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PF 2010 - Naše rodina
Konec každého roku je pro nás vždy velmi
slavnostní a těšíme se na něj. Všichni
připravujeme různá překvapení, abychom
svým milým udělali radost. I naše obec se
snaží, uspořádat něco pro společnou
slavnostní pohodu. Vždy říkám, že v naší
obci je jen jedna největší událost, která se
již opakuje každý rok od povodně 2002. Je
to Vánoční koncert V Zátiší. Snažím se, aby
na nikoho nebylo zapomenuto a tak se naši
zastupitelé, každý rok po dvojicích rozdělí
a obejdou všechny rodiny, všechny občany,
zaťukají na každé okno, aby jim podali ruku
a něco hezkého jim popřáli k blížícím se
svátkům a Novému roku. V ruce každý
většinou drží roličku s obrázkem a Obecní
noviny. Po zhruba 2 hodinách se pak
promrzlí vrací domů, s úžasnými dojmy.
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V Obecních novinách by mělo být vše co
bychom měli vědět, co se událo v letošním
roce, zajímavosti, statistiky a příspěvky od
Vás. Do novin může přispívat každý.
V roličce bude již po šesté plakát na kterém
je vždy tematicky zobrazena nějaká tužba
obyvatelstva, také i moje, která pak jako
motto visí někde na zdi doma a připomíná
nám něco důležitého.
Pro rok 2010 bude ústřední myšlenkou
- RODINA. Je to společenské zřízení, které
nás všechny spojuje, bez rozdílu postavení,
majetku, názoru. Každý máme svoji rodinu.
Tím, že budeme mluvit o našich rodinách,
tím se nechlubíme jak jsme dobří a jak nám
vše funguje, ale tím si uvědomujeme, tím
demonstrujeme, kudy vede cesta, co má
v životě pro nás v Dobříni největší cenu .
Každý jde po své cestě, je mnohdy klikatá,
hrbolatá a drncá to po ní, často musíme i
odpočívat. Kdo se z té cesty ztratí, většinou
na chvíli bloudí, aby pak s radostí se na ní
vrátil. To vše je naše RODINA. Až večer se
24.12. se sejde Vaše rodina, na stole budou
tiše plápolat svíčky a ze všech talířů to bude
vonět, chviličku zavřeme oči a v duchu si
položme otázku: “…čím je pro mě moje
rodina“ Ta Vaše odpověď je moje přání pro
Vás do nového roku PF 2010.
Miroslav Kvintus

Rozhovory se zajímavými
lidmi¨

pána se starým žigulíkem, že jej odveze za
500,- domů. Tehdy to bylo móc peněz….

Vysoká štíhlá, sportovní typ, dámy ji
mohou uvidět před kadeřnickým zrcadlem
v Roudnici nad Labem na Riegrově ulici, kde
pracuje,
nebo při některých obecních
akcích v Dobříni. Ostatním se krátce mihne
před očima, při cestě domů za rodinnými
povinnostmi, přičemž se nám (mužům) se
vždy tak lehce podlomí kolena…. Kdo to je?
Paní

Jitka Vilánková
1.)
Klepu
na
dveře
bytu,
v Lihovarském statku, přichází mi otevřít
manželé Vilánkovi. Za malou chvíli za
mnou, dorazí i Šárka Mrázková a hned
spustí : „Ahoj Jitko, ahoj Vildo….“
Trochu jsem znejistil, kdo je ten Vilda, že
by syn? Ten se přece jmenuje Jakub.
Nenápadně koukám kolem a ptám, kdo to
je. To už se ale všichni smějí, protože jen
já nevím, že Vilda není žádný Vilém, ale
jen zdomácněná zkratka pro jméno
Roman Vilánek – zkrátka Vilda… Aha
tak to je něco podobného jako v Roudnici
n.L. pan Vladimír Urban je také zkrátka
pan Lála…
Z toho si nic nedělejte, usmívá se paní
Jitka, to já zažila něco podobného… Ještě
když jsem byla svobodná, byli jsme společně
na zábavě na Benzíně. Taky jsem nevěděla
jak se jmenuje, až nechal volně položený
řidičák… koukala jsem tak nějak šikmo
očima docela na dálku…. jen tak, aby se to
nevědělo…. a přečetla jeho jméno.
2.) A jak to dopadlo s tím řidičákem?
Zábava skončila a já se musela vrátit domů,
do Štětí. Musím skromně ale předeslat, že
se mi líbil… Hned se nabídl, že mě odveze
domů. No proč ne, to jsem ale nevěděla, že
má prázdnou nádrž. Do Štětí jsme dojeli a
obava že dojde benzín, se stala skutečností.
Benzín došel. Co teď? Uprosil nějakého
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3.) Vidím, že Vilda, neboli správně
Roman se chystá k odchodu, mohl by
nám alespoň něco o sobě říci než
odejde? Kam vlastně pospíchá takhle
navečer?
Jdu za svým zaměstnáním. Ve stručnosti:
“Provozování sportovních zařízení.“
v Horních Počáplech, kde se nachází docela
velké Sportcentrum. Posilovna, spinning,
sportovní hala, solária, sauna, vířivka,
masáže, tenis, futsal. V poslední době je to i
novinka fitbox. Co to je , ptám se.. , to
takový sport pro ženy - aerobik s boxemúdery do volně zavěšeného pytle.
…neřekl ještě něco, jeho zálibou je a
vždy byl fotbal, říká paní Vilánková. To už
byl ale pan Vilánek v autě,
někde za
Bechlínem…
4.) … a nyní zase zpátky k Vám paní
Jitko. Souvisí Vaše štíhlá sportovní
postava se sportovním zaměřením
Vildy?
Pokud lze toto posuzovat, tak za sport je
v naší rodině pouze Vilda, já jen tak trochu.
Spíše se starám, aby měli co jíst.... Je v tom
něco zajímavého?. Naše strava je jiná
v tom, že jsme vyřadili z jídelníčku
knedlíky, omáčky, vepřové maso… a naopak
klademe důraz na maso třeba rybí, nebo
všeobecně libové s bohatou přílohou
zeleniny a dochucené bylinkami. Máme
rádi sýry a manžel má rád pštrosí maso.
Jinak moje zaměstnání je úplně jiné. Jsem
kadeřnicí. Nebyla to dráha ekonomky, kam
mě směřovali rodiče, nebyl to ani modeling,
na který jste se také ptal, ale je to
kadeřnictví. Vždy mě to bavilo a stále baví a
pokud Vás něco baví,
stále je co
zdokonalovat.
6.) Myslíte tím něco konkrétního, třeba ze
současné doby?
Nabídla se mi příležitost vyučovat ve škole
„praxi“ v oboru kadeřnictví a tak si
k tomuto směru doplňuji vzdělání. Nejprve

jsem dokončila maturitu a nyní si dokončuji
pedagogické minimum.
7.) takže koukám, volného času Vám asi
moc nezbývá ……..
Zbývá, jen si ho musíme dobře organizovat
a pak zůstane i na záliby. Mohu nějaké
prozradit našim Dobříňákům? Jasně, je
to dokonce veřejná věc a stojí za to o to psát.
Znáte podřipský spolek „Podřipsko?“ Je to
spolek dobrovolníků, v jehož čele stojí velký
vlastenec a
nadšenec, MUDr Ondřej
Krajník, s cílem zviditelnění našeho kraje.
V tomto měsíci se v tomto spolku udála moc
významná
věc.
Podařilo
se vydat
stejnojmennou knihu „“PODŘIPSKO“, Je
to v podstatě průvodce, který vyšel naposled
před 70 lety ve kterém je o každé obci
v tomto regionu věnována samostatná
kapitola. Průvodce také upozorňuje na
největší turistické zajímavosti a je v ní
spoustu barevných fotografií, rozkládací
mapa s tipy na možné výlety . Kniha vyšla
1.12.2009. Našim přáním je, aby nechyběla
v každé podřipské rodině. Kde ji můžete
zakoupit? V Polívkově knihkupectví, nebo ve
Vinotéce v Roudnici. Příspěvek za naši obec
Dobříň poskytl pan Jaroslav Černý. Naše
rodina se pravidelně účastní různých akcí,
naposledy takové jedné scénky, kde
vystupoval náš syn
„Praotec Čech
s Lechem… Jinak spoustu zajímavostí
najdete
na
internetových
stránkách
www:podripsko.cz.
8.) Když poslouchám, jaký máte hezký
vztah k našemu kraji, domovu, rodině
rodišti (kousek od Řípu)
Co Vaši rodinu zavedlo do Dobříně?
K Račiněvsi mám také hezký vztah ovšem
jako k rodišti, ale jak jsem již říkala, bydleli
jsme i ve Štětí. Když jsem se vdala a narodil
se nám syn, bydleli jsme v Roudnici n.L. na
Rvačově, poblíž hudební školy.
Se
sousedkou Vlaďkou Mihulkovou,
jsme
společně vozili kočárek a povídaly o plánech
do budoucna. Vlaďka s Jardou se rozhodli,
postavit si dům v Dobříni a nadchli nás pro
bydlení v Dobříni. Jenže - my nechtěli stavět
dům. Nejdříve jsme neúspěšně žádali o
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přidělení bytu, v Dobříní, ale bylo již pozdě.
Nevyšlo to. Potom jako zázrakem, se jeden
byt uvolnil a jak vidíte, a tak nás tu máte.
Moc se nám tu líbí a máme tu již mnoho
kamarádů. Já jen nyní chci odpovědět na
nepoloženou otázku ohledně opravy
omítek a atria, vše je připraveno k zahájení
prací na novou omítku obou bytových budov
a revitalizaci atria v Lihovarském statku.
Jsme malá obec s velkými plány. Daří se je
realizovat, jen prosím o trpělivost.
9.) Zajímalo by mě , co Vám připadalo na
první pohled v naší obci úplně jinak než
jinde . „
Tak úplně jinak… po chvilce přemýšlení
odpovídá paní Vilánková. Po přestěhování
do Dobříně, jsem viděla nějakého člověka
(dnes vím, že to byl pan Václav Poštolka) jak
rozsypával po trávnících nějaké hnojivo.
Dělal to s takovou láskou… připadalo mi to
jako by to vše byla jeho zahrádka.
Nedovedla jsem to pochopit, to se jen tak
někde nevidí..
10.) Úplně na závěr pokládám každému
stejnou otázku. Kdybyste byla starostou
obce Dobříň, co byste změnila, nebo co
udělala.
Přestože, se mě starosta ptá na to, co bych
udělala v obci, odpovím na něco úplně
jiného. Chtěla bych říci úplně na závěr, že
můj manžel Vilda
nebo Roman (jak
chcete…) je vyjímečně hodný člověk.
Děkuji za milý rozhovor Miroslav Kvintus

A co pro mě rodina znamená?
Jednou takhle odpoledne po obědě, když
ještě bylo hezky, jsem natírala plot. Jel okolo
pan starosta na kole s fotoaparátem a zastavil
se na kus řeči. A taky, že si udělá pár
snímků. Prý fotografuje spoluobčany na
vánoční plakát s tématem „ Rodina“. Tak
aby měl dost materiálu. A samozřejmě se mě
ptal, kde mám zbytek rodiny a co pro mě
vlastně rodina znamená. Tak jsem mu řekla,
že děti spí a manžel jim při tom asistuje.
V naší rodině jsem totiž přes estetiku a tudíž
i přes barvy já. To jen proč natírám plot

zrovna já. A širší rodina je rozesetá po celé
republice, nejvíce v jižních Čechách.
A co pro mě rodina znamená? Hodně jsem o
tom od té doby přemýšlela. Ale napadá mě
pořád to samé, jako když se mě pan starosta
zeptal. Rodina je pro mě to nejcennější a
nejdůležitější co mám. Vše ostatní už jen
zajišťuje její komfort. Je to moje radost i
starost, láska, zázemí a ...jistota. Jistota toho,
že se mám o koho opřít, že je tu někdo, kdo
mě podrží, když mi bude ouvej, že se mám
ke komu přitulit a že mě pohladí. A i jistota
toho, že je tu někdo, kdo mě potřebuje a
potřebovat bude. Že můj život má smysl žít,
pro mého muže, pro naše děti, rodiče,
prarodiče, sourozence......Oba s manželem
jsme prožili rozchody našich rodičů. Není to
příjemný zážitek. Ale na druhou stranu, je to
škola života, která nás naučila se o tu naší
rodinu pečovat. Oba víme, co nechceme již
znovu zažít a před čím chceme ochránit naše
děti. Doufám, že se nám to podaří.
A ještě na závěr. Jsem moc ráda, že jsme
se přistěhovali do Dobříně. Hodně přátel
nám závidí rodinnou atmosféru v naší obci,
soudržnost lidí, spoustu společných akcí atd..
I já pocházím z malého městečka, ale tohle
jsem tam nikdy nezažila.
Monika Coufalová

Co mě na světě nejvíc těší?
Na světě mě nejvíce těší moje rodina. Je
to nejlepší co mě potkalo. Nedokážu si
představit, že bych se narodila jiným lidem,
než je moje maminka a tatínek. Nedokážu
pochopit, že jsem se narodila zrovna já.
Přijde mi to opravdu zvláštní, že zrovna já a
jim.
Narodila jsem se v normální rodině.
Doma se o mě a o sestřičku starají, až moc.
Někdy si to ani nezasloužíme. Jsou na nás
tak hodní, mluví s námi o našich
problémech, jezdíme společně na výlety a je
vidět, že jim není jedno, co z nás bude, až
budeme dospělé.
Sice se někdy hádáme, ale pak se všichni
zase udobříme.
Rodiče nám platí kroužky, chtějí
abychom něco uměly a pořád jen neseděly u
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počítače. Jsou starostliví, hodní, pomůžou
nám, nedají na nás dopustit.
Maminka je odlišná od jiných. Když jsem
byla malá a jezdila na tábory, tak vždycky,
ale vždycky jsem se těšila, až ji zase uvidím,
až ji obejmu, až na mě promluví svým
krásným hlasem. Nedovedu si představit, že
by mě vychovávala jiná maminka, než je ta
moje.
Tatínek, hlava rodiny. Starostlivý,
opatrný, ale hlavně po nás chce to nejlepší.
Pomáhá nám s domácími úkoly. Když jsem
byla malá, tak se mnou vždycky seděl u
klavíru, než jsem to celé uměla. Teď se
sestrou Klárkou dělá to samé. Pomáhal mi
s úkoly na matematiku. Chtěl a chce,
abychom se dobře učily a pak si vybraly
zaměstnání, které nás bude bavit. Mám ho
ráda.
Nakonec moje milovaná sestřička. Klára
je trochu „vyčůraná“, někdy zlobivá, ale
jinak strašně hodná, chytrá holčička. Skoro
každý den se spolu pereme, hádáme se, ale
pak vždycky začne brečet a já ji vezmu na
klín a mazlíme se. Nedokážu si život bez ní
představit. Chyběla by mi, kdybych si s ní
nemohla hrát, občas jí vynadat.
Svou rodinu mám moc ráda. Je to, to
nejlepší, co mě na světě potkalo. Bez nich
bych neexistovala. Jsou obyčejní. Mám je
ráda.
Barbora Jurníčková

Rodina? To jsou někdy velké starosti a
strach o své děti a o své blízké. Jsou to ale i
chvíle hezké, které s nimi trávíme. Radost
máme ze svých vnoučat a z jejich prvních
krůčků a z jejich úsměvů. Pro to všechno
stojí za to žít a mít svou rodinu rád!
Roháčkovi
Co pro nás znamená rodina ?
Rodina – to je vše – život, láska, radost,
bolest, starost, blaho, důvěra, smysl, děti,
vnoučata a spousta dalších důležitých věcí.
Vždyť, pokud jsou šťastné a spokojené
rodiny, je šťastný a spokojený stát.
Koření rodiny – vzájemná úcta,
pochopení, tolerance, umět vyslechnout,

poradit, pomáhat si, milovat, učit se žít,
poučovat se z chyb, napravovat chyby,
svěřovat se s problémy, mít možnost mluvit
o jakýkoliv problémech a hlavně, mít pro
rodinu srdce na pravém místě a vzájemné si
důvěřovat.
Nepřítel rodiny – ve velké míře alkohol,
lenost – nedostatek finančních prostředků,
velké
problémy,
podezřívavost,
lež,
nedůvěra, nenávist, sobeckost, neřešení
problémů, neustálé kritizování, nechuť
k pochopení a pomoci, nedůvěra, umět
odpustit, nadřazovat kamarády a kolegové
nad rodinu, neučit se žít rodinným životem.
S rodinou sdílíme veškeré životní dění –
radost, smutek, úspěch, problémy, zdraví,
nemoc, štěstí, smůlu, práci, odpočinek,
zábavu, zármutek, sytost i hlad, majetek i
chudobu.
Zkrátka – vše.

Jak se lidé k sobě chovají v rodině, tak se
chovají – zrcadlově – i děti a tak se chovají
k ostatním lidem a okolí.
Souhrnem – dýchej a hlavně, nech dýchat
ostatní.
Rodina Chaloupkova

Rodina je pro příležitost , jak být
spolu s nejmilejšími lidmi na světě. Je to
snídaně ve dvou, je to radost, smutek, starost
i obava. Hlavně hora štěstí.
Jan Kozák

Pokud chcete dostávat pravidelně zprávy
obecního rozhlasu , zašlete nám svoji
e-mailovou adresu za naši adresu :
oudobrin@quick.cz
připravujeme novou adresu
dobrin@dobrin.cz

HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 11. 2009
(Vypracovala Vladimíra Hodanová)
Schválený
rozpočet

Výsledek
od začátku roku

Rozpočtové příjmy
Daň z příjmu fyz. osob
1,003.000
Daň z příjmu práv. osob
950.000
DPH
1,650.000
Odvody za odnětí zem. půdy
9.000
Poplatky za odnětí lesní půdy
8.400
Poplatek za likv. komunál. odpadu
250.000
Poplatek ze psů
10.000
Popl. za provozovaný. výh. hrací přístroj
12.000
Odvod výtěžku z provozování loterií
33.200
Správní poplatky
15.000
Daň z nemovitostí
1,200.000
Neinv. přij. transfery ze stát. rozp.
33.800
Ostatní neinv. transfery ze stát. rozp.
256.700
Neinv. přij. transfery od krajů
300.000
Příjmy z pronájmu pozemků
15.000
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
700.000
Příjmy za sankční platby
5.800
Příjmy za pitnou vodu
94.500
Příjmy v zál. kultury
13.100
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886.536,00
812.356,00
1,652.623,00
9.087,00
8.405,00
259.269,00
9.700,00
12.000,00
33.205,20
12.930,00
1,225.104,00
33.800,00
260.219,00
0,00
3.784,00
696.745,00
5.850,00
94.500,00
13.112,00

2.000
2.000,00
Zájmová činnost - neinv. dary
Rozvoj bydlení a byt. hosp.
641.952
584.824,80
Komunální služby. a územní rozvoj
3.500
2.900,00
Sběr komunálních odpadů
41.000
40.115,50
Reg. a místní správa
16.100
16.100,00
Příjmy z úroků a sankční platby
73.000
77.748,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem
7,337.052
6,752.913,55
Schválený
rozpočet

Výsledek
od začátku roku

Rozpočtové výdaje
64.500
45.000,00
Zemědělská činnost
Pozemní komunikace
1,840.300
2,193.279,00
Odvádění a čištění odpadních vod
42.000
43.342,00
Na předškolní výchovu-na dojíždějící děti 44.800
44.845,00
Na školní výchovu-na dojíždějící žáky
258.100
258.124,00
Kultura
61.400
38.682,00
Sdělovací prostředky
600
540,00
123.900
151.942,10
Ostatní činnost v zál. kult.
Sportovní zařízení
8.000
0,00
Zájmová činnost
132.200
99.327,00
Ambulantní péče
14.500
13.100,00
Rozvoj bydlení
699.300
686.896,33
Komunální sl. a územní rozvoj
181.000
166.146,26
Nakládání s odpady
518.600
472.713,00
Ochrana přírody a krajiny
477.900
338.689,00
Krizové řízení
10.000
0,00
Ostatní zál. civ. připravenosti
22.000
19.212,00
Požární ochrana
5.500
5.454,44
Zastupitelské orgány
544.700
497.186,00
Místní správa
862.500
826.359,18
Služby peněžních ústavů
9.000
7.912,50
Pojištění
25.000
23.144,00
Ostatní činnosti
0
294,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem
5,945.800
5,932.187,81

Výstavba nového „Náměstíčka“
v ulici Sluneční a potíže s čistírnou
Realizace této stavby byla provedena podle
projektu silnice a komunikace pro 14 nových
rodinných domů a byla zahájena 15.32009 a
ukončena 1.6.2009 o celkových nákladech
2 057 182 včetně 14ti vjezdů do rodinných
domů.
6

Záměr měl jednu malou chybu. Chyběla
výtvarná
část
způsobu
zadláždění.
V projektech veřejných ploch bývá většinou
poznámka: ….zadláždí se zámkovou
dlažbou nebo kamenem dle požadavků
investora. Hotovo. Dopravní inženýři, nejsou
většinou ani výtvarníci ani architekti.
Vzniklá chyba byla tak trochu dohnána
konzultací s mladým architektem Alešem z

Prahy, který však byl zajímavý tím, že měl
sice dobrý nápad, ale neuměl jej předat na
papír
a
vyrobit
tzv.
prováděcí
dokumentaci… Nezbývalo nic jiného než
záměr nakreslit na zem, vytáhnout blok a
tužku a jeho návrh si sám nějak
zdokumentovat a okótovat. Výsledek –
myslím že se podařilo. Náměstíčko tvoří
soustředné kruhy z čediče a zámkové dlažby,
ve tvaru slunce- Sluneční ulice. Do těchto
soustředných kruhů jako mohutné paprsky se
napojují tři chodníky, které navádějí chodce
do ulice a z ulice ven, třetí pak do budoucího
dětského areálu. Nyní byla tato plocha jen
uklizena a oseta travou, aby na ní šlo lépe
provádět údržbu. Za zmínku ještě stoji potíže
při vlastní zádlažbě, která klade velké
nároky na rozvržení výšek a spádů, kudy a
kam poteče voda. Podařilo se. Kolem
slunečního kruhu krouží jako tři satelity další
tři kruhy se zelenou plochou a vzrostlými
javory. Doplňkovým prvkem bylo pak
osazení tří laviček. Slavnostní otevření a
předání Náměstíčka veřejnosti bylo konáno
14.6.2009 za účasti obyvatel nejen ulice
Sluneční.
-mkV režii Sluneční ulice:
Maminky z nových domů ze Sluneční ulice
napekly dobré koláče, a za slavnostních
fanfár pana Luboše Jurníčka, bydlícího ve
Sluneční ulici, přestřihla pásku obyvatelka
taktéž ze Sluneční ulice paní Lenka
Hložková. V programu vystoupil pan Jakub
Hollitzer, který předvedl se svoji taneční
skupinou
„BREAK DANCE, GANGD ANCERC“
jak jinak než bydlící ve Sluneční ulici a
sklidil sklidil velký potlesk. K tomu, aby
nás bylo slyšet, je postaral pan Stanislav
Lenert a hádejte kde bydlí, no, přece ve
Sluneční ulici.
Pod Náměstíčkem se nachází čistírna
odpadních vod. Součástí technologie čištění
je i provzdušňování nádrží pomocí
dmychadla umístěného u jedné šachtě. Tam
vznikla potíž, která je doposud v řešení.
Projektant z firmy „Len servis Litoměřice“
vyprojektoval systém čištění za použití
typové sestavy od firmy BMTO Liberec.
Celou akci namontovala firma KBO
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Litoměřice. Záhy po spuštění čistírny jsme
zaznamenali velkou hlučnost dmychadla a
přehříváním výstupních plastových hadic,
vedoucích do nádraží. Pokud nevypadla
hadice z výstupu dmychadla, během krátké
doby shořela. Signalizace pak vyhodnotila
poruchu a siréna začala houkat. To se
opakovalo mnohokrát. Pamatujete si na to!
Reklamovali jsme tuto poruchu. Firma KBO
Litoměřice prohlásila, že to namontovala dle
projektu a že je to vina naší údržby. Obrátili
jsme se na projektanta, proč hlučí
dmychadlo a hoří hadice. Odpovídá, že to
má správně že použil typový projekt BMTO
Liberec. Obrátili jsme se na BMTO Liberec
přijeli a prohlásili že na vině je projektant že
použil nevhodné sestavení. To je co? Tři lidé
stojí vedle sebe a jeden ukazuje na druhého.
Nakonec jsme si museli poradit sami,
provizorně jsme odhlučnili dmychalo a
vyměnili hadici za silikonovou s vyšší
odolností. Po nějaké době dmychadlo přesto
shořelo. Je jasné že tento typ nebyl vhodně
vybrán. Nyní je zpracováván nový návrh na
novou sestavu dmychadla s hadicemi. Je
možné se s viníky soudit, nebo se
dohodnout. Nakonec snad dojde k dohodě.
Všem okolním obyvatelům se omlouváme za
nepříjemnosti s hlukem dmychadla a
vřískání sirény. Děkuji však i za včasné
upozornění na poruchu.
-mk-

Jak jsme daleko s ÚP DOBŘÍŇ
Nový územní plán (ÚP) pro obec Dobříň
zpracovává Ing. Arch Bareš pro obec
Dobříň. Po zhruba již roce práce, bylo
ukončeno připomínkování dotčenými orgány
a bude následovat projednání na stavebním
úřadu Ústeckého kraje odbor územní
plánování. Po skončení tohoto řízení, zhruba
v prvním pololetí roku 2010, bude nový
územní plán předložen široké veřejnosti a
následně schválen a vydán. Je předpoklad že
nabude právní moci v roce 2010. V průběhu
zpracování konceptu a návrhu ÚP, byli již
naši občané, kterých se případné změny
využití ploch týkají, informováni. -mk-

Hudební festival Zátiší
Festival:“ Přehlídka uměleckých výkonů,
místo setkání , kde menší skupina lidí
připraví a předvede zážitky pro mnohem
větší skupinu lidí.“
Vše začalo už na jaře 2008, kdy mě navštívil
Honza Moucha, s kterým jsme tehdy
připravovali festival Trampská Porta v Ústí
nad Labem. Honza je muzikant, moderátor a
hlavně zkušený organizátor různých
kulturních akcí, které mu velmi často
zajišťuji technicky = ozvučení, osvětlení,
atd. Při prohlídce Zátiší jen nevěřícně kroutil
hlavou a obdivoval snad všechno, hlavně
podium, stromořadí, výhled na Labe,
dláždění, celkový dojem z tohoto úžasného
prostoru, hasičárnu jako zázemí pro festival
?-a už se chytil !! To že Zátiší je téměř
dokonalé místo pro pořádání takovýchto akcí
vím dávno, ale taky vím co pořádání takové
akce obnáší, sám bych se do toho nikdy
nepouštěl, ale s tím Honzou a jeho
agenturou? Slovo dalo slovo a začaly
přípravy. Starosta nás podpořil okamžitě,
zastupitelstvo následně. Měli jsme zelenou
ve všem co jsme potřebovali a mohli jsme
začít doopravdy připravovat první hudební
festival v dějinách Dobříně !! Naplánovali
jsme to na 16.srpna což bylo shodou
okolností přesně 7let od největší povodně
v dějinách Dobříně. A protože katastrofy se
neopakují tak často, věřili jsme že to
všechno dobře dopadne.
Tak jakou muziku? Hlavně živou, žádné
playbacky, na žánru nám nezáleží, musí to
být zajímavé a precizní. Většinu těchto
muzikantů nebudete znát z televize, proto je
potřeba přijít si je poslechnout živě! Výběr
muziky se podle vyjádření diváků zdařil,
počasí vyšlo dokonale, technicky a
organizačně také žádné problémy. Co si přát
více? Snad jen více diváků. Pro příští ročník
který se již připravuje a proběhne 14.srpna
2010
přivítáme
jakékoliv
nápady,
připomínky, sponzorské dary, pomoc
s pořadatelskou službou, atd. Pokud tato
akce přiláká více diváků, je možné že se
stane tradiční a proslaví Dobříň tak jako
sněženky, Horův dům, pískovna, atd.
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Za tým pořadatelů : Jirka Zajíc
(letos 20 let Dobříňákem)

Co Jirka nenapsal….
můj kamarád a Váš spoluobčan Jiří Zajíc,
snad ze skromnosti, některé věci nepopsal
tak jak by jste je měli slyšet. Je nutno říci,
že Jiří je opravdu profesionál ve svém oboru
„ozvučení“ v kterém se pracuje mimo svoje
zaměstnání celý svůj život. On je tím, kdo
má plány a vize, jak by mohla vypadat
kultura na naší obci. Jsme malá obec, ale
máme v tomto směru opravdu velké
možnosti. Zatím nás ještě drtí výdaje na
opravy obce, ale i to jednou skončí a budeme
si moci dovolit investovat více do
společného kulturního život. K tomu je
nutný, jak Jiří neustále připomíná, nový
kulturní dům. Máme jej v plánu, bude
v budově staré chmelárny. Jiří sám zpracoval
i návrh, jak by měl vypadat a fungovat.
Vybudování povodňových vodoznaků,
jsme měli také ve svých plánech, ale
realizace v tomto roce je zásluhou Jirky
Zajíce, který tuto nanejvýš užitečnou věc pro
civilní obranu obyvatel načasoval přímo do
hudebního festivalu a naprosto vhodnou
vzpomínku na povodeň kterou jsme prošli.
Pak přišel s konkrétním projektem, (po
setkání s panem Mouchou) jak si zpestřit náš
život ve vsi nejen pro nás, ale i pro šíré
okolí. Ten nápad je „Hudební festival
Zátiší“, jehož sponzorem je i Obec Dobříň.
Letos jsme si to zkusili poprvé. Po
organizační stránce – výborně! Počasí výborně. Účast malá. To je trochu zklamání.
Dokonce i málo Dobříňáků. Někde se stala
chyba. Je nutné ji najít. Nyní – co budeme
dělat? Podpoříme Jirku v příštím roce 2010,
když přijde s podobným návrhem?
Já jsem mu osobně řekl jedno staré
přísloví.
„Nepohrdej dnem malých začátků“
Žádná dobrá věc se nerodí v senzaci a
v množství, ale ve skromnosti a píli.
Vzpomeňte na náš první koncert po povodni
v Horově ulici. Stáli jsme na chodnících bez
podia a na závěr jsme si otřeli slzičku
dojetí… Nyní máme krásné podium.

Organizátoři festivalu musí něco změnit
v tom, jak Vás pozvat, nebo co zařadit do
programu, abyste nevydrželi doma, když se
v Zátiší něco děje. My občané jej tedy
můžeme podpořit tím, že si přijdeme
poslechnout krásnou muziku, kterou pro nás
jako na stříbrném podnosu organizátoři
připravili. Tak co podpoříme další ročník
festivalu ???
Jirkovi se omlouvám za tento doslov,
dělám to jen vyjímečně. Je to ale pro dobrou
věc.
-mkStarosta roku 2009
V letošním roce vyhlásila Nadace Via spolu
s Poštovní spořitelnou první ročník soutěže
,,Starosta roku,, Cílem soutěže bylo
poděkovat a zhodnotit
práci starostů
malých obcí do 2000 obyvatel. Práci starosty
mohou určitě nejlépe posoudit občané a
proto i my jsme našeho starostu přihlásili.
Podmínkou byla nominace starosty z řad
občanů a podpisy nejméně 20 trvale žijících
obyvatel.Zaslané
přihlášky
posuzovala
hodnotící komise ,která vybrala vítězného
starostu, podle předem zadaných otázek ke
zpracování.
1. Nejvýznamnější počiny Vašeho starosty ?
Úvodem bych našeho starostu představila –
jmenuje
se
Miroslav
Kvintus
,je
neuvolněným starostou v obci Dobříň,již
druhé volební období. Významným počinem
našeho starosty byla určitě pomoc občanům
při povodni ,která naši obec postihla v roce
2002.Osobní pomocí při odklízení škod ,ale i
vlídným slovem pomohl občanům při
zvládnutí obtížné situace a obnově jejich
domovů zničených povodní. I když nevím
,jestli je to správný výraz nazývat to
významným počinem u člověka,který bere
pomoc druhému jako samozřejmost a nečeká
na vděk.Velmi si našeho Míry (jak mu
v obci říkáme) jako člověka vážíme a máme
ho moc rádi. Další věcí, co si na starostovi
velmi ceníme, je to,že je velmi čestný a
upřímný člověk ,který dodává lidem pocit
jistoty a pro kterého není nic neřešitelný
problém.Dokáže pochválit a váží si práce
každého obyčejného člověka. Obec Dobříň
se nám vždy líbila a i pan starosta byl jedním
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z důvodů proč jsme si s manželem tuto obec
vybrali ,postavili tu dům a založili rodinu.
Nedávno při velké vichřici spadl panu
Petráskovi vyvrácený strom na jeho dům
,starosta si vzal montérky a spolu s ostatními
šel pomoci strom odstranit .Pro někoho
normální věc ,ale mě zase utvrdil v tom,že je
správný starosta.
2.Jak se změnila obec za dobu působení
Vašeho starosty ?
Určitě velmi , za dobu jeho působení toho
stihl již hodně postavit ,při procházce po
obci je to vidět na každém kroku.Opravené
komunikace ,byty,dětské hřiště.V obci máme
tři krásná náměstíčka - Sluneční,Husí Rynek
a Zátiší.Všude je vidět jeho cit pro detail a
kvalitně odvedená práce stavebních firem ,
kterou nekompromisně vyžaduje.
3.Dělá starosta něco navíc,než by musel,jaký
je jeho vztah k lidem?
Na to by mi nestačil papír,je toho strašně
moc .Dělá obrovské věci a maličkosti
zároveň. Trpělivě domlouvá mládeži ,ale
najde si čas i na staré lidi,nikdo mu není
lhostejný. S lidmi si rád povídá ,trpělivě
vyslechne jejich starosti ,věří v dobro
v každém člověku a podporuje porozumění
mezi lidmi .Při sousedských neshodách
hledá vždy nějaké řešení, vlastně nás učí ,jak
je důležité ,že jsme tu jeden pro
druhého.Setkáváme se na společenských
akcích ,lidé jsou tu k sobě vnímaví
,pomáhají si ,snažíme se naši vesnici
opečovávat a zvelebovat. Při společenských
akcích rád fotí spokojené,šťastné tvářičky
dětí i dospělých. Naše webové stránky jsou
důkazem ,že se v obci stále něco děje.
4.Probíhají
v obci
nějaké
tradiční
společenské a kulturní akce?
Máme u nás mnoho společenských akcí :
Dětský den se stanováním,Pouťovou zábavu,
Vzpomínkové slavnosti Josefa Hory,
Maškarní odpoledne ,v letošním roce i
Hudební festival
V Zátiší .Velkým svátkem je pro nás
Vánoční
koncert
23.prosince,příprava
koncertu a plakátů je velkou radostí našeho
starosty.

5.Bylo v poslední době zvelebeno nějaké
veřejné prostranství v obci?
V letošním roce bylo vybudováno krásné
,dlážděné náměstíčko a vjezdy ke 14 nově
postaveným rodinným domům ve Sluneční
ulici.Starosta jeho projekt navrhl a také
dohlížel na jeho realizaci.U hasičské
zbrojnice
byly
slavnostně
odhaleny
vodoznaky ,kde je zaznamenána výše
hladiny při povodni,která postihla obec
v minulých letech a proběhla rekonstrukce
archivu obecního úřadu.
6.Fungují v obci spolky ,nebo kulturní a
vzdělávací instituce?
Veškeré aktivity jsou za přispění obce
např.posilovna,kterou využívá mládež i
dospělí ,v hasičské zbrojnici v Zátiší máme
kulturní místnost,kde se konají pravidelně
hodiny pilates cvičení ,děti zde mají
keramický kroužek a ženy se tu setkávají na
oblíbeném Babinci.
Jednoduše řečeno,naše obec žije!
7.Komunitní plánovaní a informovanost
v obci ?
V současné době obec zpracovává nový
územní plán ,kde jsou naplánovány další
lokality na výstavbu rodinných domů
,sportovních a průmyslových ploch.
O veškerých záměrech a dění v obci jsme
informováni na letácích s obecním logem,
v rozhlase , obecních novinách a emailech.
Ke všem záměrům se samozřejmě můžeme
vyjádřit a tím ovlivnit záměry obce ,často za
námi přijde starosta ,osobně nás informuje a
ptá se na náš názor.
8.Podařilo se získat starostovi nějaké dotace
a granty ?
Bez dotací a grantů by se naše obec jen
těžko měla to ,co zde máme .Podařilo se
získat dotace na opravy po povodni z Fondu
solidarity EU, Krajského úřadu, dotace
čerpáme na opravy chodníků a komunikací
z Programu obnovy venkova , na
Ministerstvu místního rozvoje jsme získali
prostředky na infrastrukturu pro 14 RD ,
zkrátka, kde se dá, tam se žádá.
To jsou souhrnem informace,které jsme
poskytli a sloužily jako podklady pro
hodnotící komisi.Členové hodnotící komise
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nejprve z celkového počtu 220 nominací
vybrali 5 kandidátů ,kteří postoupili do
užšího výběru.Úkol to byl určitě těžký
,protože skvělých nominací se sešlo opravdu
hodně .
Hodnotící komise rozhodla o vítězce, kterou
se stala starostka Vladislava Moravčíková
z Oplan.
Co na závěr ? Když jsem obcházela občany
s podpisovým archem , jedna paní mi při
podpisu řekla, počkej , já ještě zaběhnu za
babičkou , ona mu taky fandí , ta bude ráda
,že mu může dát taky svůj hlas.To asi mluví
asi za vše, myslím, že i když náš ,,Míra,,
nevyhrál pro nás je stejně ten nejlepší
starosta .
LH

Indiánské léto v Dobříni
Letošní dětský den se nesl v indiánském
duchu ,moc se povedl a byl určitě hodně
náročný alespoň na nás dvě s Romanou a
naše pomocníky , zato naše dětičky si to
opravdu moc užily.
Tentokrát jsme začínali už v pátek v Zátiší
,kde jsme si postavili naši indiánskou
vesnici, které vévodilo velké týpí zapůjčené
od roudnických Tomíků a v něm nocoval
nefalšovaný indiánský náčelník Velký Bůvol
(Pavel Machulka) a dohlížel na naši
bezpečnost .
Ze začátku nám počasí moc nepřálo,ale
protože jsme měli na plánu výrobu
indiánských triček v hasičárně ,tak nám
drobný déšť ani tak nevadil. K večeři nám
paní
starostová
spolu
s obětavými
maminkami udělala úžasné langoše po
kterých se jenom zaprášilo .
Naplánované letní kino jsme bohužel museli
kvůli dešti oželet a tak jsme se uložili ke
spánku, méně otužilí šli spát do hasičárny a
otužilci spali statečně ve stanech .
I přesto,že večerní rozkaz od náčelníka byl,
že budeme dlouho spát, tak hladová smečka
indiánů pobíhala po Zátiší už kolem sedmé
hodiny a s chutí se vrhla na připravenou
snídani.
Po obědě jsme měli soutěžní odpoledne.
Letošním rokem byla určitě velkým
favoritem trampolína ,u které se neustále
tvořila dlouhá fronta a děti si ji opravdu

užily a samozřejmě jízda na laně.Toho jsme
se, přiznám, s Romčou trochu bály,aby se
někomu něco nestalo,ale náš záchranář Pavel
děti statečně přidržoval a Jarda skoro zavařil
ještěrku ,když je vyzvedával do koruny
stromu,kde bylo připevněno lano.Děti byly
samozřejmě jak jinak ,než nadšeny.
Večer jsme si opekli buřty , vyrazili na
stezku odvahy do lesa a po návratu jsme
zahnali unavené a vystrašené indiány do
jejich vigvamů.
V neděli jsme měli pro děti tajné překvapení
,vyrazili jsme podle Labe směrem
k půjčovně lodiček ,kde na nás čekali bratři
Marcinovi ,děti dostaly vesty a vozily se na
motorovém člunu po Labi k Přívozu .Ani mi
dospělí jsme projížďce neodolali ,vidět
krajinu kolem Dobříně z člunu, je opravdu
krása.Moc jim děkujeme za příjemný zážitek
a jejich trpělivost s dětmi.
Mezitím, co my jsme si užívali projížďky na
člunu ,tak již od brzkého rána hodná teta
Iva
Skřivánková
zadělávala
kynuté
buchtičky a vařila šodó pro naše hladové
indiány.Velká pochvala pro ni, bylo to
výborné a většina indiánů ,včetně pana
starosty si přidala.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem
našim pomocníkům ,bez kterých bychom se
jenom těžko obešli.
Šárka

Keramický kroužek

Krásný pocit mám pokaždé, když se
s dětmi scházíme každý čtvrtek
v hasičárně a tvoříme. Přirostly mi
k srdci a tím mi také víc přirůstá k srdci
naše vesnička. Už začínáme čtvrtý
měsíc, což je pro mě úspěch, děti se
vrací a myslím, že je kroužek naplňuje.
Od nejmladšího Kryštofa Coufala, po
nejstarší Lucku Horkou, chodí celkem
šestnáct dětí a už jsou tým.
Někdy je hlahol, ale díky Mirce
Lenertové, která se stala mojí pravou
rukou, jich může být tolik. Děti si
vzájemně pomáhají, řekla bych, že se
učí trpělivosti a postupně se zlepšují ve
tvoření. I když to ještě potrvá, některé
z nich se určitě dost naučí na
hrnčířském kruhu, který mají děti
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k dispozici. Mimo kruh tvoříme hodně
modelované věci, různé postavičky,
draky, dýně, sluníčka, ptáčky.
Výrobky jsou pak vypalované v peci a
děti je pak mají kameninové, které si
různě dozdobí. Pec ještě vlastní
nemáme, ale časem, doufám, že si
nějakou pořídíme.
Kromě keramiky tvoří děti i jiné věci,
jako je ubrousková technika, rámečky na
fotografie, ozdoby z vlny, přáníčka a
spoustu jiných věcí. Pro maminky také
dělaly vánoční ozdoby ke zdobení
adventních věnců, které maminky potom
tvořily v hasičárně. A nějaké dárečky
také vytvořily pro všechny, kteří přijdou
na tradiční Vánoční koncert V Zátiší.
V hasičárně je nám dobře. Máme tam
krásný, útulný, teplý prostor a kuchyňka
je nám také k dispozici.
Vlastně toto je pro mne příležitost
poděkovat zastupitelstvu obce, včele
s panem
starostou
Kvintusem
a
místostarostkou Šárkou Mrázkovou.
Díky jejich plné podpoře a sponzorování
se kroužek mohl uskutečnit.
Všem moc děkuji, hlavně za děti.
Jejich smích, povídání, vyprávění, jsou
jedny z nejhezčích chvil.
Přeji všem krásné Vánoce, plné
radosti a lásky.
Lenka Hložková

Jak se Vám líbí ozdobená vrba?
Myslím že všem ano. Víte kdo za to může?
Prozradím. Šárka Mrázková a Romana
Staňová. V minulých letech stával na návsi
takový malý stromeček…, který se tak
trochu ztrácel na této velké ploše návsi.
Občas jsem utrousil blbou poznámku, že se
mi moc nelíbí …. No a letos je to jinak. Na
návsi stojí velká dominanta, velké osvětlené
vrby. Ve dne ve své přirozené kráse a v noci
její krásu
a tvar připomínají drobná
světélka. Šárce i Romaně všichni
vysekáváme poklonu.
-mk-

Vzpomínáte na dětský den a na
langoše?
…já ano, zejména na velkovýrobnu tohoto
lahodného jídla. Pro zájem některých z Vás

o recept, jsem se svoji ženy doptal, jak to
dělala.
Takže vezmete : ½ hladké mouky
trochu soli
4 dcl mléka
3 dkg droždí
2 dcl oleje
To je těsto, které z toho vznikne. Obratným
způsobem jen rozdělíte na malé bochánky a
naskládáte si je poblíž sporáku. Pak je
hezky rukama roztáááhnete dokulata a šup
s tím na pánev s rozpáleným olejem. A je to.
Na hotový langoš pak můžete napatlat co
chcete. Česnekovou směs bez ničeho. Nebo
potřít kečupem a posypat strouhaným sýrem.
V létě, když jsou rajčata a okurky, můžete
obložit langoš i těmito dary ze zahrádky.
Občas se musí vyměnit olej, jinak smažíte
jak na „mogulu“..
Dávkování. Dětí: sní přibližně 1-2
langoše. Záleží jestli je to kluk nebo holka.
Dospěli: většinou čekají až se zacpou děti a
přitom zatím úspěšně vyrábí v ústech sliny a
předstírají že nemají hlad. Pak se stává, že
takový dospělý jedinec sní i tři lanoše
najednou.
Kuriozitou byly i langoše na sladko. To
se vezme nějaký cukrový prášek, v tom se
to obalí a poleje roztavenou čokoládou nebo tak nějak.
-mk-

Na Vánočním koncertu

měla letos
(23.12. od 17.00) zpívat skupina :“Happy
day quintet“, která ale na poslední chvíli
odřekla, ale doporučila za sebe náhradu .
Jedná se o pěveckou skupinu zkráceně
CYRIL kterou neznáme, proto jsem požádal
jednatelku skupiny paní Šlechtovou o pár
informací o skupině. Jedno víme. Budou
zpívat pouze koledy a tak se mnohým z Vás
splní sen, aby zpívání bylo hodně „vánoční“.
Já se těším s Vámi.
Tak prosím, máte slovo paní Šlechtová:
…… zdravím vás milí obyvatele obce
Dobříň. Soubor, který vystoupí v předvečer
Štědrého dne u Vás Dobříni u Roudnice n.L.,
založil před více jak pěti lety Jan Dragoun se
třemi členy. Během následujících let se
soubor rozrostl o pár dalších zpěváků, pro
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které je hudba koníčkem. Oficiální název
tohoto hudebního tělesa „Smíšený pěvecký
sbor Cyril při kostele sv. Václava
v Kmetiněvsi“
vznikl letos před
velikonočním koncertem na oslavu jara,
který se konal v Hospozíně pod širým
nebem. Od té doby se soubor představil v
kapli husitské církve v Praze Břevnově na
Den Evropy a 5. července vystoupil na X.
festivalu duchovní hudby v chrámu sv.
Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.
Každoročně pořádá ve svém domovském
kostele v Kmetiněvsi vánoční advent s
živým Betlémem ve spolupráci s dětmi
místní základní školy.
Jana Šlechtová
Statistika obce Dobříň 2009
Počet obyvatel ke dni 1.12.2009 …. 551
Dospělí ……………………………456
………………………… 95
Děti
Muži
………………………… 269
Ženy ………………………… 282
Počet domů …………………. 207
Nejmladší občan Zelenka Richard
Nejstarší občan: paní Jiřina Svobodová
(babička u Poštolků).
Narodili se v roce 2009:
Buriánová Gabriela
Coufalová Klára
Křepelka Luděk
Němeček Zdeněk
Tachecí Denisa (Kalešov)
Zelenka Richard
Zemřeli v prosinci 2008
Tomšicová Marie
Gabrielová Marta
Geblerová Helena
Zemřeli v roce 2009
Kikal Václav, Prenzel Alfréd, Skřivánek
Ladislav, Hladká Olga
Hlavní stavby:
Náměstíčko ul. Sluneční a vjezdy po 14 RD
Archiv obecního úřadu
Kulturní akce:
Vánoční koncert- Naše Rodina, Dětský den
Hudební festival V Zátiší,Horovy slavnosti,
Zábava v Zátiší,Vítání a loučení s létem
Vázání věnců, Keramický kroužek
Cvičení Pilátes
Babinec

