdyby jste byli v roli starosty, co by jste
postavili, zařídili nebo změnili?
S novými obyvateli bude v Dobříni asi
chybět mateřská škola.
Děkujeme za krásné povídání a přejeme
krásné bydlení a hezké vztahy mezi všemi
občany.
Děkuji za rozhovor. Miroslav Kvintus

Příprava na budoucí stavby
Čistírna odpadních vod – ČOV
Za účelem výstavby čistírny je nutné
uvolnit pozemek v zahrádkách u Labe Pod
Vrškem. V současné době probíhá
geodetická pozemková úprava, která je
velmi náročná. Tato úprava se týká pouze
pozemků obce a pozemků rodiny
Kuchařových a Havranových. Děkuji
těmto rodinám za umožnění směny
pozemků, bez které není možno zahájit
přípravy na realizaci ČOV.
Směna pozemků ve Štěrkopískovně
Obec Dobříň vlastní pozemky v prostoru
těžby Štěrkopískovny v pískovně Holcim
Česko a.s. Jsou to bývalé cesty a cestičky,
které již před lety byly vytěženy a nyní na
jejich místě stojí buď budovy a provozy
štěrkopískovny, nebo je zde voda . Díky
dobrým vztahům s ředitelem pískovny
panem Janem Kozákem došlo k dohodě ke
směně pozemků tak, aby byly v budoucnu
použitelné pro provozování obecní pláže
s přístupy od silnice u trati a ze silnice od
plynárny. V současné době probíhá
oceňování a dělení pozemků, návrhy
smlouvy a příprava ke směně vzájemným
odprodejem.
Odkoupení pozemků u farmy králíků
Za účelem důležitého vjezdu do ulice Pod
Javorem ze silnice K Přívozu, jsme
požádali soukromé majitele pozemků
proluky mezi zchátralou budovou u farmy
králíků a rodinnými domy –dnes se tam
pasou ovce pana Drby. Při případné
povodni do Q50 je tady jediné místo, kde
lze evakuovat lidé a majetek. O tom, že
odkup tohoto pozemku je velmi náročný (
7 majitelů) svědčí i několikaleté úsilí, které
je letos ukončeno kupní smlouvou.

Co plánujeme na rok 2008
Po ukončení opravy ulice Pod Kanálem a
Krátká a po výstavbě silnice a pro 14 RD
se sešlo naše zastupitelstvo, aby rozhodlo
mezi dvěmi akcemi, které připadaly
v úvahu realizovat v roce 2008. Je to
jednak oprava ulice Labská a s tím
protipovodňové a evakuační propojení ulic
Zahradní a Labská a druhá možnost je
pokračovat v rekonstrukci bytového domu
v Lihovarském statku čp.139.
Po zvážení obou možností jsme vybrali
opravu bytového fondu čp. 139. Na tuto
akci máme projekt i řádné stavební
povolení, které má omezenou platnost. Na
ulici Labskou máme projekt na evakuační
sjezdy, nemáme však výkazy výměr a
stavební povolení. Nyní nás čeká jen
výběrové řízení a přepočítat finanční
možnosti, získání nějaké dotace na tuto
výstavbu. S opravou 4 bytů bude nutno
3

z kterého byly vyhazovány bonbóny
zabalené do barevných krepáků. Vypadalo to
hezky a bylo při tom spousta legrace. Jelikož
nám vyšlo krásné počasí a bylo velmi velké
teplo, tak byla puštěna závlaha, pod kterou
jsme se mohli osvěžit. Po ukončení a
domluvě jsme se večer zase všichni sešli u
táboráku. Mohli jsme si opéct buřty a nebo
na co jsme měli chuť. Po snědení jsme si
zahráli vybíjenou. Když jsme dohráli,
nafoukli jsme si balónky
a udělali soutěže. Když se setmělo,
rozdaly se svítící kroužky a my jsme se
vydali k lesu. Měli jsme bobříka odvahy!
První den se podařil , ale před námi byl den
druhý. V neděli jsme se sešli v 15.00.hod.
Přijeli za námi „Standa a Vanda“, mladý pár,
provádějící akce pro děti. Měli pro nás
připravený program.
Mohli jsme si s nimi zazpívat, zatancovat a
zasoutěžit. Bylo to něco netradičního a
byla to změna. I tento program byla bezva
zábava.
Když program se Standou a Vandou
skončil, tak přijeli hasiči a udělali pěnu.
Všichni se do ní s radostí vrhli. Nebyly to
pouze děti, ale i dospělí a dokonce se k
nám přidali i Standa a Vanda.
Viděli pěnu poprvé, tak se nechali vyfotit,
že fotku dají na internet pod názvem
„Sranda a Vanda vařili kaši“. Bohužel pěna
vyprchala a my byli od pěny, tak na nás
hasiči pustili z děla vodu. Byly to velké
kapky takže to s nimi pěkně bolelo ,ale
neměnilo to nic na legraci. Tímto dětský
den skončil a my se můžeme těšit na příští
rok. :-)
Alžběta Staňová

Odkoupení pozemků u plynové redukční
stanice
Za účelem budoucího parkoviště pro ty,
kteří se jezdí koupat a pro odstranění
nežádoucího parkování na hlavní silnici,
byl zakoupen pozemek 49/39. Děkujeme
bývalému majiteli a rodině za nabídku a
čestné jednání.
Deset urgencí a pohnuly se ledy
V areálu dětského hřiště „Na Pile“ je jeden
pozemek č.pa. 255/6, který spravuje Úřad
pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Není tedy obce Dobříň. Není
dobré mít takový nepořádek v majetku,
proto jsme již v roce 2005 požádali o
převod nebo prodej. Po letitém nezájmu se
letos ledy prolomily, ale nutno podotknout,
až po deseti urgencích. Chce to trpělivost a
jít za cílem. V současné době již
vyřizujeme kupní smlouvu a hřiště bude
připraveno na další rozvoj.
-mk-

Dvoudenní dětský den Dobříni
Reportáž o tom jak si děti užívaly zábavu a
jak to viděla jedna malá slečna (10let).redKaždý rok se v Dobříni koná dětský den.
Tento rok se konal
9.6.a 10.6.2007 na
hřišti na Pile. Podle datumu vidíme že tento
dětský den byl jiný než předešlé. Protáhl se o
celý jeden den.
Tedy dvoudenní dětský den!
První den jsme se sešli ve 14.00.hod. Mohli
jsme si zasoutěžit
a vyhrát pár dobrůtek. Ze soutěže jsme
mohli vidět například:
skákání v pytli, prolézání pytle, chození na
polochůdách,
shazování plechovek, skákání na míči atd. Po
zdolání
všech soutěží si děti mohly
vylosovat nějakou hračku, náramek nebo
něco takového. Překvapením dne byl skákací
hrad, mohly se na něm vyřadit všechny děti a
myslím, že sklidil úspěch , ale největší
překvapením bylo letící letadlo nad hřištěm,

„Adventní věnce a potom
BABINEC 2007“
Važme si našich rodáků, oni patří stále
k nám a my je máme rádi, protože oni od
nás v podstatě nikdy neodešli. Tak pozorně
čtěte, jak se u nás cítí. -redI když nejsem žádná spisovatelka, o
tomto Vám musím napsat a podělit se o
úžasný zážitek. Jsem rodačka z Dobříně a
nevynechám téměř žádnou akci, která se
4

mluvila „A našel jsem tam starou obálku
s adresou, odesílatel Finanční úřad
Mělník“. Jedu se tam podívat. Katastrofa,
obrovská halda plastových izolací všeho
druhu z kabelů. Co s tím, to ručně
nenaložíme. Mám v ruce tu obálku a tak
jsme začali jednat. Co však ten pošetilý
člověk porušil! Po první výzvě se dostavil.
A kupodivu se hned přiznal. Ne, ale k těm
odpadům,
ale
k papírovému
pytli
domovních odpadů, který ležel vedle.
Říkám mu : „Jak se ten pytel sem dostal a
jak se sem dostaly ty plasty?“
Ten člověk opravoval dům a svůj odpad
v pytli hodil do kontejneru, který byl
přistaven někde poblíž jeho domu. Byl již
plný plastových odpadů a tak jeden pytel
navíc nic neznamená. Firma, která měla
odpady odvést na povolenou skládku, je
odvezla k nám pod Jalovčiny. Asi chtěli
ušetřit na skládkovném. „Buď mi řeknete
jméno té firmy a nebo je to na Vás.“ Asi to
byl jeho kamarád, vybral si raději druhou
možnost, že odpady odstraní. Tak se i stalo
a na tento incident asi nezapomene. Byl
velmi slušný a omluvil se a tak jsme si
nakonec podali ruce.

zde pořádá. Dne 24.11.2007 se v dobříńské
hasičárně konal „Babinec“. Předcházela
mu výroba adventních věnců a tak jsme se
s kamarádkou rozhodly, že se půjdeme
podívat.
Nelitujeme!
Byl
to
nezapomenutelný zážitek. V 17 hod začala
tvorba adventních věnců s kterou nám
pomohla odbornice paní Jaroslava
Smetanová z Vražkova. Veškerý materiál
na jejich přípravu byl zajištěn, takže stačilo
popustit uzdu fantazii a krásné výtvory
byly na světě….a že to opravdu byla díla,
radost pohledět. Ve většině případů by se
nerozeznala od věnců, vytvořených
profesionály.
Poté
následoval
„babinec“.
Původně jsem plánovala po adventních
věncích odejít. Zůstala jsem na kávu a to
jsem udělala dobře. Stoly se začaly plnit
dobrůtkami, které připravily zúčastněné
dámy (dobříňandy). Šárka (místostarostka)
připravila kávu a zábava mohla začít.
Vzhledem k tomu, že se babince účastnily i
„nové“ dobříňandy, Šárka navrhla,
abychom se všechny jednotlivě představily
a řekly o sobě pár slov. Nejenom že to bylo
zajímavé slyšet, kdo všechno vlastně
v Dobříni žije, ale i velice vtipné a veselé.
Vlastně se rozvinula diskuze plná veselých
příběhů a zážitků. Babince se zúčastnily
téměř všechny generace žijící v Dobříni a
brzy jsme se naladily na stejnou notu.
Psala jsem, že jsem zůstala na kávu, ale
vyklubal se z toho poměrně pozdní
odchod. Prostě jsem se odtamtud nemohla
utrhnout. Moc se mi to líbilo a už se těším
na další „babinec“, který mohu těm, které
se nezúčastnily, jenom doporučit.
Táňa Katzerová (Fidlerová)

Další smetiště, tentokrát u Labe, u
vodárny
Všichni milujeme procházky kolem Labe.
Také i já tam chodím často. Co však jsem
viděl 24.září nebylo tak hrozné jako pod
Jalovčinami před týdnem, ale stálo to zato.
Někdo tam vysypal tašku s nedoručenými
dopisy a tiskovinami – reklamními.
Některé balíčky byly ještě přepásány
páskou s nápisem Mediaservis doručovací
služba.
Na internetu jsme snadno zjistili adresu a
telefon firmy, odpovědného vedoucího a
hned pokládám otázku, co dělají
nedoručené zásilky u nás u Labe. Byli
velmi vstřícní, během několika hodin
přijeli, posbírali poštu a o tom, že dotyčná
doručovatelka měla problémy není pochyb.
Závěrem se ptám, jak se pošta z Kralup
dostala do Dobříně. Přítel doručovatelky je
rybář a vzal si poštu sebou na ryby do

Trampoty s černými skládkami
Nebezpečná skládka pod Jalovčinami
Koncem září tohoto roku nás navštívil
starosta z Bechlína pan Suchý a předal nám
starou, špinavou obálku a řekl : „Víte o
tom, že pod Jalovčinami máte obrovskou
skládku plastových odpadů“. „No, to
nevíme“ říká paní Čopková, která s ním
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Své názory vyjádřili i občané s opačným
názorem a to je neuzavírat v žádném
případě.
Argumenty proti uzavření : Je to jediný
možný přechod trati, když se nezvedají
závory a někdo pospíchá sem a tam.

Dobříně, aby ho nestudil zadek, pak to tam
asi zapomněl a někdo dopisy rozházel.
-mk-

Dobříň v Blesku
Ne v blesku slávy a žel v „Blesku“
novinách

Názor vedení obce: Pokud hrozí
bezprostřední nebezpečí, musí obec
zasáhnout neprodleně. Pokud jsou dvě
možnosti, lze si vybrat a k tomu slouží
vždy rozhodnutí zastupitelstva, nebo
rozhodnutí na základě např. referenda. Dá
se říci, že lze i kombinovat obě varianty,
podjezd pod tratí ztížit a omezit. Máme
mnoho možností, přeji moudrost při
rozhodování.
–mk-

„V Blesku píší o Dobříni, vaří se tam
drogy“ – volá paní Čopková z úřadu přímo
mně do práce. Hned v zápětí mi nějaká
redaktorka z Plzně telefonuje a oznamuje
totéž. Poslala mi dokonce foto, kde je vidět
celá halda odpadů z této činnosti. Nehezký
pohled. Velké množství obalů a krabiček
od Modafenu, toluenu a různé zbytky
nějakých
neznámých
látek.. Jedna
stříkačka a jakési prázdné lahve se zbytky
tekutin.
Nejednalo se o nějakou výrobnu drog, ale
někdo vyhodil a vysypal pytel s těmito
odpady do prostoru těžby štěrkopískovny
Holcim a.s..ze strany od silnice do
Předonína. Podle fotografie jsem docela
snadno našel ono místo a opravdu. Tak jak
bylo dokumentováno v Blesku je i ve
skutečnosti . Odpady byly okamžitě
zlikvidovány a na místě samém už
nenajdete ani stopu.
Kousek odtud asi 10metrů, jsem našel
místo, kde si hrály děti – písek, bábovičky,
domečky z klacíků. Rodiče asi ani netušili
jak blízko mají jejich děti k takovému
svinstvu.

Nový územní plán obce Dobříň
ÚP Dobříň
Co je to územní plán. Lidově řečeno je to
veřejný právní doklad naší obce, který
vymezuje a chrání naši obec a ukládá směr
vývoje, kterým by se měla ubírat v příštích
20 letech.
Tak třeba určuje, která území se mohou
zastavět a která ne. Kde bude zeleň, kde
stavby veřejně prospěšné. Veřejně
prospěšné stavby mají být čistírny
odpadních vod, školy, silniční obchvaty
apod.
V současné době máme platný územní plán
od roku 1993. Podle něj se realizují
všechny
stavby
v obci.
Obecní
zastupitelstvo jen určuje pořadí, která
stavba se bude realizovat nyní a která příští
rok. Mnozí koupí pozemky na našem
katastru v domnění, že tam postaví např.
výrobní halu, ale ouha, ono to nejde.
V územním plánu je tento pozemek určen
k něčemu jinému a tak stavební úřad
v Roudnici stavbu nepovolí. Bez územního
plánu nemůže dostat obec jakoukoliv
dotaci. V letošním roce naše zastupitelstvo
rozhodlo o vypracování nového ÚP
Dobříň. Výběrovým řízením byla vybrána
firma PAFF – architekti, zastoupená
Ing.arch. Ladislavem Barešem.
Zatím jsme na začátku a předpoklad
ukončení ÚP je 2 – 3 roky.

Podjezd pod tratí ano –ne
Uzavřít či neuzavřít podjezd pod tratí.
Názory pro a proti.
Po opravě ulice Pod Kanálem přišli někteří
občané bydlící kolem, že by se měla tato
místní komunikace uzavřít. Dohodli jsme
se asi tak, že necháme zkušební provoz
této silnice do konec roku a pak je po
zkušenostech vyhodnotíme.
Argumenty pro uzavření : Provoz
představuje nebezpečí pro chodce, zejména
pro děti, které chodí touto silnicí na hřiště.
Ztráta klidu pro kolem bydlící občany.
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přistoupeno k realizaci 1.7.2007 a 22.9.
byla stavba ukončena.
Do výběrového řízení se přihlásily celkem
4 firmy, ze kterých hodnotící komise
vybrala firmu Kovář z Ústí n.L. jako
nejvýhodnější. Hlavním kritériem byla
cena a dodržení kvality záměru stavby. Po
zkušenostech z ulice Sluneční, která je
opravena ve stejném stylu v loňském roce,
jsme se vyvarovali jedné závažné
chyby.Technologie pokládky dlážděného
povrchu a živičného, nerespektovat
možnost „finišeru“
položit asfalt do
záhybů, kam nemohl pro svoji velikost
zajet. Tyto kusy musely být pokládány
ručně a tak se nám v ulici Sluneční
objevily nechtěné louže. Dvě menší jsme
eliminovali částečným obrusem, aby voda
odtekla a jednu, tu největší, jsme museli
vyfrézovat a položit povrch znovu.
Tuto chybu jsme již v ulici Pod Kanálem a
Krátká nezopakovali. Nejprve byl položen
přesně koberec a do něho se pak vyřízly
otvory, do kterých dlaždiči zadláždili
čedičové kameny. Druhý den po pokládce
silně pršelo a tak s velkým uspokojením
jsem zjistil, že nikde nezůstává ani
loužička. Ulice Krátká i Pod Kanálem měla
také své mouchy a sice v tom, že když
technik vytýčí špatně výškopis, ani
sebelepší dlaždič nezadláždí povrch
správně. To jsme si však pohlídali, občas
se bouralo. Na některé chyby mě
upozornili i naši občané – díky za ně.
Největší strach jsem měl z křižovatky u
domu pana Bubáka a Gabriela, kde silnice
je třístranně klopená, ale dopadlo to dobře.
Na závěr jsme oseli trávou, pár vjezdů,
odvodnění dešťových svodů a je to. Pokud
se Vám to líbí – je to pro nás největší
odměna. Společně s touto stavbou byl
opraven chodník v ulici Roudnická.
Náklady stavby včetně rekonstrukce části
chodníku v ulici Roudnická jsou 3.294.035
Kč.
Při rekonstrukci jsem hodně chodil
s metrem a dvoumetrovou vodováhou.
Pořád se mi něco nelíbilo.Jarda Gabriel mi
říká :“Mirku, jak Tě vidí s tím metrem, tak
by pro Tebe podlezli i bílou čárou na

Do nového ÚP navrhujeme zahrnout celý
katastr obce Dobříň, nejen jeho část, jak
tomu bylo doposud. Bude obsahovat nové
lokality pro výstavbu rodinných domů.
Dále do něj zahrneme veškerou
infrastrukturu obce, silnice, inženýrské
sítě, stavby veřejně prospěšné a stavby
ekologického
a
protipovodňového
významu.
Do územního plánu nepůjdou zahrnout
všechny „nápady“, které bychom chtěli
realizovat. Vše se řídí novým stavebním
zákonem a zákony o ochraně životního
prostředí. Pan architekt nám radí,
upřesňuje, abychom neudělali chybu.
Pravidelně dojíždí na konzultace.
Pokud se v našem katastru objeví nové
řešení, kde například vy máte pozemky,
máte štěstí, můžete tam stavět. Zastavět
však lokalitu s novými rodinnými domky,
není jednoduché. To mi věřte. Doporučuji
vše realizovat ve spolupráci s obcí. Je to
pro obě strany jednodušší. Každý vidí jen
ten svůj kousek pole, ale bez silnice a
inženýrských sítí, je to pole jen na
brambory. Sami však víte, že jsou
spekulanti (vidíme to v televizi), že skupují
pozemky v místech, kde se má stavět, např.
dálnice, elektrárna, letiště apod. a pak je za
drahé peníze prodávají. U nás taková
stavba nehrozí. Naše obec nikdy nebude
stavět tam, kde není oboustranný soulad
s majiteli pozemku. Děkuji všem, kteří
nám pomohli realizovat dosavadní stavby.
-mk-

Oprava silnice Pod Kanálem a
Krátká
Není již mnoho místních komunikací
v obci Dobříň, které zbývají opravit. Jedna
z předposledních byla právě ulice Pod
Kanálem a Krátká. Pak zbývá ještě Labská
a k ní přilehlé evakuační sjezdy a propojení
s ulicí Zahradní.
Projekt na uvedené ulice byl zadán
Ing.arch. Jehlíkovi, který projektoval i ulici
Sluneční. Tyto ulice byly navrženy jako
dokončení celé lokality 14 nových
rodinných domů u Vitany. Po ukončení
projektu a projednání s občany bylo
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nás také přišel, zdokumentoval svým
fotoaparátem.
Přišly mezi nás mladé maminky, které
jsme ani neznaly a tak se náš „Babinec“
mohl klidně nazvat „seznamovací“.
Všechny jsme se navzájem představily.
Bylo u toho i hodně legrace. Ani se nám
nechtělo domů.
Za všechny zúčastněné bychom chtěly moc
poděkovat Šárce a Romaně za vydařenou
akci a krásný večer.
Už se těšíme na jaro, až budeme vytvářet
výzdobu na Velikonoce.
Ještě jednou moc děkují
Urbanová, Stolinová, Hanzlíková

zemi.“ Srdečně jsme se zasmáli. S dlaždiči
máme dobré vztahy, které jsme ocenili i
malým dárkem na konec.
–mk-

To by ten náš (naše) neudělal
(neudělala)
Tuto větu slýchám velmi často. Každý
z nás je rodič, táta či máma a tak tuto větu
rádi používáme, když čelíme nějakému
obvinění, že se naše dítko se zapletlo do
nějaké lumpárny. Přesto, že by naše děti
„to neudělaly“, najdeme rozbité dopravní
značky, v čekárně obtisky bot na nově
vymalované omítce, rozházené vajgly po
zemi, odpady vyházené z aut na zem, jako
svědectví noční zábavy našich mladých.
Pokud žádáme Vás, rodiče, o pomoc, téměř
vždy dostaneme stejnou odpověď – To by
ten náš nikdy neudělal .... A přece, někdo
to udělat musel. Naši mládež trápí nuda,
pohybují se odnikud nikam, volný čas
utápí lelkováním a častokráte v alkoholu.
To není vůbec dobré. Každý z rodičů i
všech mladých by si měl uvědomit, jak
poškozují sami sebe. Zatímco jiní studují a
poznávají svět, připravují se do života
s perspektivou
dobře
situovaného
budoucího postavení manžela nebo
manželky, ostatní jsou zralí na podporu.
Rozbitá světla na přejezdu, zničené
dopravní značky jsou velkým varováním.
–mk-

Platit místní poplatky
nebo exekuci ?
Jak jistě si všichni víte, za místní poplatky,
což jsou poplatky daňové, se musí platit. Je
to hlavně poplatek za komunální odpad a
poplatek za psy. Poplatek za psy dle místní
vyhlášky je každý majitel psa povinen
zaplatit do 15. února, za odpady je možno
platit buďto najednou nebo na dvě splátky.
První splátku je nutno zaplatit do 31.3.
běžného roku a druhá splátka do 30.9.
téhož roku. Připomínáme to každý rok. A
přesto, je prosinec a někteří občané ještě
nezaplatili ani korunu. Upozorňujeme
místním rozhlasem, potom písemně (zatím
jen vhozením do schránky těm neplatičům,
kteří třeba jen zapomněli). Ano, kdo
zapomněl, přijde, ale jsou tací, kteří
nepřijdou. A pak to nastává, sice
zdlouhavé, ale úspěšné zjednání nápravy.
Nejprve píšeme doporučeně občanům –
neplatičům,
kteří
doručené
dopisy
nepřijímají. Nevadí, stejně pokud se nám
dopis vrátí, je jako doručený. Opět se píše,
výzva k zaplacení nedoplatku, zase
nepřijato, pak se píše na sociálku nebo
bankovní dům, následuje nabytí právní
moci a pak už peníze přijdou na náš účet.
Jistě uznáte, že tito neplatiči musí mít
poplatky zvýšené, dle vyhlášky až na
trojnásobek původní částky. K tomu se
připočítávají exekuční náhrady. Není lepší

Vánoce, Vánoce přicházejí, ...
Už jsou tu zase nejkrásnější svátky v roce.
Čím a jak vyzdobit na advent svůj byt či
dům? Jak si udělat adventní věnec?
Proto Šárka Mrázková a Romana Staňová
pozvaly do hasičárny paní Smetanovou
z Vražkova, která nám ochotně ukázala,
jak si takový věnec vyrobit.
Přišlo asi 45 žen a dívek všech věkových
kategorií. Tentokrát nás mrzelo, že
hasičárna není nafukovací.
Při dobrém čaji nám šla práce pěkně od
ruky, však to taky pan starosta, který mezi
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Tunis - celý týden nám ve *** hotelu
nešla elektřina
Madeira - ... všude kolem cest je veřejné
osvětlení i mezi vesnicemi, ba dokonce
podle cest v lese. Jo, a mají tam málo
benzínových pump, za 50 km jsme potkali
jednu.
Kanárské ostrovy - mají tam maličké
banány a pláže s úplně černým pískem
Belgie - samé lodě v přístavech. A mají
rádi svátky, pořád něco slaví. Hodně
podobné akce jako se dělají u nás V Zátiší
Bechlín - byl jsem v Bechlíně a tam
nemají tak pěkné silnice jako v Dobříni
Egypt - kdo navštívil Egypt, musel zažít
„Faraonovu pomstu“ – ať je Vám mísa
velká
Šumava - houby, houby, klid, procházky,
krásná příroda
Český
Krumlov
-nádherné město
dýchající turistikou, vodáky a tisíci
obchůdky v historických uličkách
Alpy Švýcarsko - čistota, nemají tam
odpadkové koše, ale takový malý domek
ze dřeva, do kterého musíte vlézt, jsou tam
3 kontejnery, do kterých odpad pečlivě
roztříděný musíte vhodit. Zvláštní
kontejner byl na plechovky, do kterého šlo
vhodit
teprve
po
předešlém slisování plechovky v malém
lisu. Lyže jsme nechávali celou noc před
domem, zapíchnuté ve sněhu – každé ráno
tam byly, jednou zapomněla jedna paní
batůžek nahoře na konci lanovky na plotě.
Druhý den tam pořád visel, bylo v něm
vše, pasy, kreditky, peníze...
Byli jsme na vodě - co tam bylo než
doma – sranda ! A taky jsme potkali
domorodce co nemají rádi vodáky –
zkazilo nám to náladu
Ukrajina - dvoutisícové hory zarostlé
jehličnany, dobrosrdečnost a pohostinnost
domorodců
Izrael- hranice Egypt – Izrael
1. dal vám někdo balíček nebo dopis na
převezení?
2. vezete nějaké zbraně nebo něco
podobného?
3. Jsou všechny věci, které máte u sebe
vaše?

ušetřit peníze sobě a práci úřadu a platit?
Vždyť vůbec nevadí, když budete platit
každý měsíc za jednu osobu na půl roku.
Tato částka není pro Vás tak
nepřekonatelná, že by nešla uhradit.
To, co pro vymáhání poplatků děláme,
musíme
dokladovat
pro
kontrolu
hospodaření obce (audit). Vymahatelnost
místních poplatků je 6 let. Neujdete jim.
V loňském roce již někteří naši trvale žijící
obyvatelé s tímto
mají
zkušenosti.
Nepřipojujte se k nim !
Jaroslava Čopková-hospodářka a účetní

Labská vinařská stezka
Prochází naší obcí a tak častokrát vidíme
cyklisty jak odpočívají V Zátiší nebo
pouze projíždějí s praporkem na nosiči.
Z podnětu města Štětí je snaha změnit trasu
stezky tak, aby nevedla po silnici přes
Záluží a Račice, ale podle Labe a to od
Přívozu proti proudu řeky Labe. Povodí
Labe s.p. usilovně pracuje na odstranění
nánosu hlíny a tak již můžete celkem
pohodlně jít na procházku v tomto směru.
Úsek od naší vodárny k Přívozu je však
stále neprůchodný, proto cyklostezky vede
přes Zátiší a centrem obce.

Co jsme zažili na dovolené a bylo
tam úplně jinak než v Dobříni
Egypt - klid a pohoda u moře, odpočinek,
vedro
Mexiko - krásná země, co tam je
jinak?Obrovské rozdíly, na jedné straně
bohaté a přepychové domy a kus vedle
bída a chudina
Hluboká - už jen v parku na zámku
v Hluboké mají lepší trávníky než u nás
v Dobříni
New York - úzká ulice a kolem vysoké
mrakodrapy. Pak jsme přišli k místu, kde
stála „Dvojčata“. Je tam díra, ten pocit byl
velmi silný, jsem rád, že jej doma necítím
Egypt - netušili jsme, že budeme jezdit
lanovkou k moři
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HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 10. 2007
(Vypracovala Vladimíra Hodanová)
Schválený
rozpočet

Výsledek
od začátku roku

Rozpočtové příjmy
Daň z příjmu fyz. osob
982.000
743.459,00
Daň z příjmu práv. osob
800.000
825.274,42
DPH
1,300.000
1,106.082,88
Odvody za odnětí zem. půdy
9.000
9.086,00
Poplatky za odnětí lesní půdy
25.000
24.853,00
Poplatek za likv. komunál. odpadu
230.000
215.962,50
Poplatek ze psů
10.000
11.000,00
Popl. za prov. výh. hrací přístroj
12.000
12.000,00
Odvod výtěžku z provozování loterií
28.000
28.492,08
Správní poplatky
15.000
18.110,00
Daň z nemovitostí
830.000
462.004,00
Neinv. přij. transfery ze stát. rozp.
11.500
11.515,00
Ostatní neinv. transfery ze stát. rozp.
97.200
75.600,00
Příjmy z pronájmu pozemků
40.000
34.333,00
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
648.000
673.968,00
Odvádění a čištění odpadních vod
--1.600,00
Příjmy v zál. kultury
10.000
19.446,00
Rozvoj bydlení a byt. hosp.
354.000
340.020,10
Komunální sl. a územní rozvoj
613.700
456.379,00
Sběr komunálních odpadů
35.000
43.003,70
Reg. a místní správa
--8.080,00
Příjmy z úroků
134.200
114.397,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem
6,184.600
5,234.666,01
Schválený
rozpočet

Výsledek
od začátku roku

Rozpočtové výdaje
Zemědělská činnost
130.000
Pozemní komunikace
3,456.000
Odvádění a čištění odpadních vod
183.000
Na předškolní výchovu-na dojíždějící děti 75.000
Na školní výchovu-na dojíždějící žáky
150.000
Kultura
66.000
Sdělovací prostředky
1.000
Ostatní činnost v zál. kult.
47.000
Zájmová činnost
129.500
Ambulantní péče
12.000
10

70.000,00
3,983.934,40
124.108,00
75.015,00
155.101,00
42.904,50
405,00
48.966,50
144.895,00
10.900,00

Rozvoj bydlení
67.000
63.711,40
Komunální sl. a územní rozvoj
84.500
95.864,50
Nakládání s odpady
324.000
318.786,70
Ochrana přírody a krajiny
122.200
126.939,00
Ostatní zál. civ. připravenosti
34.000
32.442,00
Požární ochrana
3.000
5.372,00
Zastupitelské orgány
419.000
396.558,50
Místní správa
625.500
672.519,40
Služby peněžních ústavů
15.000
32.455,00
Ostatní činnosti
12.800
17.766,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem
5,956.500
6,418.644,70
Někteří dobříňáci se již zařadili mezi
pravidelné návštěvníky sportcentra. Mezi
ně se řadí Šárka Mrázková, která
pravidelně navštěvuje hodiny spinningu a
dvakrát týdně potí krev v posilovně a
dokazuje všem peciválům, jak krásně se dá
zformovat tělo a získat fyzickou kondici.
Tímto Vás všechny zvu a těším se na Vaši
návštěvu.
Roman Vilánek
www.sportcentrum.centel.cz

Dobrý den všem
spoluobčanům,
Nabídka od našeho občana na příjemné
využití volného času, sportovní vyžit ,
nedaleko naší obce v Horních Počáplech –
redJmenuji se Roman Vilánek. V Dobříni
bydlím se svojí ženou a synem Kubou již
dva roky. Moc se nám tu líbí a smekáme
před všemi, kteří se podílejí na chodu obce.
Prostřednictvím Obecním novin Dobříně,
bych Vás rád pozval do 10 km vzdáleného
spotrcentra v Horních Počaplech, které
provozuji. Sportcentrum nabízí využití
všem příznivcům sportu, celým rodinám,
firmám a různým kolektivům. K dispozici
je víceúčelová hala, využívaná na fotbal,
florbal,
tenis,
badminton,
aerobik,
nohejbal.
Posilovna
je
vybavena
špičkovými stroji + možnost využití služeb
trenéra, který Vám rád poradí, sestaví
program nebo pomůže sestavením
jídelníčku.
Další možností je spinning – máme zde 6
kol, na kterých si můžete zlepšovat Vaši
fyzickou
kondici
pod
vedením
sympatických instruktorů (mimochodem, 2
z nich jsou z Dobříně). Po náročných
fyzických aktivitách můžete navštívit
vířivou vanu nebo saunu a k tomu si
objednat služby maséra, který Vás
klasickou, sportovní nebo baňkovou
masáží postaví opět na nohy. V neposlední
řadě si můžete zajít do solaria a dát Vaší
pokožce krásnou barvu.

Prosby pana starosty
„Mílí spoluobčané, myslím, že se nám
docela dobře spolu žije a máme z toho
radost. Leckdo nám to či ono v dobrém
závidí. To je dobře. Cesta k novému
úpadku však vede k domnění, že již je vše
pořádku a není co zlepšovat. Proto bych
Vás chtěl tímto poprosit a požádat o
několik maličkostí, které lehce a snadno
můžeme realizovat. Hned však úvodem
bych chtěl zdůraznit, že vše co je třeba
zlepšit, platí nejprve pro mě a mojí rodinu,
pro naše zastupitelé a samozřejmě a pro
všechny občany. Tak pozorně čtěte a pokud
to či ono se Vám zdá, že by jste nám v tom
mohli pomoci - navždy Vás budu za to
chválit….“
1.) Pokud jdete na procházku s pejskem,
nebo koněm a „ono“ to na ně
přijde…nestyďte se a odkliďte výkaly ze
silnice a chodníků. Počítejte s tím již když
vycházíte z domova.
2.) Stavební materiál můžete zdarma po
dobu stavby uložit na chodníku s tím že se
dohodnete u nás na obecním úřadu jak jej
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zábradlí podia v Zátiší a okopávat přitom
zdi kolem- platí pro ty nejmenší děti.
Miroslav Kvintus

zabezpečit apod. Zaznamenáme tento
zábor do knihy a je to. Není možné
skladovat na chodníku písek , kamínky,
sutě! Je to nebezpečná překážka zejména
pro naše starší občany.
2.) Nepouštějte pejsky volně bez dozoru
na veřejná prostranství. Snažte se mít ploty
pořádku, aby těch útěků bylo co nejméně.
3.) Kluci a holky, kteří rádi posedáváte
v čekárně na návsi. Budu Vám velmi
vděčný, pokud nebudete házet odpadky po
zemi, když přímo před Vámi je odpadkový
koš. Nechápu, proč Vás láká zkusit si
obtisknout botu o nově vymalovanou zeď.
Šlo by s tím něco udělat?
4.) Páni řidiči, zejména ti mladí, co si rádi
povídáte v autech u závor, neodhazujte
odpadky z okna na zem. Vždyť doma to
také neděláte. Prosím rodiče hovořte o tom
se svými dětmi.
5.) Mnozí častokrát zapomínají uhradit své
platby. Jsou to zejména poplatky za
popelnice, nájmy v bytech a podobně.
Věřte, že je mi velmi nepříjemné
podepisovat dopisy, které Vám pak
následně oznamují nepříjemné věci a tahají
Vám peníze z kapes a hlavně Vám berou
náladu…
6.) V obci je zaparkováno několik
nepojízdných automobilů a brzo z nich
budou vraky. Prosím o odklizení.
7.) Mezi hřištěm a Glazurou je podle cesty
nově vysázená tráva na zeleném pásu.
Silnice je jen třímetrové šíře a tak je nutné
při míjení dvou vozidel buď počkat na
začátku nebo na konci, nebo se vyhýbat na
zpevněném povrchu. Nejezděte po trávě.
Za chvíli z ní bude oranice…. Přece si
sami nezničíme to co jsme tak pracně
vybudovali. Představte si, že je to Váš
trávník na dvorečku….Až pojedete kolem,
dobře si ten trávník prohlédněte.
8.) Odvoz popelnic a kontejnerů tvrdě
platíme. Šetřete odpady. Nepředkládejte
poloprázdné popelnice k vysypání. Je lepší
raději za ušetřené peníze postavit nový
chodník, než podporovat skládkaře.
9.) Pokud možno, rodiče poučte své děti na
dodržování nočního klidu, zejména na
Návsi a v Zátiší. Je nevhodné lézt po

Statistika 2007
Počet obyvatel ke 20.12.2007
508
Dospělí
430
Děti
78
Muži
250
Ženy
258
Ø věk muži
39
Ženy
41
Počet domů
192
Nejstarší občan –Jiřina Svobodová
(babička u Poštolků)
Narodili se v roce 2007
Honka Jiří
Ryndová Michaela
Slánská Evelína
Zemřeli v roce 2007
Jaroslav Černý (12/06)
Václav Černý
Anna Psotová
Marta Štolcová
Helena Rousová
Jaroslav Lopata
Karel Bartůněk
Významné obecní stavby:
Výstavba místní komunikací – ulice:
Pod Kanálem, Krátká
Oprava hřbitovní kaple.

Kulturní a ostatní akce 2007
11.3. 2007 Vítání občánků
3.5.2007 Humanitární sbírka pro Diakonii
Broumov
27.5. 2007 Sběr železa a papíru
9.6-10.6 2007 Dětský den v Dobříni
30.6. 29.8 Začátek a konec prázdnin.
29.9.2007 60 výročí otevření světničky
Josefa Hory.
14.10.2007 Sběr železa a papíru
3.11.2007 Halouween
24.11.2007Adventní věnce a Babinec
23.12.2007 Vánoční koncert 2007.

12

