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Před 80 lety, podobně jako dnes
2009. Dívám se do seznamu občanů
narozených v roce 1929 a vidím, že celkem
dva naši občané se narodili před 80 lety .
Jeden z nich je i můj táta. Bývá zvykem si na
konci roku vzpomenout, co se přihodilo před
rokem, nebo co se událo během roku. Také i
letos tomu tak bude, ale dříve než s tak
stane, pokud máte rádi historii, podívejte se
mnou, jen tak pro zajímavost, co se událo
před 80 lety.
Události ve světě: USA 25.10.1929 „Černý
pátek“. Pád kurzu akcií, jejichž cena byla
uměle zvýšena především spekulativními
obchody a vyvolala paniku na newyorské
burze. Cenné papíry ztratily svoji hodnotu až
o 90% a ztráty se počítaly až na miliardy
dolarů. Předchozí konjunktura se zastavila
a rázem došlo k hospodářskému poklesu.
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Došlo k výraznému zvýšení dovozních cel
poklesu
cen
pšenice
z důvodů
z mezinárodního
obchodu,
stažení
krátkodobých úvěrů z Evropy, na které
evropské banky, zejména německé a
rakouské, neměly rezervy. Krize se tak velmi
rychle rozšířila z Ameriky do Evropy. I
tehdy krachovaly velké banky jako například
Credit Anstalt, nebo Darmstadter und
Nationalbank. Pozorně sledujte jak vypadal
svět těsně před začátkem nové krize.
V kultuře se mluvilo o tzv. „zlatých
dvacátých letech.“ V hospodářství se
mluvilo o „báječných 20. letech.“(19241929). V každé krizi se dostávají k moci
snadno i extrémistické strany. Slibují
východisko z krize. Vznikají vlády jedné
strany a různé diktatury. Mussolini v Itálii,
Hitler v Německu, Franco ve Španělsku,
Hirohito v Japonsku….. atd.… Dle mého
názoru, všichni něco slibovali pro své
občany, ale vždy k tomu potřebovali cizí
peníze - skupiny obyvatel, které postavili
mimo zákon. Fašisté potřebovali tučná
konta židů, komunisté postavili svůj program
na majetku podnikatelů a živnostníků, který
znárodnili. Vše si můžete přečíst v jakékoliv
učebnici dějepisu. No a v té době se narodil
můj táta Miroslav Kvintus st. a paní Milena
Černá. Jak bylo asi rodičům, když sledovali
tyto události. Neměli strach? Přemýšleli zda
přivádí děti na svět v té správné době, neděje
se něco na světě špatně? Jak přežily tyto děti
tuto dobu? Na kolika dovolených u moře
byli s rodiči? Co proti tomu mohli udělat?
Dnes je tomu 80 let poté, kdy se
v kalendáři objevila zase devítka. Mnoho
politologů se zabývá tzv. osudovými čísly.

Já tomu nepřikládám zvláštní význam, ale
faktem je, že dosavadní krize a spolu s nimi i
různé revoluce si nějak oblibují osmičky a
devítky. 1918, 1929, 1938, 1948, 1968,
1989, 2009.
Za uplynulých dvacet let, tedy od
významného dějinného mezníku od roku
1989, se mnoho v naší zemi změnilo.
Z extrému, kdy bylo téměř vše zakázáno,
jsme se přehoupli do opačné půlvlny, kdy
bylo téměř vše zase dovoleno. Mnoho lidí
nás napálilo, a museli jsme si zvykat, že už
nikdy za nás nikdo nic automaticky neudělá.
Trh se zaplnil takovým množstvím zboží, že
kapacita prodejních ploch mnohonásobně
překračuje potřeby kupujících. Volnost
pohybu nám umožnila navštívit velmi
vzdálené země a dokonce se tam odstěhovat
nebo tam pracovat, díky evropskému
seskupení. Automobilky neustále zvyšovaly
svoji výrobu a v podstatě vše mělo
vzrůstající charakter. Stále bylo co zvyšovat.
Spolu s tím se zvyšovaly vždy i mzdy a
honoráře. Když došlo k nějakému zvýšení
cen... Buď byli potřební nádražáci, či státní
zaměstnanci, zemědělci nebo důchodci a já
nevím kdo ještě a pak se to zase otočilo
dokola. Pokud nebylo vyhověno, sešli jsme
se na náměstí, zazvonili klíči a aby se
voličstvo nenaštvalo, většinou bylo v mezích
možností vyhověno. Každý z nás ale ví, že
žádný strom neroste do nebe. Tak je to i
s ekonomikou. Od roku 1929 do roku 1945,
kdy trvala tato krize, která k nám přeskočila
přes oceán z Ameriky. Svět to nezvládl a
nejen můj táta, ale všichni museli projít
největším válečným světovým konfliktem,
jaký kdy lidstvo zažilo. Všechno bylo
rozbito a tak zase bylo co vyrábět.
Nevím, jestli dnes můžeme obdobně
mluvit o událostech ve světě jako o „zlatých
letech“ nebo „báječných letech“ o kterých
podobně píší kroniky dvacátých let. Pro
někoho bezesporu to byla zlatá a báječná
léta. Budou však i takoví, kterým se i
nedařilo. Když budu hodnotit tuto dobu
dvaceti let za naši obec já, z mého pohledu
mohu říci, že pro obec Dobříň to byla
opravdu léta zlatá a báječná. Sami víte kolik
se u nás v obci změnilo a stále se mění.
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nedávnem
proběhla
zpráva
Před
v novinách, že americké banky mají potíže.
„No a co, to je přece tak daleko“ Řekli jsme
si. To byl však omyl. Dnes o krizi mluvíme
jako o něčem co je a není to vidět, co je a je
cítit co je a krade nám to peníze z kapsy a
přitom máme dojem, že se nic neděje. Kdo
vlastní cenné papíry, zjistil, že jejich hodnota
klesla. Kdo byl zvyklý na nepřetržité
zakázky ve stavebnictví, zjistil, že stavební
boom
pominul.
Velké
developerské
společnosti přestaly investovat a vyčkávají.
Kdo byl zvyklý na pravidelné zvyšování
platu, již dlouho stojí na stejném místě.
Jediné co se zvyšuje, je že stát po nás chce
stále to stejné a nejen to, chce mnohem víc.
To se nám pochopitelně nelíbí. Jak dlouho to
ještě bude trvat? Co naši politici? Nechtějí
přijít o voliče nabízejí různé výhody. Když
to zlehčím, použiji jeden příklad za všechny.
Chtějí za nás zaplatit třicetikorunu, přičemž
nám ji obratně vytáhnou z druhé kapsy.
Abych se dostal k závěru, poučme se
z historie, svět většinou následky krizí
nezvládl. Nedávejme svoje hlasy arogantním
politikům, kteří nemají v sobě ani trochu
pokory a skutečného zájmu o Vás. To je
smutné. Díky Bohu, není válka a ani nehrozí.
Jak na tom byli naši rodiče, kteří tím museli
projít. Jak odolali krizi, jak ji ustojíme my?
ji? Co pro to můžeme udělat my v obci
Dobříň. Celosvětově i dokonce celostátně nic. Můžeme však udělat sami něco pro
sebe. Zachovejme si to co máme. Báječné a
dobré vztahy. To je náš zlatý poklad. Ten
nám nikdo nevezme. Naši rodiče překonali
mnohem větší potíže, překonáme je i my.
Jak je to s naší obecní ekonomikou. Naše
obec není a nikdy nebyla zadlužena.
Hospodaříme jen s tím, co máme. Naše
společné prostředky jsou vždy beze ztrát
vynakládány z drtivé většiny do investičních
prostředků. Výsledky hospodaření jsou vždy
veřejně oznamovány a každý z Vás je
dostane až domů v tištěné formě. Nikdy se
nestalo, aby když končí jedno zastupitelstvo
předalo tomu druhému zastupitelstvu
prázdnou kasu. Přesto však jsme i my
pocítili, že peněz tak jako i nám doma,
trochu ubylo. V praxi to znamená, že místo

třeba dvou silnice, dvou ulic, postavíme
jednu. Místo bytů a chodníků postavíme
jenom ty chodníky v daném roce. Abychom
tento růst nezastavili úplně, museli jsme
trochu zvýšit domovní daň. To je jediné co
můžeme. Řeší se to indexem ke stávající
hodnotě daně. To už vlastně víte, informoval
jsem Vás již v minulých obecních novinách.
Státním opatřením konce tohoto roku 2009,
je se tento index tzv. „Janotovým balíčkem“
zvýšen na dvounásobek. Takové zvýšení by
bylo již pro nás neúnosné, proto právě
v měsíci
listopadu
2009,
se
naše
zastupitelstvo sešlo a snížilo tento násobek
na zákonem možné minimum. Přesto však
domovní daň zůstává zvýšena, tak bylo
oznámeno vloni.
Kdy si může obec dovolit zvýšit daně.
Prakticky kdykoliv pokud ji to umožňuje
zákon, ale ve skutečnosti dle mého, jen
tehdy, kdy drží pohromadě, není rozhádaná a
žije ve vzájemné úctě napříč věkovou i
názorovou platformou. Pokud tomu tak není,
zastupitelstvo před tímto krokem váhá a
většinou se bojí co by tomu řekli občané.
Taková obec a to mi věřte , jde ke dnu!!
Druhá možnost je držet pohromadě a nic
nedělat. To vyjde asi nastejno, jen cesta ke
dnu, je o trochu delší. Musíme si uvědomit,
že v obci žijí mladí lidé, mladé a rychle se
rozvíjející se rodiny a ti brzo přirovnali naši
obec ke vsi kde jak se říká „chcíp pes.“ Je to
stejné jako v rodině. Chceme žít v obci bez
mladých lidí? Která rodina ustojí situaci,
když ji ubude peněz? Jen ta rodina, která
drží pohromadě. Tak je to i v obci. Nebojte
se, chce to jen trochu trpělivosti a vývoj,
který byl započat, nebude zastaven. Tyto
peníze jsou naše a budou sloužit zase jen
nám.
Miroslav Kvintus

Druhá, menší věc, kterou jsme zrealizovali,
byl obecní archiv v přilehlé budově
k budově hlavní obecního úřadu. Na tuto
opravu jsme získali dotaci z Programu
obnovy venkova ve výši 300 000,Kč,přičemž celková hodnota díla činila
463 549,- Kč.
Velmi jsme se rozhodovali, zda zahájit
opravu
komunikace
v ulici
Labská.
Vzhledem k tomu, že navržené technologie
vyžadují vyšší teplotu, což je pokládka
živice na samý závěr stavby, odložili jsme
zahájení stavby na jaro 2010. Již jednou
jsme pokládali živici v listopadu a nestálo to
za nic. Asfalt rychle chladne a tomu
odpovídá pak i nekvalitní hrubý povrch.
Jednou jsme dokonce v listopadu zamrzli a
stejně jsme museli čekat na jaro, jen s tím že
ulice byla neprůjezdná. To by se nám vůbec
nelíbilo. Nyní zbývá jen provést vyčištění
části
kanalizace
v ulici
Labská
a
zkontrolovat, zda není někde v poruše.
Pokud ano, opravy by se provedly souběžně
s opravou této ulice.
-mk-

Letošní rok 2009

1) Vy jste pane doktore Roudničák?

jsme prožili velmi
klidně v neklidné době. Všude se hovoří o
hospodářské krizi, jejíž dopady jsme pocítili
v podobě nižších příjmů do obecního
rozpočtu. Přesto však jsme vděčni za to, že
alespoň jedna velká věc se podařila. Bylo to
dokončení „Náměstíčka“ v ulici Sluneční
společně se všemi vjezdy do nových
rodinných domů na obecním prostranství.
3

Rozhovory se zajímavými
lidmi
Příběh muže, který svým životem Vám nedá
šanci rozpoznat, zdali si o něm myslet, že je
příliš kontroverzní, provokující neustále
svoje okolí, nebo obětavý, či malý kluk
s indiánským brkem za kloboukem. To vše se
skrývá za poťouchlým úsměvem, napůl nosu
posazenými brýlemi a oblíbeným vytahaným
svetrem. Teď chvíli váhá, zda se toho
v rozhovoru o něm nedovíme příliš… No
zkusme to ….

PhDr. Peter Blažej

Ale kdepak, narodil jsem se v Trenčíně. Táta
vojákoval na Doupově, kde si našel slečnu.
Já jsem výsledek z tohoto vztahu. Máma
v pokročilém očekávání se vypravila s tátou
k rodičům na návštěvu do Trenčína. To víte
…Slovensko… „aj..stara mama“ hned
udeřila na moji matku:“ že prečo nosí gatě a

čižmy, veď vyzera ako pani komisárka…? A
hned bylo zle a hned bylo neporozumění což
o uspíšilo moje očekávání a tak jsem se
narodil v Trenčíně.
S rodiči jsme bydleli v Kraslicích. Táta
pracoval v lesích a máma v továrně na
hudební nástroje. Podílela se na výrobě
trubky pro Luise Armstronga. V 11. letech
jsem byl biřmován samotným kardinálem
Františkem Tomáškem, neboť moji rodiče
byli dobří katolíci. Také jsem ministroval.
Zůstal jsem však jen katolíkem „vlažným“.
Po gymnáziu v Sokolově mě přijali na
filosofickou fakultu do Prahy na studijní
obor „“ historie a vědecký komunizmus.“
Dnes by se tento obor jmenoval asi něco
z oboru politologie a historie…Po skončení
rigorózních zkoušek jsem si mohl připnout
ke svému jménu PhDr. Dále jsem vystudoval
právnickou fakultu při Univerzitě Karlově a
titul Mgr… (směje se) nepoužívám to
nechám dobývat současné mládeži… No a
pak jsem se oženil ještě na škole s Lenkou a
narodili se nám dva synové.
2.) Do revoluce 1998 jste dělal co prosím?
Já byl právníkem a personalistou v Jednotě
a manželka pracovala v podniku Agrozet
Roudnice n.L
.To mohu potvrdit museli jste být docela
dobrá dvojka. Jednou jsem seděl
v přeplněném autobusu do Litoměřic a na
zastávce jste stál vy. Řidič Vás nechtěl už
nabrat a vy se zdviženou pěstí a ještě více
zdviženým hlasem jste mu vysvětlil, že
když Vás nepustí, nedostanete se k soudu
…tak Vás nakonec raději vpustil dovnitř.
A na Vaši manželku si vzpomínají
Agrozeťáci jak dokázala jediná poslat
soudruha náměstka do …….někam
To se mi nechce ani věřit….(směje se)….že
by to byla pravda… ?
3.) Po revoluci se přihodilo něco
neobvyklého?
Jak pro koho…Nevím, jestli neobvyklého u
mne, protože z Jednoty jsem odešel na
soukr. praxi reality a služby a manželka
založila živnost „ARADIA“. To je prosím
pěkně co? No to je jméno první čarodějnice.
Jak je známo, jsou čarodějnice bílé a černé,
podle toho, zda pomáhají nebo škodí. Jinak
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činnost
spočívá
její
podnikatelská
v poskytování sadomasochistických služeb.
Kamarád jí říká Sadomasochistická doktorka
z TABU. Manželka s oblibou říká, že si mě
vzala proto, že jsem jediný skromný právník,
který se nenechá ode mě mlátit. Přesto se
tehdy v tisku objevila Vaše společná
fotografie která mluví opak… To bylo
dávno v NEI REPORTU
4.) Tehdy – jak říkáte dávno, (1992) jste
již procoval i pro obec Dobříň. Když jsem
viděl Vaši fotografii, položil jsem Vám
otázku, kudy chcete v životě jít, zda touto
cestou nebo procovat pro Obec Dobříň.
Takové zájmy jsou neslučitelné. V jste si
vybral práci pro obec Dobříň.
K tomu mohu říci, že s mojí manželkou mě
spojuje společný oddací list a dvě děti.
5.) Realitní služby a právničina….
Častokrát s humorem a vtipem používáte
stejnou větu a sice, že jste pro každou
špatnost z které kouká honorář. Jak je to
s tou pravdou, kterou máte jako právník
hájit?
Odpovím opět vtipem. V hospodě sedí
matematik, fyzik a právník. Hostinský se
ptá: Kolik je jedna a jedna. „Dvě“, říká
matematik bez váhání. Fyzik, naopak po
chviličce váhání řekne:“ No mohly by to být
dvě.“ …a právník odpovídá: “ kolik by jste
si přáli, aby to bylo?“
6.) Smekám před Vašimi znalostmi
z historie a je mi divné, že vy takový
historik, se neživíte historií…
Zkráceně řečeno, měl jsem možnost pracovat
ve vojenském historickém ústavu, ale asi
bych neuživil rodinu….
6.) Takže jste historii pověsil na hřebík?
Ba naopaáák, je stále mým koníčkem. Zde
vidíte vlajky a symboly TEXAS REGERS
CORRAL a stylizované bizoní hlavy s
oceněním. Vysvětlím za chvíli.
Alter Ego, někdy bych chtěl být starým
soudcem Royem Beanem, který seděl
s puškou na kolenou na zápraží a říkal. „Na
západ o řeky Rio Pecos, jsem zákon já a já
rozhoduji o právu a spravedlnosti podle
svého citu.“ A tady vidíte dvě texaská
hovada co je to? ……….takhle a vypadá

revolver Remington Texas 1858 ráže *44 a
bodák Jim Bowie.
TEXAS REGERS CORRAL je klub jehož
jsem nejen členem ale pracuji i v jeho
vedení. Je to parta nadšenců pro historii. Již
5x jsme dostali ocenění jako nejlepší
neamerický klub na světě. Scházíme se
s Vaškem Vydrou v dobových oblecích
nosíme dobové zbraně, bydlíme a chováme
se jako před 150 lety. Říká se tomu „Living
history“, to znamená oživlá historie. Je to
životní styl. A tak nosím klobouk Stetson,
ozbrojen nechodím jen k soudu, oblékám
jezdecké kaloty a boty s ostruhami, účastním
se různých memoriálů jako třeba Memoriál
generála Castera, nebo
předvádíme
indiánské bitky a život ve westernových
městečkách, které jsou například …
7.) A co tady ty prvorepublikové armádní
militárie?
Fandím
historii
prvorepublikové
československé armády zejména z období
1938-1939. Moji kamarádi předvádějí
v dobových uniformách českých německých
i sovětských vojáků zápletky z roku 1939 na
našich hranicích s Německem. No a neměli
nepřítele tak já hraji sudetoněmeckého člena
„frei corbs“, takového syčáka, který
rozvracel naši republiku a oni mě pak
zmydlí….
8.) Také Vás vidím občas u bunkru u
Podlusk. Je natřený a opravený.
Podařila se nám vyjímečná věc, bunkr přešel
jako první do majetku klubu. Tam pořádáme
různá setkání, kde předvádíme právě tuto
dobu, ve které se odehrála známá historie
z roku 1939.
9.) Občas se mě někdo zeptá,proč pro nás
pracujete..
Odpovím za Vás. Pracujete pro nás pouze
v oblasti realitních služeb. Oblíbili jsme si
Vás zejména pro Vaši lidovost a smysl pro
humor. Můžeme do Vás občas pošťouchnout
a neurazíte se a navíc, vždy přijedete Vy
k nám do Dobříňě, což je úžasné, neboť
čekání v čekárnách advokátních kancelářích
nám nevyhovuje. Jsme neuvolnění.
10.) Jak je to s vašim zdravím, jste samý
podpůrný budík a vaše hruď je samá
jizva jak Zoro Mstitel?
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Jsme vděčný za každý den, kdy když se
ráno probudím a něco mě bolí. Protože až se
probudím a nic mě nebude bolet….To už tu
nebudu.
10.) Úplně závěrem otázka jako každému.
Kdyby jste byl starosta obce Dobříň, co by
jste udělal.
No postavil bych přece westernové městečko
vedle dětského hřiště. V Severočeském kraji
žádné není.
Děkuji za rozhovor. (Vše se mi tam nevešlo,
bylo by to na knihu..) Miroslav Kvintus

Nový vodoznak v Dobříňi
Každá obec ohrožená povodní by měla mít
vypracován svůj sytém civilní obrany.
Všichni víme o co jde, když přijde velká
voda. Vzpomínáte, na jednu a tu samou
otázku, kterou jsme si tehdy kladli. „Co
říkají z Povodí Labe a jak „půjde“ voda
vysoko, dostane se to až k nám do baráku.??
Díky limigrafickým měření stavu hladiny a
měřením množství vody v nádržích –
přehradách na Labi Vltavě a přítocích lze
odhadnout jaké množství vody proteče
v řece Labi a jak to zvýší její hladinu.
Hladina vody Labe se měří pomocí
které
nadmořských výšek v metrech,
odpovídá velikost průtoku vody v metrech
kubických za vteřinu. Tyto údaje se pak
pomocí internetu šíří a každý může
odhadnout jak a kdy je ohrožen a včas
chránit sebe a svůj majetek. Problém při
povodni ovšem byl ten, kde je značka
například 100leté vody a jak to odměřit
výšku hladiny na mém domě. Nakonec jsme
tehdy odečetli z vrstevnic a z povodňové
mapy nadmořskou výšku a značku poslední
stoleté vody z domu pana Malického.
Pomocí laserového zaměřovače lze pak
snadno odměřit kam asi voda vystoupá, na
základě ohlášených informací o stavu
hladiny .
K tomu, abychom se mohli snadno a rychle
bez zvláštních pomůcek účinně se chránit
před povodní, umístili jsme v zátopovém
území dva povodňové vodoznaky s údaji
přesných nadmořských výšek a historických

údajů o povodních v minulosti. Vodoznaky
tvoří dva dřevěné sloupy z dubového dřeva
navzájem k době spojených ocelovou vnitřní
konstrukci na kterých je umístěna
kalibrovaná
limnigrafická
stupnice
s nadmořskou výškou a historickými údaji o
povodních. Vodoznaky mají tvar jehlového
pilonu,
podobajícímu
se
egyptským
obeliskům. Jsou dva, protože rozdíl hladin je
tak vysoký, že nebylo možno v tohoto
materiálu postavit jeden vysoký. Navíc, by
nikdo nedohlédl až nahoru a pokud by byl
zatopen,obtížně bychom na něj viděli. Ten
menší vodoznak tedy měří malou vodu a ten
velký velkou vodu. Mám vždy rád, když
tarokový památník nese určitou myšlenku,
určitou zprávu pro nás a naše děti. Je tedy na
něm v jednoduchém symbolu zapsáno to co
jsme prožili.
Myšlenka vodoznaku vychází z podstaty
povodně. Je to živel, který se nedá spoutat,
připoutat a zastavit nebo přehradit mu cestu.
Toto symbolizují ocelové historické kruhy,
kterými byly poutány lodě na Labi ještě
v době paroplavby. Dubovými hranoly se
zahrazovalo ručně řečiště Labe na jezu
v Roudnici n.L., v době před instalací
hydraulicky ovládaného segmentového jezu.
Říkali jsme jim lidově „šprlata“ Tyto dubové
hranoly jsou navzájem propojeny ocelovou
konstrukcí a jako Golem tak i povodeň jedná
nespoutaně na vůli svého okolí. …až na
jednu maličkost. To je snaha obyvatel čelit
tomuto živlu jinými prostředky. Tím byla a
věřím že zůstane,
vzájemná pomoc
spoluobčanů. Toto logo je v zapsáno na
tabulce umístěné na pilonu. V angličtině je
pro turisty projíždějící na cyklostezce kolem.
Sestava těchto dubových kmenů tvoří pilon,
jehlan ve tvaru obelisku, který se od starého
Egypta používá jako symbol vítězů. Těmi
můžeme i v budoucnu zůstat i my, pokud
nezapomeneme si vzájemně pomáhat. Je to
jako kulička s šémem kterým se ovládal
Golem.
Na výrobě vodoznaku se podílel. Pan
Zdeněk Karhan dřevěné konstrukce a
sestavení, firma Kovář dláždění a zednické
práce, ocelové konstrukce návrh s výroba
Ing.Miroslav Novák.
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Doprava a montáž pan Jaroslav Gabriel a
firma Holcim kamenivo Česko a.s. pan Ivan
Petrásek.
Návrh a myšlenka Miroslav
Kvintus
-mk-

Odpady od A do Ž
když váháte, kam patří
Kontejnery na tříděný odpad
Zelený kontejner
ano
Veškeré nevratné sklo barevné i čiré,
z něhož sundáte kovové víčko,tabulové sklo
ne
porcelán a keramika, varné sklo, zrcadla,
autoskla, zářivky, výbojky, žárovky
Žlutý kontejner
ano
Kelímky od jogurtů, misky a folie, plastové
pytlíky, igelitové tašky, obaly od šamponů,
kosmetiky, čistících a pracích prostředků,
víčka od instantní kávy, bublinková folie,
polystyren, krabice od džusů, mléka, vína,
hotových omáček, apod.
ne
Podlahové krytiny, obaly od barev,
chemikálií, kelímky od pribináčků,
voskovaný či pogumovaný papír na lahůdky.
Modrý kontejner
ano
Noviny, časopisy (kovové sponky není třeba
odstraňovat), sešity, knihy bez tvrdých
desek, lepenkové krabice, obaly od mouky,
soli, cukru, krabičky od čajů a dalších
potravin, kancelářský papír.
ne
Časopisy s obálkou z plastu, silně znečištěné
papíry od potravin, zacákané po malování,
umaštěné, použité papírové kapesníky, obaly
od vajíček či ruličky od toaletního papíru
(jsou již z recyklovaného papíru, vlákno je
příliš krátké).
Elektro-BOXY (na obecním úřadě)
ano
Kalkulačky, mobilní telefony, drobné
počítačové vybavení počítačové myši,
klávesnice, MP3 přehrávače, kamery,
fotoaparáty, telefony, DVD přehrávače
ne
Zářivky, výbojky, baterie, akumulátory

Do konce listopadu bylo vybráno na
poplatku za komunální odpad 259.269,- Kč,
za tříděný odpad (barevné kontejnery) obec
obdržela od BEC odpadů 18.030,50 Kč, za
PET lahve (pytle před domy) + sběr
pořádaný dětmi obdržela obec od firmy
Kovošrot Group 22.085,- Kč.

Nebezpečné odpady
Obec provádí sběr nebezpečných odpadů 1x
ročně
ano
Televizory,lednice, mrazáky, rtuťové
teploměry, akumulátory, monočlánky,
zářivky, výbojky, fritovací oleje, motorové
oleje, zbytky barev, obaly od domácí
chemie, ředidla a rozpouštědla, pesticidy,
staré léky, pneumatiky
Velkoobjemový odpad (kontejnery u Labe)
ano
Starý nábytek, kuchyňské linky ( rozebraný),
koberce, linolea, umyvadla, toalety, apod.
Drobný stavební odpad patří do druhého
kontejneru – zde se platí menší poplatek
PET lahve
(v pondělí ráno pytlích před svým domem)
ano
Sešlápnuté PET lahve od limonád,
minerálních vod
ne
Obaly od jogurtů, obaly od čistících a
hygienických prostředků, prostě vše to, co
patří do žlutého kontejneru

Do konce listopadu zaplatila obec : za
nebezpečný odpad 24.402,- Kč, za
komunální odpad (popelnice) 258.135,-Kč,
za odvoz a uložení velkoobjemových odpadů
84.311,-Kč a za odvoz tříděného odpadu
(barevné popelnice) 30.877,-Kč.
Nový kontejner na velkoobjemový odpad
stál 55.930,-Kč.
Zpracovala Jaroslava Čopková
Rok 2008
Vybíráme za jednu osobu
Platíme za jednu osobu
Rok 2009
Vybíráme za jednu osobu
Platíme za jednu osobu

Poplatky za odpady
ZO rozhodlo, že poplatek pro rok 2010
zůstává ve výši roku 2009, to znamená 450,Kč na osobu nebo dům určený k rekreaci.
Tento poplatek je možno zaplatit ve 2
splátkách, do konce března 1. polovinu, do
konce září musí být zaplacen poplatek v plné
výši. Přestože na toto upozorňujeme každý
rok, koncem září obecním rozhlasem
připomínáme, je velké množství občanů,
kteří zapomínají nebo nechtějí zaplatit.
Nikdo se tomuto poplatku nevyhne, je to
daňový poplatek, který není nikdy
promlčený a navíc se těmto dlužníkům
platebním příkazem navyšuje až 3x. Vymáhá
se sražením u zaměstnavatele, na účtu nebo
exekutorem.
Vymůže se, ale je s tím vícepráce a tu
dlužník podle zákona také platí. Vím, že pro
vícečlennou rodinu najednou zaplatit je
problematické, ale není problém tento
poplatek platit každý měsíc ve výši 225,- Kč
a to až do výše celkových poplatků.
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450 kč
701kč
450 kč
650kč

Pokles plateb je DÍKY vašemu třídění
odpadů, a to i přesto že se náklady na
odvoz zvýšily !!! To je úspěch!!!
Nemusíme zvyšovat náklady na jednu
osobu v roce 2010 !!!
VYPLATÍ SE TŘÍDIT ODPADY!

Další sada kontejnerů na tříděný
odpad
se připravuje u velkoodběrového
kontejneru u Labe.
Využijte i tuto možnost.
Za tříděný odpad získáváme prostředky,
které nám snižují platby na jednu
osobu!!!

Zloději v Dobříňi a jak na ně.
Není tajemstvím, že v naší obci se i krade,
vykrádá, vloupá a to od zapomenutých
předmětů kolem našich domů, tak i
odcizování věcí z uzamčených prostor.
Pokud se všechny informace ke mně
dostanou, jsou to zejména krádeže kolem
aut, počínaje vykrádáním venku odstaveným
vozidlům, vypouštěním nádrží s pohonnými
hmotami a zcizením celého vozidla. Jsou i
případy, kdy zloděj vnikne do bytu a domu a
sebere si vše co má nějakou hodnotu včetně
peněz. Určitá skupina pobertů plení
zahrádky a sbírá vše co přitahuje magnet.
Pevně věřím tomu, že na těchto
hanebnostech se nepodílí naši občané. Měli
bychom si připomenout, že je nutné
zlodějům a lapkům tuto činnost co nejvíce
znesnadnit. Všímejte si podezřelých osob
pohybujících se v obci. Pokud je možno je
nějak identifikovat, zapisujte si třeba do
kalendáře, SPZ
podezřelých
aut
s podezřelými osobami a třeba i hodinu a
datum kdy jste je viděli. Může se to hodit.
Dále nebuďme líní a pokud máme garáž
zastrčme auto do garáže. Je vhodné, aby
okna na které není vidět z ulice, byla lépe
chráněna. Stačí bezpečnostní folie nebo
mříž. Kamenem úrazu jsou stále odemčené
domy našich starších občanů. Nejsou zvyklí
zamykat za sebou. Usnadňují tím zlodějům
práci. Podívejte se, zda zámky ve dveřích do
domů opravdu něco zamykají. Dejte
přednost bezpečnostním zámkům a přidejte
druhý zámek. Nenechávejte doma finanční
hotovost, od toho jsou banky a spořitelny.
Kdo má navíc elektronické zabezpečení
nebo pořádného hlídacího psa, výhody jistě
pozná. Je dobré mít i uzavřenou vhodnou
pojistku na auto i nemovitost. Neberte nikdy
spravedlnost do svých rukou při náhodném
střetu se zlodějem, nejprve zavolejte policii
na tel 158. Nevíte nikdy s kým máte tu čest a
čeho je schopen.
Mnoho neúspěchu
zlodějům v Dobříňi.
-mk-

Vichřice
Za zmínku stojí zapsat událost z 27.7.2009.
Toho dne se přehnala přes naši obec silná
bouřka s větrem. Obloha se zatáhla do tmavé
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šedé barvy a větrný poryv s prachem a listím
si vybral svoji daň. Tentokrát to odnesly
smrky na zahradě pana Marcina a jeden
velký modřín rostoucí na Husím rynku u
domu pana Petráska. Modřín nevydržel a
převrátil se přímo na nově opravený dům.
Jedna větev prorazila střechu
až do
obytného prostoru. S pomocí sousedů a
zejména rodiny Petráskových se podařilo
strom dostat na ulici, kde byl odstraněn.
Opět se ukázal pan Ivan Petrásek jako dobrý
jeřábník, neboť vyprostit tak mohutný strom
ležící na střeše domu vedle svítidla
veřejného osvětlení, bez dalšího následného
poškození majetku, je úctyhodné. Děkuji
všem za pomoc, také sousedovi panu
Stolinovi a rodině manželů Petráskových.
-mk-

Potíže s černými
odpadky

skládkami

a

Ani letošní rok se neobešel bez černých
skládek. Bylo jich hned několik v květnu
v zahradách pod Kalešovem. Viník zjištěn
skládka odstraněna. Září obora Jezero viník
nezjištěn odstranili jsme sami. Listopad,
skládka v prostou štěrkopískovny pískovny
Holcim, viník zjištěn část odstraněna.
Všichni viníci si na tento svůj zážitek budou
dobře pamatovat. Za tu ostudu jim to
nestálo. Prosíme o pomoc a všímání si těchto
darebáků. Chraňme si svoje okolí. Děkuji
rybářům i myslivcům za pomoc. Dále jsme
provedli úklid kolem vodních ploch
v stěrkopískovně Holcim. Uklizen byl i
chodník podle trati , po kterém se rádi
procházíme.
-mkDobrý den, mám na Vás prosbu. Je možné
sdělit mi Vaše datum narození. Vytvářím pro
paní hejtmanku Janu Vaňhovou seznam,
podle
kterého
rozesíláme
přáníčka
k narozeninám. Pokud by jste byl tak hodný
a kladně vyřídil mou žádost. Těším se na
Vaši brzkou odpověď,
Přeji krásný den, kancelář hejtmana
Paní sekretářko, musím Vám něco napsat,
protože to leží ve mně někde hluboko a něco
se mi nelíbí.

Když úřadoval hejtman pan Ing. Šulc,
pozval jsem jej do naší obce s vděčností za
to, co pro nás Ústecký kraj udělal. (finanční
pomoc při povodni.)
Jeho sekretářka mi až na druhou urgenci
zavolala, že se pan hejtman ptá zda až
přijede, zda tam bude televize, :“ nebude“
říkám.“bude tam alespoň tisk“:“ také
nebude“ tak já zavolám za chvíli….,
odpovídá sekretářka. A opravdu volala za
hodinu a oznámila mi, že hejtman
nepřijede….
Chtěli jsme mu jen poděkovat….
Dobrý, říkám si, počkáme na toho příštího
hejtmana , třeba bude v tomto lepší. Hejtman
se vyměnil nastoupila hejtmanka paní Jana
Vaňhová a protože stále ještě odstraňujeme
následky povodně, dovolil jsem si ji požádat
o finanční podporu na jistou věc . Zároveň
jsem ji také pozval k nám do vsi.
Zamítnuto úředním dopisem. Více nic!
Měli by si naši hejtmani brát příklad
z našich dějin, mám na mysli rozhovor
z jednoho filmu, kde říká šašek králi
Václavovi,
„běda králi, který se odcizí svému
lidu.“
Co prosím nyní chcete pro nás udělat?
Narodil jsem se 3.1.1957. Jen mám jednu
prosbu, žádné blahopřání mi neposílejte.
Nebylo by upřímné a jenom bych Vám tím
přidělával práci. Prosím, pokud máte
dostatek odvahy, přečtěte tento e-mail paní
hejtmance. My budeme zatím trpělivě čekat
na toho třetího hejtmana. Jsem ve službě
našim občanům 20 let a jsem patřičně na své
občany hrdý, protože společně s nimi jsme
vybudovali s malými prostředky veliké věci,
ale jdeme v životě jinou cestou….
S úctou zdraví Miroslav Kvintus starosta
obce Dobříň

Úlovek vzácné mořské ryby
v Dobříňi. (opsáno ze starého letopisu)
O svatodušních svátcích, ve čtvrtek dne
25. června 1901 byl o 11 hodině ranní
chycen rybářem profesionálem panem V.
Horáčkem do tažné sítě jeseter obecný
(Acipenser sturio). Ihned bylo nutno zvolniti
síť , aby nebyla protržena nezbedně sebou
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zmítající kořistí, rybou 2 ¼ m dlouhou a jak
později zjištěno, 102 kg těžkou. Místo
úlovku bylo u pískovny v Dobříňi, asi v km
25. toku labského. Ryba byla zajištěna
provazcem, na němž opět uvolněna do vody,
a nímž byla vytahována na obdiv četných
zvědavců. Vstupné činilo 2-3 krejcary,
obnos to pro kluky vesnické přímo
nedostižný ! Dostavil se též pan místodržící
rada c.k. okresní hejtman pan Václav
Bouma, jenž nařídil, aby ryba byla opět
puštěna na svobodu k lítosti lovců a četných
roudnických labužníků, těšivších se na
vzácnou pochoutku. Jeseter
byl ještě
několik
dní
spatřován
u
přívozu
dobříňského, až proboden u Kozlovic hákem
voraře, nevědoucího o jakou rybu či jiného
tvora běží. Ryba se potopila, a posléze již
v rozkladu naplavená pod kostelem Sv.
Kateřiny u Libotenic , kdež nejsouc již
k potřebě kdesi zakopána.
Sestaveno dle údajů panů Václava a
Aloise Horáka, rybářů roudnických.
Jeseter ovšem nebýval vždy vzácnou
rybou v Čechách, dle Brehma, Život zvířat,
díl III. str. 426, Leipzig & Wien 1896, táhne
do Čech Labem, vstupuje do Vltavy a
přítoků téže, dále v knize prof. Ant. Nosek,
Ryby mořské a sladkovodní, Praha 1909 lze
čísti, str. 41 : Jeseter obecný, (Accipenser
sturio) byl vždy vítaným hostem v Čechách,
který v jarních povodních i na Štvanici byl
uloven. Ovšem ve století 18., jak lze se
dočísti v Schallerovo Topografii Království
Českého i z r. 1790 táhl losos z Labe do
Vltavy a odtud do Otavy tak hojně, že potěr
lososí, strdličky zvaný, byl loven najmě u
Písku ve množství takovém, že byl loven
buď čerstvý nebo nakládaný rozesílán nejen
v Čechách, avšak i mimo království.
Doby ty se již nikdy nevrátí, neboť
jarním tahům ryb mořských i návratu jejich
učinily
konec
navigační
přehrady,
definitivně pak přehrada Masarykova na
Střekově, takže jako mnohé jiné zmizel i
každoroční „primátorský losos“.
Ovšem v cizině při stavbě podobných
přehrad bylo pamatováno na řádné, pro ryby
opravdu „schůdné“ prostupy.

Velká ryba chycena v Labi
Náš občan, mladý rybář, Jára Červený také
ulovil obrovskou rybu. Byl to sumec, dlouhý
171cm, vážil 37kg a byl chycen 15.8.2009
ve 3 hodiny noci pod jezem v Roudnici n.L.
Fotografii tohoto úlovku si můžete
prohlednout na naších webových stránkách ,
v rubrice fotogalerie. http://www.dobrin.cz
My, co jsme si ho mohli prohlédnout
v bazénu u paní Bartíkové Na Vršku, jsme
žasli… Nikdy jsme nic tak obrovského
neviděli. Ryba byla téměř tak dlouhá, jako
výška rybáře.
Problém byl už jen v tom, jak ho dostal
z bazénu ven. Potvora svojí zubatou čelistí
chňapala kolen sebe a Lukášovi Bartíkovi po
tomto mazlení zůstala červená odřenina na
noze. Na rozdíl od události z roku 1901, se
zde od početných zvědavců žádné krejcary
za koukání nevybíraly.
-mk-

PRONÁJEM HASIČÁRNY
Hasičárnu lze využít k různým rodinným
oslavám a narozeninám. Od dubna se v této
místnosti cvičí pravidelně PILÁTES. Mimo
tyto akce se zde pořádají všechny akce
obecního záměru. Hasičárnu si můžete
pronajmout za částku 1000,- Kč na den +
kauce 5000,-Kč. Částka 1000,- je určena na
úhradu otopu a režie správce budovy.
V budově je namontováno el. topení
s nevýhodnou sazbou. Kauce 5000,- Kč se
vrací ihned po ukončení pronájmu v plné
výši. Slouží jako částečná obrana proti
úmyslnému poničení drahého vybavení.
V hasičárně je možno posadit se na
čalouněných židlích k příjemným stolům pro
50 lidí. K tomu účelu jsme zakoupili u
základní jídelní soupravu pro 50 lidí. Za
pronájem z této místnosti bylo vybráno
celkem 11 850,-Kč za rok. Pokud máte
zájem o pronájem kontaktuje paní
Mrázkovou na tel.775248852, která vede
evidenci, kdo kdy má zájem o pronájem. mk-

POSILOVNA
Provoz posilovny má za sebou již jeden rok.
Nachází se v obecní budově v Lihovarském
statku č.p.139. Je vybavena jednoduchými
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základními cvičebnímu pomůckami pro
muže i ženy. Pro příjemnou pohodu je zde
nová podlahová krytina pro provoz
posiloven a el. vytápění. Toto vytápění se
spíná vždy na impulz a po dobu cca 5. minut
vám dvě výkonné el. soupravy zavlaží
vzduch v posilovně. Další zahřátí většinou
způsobí pilné cvičení…
Pronájem posilovny se organizuje
přidělením klíče na dobu 1. roku za 1000,Kč nebo na ½ roku za 600,- Kč. Správce
posilovny je pan Pavel Machulka tel.
777129070, který Vám vysvětlí případně co
není jasné. Kdo hodlá cvičit v posilovně
poprvé je vhodné jít nejprve s někým kdo
cvičí již delší dobu, nebo přímo se svým
cvičitelem. Také se dozví, jednou za rok, na
něj vyjde řada vytřít posilovnu a setřít prach.
Teplou vodu lze nabrat ve vedlejším vchodě,
kde je umístěno sociální zřízení, sprcha a
WC. Na poličce leží návštěvní kniha, do
které se každý zapíše a případně poznamená
co je třeba udělat. V letošním roce bylo
rozdáno 25 klíčů a bylo vybráno 20 600,Kč. Za naspořené peníze máme v plánu
koupit další cvičební stroj „multipress“
Nutno říci,že po ročním provozu je
posilovna nepoškozená, veškerá výbava je
na svém místě a nic nechybí. To také svědčí
o kvalitě našich občanů. Díky.
-mk-

KNIHOVNA
V několikaletém hýbání s knihovnou, (pro
různé stavební úpravy) již nyní můžete
v klidu navštěvovat naší obecní knihovnu.
Nachází se v prvním patře obecního domu č.
139, v Lihovarském statku. Vede ji paní
Ludmila Nováková a návštěvní hodiny jsou
vždy ve středu od 17-19 hodin.
Novinkou letošního roku jsou nové knihy
za 18 490,- Kč. Jsou to zejména tyto
zajímavé tituly:…………….
Další změnou v naší knihovně je možnost
dohledávat knihy pomocí vyhledávače na
internetových stránkách. Když hledáte
například knihu……..postupujte takto…….
Přeji Vám mnoho zážitků nad hezkou knihou
-mk-

HŘBITOV
Po rozsáhlých opravách hřbitovní kaple
(márnice) v minulém roce 2008, jsme letošní

rok pouze udržovali pořádek a čistotu
v areálu hřbitova. Tuto práci jsme
vykonávali
vlastními
silami
naši
zaměstnanci pan Čulík a Poštolka. Jedná
s převážně o údržbu cestiček a údržbu
opuštěných hrobů. Jedna důležitá věc se ale
podařila. Podařilo se získat do majetku obce
složiště odpadů za hřbitovem a přístupová
k tomuto pozemku z levé strany hřbitova.
Hřbitovní knihu stále vede paní Milada
Poštolková.
-mk-

hradíme za každý přestupek proti pořádku ve
státní správě , územní správě, za přestupek
proti veřejnému pořádku, proti občanskému
soužití, proti majetku 1200,-Kč. Je to za
občana, který má trvalé bydliště v Dobříni, i
když přestupek udělá v jiném místě, a za
každý přestupek,který se stane v k.ú Dobříň,
byť cizím občanem.Vyúčtováni neprovádí
1x za rok. Za rok 2008 obec například
zaplatila 6 000,- Kč.
Jaroslava Čopková

Peníze pro Roudnici n.L.

Nadměrná
hlučnost
z provozu
společnosti Glazura s.r.o. Roudnice
n.L.

1.) Povinná školní docházka.
Jedná se o povinné financování školní
docházky dětí s trvalým bydlištěm v Dobříni
(dojíždějící žáci do základních škol) Toto
nařízení vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb
§178 odst.6. za letošní rok jsme zaplatili
258 124,- Kč.
2.) Předškolní vzdělávání.
Jedná se o předškolní vzdělávání
v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky. Opět, vyplývá ze zákona
561/2004 Sb. § 179 odst. 2 písm. b. Za
letošní rok jsme uhradili částku 44 845,- Kč.
Pokud rodiče požádají o odklad nástupu do
školy, hradí obec za toto dítě i druhý rok.
3.) V výjezd Městské policie Roudnice
Na základě veřejnoprávní smlouvy mezi
městem Roudnice n.L. a obcí Dobříň, mohou
být přivoláni strážníci města Roudnice n.L
z zásahu do obce Dobříň. Přivolávat je však
může pouze statutární orgán obce, tj, starosta
a místostarosta obce. Městská policie pak
jedná v souladu se zákonem o městské
policii č. 553/1991. Za každý výjezd platí
naše obec 350,- Kč.
4.) Ambulantní ošetření na pohotovosti
Od roku 2005 v důsledku hrozby nemocnice,
že zruší pohotovostní péči, obec Dobříň platí
za
každé
ošetření
na
ambulantní
pohotovostní
péči
občana
s trvalým
bydlištěm
v Dobříni částku 100,- Kč,
Podřipské nemocnici s poliklinikou. Od
počátku roku jsme zaplatili částku 11 800
Kč. Neplatíme toto ošetření 2x?
5.) Přestupkové řízení
Veřejnoprávní
smlouvou
o
zajištění
přestupkové agendy s Městem Roudnice n.L,
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Od počátku roku 2008, jsme zaznamenali
zvýšenou hlučnost v naší obci. Zejména ze
staré zástavby obce Dobříň, to je konkrétně
ul. Sluneční, Labská a Nádražní došlo a
stále dochází občané s osobními i písemnými
stížnostmi. Na takové podněty nemůže obec
mlčet a proto jsme pozvali zástupce
společnosti Glazura s.r.o na zasedání
obecního zastupitelstva na podzim roku
2008 k vysvětlení.
Problém hlučnosti může být z našeho
pohledu relativní. Nelze si vzít do ruky
hlukoměr a stoupnout si někam, kde si
myslím že je to nejhorší a s výsledky
argumentovat. My jsme zjistili a nabyli jsme
dojmu, že společnost Glazura s.r.o. je
dynamicky rozvíjející se podnik, což lze
doložit
množstvím stavebních povolení
k různým
přestavbám
a
změnám
technologie, které si vyžádaly například
odstranění starých staveb a postavení nových
provozů. Dále jste si mohli všimnout počtu
kamionů, přijíždějících do závodu, které
blokovaly dopravu před žel.přejezdem a
ničily naše chodníky. Mnohokrát jsme
museli volat policii.
Společnost Glazura s.r.o. je společností
se zahraniční účastí sídlící ve Španělsku pod
názvem Torrecid S.A se sídlem v Partida
Torreta s/n, Casteleonu Alcor.
K předkládaných projektech vždy chyběla
řádná a obsažná část :“protihluková
ochrana“. Obešlo se to vždy větou, ve
smyslu…že vše musí odpovídat příslušným
ČSN a vyhláškám a po skončení stavby se

provede příslušné hygienické měření.
S takovými projekty jsme nikdy nesouhlasili
a zasílali zpět se zápornými stanovisky a
žádostmi o doplnění. Doposud na ně
projektant ani investor nereagoval. Je nám
doposud na podiv, že přesto stavební úřad
v Roudnici n.L vždy ochotně na takovou
stavbu vydal stavební povolení. Obratnou až
mazanou manipulací v oblasti inženýringu
staveb panem Roškotem Petrem se mu vždy
za pomocí stavebního úřadu realizovat. To
vše proti naší vůli.
Abych se vrátil k podzimnímu zasedání
(Loňského roku) zastupitelstva obce za
účasti zástupce společnosti. Ing. Pečeného.
Slíbil, za svědectví zastupitelů , že do dvou
měsíců předloží výsledky na základě svého
šetření s návrhem na opatření k snížení
hluku. Pan Roškot se neustále podbízel, že
sežene potřebné papíry, že je vše v pořádku
jenom klid… Výsledek - dodnes NIC.
Takové jednání považujeme za neslušné.
Známe pana Ing.Pečeného roky… a vždy
jsme si vyšli vzájemně vstříc. Nechápeme.
Nezbývalo nic jiného, než se obrátit na
Krajskou hygienickou stanici Ústeckého
kraje se stížností.
Ještě téhož roku
20.10.2009 bylo provedeno místní šetření
v obytné zástavbě a následně 12.11.2009
Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí n.L.
odborem hygienických laboratoří Děčín
Termín a místo měření bylo
měření.
utajeno, teprve až byl na místě technik a
přístroje byly v provozu jsem byl tel.
informován. K měřícím místům se ani tak
nesměl nikdo přiblížit. Měření proběhlo u
č.p. 199 od 21.10 do 23.15. Výsledek
měření: LA,eq,ih=52,2 dB+ -1,8 dB (limitní
hodnota činí 40dB) pro noční dobu. A
LA,eq,ih=52,4 dB+ -1,8 dB (limitní hodnota
činí 50dB) pro denní dobu. Měření
jednoznačně potvrdilo náš relativní dojem,
že není něco pořádku a že jsou překračována
hygienická maxima pro venkovní chráněné
prostory dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací.
19.6.2009 jsme obdrželi sdělení Krajské
hygienické stanice Ústeckého kraje ve
kterém jsme byli o výsledcích informováni.
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O dalších krocích hygienické stanice Vás
budeme informovat.
Pro férové jednání je třeba se zmínit o
argumentech, které při každém jednání
předkládá společnost Glazura s.r.o. Vždy
jsou vyjádřena v tom smyslu, že nové
rodinné domy v ulici Sluneční se tam
neměly stavět a že továrna tam byla dříve.
Našim protiargumentem je vždy skutečnost,
že naše obec je zde již 700 let a má své
práva na svébytnost a svůj rozvoj. V rámci
výstavby nových domů, na základě hlukové
studie, jsme zaplatili do nových domů
protihluková okna a nebráníme se nadále
tuto lokalitu chránit před hlukem.
Paradoxem však je, že stížnosti na nadměrný
hluk přicházejí ze staré zástavby. Totéž
očekáváme od strany druhé.
Přál
bych
manažerům
a
jejích
manželkám společnosti Glazura s.r.o.
poslouchat tu líbeznou hudbu kvílících
ventilátorů, odlučovačů a technologii
poslouchat ráno,
večer, o sobotách a
nedělích v jejich privátních zázemích na
chatě kdykoliv se sednou s přáteli ke
svátečně prostřenému grilu na zahradě….
My potom
Kdykoliv otevřou okno…
nabídneme, že seženeme papír, že je vše
pořádku.
Proto závěrem. Neshánějte papír, s kterým
nám chce uzavřít ústa, ale vyměňte ložiska
kvílících ventilátorů, umyjte jejich oběžná
kola a opatřete je protihlukovým krytem a
buňkovými tlumiči . Opatřete výfukové
potrubí a pneudopravu protihlukovou
izolací. Stavební konstrukce posuďte předem
z hlediska prostupu hluku. Nestavte volně do
prostoru
ventilátory na straně obce.
Uzavřete a utěsněte provozy proti hluku.
Zařazujte do nových technologických
procesů technologie již odhlučněné od
výrobce. Neotvírejte volně velká vrata tak,
aby se hluk mohl nekontrolovatelně šířit do
obytné zóny.
Vraťte svým technikům, projektantům a
manažerům svoji čest. Přejeme si být vašimi
kamarády.
Miroslav Kvintus

