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PF 2011
Držím v ruce mnoho krásných psaníček.
Některé dorazily do mé schránky, některé do
vaší a také té naší společné obecní schránky.
„Všem dobrým lidem“. Tato adresa se
opakovala na obálkách i v přáních dost
často. Neubráním se zastavit se na chvilku a
přemýšlet nad významem těchto třech slůvek.
Všem dobrým lidem.
Kde jsou ti dobří lidé, odkud přišli, jak se
staneme dobrým člověkem, je měřítkem
dobrého člověka bohatství postavení nebo
vzdělání. Nebo dokonce – Dobříň – „dobří“
lidé.
Na jednom přáníčku bylo dětskou rukou bez
podpisu namalováno mnoho srdíček, velké i
malé, vybarvené voskovou červenou
barvičkou.
Vypadá to, že dobrý člověk asi začíná od
toho srdíčka. Občas slyšíme výrok,:“ten
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nemá slitování, nemá srdce.“ nebo,“ pohnulo
se v něm srdíčko, to bych od něj nečekal…“
ze srdce ti děkuji.. se srdečnými pozdravy
…, srdce mateřské nelze nahradit… jen té
své nejmilejší věnujte své srdce“…opěvuje
Josef Hora svou lásku ve svých básních a
zejména o vánocích se čte zpráva „lidem
dobrá vůle“, což je něco podobného.
Slovo a název „Dobříň“ nebylo odvozeno od
dobrého člověka. Hledat význam slovní
fráze „dobrý člověk“ je třeba hledat někde
jinde. Každý z nás jsme se narodil jakoby s
čistým srdcem. Postupně nás ovlivňuje naše
okolí,
maminka
s tatínkem,
škola,
zaměstnání, zkoumáme různé filozofie a
poznáváme i skryté věci… Dovedeme
rozeznat lásku od nenávisti, pýchu od
pokory, pomstu od odpuštění, hodně a málo
a tisíce dalších vjemů, které dovedeme
rozeznat. Slovy básníka pak některé z nich
uložíme do svého srdíčka. Jsou to naše
poklady nebo břemena. Když se podívám
sám na sebe, ne vždy jsem uložit ten
správný poklad a tak je někdy užitečné,
některých těch bezcenných pokladů se
zbavit. Stává se běžně, že z lotra se stane
dobrý člověk a naopak z kdysi dobrého
člověka zase lotr. Je to výsledek
nekonečného boje mezi dobrem a zlem.
Všimněte si, v jednom přáníčku je tužba,
uložit na prvním místu do srdce Lásku.
Myslím,že pro začátek to je ten největší
poklad který můžeme na uvolněné místo do
našeho srdíčka uložit. Dle mého názoru,
takový člověk je „dobrý člověk“.

Přeji všem lidem dobré vůle, všem našim
občanům, kamarádům, své rodině, našim
zastupitelům, kteří rozhodují o každodenních
záležitostech naší obce, dostatek síly k tomu,
abychom měli srdce na správném místě.
Potom se posuneme zase o kousek dál… Na
závěr jeden citát:
„Kdybych jazyky lidskými a andělskými
mluvil a neměl bych lásku, nejsem ničím.
Jsou tři věci které by měly přetrvat, víra
naděje a láska, ale největší z nich je láska.
Krásný nový rok 2011 přeje
Miroslav Kvintus
Všem dobrým lidem!
Venku se sype bílý sníh
vánoce jedou na saních.
Jedou k nám tiše , zlehýnka,
ťukají na zamrzlá okýnka.
Pusťte je dovnitř přátelé!
Přejeme vám šťastné a veselé!
Krásné vánoce a hodně zdraví
V roce 2011
přejí Stolinovi

…dali jste mi důvěru, práci a nakonec i
možnost ubytování… Přeji ať prožijete
svátky vánoční a v tom příštím roce hodně
zdraví, pohody radosti.
Hajný
Všichni dobří Dobřínští
Vesničku jsme navštívili,
Její krásu objevili
A pak se tu usadili.
A je nám tu HEJ!
Jsme tu noví, žijeme tu krátce,
Ale „…dobrý den, a jak se máte?..“
To nám zní sladce.
Děkujeme ze srdce v Dobříni všem milým
lidem, kteří přijali nás bez předsudků,
vlastně s klidem.
Přejeme, ať Boží požehnání naplní váš dům,
Zdraví a štěstí přejeme vám všem, našim
milým sousedům
Konstancie, Richard, Kristýnka a Ríšulka
PF 2011

Prší

Pro všechny lidičky v naší krásné Dobříni !!!
Přeji všem lidičkám v Dobříni, aby byla u nás
Láska na prvním místě, abychom všechno řešili
s klidem a s Láskou v srdíčku a jestli to lidičky
zvládnem… bude Dobře na tom světě a hlavně
v Dobříni! To ostatní přijde samo !

Je neděle ráno 26.9.2010.
Včera pršelo celý den, dnes prší, pršelo
ostatně skoro celý srpen…a na zítra hlásí
meteorologové zase déšť.
Těšili jsme se na babí léto, ale zatím máme
… co vlastně…. babího máme? Po blátě už
dávno nešlapeme a nemáme už si ani o co
umazat boty.
Je 8.15, možná že již někdo vstal a chystá se
na houby, nebo přemýšlí, zda má cenu vylézt
z pelechu a vytáhnout míchačku, aby ještě
něco na poslední chvíli stihnul postavit.
Z výletu do přírody asi nic nebude a na
zahradu se také nedá jít. „Ta rajčata“, to
jsme dopadli co? Plíseň po srpnových
deštích zanechala u tyček jen černá torza.
Možná že se najde někdo, kdo se chystá do
kostela, nebo někam na návštěvu. Fotbalisti
asi suší dresy. Chudákům včera celý den
pršelo. Nevzdali to. Vezmu si deštník a jdu
se podívat, zda voda na ulicích netropí
nějaké problémy. Nepotkáte živáčka. Všude
je ticho, jen plácání dešťových kapek a
šustot tekoucí vody v plechových okapech

Vaše ♥

Do Nové roku!
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a
poděkování za to, že mezi námi žijí dobří
lidé ….
-R… mnohokrát vám děkujeme za vaši
starostlivost, s jakou spravujete naši obec, za
velkou péči, kterou věnujete všem našim
občanům. Do nového roku, hodně zdraví
přeje
M.Č+r
Šťastné a radostné prožití vánočních svátků
přejí
Mareček, Viktorka, Deniska Hanzlíkovi
Příjemné, tiché a zároveň veselé Vánoční
svátky Vám přejí
Lukáš a David a mámou
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ruší sváteční ráno v našich ulicích. Co by
také kdo dělal v takovém počasí…a přece:
„Hele pod deštníkem spěchá přes náves pan
Kucej“
Asi se byl podívat, zda voda
nezatekla někam do firmy. Z plakátu na
telefonní budce na mě civí kníže
Schwarzenberg a pod ním je nějaký slogan o
starostech co vědí, nebo nevědí jak na
to…Má chudák asi starosti jak se dostat do
senátu nebo kam... Vidím, pan Pechman má
také starosti, asi je mu zima a tak zatopil.
Nad jeho komínem stoupá, jako dušička
k nebi, úzký dým. Cítím, hmm, nějaké
ušlechtilé dřevo… Naproti na chodníku
spěchá malý šnek, přes chodník, chudák,
popletl si cestu, na asfaltu salát nenajde.
Otoč to kamaráde a mazej do zahrady k panu
Fiedlerovi, nebo tě něco přejede. Pokaždé
když vidím ty louže kolem kapličky, vybaví
se mi firma, která zmršila spády chodníku….
Neumí měřit nivelákem. Konečně našel
dům č.3 po panu Sojkovi nového majitele.
Začínají správně, asi dělají izolace, sokl je
celý omlácený. Snad obnoví i fasádu, aby
Zátiší udrželo svoji romantiku. Pan Trojan
už nespí a zatopil. Také už doma topíme,
chvilku ráno a pak chvilku večer. ….A
všude je nádherné ticho. Ticho v Zátiší. To
nemají nikde a nikde se nehne ani lístek, jen
najednou pod botou mi něco zachrastilo.
Šlápl jsem na ořech, který spadnul ze stromu
pod Malickými. Je jich tam na zemi po
nočním větru plno. Kolem kontejnerů je
krásně uklizeno. Šárka tam totiž připevnila
výstražnou tabulku o přísnosti zákazu
skládky. Jo, jo tak to má být. Na nové silnici
na rohu do Labské, zdravím pana Černého,
vytahuje auto z garáže, asi se někam chystá.
Přivstal si, nerušme ho ať to stihne. Mezi
novými domky ve Sluneční - jedním slovem
- nedýchám. Kde to jsem? Úprava jak v
zámecké zahradě. Hotovým pokladem, pro
naši obec, jsou mladé maminky ze Sluneční
ulice. Cestou v ulici K Přívozu ještě někdo
vylepšuje svůj domek a na chodníku něco
skladuje. Z úcty k našemu společnému
majetku položil na nový chodník staré lino,
aby se totiž chodník nepoškodil. No to je
úžasné!
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Lopata. Vidím opřenou lopatu o dům č. 93 a
nikde nikdo. Co tam dělá ta lopata? Ano, je
mi to jasné, pan Janovský něco nakládá na
přistavenou multikáru a odběhl si k Natašce
na snídani. Taky bych si dal třeba nějaký
koblížek a horké kakaooó… Za rohem před
domem pana Kapouna si dejte pozor, je tam
vykopaná díra v silnici. Nic moc zakrytá. Že
by tam přibyla dešťová vpust, aby nás
konečně ta tlustá louže přestala trápit.
Tak dobré ráno .
-mk-

Sněží
Je čtvrtek 2.12.2010, 7.00 hodin
Již ranní pohled do probouzejícího se
nového dne skýtal zážitek, na který jsem již
dlouho nezažil. Z večera onoho dne napadlo
na naše poměry tolik sněhu, že jsme
nevěřícně koukali kolikátého že to je. Dívám
se na teploměr, u dráhy je zhruba 15 st.pod
nulou, dostávám informaci, že Šárka
naměřila 17st. a dokonce u háje naměřili 22
st.pod nulou.
Trochu se obléknu, beru hrablo a jdu na
chodník. Vidím, nejsem sám. Chodníky jsou
již z poloviny odklizené. Pilní občané se
pustili do boje se sněhem. V dálce vidím
Pavla Machulku, ohání se tam lopatou, jen
se kolem něj víří… Je radost mít za sousedy
chalupáře, nebo nikoho. Pak odklízíte
polovinu ulice. Je mi divné, že nádražáci
neodklízí perony. Nevadí, prohrabu se až
k čekárně. Nejvíc lidí jezdí stejně jen do
Roudnice…Ale, napíšu jim dopis, mumlám
si pod nosem, nestarají se o nic…
Za chvíli slyším traktor s radlicí, dobře, je to
služba, kterou jsme objednali na úklid obce.
Jardovi Gabrielovi se rozbila multikára a tak
už nemůže jezdit a uklízet. Sníme o tom, že
si koupíme vlastní obecní traktůrek pro
zimní a letní úklid chodníků a silnic. Blíží se
osmá hodina a vidím nastupuje naše
úklidová četa. Martin se pustil do chodníku
ke Glazuře, už je téměř v polovině, Petr
odklízí náves a přilehlé chodníky a pan
Hajný uklízí před domy kde nikdo nebydlí.
Zrovna je v Sokolské ulici. …někdo taky
nechce, nebo nemůže, nebo není doma.
Nevadí. V každém případě děkuji vám všem,

kteří nám pomáháte s úklidem sněhu!
Ostatně povinností obce je zajistit úklid
chodníků. Je zhruba 9.00 hod. a ještě správa
silnic nevyjela. Na průtahových silnicích
zůstává velká vrstva sněhu. Mám radost, že
naše chodníky jsou průchozí a místní
komunikace
protažené.
Ubylo
nám
parkovacích míst, všude jsou kupy sněhu.
Zastavuji V Zátiší beru metr do ruky a na
lavičce je 28 cm sněhu. Krásná bílá čepice.
Přeji úspěšný pracovní den
-mkNáledí
Je čtvrtek 6.1.2011 odpoledne .
Začíná sněžit a z rádia se ozývají různá
nepřetržitá varování pro motoristy. Pozor,
blíží se oteplení, které bude způsobovat
náledí.
Promrzá zem nemilosrdně odmítá
padající vodní kapky a téměř okamžitě je
mění a na ledové království. Během
několika hodin a následně celé noci jsou
proměněny všechny chodníky, silnice, auta,
dvorky, v jedeno velké kluziště. V pátek,
brzo ráno, vyráží naše parta. Martin, Petr a
pan Hajný a sypou chodníky od kapličky
k okrajům obce za účinné pomoci vás
občanů. Kupodivu i údržba nádraží ČD
dorazila a posypala perony a železniční
přejezd. Že by ale posypali i nájezdy
k přejezdům …ne, nechali to opět na nás .
Kdo to ťuká na naše okno? No..Šárka, a
hned : „Náš sypač přijede až v osm hodin, už
jsem mu volala. Hele nemáš nějakou sůl?“
Jo, zbyly mi tři balíčky od zavařování. „Dej
je sem.“ Nemohu se vynadívat jak obřadně a
něžně jsou posypávány (jako máčkem
sýkorkám) zbývající chodníky.
Co to počasí si s námi letos dělá….což
teprve chystá jaro…
-mkVolby do zastupitelstva obce Dobříň
15-16. 10. 2010
Každé 4 roky je to stejné. Je nanejvýš nutné
a demokratické, tento veřejný akt opakovat.
Někdo jej využije, aby se zúčastnil, někdo
aby se věnoval zase pro změnu něčemu
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jinému a všichni dohromady využíváme
práva něco změnit. Tak tomu bylo i letos .
Voleb se zúčastnilo 70,39 % obyvatel! Ve
srovnání s Roudnicí n.L. 47,26 %, Bechlín
64,23 %, Záluží 61,74 %, Račice 58,46 %
.To jsou velké rozdíly.
U nás v obci
kandidovalo celkem 15 volebních stran. Dva
podali žádost pozdě a tak se do voleb
nedostali. Celkem bylo odevzdáno 2352
platných hlasů, které byly rozděleny mezi
volební strany a z nich devět členů bude
tvořit nové zastupitelstvo obce. Jsou to:
Pavel Machulka 192 hlasů,
Bc Naďa
Součková 137 hlasů, Ing. Aleš Mrázek 159
hlasů, Jaroslav Gabriel 232 hlasů, Miroslav
Kvintus 275 hlasů, Šárka Mrázková 226
hlasů, Ludmila Nováková 237 hlasů, Martin
Burian 171 hlasů, Vladimíra Hodanová 171
hlasů. Samozřejmě, že někdo nemohl být
zvolen. Neznamená to, že by to byl náš
nějaký politický odpůrce. Naopak jsou to
naši občané, kteří chtějí svoje znalosti,
schopnosti a volný čas věnovat svým
spoluobčanům. Vážíme si jich a budeme
moc rádi, pokud budou pracovat třeba
v komisích. Dále děkuji za sebe i za ostatní
členy zastupitelstva všem našim občanům za
obrovskou podporu! Jedním slovem s plnou
vážností:_Děkuji. Bývá zvykem říci ..že
nezklameme …. Chtěl bych to říci jinak.
Jsme všichni chybující a taky umíme něco i
zkazit. Spolu s Vámi bychom však chtěli
podle míry svých nejlepších schopností ještě
něco vybudovat a to nejen nové domy,
čistírnu, ale udržet dobré vztahy mezi sebou.
-mk-

Jak žijeme v Dobříni
(příspěvek pro roudnické noviny)
Obec Dobříň je jedna ze sousedících obcí
města Roudnice nad Labem. Přestože mám v
obci svých starostí dost a dost, sleduji
z povzdálí i události a dění ve vašem městě.
Jsem hrdý na to, že to je mé rodné město,
rodné město mých dětí a dokonce mého
malého vnoučka. Velmi blízká je mi čtvrť
Bezděkov, kde jsem se naučil číst a psát, a
ve které mi zůstali kamarádi na celý život.
Když porovnávám vývoj ve městě a na
vesnici, je jedním slovem nesrovnatelný.

Město je trochu anonymní a venkov více
osobní. Přiznám se, že některým událostem
ve vašem městě nerozumím, ať už jsou to
reakce jednotlivců či skupin a někdy i vedení
města.
Každé vedení jak to minulé,
současné či budoucí se snaží něco
pozitivního pro své město vykonat. Má na to
svoji vizi, své programy a já říkám, jde svoji
cestou. Ne jinak je tomu i u nás. Používám
takovou malou frázi. „Pojďme jinou cestou“
a o té jiné naší cestě bych vám chtěl něco
napsat.
Tak předně necítím se jako politik a ještě
hůře - funkcionář. Každý z našich
zastupitelů se dobrovolně sám rozhodl a
volebním systémem - „Jeden každý sám za
sebe, bez náhradníků“ - prošel sítem voleb a
ten, koho občané vybrali – je tam. Bez
jiných možností a kombinací.
Ti co se
nedostali, to nejsou odpůrci, právě naopak.
Je třeba si jich velmi vážit. Všichni
zastupitelé se totiž rozhodli obětovat svoje
zkušenosti, znalosti a volný čas pro službu
svým spoluobčanům. Oni nejsou ve funkci,
ale ve službě svým spoluobčanům. To je
hlavní základ, na kterém stavíme. Jeden
případ za všechny, aby domýšlivosti a pýše
nebyla dána příležitost.
Nedávno jsem
potkal svoji zástupkyni. „Co to neseš? ….
Ale vyprala jsem kabát panu Hajnýmu, má
jen lavor s vodou“. Co k tomu říci? To není
funkce, to je služba svým spoluobčanům.
Naši občané nejsou o nic lepší, ani horší
než jsou u vás. Mají však něco zvláštního, co
nás drží již 20 let „nad vodou“. Dokáží držet
pohromadě. Díky za to. Za celou tu dobu
nevím, co je to politika v obci, vytváření
znepřátelených frakcí či lobby za
ekonomickými výhodami. Prošli jsme
nesnadnými začátky, když obec získala
samostatnost a neměla v pokladně ani
korunu, ani židli či místnost, ve které
bychom se mohli posadit. Jednou nám
vichřice sebrala 25 střech a povodně velké či
malé nás sužují nepřetržitě. Naučili jsme se
otírat jeden druhému slzičky, a to mi věřte,
vím, o čem mluvím.
Nedávno přišla nabídka odkudsi z EU na
školení, něco v tom smyslu, jak být
dokonalým úředníkem. Mohu vám říci, že
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mě to doslova rozčílilo. Ptám se, kde jsou
návody nebo školení, jak pomoci zoufalci
v zajetí alkoholu, jak pomoci chudákovi,
jehož veškerý majetek se vejde do
plastového pytle, jak si udělat čas pro toho,
který prožívá právě smutek? Netrávíme
někdy zbytečně příliš času na různých
zasedáních, výjezdech s pochybnými cíli,
nedíváme se na své spoluobčany jen přes
pultíky úřadoven? Další prosím ...
Jak na to? Základ, na kterém se dá stavět, je
výchova v rodině, a chce to přidat a naučit se
trochu pokory. Vytáhnout toto slovo
z vyjmenovaných „sprostých slov“ a
malinko korigovat naše emoce v situacích,
ve kterých se třeba právě nacházíme.
Zdaleka v tom nejsme dokonalí. Zkoušíme
to však znovu a znovu.
Chtěl bych také něco málo napsat, co se
mi líbí v Roudnici nad Labem. Tak předně,
že mohu i přes narůstající dopravu
zaparkovat na náměstí. Oceňuji způsob
opravy
mlatového
povrchu
cestiček
v Horově parku. Také park a oddechová
zóna v zámeckém parku pod Urbankou
bude velkým přínosem pro město. Chválím
občana z č.p. 634 Na Hradčanech za hezkou
fasádu. Obdivuji, s jakou profesionalitou
jsou vedeny Roudnické městské služby.
Takové my nikdy nedosáhneme. Jsem rád,
že mohu stále potkávat na městském úřadě
milé osoby, které nám pomáhají. Těšíme se
na dokončení labské cyklostezky, po které
na kole rádi jezdíme až do Židovic.
Všemožně podporujeme její dokončení.
Vážím si minulých vedení města Roudnice
n.L. za každý kousek obnovy a péči o
město. Zcela určitě to není všechno, vím, že
si zítra ještě na něco vzpomenu…
Co chystáme v nejbližších dnech v obci
Dobříň? Tak předně je to vánoční koncert
V Zátiší 23. 12. 2010 od 17.00 hodin. Je to
náš velký svátek. Jste srdečně zváni. Přijďte
si zazpívat.
Miroslav Kvintus, starosta obce Dobříň

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ MLÁDEŽE
PODŘIPSKA v DOBŘÍNI
Výtvarná soutěž mládeže Podřipska vypsaná
Domem Josefa Hory v Dobříni a Galerií
moderního umění v Roudnici nad Labem na
téma Horův kraj - Podřipsko měla své
vyvrcholení v Domě Josefa Hory v Dobříni
za přispění obce Dobříně a společnosti
Podřipské muzeum dne 28. září 2010.
Původně měla akce proběhnout ve dvoře
Domu, ale přetrvávající mračna a stálý déšť
nás donutily přesunout se do předsálí
básníkovy pamětní světničky . Originální
vítězné obrázky byly vystaveny na stěnách
schodiště a předsálí.
Pořad uváděl Jaroslav Černý a nejprve dal
slovo Josefu Peřinovi. V jeho projevu zněla
slova o morálním odkazu Josefa Hory
zvláště pro mladou generaci. V souvislosti se
soutěží se docent Peřina zmínil o barvitosti
básní v nichž dominují barvy modrá, zelená
a žlutá. Je s podivem, že žádný malíř se
nepokusil o ilustraci básníkova díla. Projev
byl odměněn spontánním potleskem a jeho
celé
znění
je
uveřejněno
v
ROUDNICKÝCH NOVINÁCH z listopadu
2010. Následovalo pásmo recitace a zpěvu
nastudované
v
2.
základní
škole
Jungmannova v Roudnici nad Labem, opět
odměňované vřelým potleskem. Pěvecký
soubor Cvrčci vedený Ilonou Bendovou za
klavírního doprovodu Aleny Kolaříkové
zazpíval dvě upravené lidové písně "
Litoměřická a Krásná, krásná " a zakončil
vystoupení spirituálem " Široký proud ".
Lenka Krtičková vede s přehledem recitační
kroužek, úspěšně vystoupili Filip Kohl (
dobříňský občan ) , Tereza Fišerová, Tereza
Šindelářová, Anna¨Kordová a Denisa
Klempířová, členky pěveckého sboru. Zněly
verše Horovy vztahující se k Roudnici a
jejímu okolí :( na př. " V temném ohbí širé
řeky ", " Rod za rodem " ) ...
Pořad vyvrcholil předáváním cen Danielou
Činátlovou a Jaroslavou Michalcovou.
Vystavené obrázky nás lákaly svou
barevností a nápady dětí základních škol
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nejen z Roudnice nad Labem, ale i z Krabčic
a Horních Beřkovic a i ze Základní školy
praktické. Škoda, že asi díky špatnému
počasí, občané Dobříně se účastnili v malém
počtu.
Jako obvykle po pořadu, si návštěvníci se
zájmem vyslechli výklad básníkovy neteře v
pamětní světničce. Všichni oceňují péči
rodiny o světničku a účast výše zmíněných
účinkujících a institucí.
Daniela Činátlová a Dagmar Tomanová

Kde hrozí našim dětem v naši
obci nebezpečí.
Pokud se mě zeptáte, zdali se nebojím že se
něco stane, tak odpovím, bojím a moc.
Nebezpečí totiž hrozí všude. Většinou po
malé nějaké nehodě, či příhodě docházejí na
náš obecní úřad různé podněty, jak to či ono
neprodleně udělat, neboť zde hrozí
nebezpečí, že se někomu něco stane. Tyto
podněty jsou vždy oprávněné a tak jen
trneme, aby se předpověď nesplnila. Kde
tedy hrozí našim dětem nebezpečí.
Železniční přejezd-každé dítě může
vstoupit do kolejiště. Uzavřít přejezd?
Podjezd pod železnicí – úzká silnice bez
chodníků i při malé rychlosti projíždějícího
automobilu může zranit dítě. Jsou zakoupeny
betonové zábrany na uzavření jednoho
z výjezdu. Veškeré silnice jsou způsobilé
pro max. rychlost 50km/hod. Z chodníku se
může dítě kdykoliv rozběhnout do vozovky.
Výjimku tvoří obytné zóny
označené
dopravními značkami, kde je max. rychlost
20km /hod. V zatáčce u kapličky na návsi již
několikrát nákladní auto vjelo na chodník a
do zeleného pásu. Vedle stojí stará vrba,
jejíž větve praskají a padají na zem. Porazit
vrbu? Každé dítě rádo šplhá po zdech
kterých je v naší obci několik. Může
spadnout. V těsné blízkosti teče řeka Labe.
Neoplotíme Labe, nejde to. Ze střech padají
laviny sněhu, může to spadnout i na kočárek.
Děti jsou vynalézavé, vlezly do kontejneru a
zapálily papíry. Mohly uhořet. Odnesly to
jen dva kontejnery, které shořely.
Jak

zastavit opilé řidiče ohrožující svojí zběsilou
jízdou po obci všechny a všechno. Smutné je
vidět našeho občana opilého namol v parádě
policistů. V nedaleké štěrkopískovně může
nejen dítě, ale i dospělý utonout v nádržích
s kalem. Nezabráníme tomu, aby feťáci
nevyhazovali své odpady nedaleko obce. Již
1x jsme museli takové svinstvo likvidovat.
V nedaleké zatáčce u Jezera směr Předonín,
se propadá silniční můstek. Správa silnic
hodlá uzavřít tuto silnici pro veškerý
nákladní provoz nad 3,5t a odklonit dopravu
přes obec Dobříň. Proti tomuto počínání
jsme podali čtyři nesouhlasy. Pokud to
dobře dopadne, povede nákladní doprava
přes Dobříň jen po dobu stavby. Správa
silnic jinak hodlá opravit silniční most až
v roce 2012. Nejsou peníze. Na železniční
zastávce se rádi shlukují děti. Láká je
posezení na peronu s nohama v kolejišti.
Před lety spadl chlapec do doutnající haldy
chmeloviny a popálil se.
Poraďte mi co proti tomu všemu nebezpečí
dělat. Něco málo ano. Účinky jsou ale
omezené. V první řadě je nutno si uvědomit,
že za nezletilé děti odpovídají rodiče. Někdy
až žasneme jak je jim to jedno.
….Tak ať se nic nevyplní z toho co je tu
napsáno. Já jdu hlídat vnoučka.
Miroslav Kvintus

Rekonstrukce Labské ulice
Oprava této ulice je již za námi a tak
nezbývá než rekapitulovat stavbu a podělit
se s vámi o dojmy a zákulisí, které tuto
opravu provázelo.
Vše začíná nejprve majetkoprávním
průzkumem,
odkoupením
potřebných
pozemků, posléze projektem, stavebním
řízením stavbou samotnou. Na projektech se
podíleli. Ing. Jiří Koudelka z Ústí nad
Labem, propojení ulic Zahradní a Labská,
oprava ulice Labská Ing. Josef Filip
z Roudnice n.L. Projekt statického zajištění
propojení ulice Zahradní Ing.Petr Novák
z Dobříně. Architektura studny, Ing.
Arch.Richterová, podle našeho návrhu. Již
od projektu nás provázely malé i velké
potíže. Bývá zvykem, že pozvu všechny
7

občany, kterých se to týká k tomu, aby měli
možnost se seznámit a upravit zadání
projektu. Potíž byla v tom, že v ulici Labská
nebyla jednota jak bylo doposud zvykem
v ostatních ulicích. Polovina občanů si přála,
ulici bez chodníků a získat obytnou zónu,
druhá polovina, ta těsně nadpoloviční si
přála chodníky s částečným stáním na
chodnících. Jednotlivá stání pro automobily
měla být byla vyznačena dlážděním z čediče.
Během stavby se situace opět opakovala.
Kámen úrazu by opravdu kámen. Zadláždit
čí nezadláždit. Opět se konala malá schůzka,
těsná nadpolovička si přála nedláždit. Je tedy
nezadlážděno. Aby všech problémů nebylo
konec, dopustil se chyby i projektant.
Nivelita komunikace nebyla správně
navržena. Nová konstrukce vozovky
nerespektovala stávající vjezdy a vchody do
domů. V praxi by to vypadalo tak, že pan
Červenka by měl chodník 30cm nad
vchodem a na konci ulice pan Hanzlík by
musel do domu přidat dva schody. Projekt
musel být proto za pochodu přepracován a to
v době kdy stavební stroje již sejmuly starou
konstrukci vozovky. To mělo vliv na
odvodnění dešťové vody, neboť silniční
vpusti byly již hotové. O chodnících
nemluvě. Každý dům má jinou výšku prahu
do domu. Rozdíly jsou 0-5-25 cm. Zkuste se
trefit návrhem chodníku tak, aby vchody
zůstaly přístupné, pokud možno v původním
stavu. Další problém. Druhý projektant
opomněl zajistit, případně vysvahovat, sjezd
z ulice Zahradní. Tato nepříjemnost nás stála
statisíce navíc, včetně projektu, který musel
být během týdne vyhotoven. Zastřešení
studny provedl pan Zdeněk Karhan,
plechové konstrukce pan Antonín Chaloupka
zednické práce Martin Gabriel všichni
z Dobříně.
Pokud pracujete v podobném oboru, dovede
si představit jaké neskutečné problémy to
jsou pro investora. Finance, smlouvy,
projekt, normy. V každém problému však
najdete malinkou oázu klidu a bezpečí. Bylo
tomu tak i v Labské ulici. Děkuji manželům
Kučerovým, za vytvoření této čerpací stanice
pro dobrou náladu. Každý den pan Kučera
již stál na chodníku u tácem s horkými

nápoji, tu sušenkou tam povzbuzujícím
slovem. Dělníci chodili k němu jako domů.
Od paní Kučerové jsem dostal pár cibulek
mečíků. Ostatní již odkvetly. Zasadím je na
jaře a budou mi připomínat tuto milou
rodinu. Na rohu bydlí sezónně paní Štolcová,
má trvalé bydliště ve Vimperku v Jižních
Čechách. V jejím domě byla taková druhá
zastávka pro radost a povzbuzení. Oběma
upřímně děkuji.
Náklady na opravu:
ulice Labská a sjezdy 3.829.690,09 Kč
kanalizace Labská ulice 783.240,42 Kč
Stavbu provedla firma Silnice a mosty
Děčín.
Stavba byla hrazena plně z prostředků obce
Dobříň. Všechny žádosti o dotace byly
zamítnuty.
-mk-

Co nás čeká v roce 2011
Lihovarský statek
Do jara 2011 musí být ukončeno výběrové
řízení na opravu omítky v Lihovarském
statku. Jedná se o zateplení a fasádu dle
návrhu Ing. Arch. Jarkovského z Litoměřic.
Tento návrh bude respektovat původní
fasádu, okna a dveře již jsou opraveny do
původního stylu. Atrium Lihovarského
statku tvoří domy č.p. 13 a 139 a dvůr.
Tento dvůr bude kompletně rekonstruován
na oddechovou zónu pro obyvatele domů.
Budou zde cestičky pro pěší, pojízdné
plochy pro osobní automobily, parkovací
místa a zázemí s lavičkami, trávníky. Na
protilehlé straně atria se nachází stará
budova chmelárny. Tato prozatím nebude
opravována.
Ozelenění a parkové úpravy
Vjezd do naší obce je oprávněně někdy
kritizován - není moc hezký. Je to pravda.
Na pravé straně se nachází depo pro stavební
materiály pro výstavbu . Po ukončení
velkých zemních prací, zde bude výhledově
zelená udržovaná plocha. Letos ale jistě ne.
Naopak na druhé straně silnice je možno
něco vylepšit již letos. Chtěli bychom
zvýraznit
okolí
křižovatky
k novým
rodinným domům kruhovým uspořádáním
8

zeleně, která by pokračovala doleva až
k Vitaně a doprava až k Součkovým. V trase
je uloženo potrubí, voda,plyn a tlaková
voda,které se musíme vyhnout. Zadání
zakázky bude provedeno výběrovým
řízením.
Projekt na ČOV Dobříň
Letos by měl být dokončen projekt včetně
vydání stavebního povolení a novou čistírnu
odpadních vod u Labe. V žádném případě
nebude ale letos postavena. Po vydání
stavebního povolení je teprve možno shánět
peníze. Čistírna bude stát na obecních
pozemcích u Labe na hlavním kanalizačním
řádu, který vede kolem velkých kontejnerů
Na Vršku.
Součástí projektu bude
odpachování všech kanalizačních šachet.
Projektant měl odevzdat projekt již vloni,
požádal o prodloužení,které mu bylo
povoleno s pokutou 20 000,-Kč.
Oprava místní komunikace K Přívozu
Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo opravu a
rozšíření místní komunikace K Přívozu.
V současné době je zpracováván projekt a
realizace by mohla být provedena v druhé
polovině tohoto roku. Oprava komunikace
bude zadána výběrovým řízením.
Parkovací plochy u plynové stanice RWE
V souběhu s projektem opravy komunikace
K Přívozu se zpracovává projekt na záchytné
sezónní parkoviště u plynové stanice RWE.
Nejedná se o žádný luxus, ale vymezení
zpevněných ploch, aby v době nájezdu
koupajících se, nestála zaparkovaná auta na
hlavní silnici. Chceme tímto předejít
kolizním situacím v dopravě. Ještě jednou
děkuji majitelům (našim občanům),kteří
odprodali potřebné pozemky pro tuto
užitečnou stavbu.
K této stavbě se nám přimotala jedna akce
plynárenské společnosti RWE. K provozu
tohoto vysokotlakého plynovodu potřebují
cca 1x za rok odprášit potrubí. Původně
chtěli tuto komoru umístit do prostoru
zarostlé vegetace vlevo od stávající stanice.
Toto řešení není moc dobré, neboť je zde
remízek pro bažanty a koroptve, o který se
stará pan Javornický. Druhou variantou bude

využití již znehodnoceného pozemku mezi
dvěmi trubkami za stanicí. Tento návrh
bude teprve projednáván na nejbližším
zastupitelstvu v lednu. V závěru řešení
budou ze země vyčnívat nějaké ventily.
K těmto ventilům (čistící komora) 1x za rok
přijede čistící vůz, který odsaje z potrubí
prach. Ventily budou oploceny.

ve svých garážích. Případné škody na
obecním majetku, prosíme nahlásit. Pokud
budete svědky podezřelé situace, opište si
SPZ vozidla nebo nejlépe vyfoťte situaci na
mobil nebo váš fotoaparát.
Přeji si, abychom přečkali tuto nutnou
úpravu bez nehod.
-mk-

Oprava zasedací místnosti obecního úřadu.
Dlouho jsem byl proti „cpaní peněz do
radnice“. Naše bohatství není v přepychové
radnici,
ale
v kvalitní
a
fungující
infrastruktuře obce. Obecní úřad doposud
užívá původní vybavení bývalé mateřské
školky, které opravdu dožívá a tak je nutné
alespoň minimálně tuto místnost opravit.
Doposud nemáme však projekt od architekta
Jiránka, obrátíme se na někoho jiného…
Snad vše letos stihneme.
Doplnění hřiště.
Na návrh zastupitele Pavla Machulky bude
doplněno naše hřiště o nové herní prvky.

Co se událo za uplynulých 20 let
v heslech

No a tím je rozpočet na rok 2011 skoro
vyčerpán. Výše uvedené akce by nás měly
stát cca 5 mil. Budeme vidět a trnout,jak
dopadnou výběrová řízení. Nějakou malou
část necháváme v rezervě a na chod obce.
-mkPřechodná úprava silničního provozu
Z důvodů opravy silničního mostku na
silnici Dobříň - Předonín (jedná se o mostek
přes Dobříňský potok, v zatáčce u Jezera)
dojde k uzavírce provozu vozidel nad 5 tun
na této průtahové silnici. Objízdná trasa
povede pro tyto vozidla přes naši obec a to
30.4.2011.
Upozorňuji všechny obyvatele
v naší
obci, zejména ulice Račická, Roudnická,
Nádražní na zvýšený provoz těchto vozidel.
Budou to zejména těžké soupravy s pískem.
Upozorňuji zejména rodiče dětí na toto
zvýšené nebezpečí. Není vyloučeno, že při
tomto provozu, třeba i špatném otáčení, nebo
snaze o zaparkování, může dojít k poškození
vašich zaparkovaných vozidel, nebo
obecního majetku. Kdo může, parkujte raději
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R.1990 15. 6. osamostatnění Dobříně – na
mítinku v místním hostinci bylo naprostou
většinou občanů rozhodnuto o odtržení obce
od Roudnice a o vytvoření vlastního
zastupitelstva;
R. 1991 – první obecní bulletin pod názvem
„OBECNÍ
NOVINY“.
vybudována
tělocvična; další soukromá firma chov
králíků (pan Drba);
9. 3. Prošel obcí po 40ti letech opět
masopustní průvod;
7. 7. – 100. výročí narození básníka J.
Hory;
R.1991-2 Postavena plynová redukční stanice
zemního plynu tranzitního plynovodu
Transgas –Praha …Mošnice

R. 1992 – dne 11. 5. naší obcí přeběhla
vichřice, vzdušný vír nabíral vodu z
Labe spolu s hlínou ze zahrádek U
Špičky ji vynášel vzhůru - podle
meteorologů to bylo slabé tornádo koridor asi 30 – 50 m vyvrátil asi 20
stromů, na návsi polámal
krásnou
lípu, 25střech poškodil lehce a tři těžce
R. 1993 – v obci byl vybudován silný
elektrický rozvod, který zbavil řadu
občanů problémů s podpětím a umožnil
zavedení
elektrického topení,
výstavba tří trafostanic 22kV 2x400kVA.
R. 1994- 480 obyvatel; prodej vily č.118 firmě
UNREAL, která se
zabývá
informační a výpočetní technikou
R. 1995 - 390 obyvatel, 79 dětí, 187 domů
oslava J.Hory; pronájem prodejny;
dokončení kabelových rozvodů do země;
oprava křížku v Zátiší; pokládka úplné
podzemní telefonní sítě pokládka nového
podzemního rozvodu veřejného osvětlení
pokládka nového podzemního rozvodu
místního rozhlasu
R. 1996 Výstavba nových kabelových sítí v ulici
K Přívozu až k hájovně.

R.1997 –8 vybudován nový koridor - nové
kolejiště na trati Praha – Děčín v úseku
Hněvice - Hrobce , a postaveny
protihlukové zábrany, také byla dokončena
polovina mostu k vile
30. 6.1998 Trvale uzavřena MŠ v Dobříni
Přestěhování kanceláře obecního úřadu
z lihovarského statku do budovy mateřské
školky č.p.55.
R. 1998 - dokončení vodovodu a kanalizace;
napojení obce Dobříň na dálkové optické
kabely /SPT TELECOM/ - díky nové
digitální ústředně v Roudnici.
R 2000-2001 stavba plynovodu
R 2001 Oprava Sokolské ulice, asfaltový povrch
chodníky z dlažby 30x30 vjezdy ze
zámkové dlažby
R 2001 Zakoupení 10ha lesa v Jalovčinách a
výsadba 30 000 mladých doubků
R 2001 Výstavba Husího Rynku a ulice Pod
Javorem
R 2001 Výstavba prvního hřiště na streetball na
dětském a sportovním.
R 2002 Výstavba dětského a sportovního areálu
„Hřiště na Pile“
R 2002 Povodeň, 43 zatopených domů zcela,
zbytek podmáčených.
R 2002 Výstavba nových silnic: Ke Špičce, Na
Vršku, pod garážemi, pod Malickými
R 2002 23.prosince První vánoční koncert pod
širým nebem-ulice Horova„Jeden druhému pomáhal“
R 2003 Přestavba hasičské zbrojnice na stanici
civilní obrany.
R 2003 Výstavba nového podia a nového Zátiší
R 2003 12.října slavnost otevření nového
Zátiší-„Máme radost“
R 2003 Výstavba nové autobusové čekárny Na
návsi s věžičkou a hodinami a nové
křižovatky Na návsi
R 2003 Druhý Vánoční koncert :“Našim
občanům pokoj a dobrá vůle“
R 2003 Oprava obecních 3 bytů v č.p.13Lihovarský statek.
R 2004 Oprava obecního bytu v č.p.13 –
Lihovarský statek
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R 2004 Letní koncert: Recitál Dity Hořínkové
R 2004 Výstavba dvou podkrovních bytů v č.p.
13
R 2004 Oprava chodníku v ulici K Přívozu,
oprava dvorečku ob.úřadu
R 2004 Třetí vánoční koncert :
„Děkuji a přeji ti“
R 2005 Letní koncert souboru Rezonance,
Dunumba
R 2005 Oprava silničního mostu a chodníku až
k hospodě
R 2004 4.vánoční koncert : Můj domov“
R 2006 14 RD+ČOV ul. Sluneční
R 2006 Silnice pro 14 RD ul. Sluneční
R 2006 Letní koncert Calvery Mountain Church
USA
R 2006 Oprava ulice Sluneční-stará zástavba
R 2006 Oprava dešťové kanalizace ul. Sluneční
a Pod Kanálem
R 2006 Výstavba pergoly na hřišti „Na Pile“
R 2006 5. vánoční koncert : Dříve a dnes“
R 2007 Oprava ulice Pod Kanálem
R 2007 6. vánoční koncert: Dobříň PF 2008
R 2008 Lihovarský statek: Výstavba 4 BJ,
oprava kójí ve sklepě, oprava střechy,
oprava posilovny
R 2008 Oprava hřbitovní kaple
R 2008 Nový chodník Glazuře
R 2008 Oplocení tenisových kurtů
R 2008 7. vánoční koncert: Společnou cestou
R 2009 Vjezdy pro 14 RD ul. Sluneční
R 2009 Nové Náměstíčko ul. Sluneční
R 2009 Nové vodoznaky v Zátiší
R 2009 1. festival:Hudební Zátiší 2009
( Martin Maxa)
R 2009 8. vánoční koncert: Čím je pro mě
moje RODINA
R 2010 2.festival Hudební Zátiší 2010
(Zelenáči)
R 2010 Oprava ulice Labská
R 2010 Oprava studny a zastřešení ul. Labská
R 2010 Propojení ul. Labská a Zahradní
R 2010 9. vánoční koncert: Labe

HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 11. 2010
(Vypracovala Vladimíra Hodanová)
Schválený
rozpočet

Výsledek
od začátku roku

Rozpočtové příjmy
Daň z příjmu fyz. osob
1,131.000
1,078.550,00
Daň z příjmu práv. osob
854.000
836.309,00
DPH
1,868.000
1,858.042,00
Odvody za odnětí zem. půdy
9.000
9.087,00
Poplatky za odnětí lesní půdy
8.400
8.623,00
Poplatek za likv. komunál. odpadu
260.000
252.056,00
Poplatek ze psů
11.000
10.750,00
Popl. za provozovaný. výh. hrací přístroj
12.000
9.000,00
Odvod výtěžku z provozování loterií
11.000
10.780,00
Správní poplatky
11.000
11.630,00
Daň z nemovitostí
2,300.000
1,758.307,00
Neinv. přij. transfery ze stát. rozp.
192.500
192.521,00
Ostatní neinv. transfery ze stát. rozp.
230.000
295.021,00
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
637.000
637.034,00
Příjmy v zál. kultury
11.500
11.514,00
Zájmová činnost
0
422,00
Rozvoj bydlení a byt. hosp.
566.800
533.468,00
Komunální služby. a územní rozvoj
8.500
8.184,00
Sběr komunálních odpadů
63.500
56.437,00
Reg. a místní správa
14.800
26.535,00
Příjmy z úroků a sankční platby
77.000
74.903,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem
8,277.000
7,679.173,03
Schválený
rozpočet

Výsledek
od začátku roku

Rozpočtové výdaje
Zemědělská činnost
2.000
Pozemní komunikace
3,993.000
Silniční doprava
5.000
Odvádění a čištění odpadních vod
1,005.500
Na předškolní výchovu-na dojíždějící děti 70.300
Na školní výchovu-na dojíždějící žáky
284.000
Kultura
50.000
Sdělovací prostředky
600
Ostatní činnost v zál. kult.
148.000
Zájmová činnost
127.500
Ambulantní péče
14.000
Rozvoj bydlení
177.200
Komunální sl. a územní rozvoj
129.000
Nakládání s odpady
482.000
Ochrana přírody a krajiny
386.500
Ostatní činnosti souv. se službami
0
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2.396,00
3,389.320,35
5.406,00
1,002.443,42
70.355,00
283.892,00
35.913,00
540,00
90.047,40
127.222,00
3.100,00
157.804,00
96.641,00
441.034,00
361.957,00
497,00

Krizové řízení
10.000
0,00
Ostatní zál. civ. připravenosti
11.500
0,00
Požární ochrana
13.500
19.101,00
Zastupitelské orgány
563.100
523.223,00
Místní správa
902.500
863.762,74
Služby peněžních ústavů
34.000
28.750,00
Ostatní činnosti
0
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem
8,409.200
7,503.524,91
Přehled zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech k 30. 11. 2010:
-

Běžný účet:
8,871.238,79
Termínovaný účet: 1,408.288,33
==========================
Celkem:
10,279.527,12

Statistika obce Dobříň 2010
Počet obyvatel ke dni 31.12.2010 … 560
Dospělí …………………………… 458
Děti
………………………… 102
Muži
…………………………
225
Ženy
…………………………
233
Počet domů ………………….
207
Nejmladší občan Tadeáš Čák
Nejstarší občan: paní Jiřina Svobodová 92
(babička u Poštolků).
Narodili se v roce 2010:
Čák Tadeáš
Čeliš Vojtěch
Červená Klára
Havlíková Veronika
Hykyšová Anna
Machulková Sofie
Urban Jonáš
Vaculík Lukáš
Vosáhlo Tobiáš
Tomáš Boura
Zemřeli v roce 2010
Čermáková Věra
Čmejla Jaroslav
Čmejlová Helena
Kocourek Josef
Růžičková Eva
Hlavní stavby:
Rekonstrukce labské ulice, propojení ul.
Zahradní a Labská, zastřešení studny ul.
Labská
Kulturní akce:
Vánoční koncert- Dobří lidé, Vánoční pošta
Hudební festival V Zátiší,Horovy slavnosti,
Zábava v Zátiší,Vítání a loučení s létem 12
Vázání věnců, Keramický kroužek
Cvičení Pilátes, Babinec

Odpady na rok 2011
Zastupitelstvo obce Dobříň ponechalo cenu za
odvoz jedné popelnice na ceně loňského roku tj.
na 450 korunách.
Není to proto, že bychom již nedopláceli, naopak
doplácíme. Náklady r.2010 za svoz a uložení
komunálního, objemného, nebezpečného a bio
odpadu činí na jednoho obyvatele 809 Kč. Příjmy,
které máme za tříděný odpad sníží tuto částku na
jednoho obyvatele na 684 Kč. Zastupitelstvo obce
oceňuje snahu většiny obyvatel v třídění odpadů.
Chceme tímto motivovat všechny občany k tomu,
aby opět se snažili třídit jak nejlépe umí.
Co a kam???
Papír schovejte v krabicích a v den sběru jej
vyneste před dům. Malé množství můžete vložit
do kontejnerů.
Sklo do kontejnerů
Plasty do kontejneru
PET lahve do plastových pytlů doma a každé
pondělí jej postavit před dům. Služba je sebere.
Baterie-monočlánky do schránky na obecním
úřadu v chodbě
Elektroodpady, elektrospotřebiče malé- do
kontejnerů v chodbě obecního úřadu.
Bioodpady – do velkého kontejneru.
Velké komunální odpady-do velkého kontejneru.
Děkujeme všem, kteří poslali psaníčko, dáreček
básničku, obrázek naší

vánoční poštou!!
Udělali jste nám všem velkou radost!

