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PF 2012
Zeptej se ptáků v oblacích, něco ti napoví…..
Kam letí divoké husy
Konrád Lorenz, jeden nejvýznamnějších
světových přírodovědců 20. století. se
zabýval studiem chování zvířat a za své
objevy v roce 1973 obdržel Nobelovu cenu
za fyziologii a lékařství.
Nejprve začal pozorovat havranovité ptáky,
později přešel na divoké kachny a husy,
které si velmi oblíbil. Na příkladu života
ptáků ve vědecké studii v tehdejší době
formuloval základy nového vědního oboru,
fyziologie chování, jinak řečeno etologie.
Docela mne
vypozoroval.

zaujalo, co na těch husách
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A.) Létají v hejnech tvaru V
Jakmile husa zamává svými křídly, vytvoří
se zvedající proud pro husu která letí
v určitém úhlu za ní. V tomto útvaru jsou
husy schopny uletět o 70% delší cestu, než
kdyby letěly samy. Když husa opustí daný
útvar, má pocit, jako by ji k zemi táhlo těžké
závaží, proto se raději ke své skupině vrací.
B.) Střídají se v čele
Když se vedoucí skupiny na špici útvaru
„V“ unaví, zařadí se na konec hejna a do
čela se automaticky posune ta, která letí za
ní.
C.) Povzbuzují se navzájem
Husy letící vzadu hlasitě povzbuzují svým
kejháním ty ve předu.
D.) Solidarita
Pokud některá z hus onemocní, nebo se
zraní, další se s ní oddělí od hejna, aby ji
mohly poskytnout ochranu . Zůstanou u ní
tak dlouho, dokud není schopna se znovu
přidat k hejnu, nebo dokud neumře.
E.) Společné kejhání
Divoké husy žijí jak je známo
v celoživotním partnerství. Páry spolupracují
na stavbě hnízda, při výchově mláďat …
Lorenz si všiml, že své vztahy udržují
společným kejháním. Vypozoroval, jakýsi
rituál společného kejhání.
Docela obyčejné husy……… jak moc se
podobá život v naší obci, k chování divokých
hus. .
Sami nejsme nic, jednotlivec se snadno
ztratí. Naopak, je neuvěřitelné, jak daleko
jsme společně v naší obci „doletěli“.

Nezáleží na tom, kdo právě „letí“první,
důležité však je že, jej má kdo vystřídat ve
vedoucím místu, neboť je nutné pravidelné
střídání. I v naší obci někdo onemocní, má
problémy. Jsem rád, že se dovídám o Vaši
péči o nemocného, raněného, postiženého,
nebo dokonce umírajícího, zatím co ostatní
„letí“ dál…Je nám souzeno, žít společně na
tak malém kousku území naší obce,
v Dobříni, zatím co svět kolem nás, je tak
veliký. Zde jsme postavili své domy, zde se
mám narodily naše děti, zde se radujeme i
utíráme slzy…. Domů trefíme i z největších
dálek. A je nás i slyšet, jako ty kejhající
husy.
Až uvidíme letící husy, můžeme v duchu
zašeptat: „Ano jen leťte holky a šťastně
doleťte, my Vám rozumíme.“
Krásný nový rok 2012
Miroslav Kvintus

Ozelenění u Vitany
Všichni pamatujeme švestkovou alej u
silnice do Roudnice. V roce 2010 jsme
požádali majitele stromů, Správu a údržbu
silnic Litoměřice, o její obnovu, neboť
značná část stromu již byla proschlá.
… souhlasili, dokonce písemně potvrdili její
obnovu ve vlastní režii. Dostali jsme svolení
k její skácení, mnozí z vás si za práci vzali
švestkové kmeny. V roce 2011 mělo být
přistoupeno k výsadbě nové aleje, jenže ze
strany SÚS přišla špatná zpráva ve smyslu,
nic dělat nebudeme, ten kdo Vám to slíbil už
u nás nepracuje…. Nejsou peníze. ….a byli
jsme „namydlení“,
stromy jsou pryč,
pozemky nejsou naše a cpát peníze někomu
cizímu si dovolit nemůžeme. Zastupitelstvo
obce proto rozhodlo, vykoupit pozemek
mezi zdí Vitany a silničním příkopem.
Rozhodlo také o vypracování projektu na o
zelenění této plochy. Projekt zpracovala
firma Gabriel s.r.o a celý rok 2011 probíhá
vykupování pozemků od Vitany. Nyní
pokračuje ve druhé etapě pro chyby
v stávajícím mapování, které geodet musel
opravit.

2

Ozelenění spočívá ve srovnání terénu a osetí
travou. Osázení habry obecnými (Carpinus
betulus „Fastigiata“) ve dvou řadách, jedna
řada u zdi a druhá u silničního příkopu.
Střední část zelené plochy zůstane volná,
neboť tam jsou uloženy stávající sítě
plynovodu, vodovodu, a užitkové vody pro
Glazuru.
V prostoru odbočení z hlavní
silnice mezi nové domy ul.Sluneční bude
provedena malá kruhová parková úprava
pomocí listnatých keřů, a travin. Celkový
počet vysázených rostlin bude 739.
Souběžně s tímto projektem se snažíme
sehnat nějaké peníze z dotací, žádost je
podána, budeme vidět….Realizovat bychom
měli na jaře 2012.
-mk-

Zateplení bytových domů
v Lihovarském statku.
Vlastníme dva bytové domy č.p. 13 a 139
V Zátiší , kde je rekonstruováno celkem 12
bytových jednotek. Všechny jsou obydleny.
Areál tvoří uzavřený prostor, jmenuje se
Lihovarský statek. Tento název se dochoval
z doby fungování nedalekého bývalého
lihovaru. Nynější Vitana. Byli zde ubytováni
dělníci, kteří v něm pracovali. Již od roku
1990 probíhají stále opravy tohoto areálu.
Letos se naši obyvatele dočkali dlouho
slibovaného zateplení vnější fasády.
Původně plánované práce měly proběhnout
na jaře, ale potíže s vydáním stavebního
povolení na toto zateplení, nás posunuly na
druhou polovinu roku 2011. Projekt na tuto
novou fasádu zpracoval Ing.Petr Novák . Po
opravě stávajícího podkladu byla stávající
fasáda
opatřena
novým
fasádním
zateplovacím systémem pomocí polystyrenu
tl. 10cm. Soklová část je v tuto chvíli
nedokončena, neboť zde probíhala až do
začátku zimních měsíců montáž infuzní
clony za účelem nastavení pronikání vlhkosti
do svislého zdiva. Přes zimu bude sokl
vysychat a na jaře se provede jeho uzavření a
dokončení odvodu dešťové vody od základů
obou budov. Zateplení provedl pan Radomil
Jirásek z Račiněvse. Dokončení exteriéru
Lihovarského statku prozatím zastupitelstvo

obce neschválilo do realizace pro jiné
priority. Náklady na zateplení činily
1.504.707,- Kč.
-mk-

" Vesmír" v Dobříni

úmrtí Jana Nerudy se na Podřipsku v
Dobříni narodil Josef Hora. Jeho lyrická
poezie se zabývala stejnými otázkami jako
Mácha a Neruda. Josef Peřina zarecitoval
verše ze Zpěvu rodné zemi :"a tak jdem,
mrtví, živí, nezrození, nekonečné pokolení.",
kde je vyzdvižena kontinuita z minulosti do
budoucnosti, časová reflexe ústící ve víru v
čestnou budoucnost národa.

Letošní rok znamenal významné výročí
dobývání vesmíru. Před deseti lety byla
poprvé vypuštěna na oběžnou dráhu kolem
Země družice s živým člověkem .Je to ale i
rok literárních výročí - 120 let od narození
Josefa Hory a 120 let od úmrtí Jana Nerudy,
básníků spjatých s Podřipskem. Pro letošní
literární soutěž mládeže Podřipska jsme
vypsali téma "Výlet do vesmíru". Přišlo
celkem 20 příspěvků, z toho 6 básní a 14
próz. Hlavním porotcem byl Josef Peřina,
docent University Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem.

Lenka Krtičková nacvičila se svým žákem
z 2.roudnické školy recitaci. Poslala Filipa
Kohla,
dobříňského
obyvatele,
před
mikrofon a z jeho úst zazněla báseň Josefa
Hory, kterou děkoval svým přátelům za
přání k padesátinám. Dnes by nám asi při
pohledu do dětských očí napsal básník
nějakou tu sloku díků, že obec Dobříň
nezapomíná....

Místo konání

Slavnostní udílení cen

Již podeváté byla Dobříň svědkem udílení
cen. Pořad se odehrával ve dvoře rodného
statku Josefa Hory. Jeho praneteř Daniela
Činátlová vzorně připravila sytě zeleně
vybarvený trávník, mnohokrát letos zalévaný
deštěm. Účinkující zpěváčci dětského sboru
manželů Zrzavých zpívali pod zářícím
sluncem a odpočívali ve stínu mohutného
ořechu. Zpívali písně lidové, ale i také
klasické skladby, na příklad od Jana Michny
z Otradovic.

Projev Josefa Peřiny
Celý rámec oslav udal svým projevem Josef
Peřina..Vyzdvihl, že Jan Neruda svou
tvorbou navázal na tehdejší nové objevy
vesmíru. Svou poezií jim však vdechl etický
a morální význam směřující k pozitivnímu
vnímání světa..Tato jeho tvorba je úzce
spjata
s
krajem
pod
Řípem
V krizové době jeho života mu rodina
Švagrovských poskytovala prázdninové
pobyty ve své vile v Bechlíně. Neruda tu
objevoval krásy letní podřipské přírody.
Okouzlen vesmírnou oblohou tohoto
kraje vkládal do hvězd své myšlenky o
smyslu naší existence i plynutí času a tím se
přiblížil Máchovi. Je symbolické, že v roce
3

120. výročí narození Josefa Hory

Jaroslav Černý provádí celým pořadem a
jemu připadlo vyhlašování cen předávaných
Danielou Činátlovou, básníkovou praneteří.
Nejvíce cen získaly dívky z gymnázia v
Roudnici nad Labem a jim patřily i první
ceny za poezii i prózu udělené Martině
Fidlerové a Veronice Beránkové. Další ceny
a čestná uznání získali žáci 2. ZŠ v Roudnici
nad Labem v Jungmannově ulici a i Ondřej
Krajník z 3. ZŠ Karla Jeřábka v Roudnici
nad Labem Mezi rozdávané ceny patřily
knížky Slunovrat, výbor básní Josefa Hory
uspořádaný Vladimírem Justlem, Slovník
českých synonym, pastelky, tužky a jojo
s emblémem krtečka - symbolicky vybrané
na paměť jeho výletu do vesmíru. I vítězná
báseň měla název Krtek..Tuto báseň i první
cenu prózy "Nashledanou měsíci" přečetla
Daniela Činátlová svým zvučným hlasem.
Mezi účastníky pořadu přivítal Jaroslav
Černý jednak účinkující a především starostu
Dobříně Miroslava Kvintuse,. Horovu rodinu
a Janu Vackovou, redaktorku Slovanské
vzájemnosti.
Po ochutnávce koláčků pamětní světnička
Josefa Hory opět ožila pozornými
návštěvníky. Za zmínku dále stojí, že

Městská knihovna v Praze při příležitosti
výstavy ke svému 120. výročí vzniku
zařadila do výstavní síně v Praze ve
Smečkách i vitrínu Josefa Hory a Vladislava
Vančury na paměť jejich stejného výročí
narození.

že pes může utéct i tomu nejzkušenějšímu
kynologovi, ale pokud se to stane skoro
každodenní
záležitostí
už
to
není
k pousmání,
ale
spíše
k vážnému
zamyšlení,neboť nikdo nemůže vědět co se
stane za tím pomyslným „příštím rohem“
ulice.

Bezpečnostní koutek

Znečišťování veřejných prostranství je
další věc, která s „pejskařinou“ velmi úzce
souvisí a není asi nic nepříjemnějšího než
šlápnout do pěkného psího „pokladu“. Proto
bych chtěl touto cestou požádat všechny
zodpovědné pejskaře pokud už k takové
situaci dojde,aby se nebáli nebo nestyděli ten
sáček použít, v zimních měsících „příjemně
zahřeje“. Na druhou stranu bych chtěl říci,
že jsou bohužel i tací, kteří mají pejsků
několik a k procházkám využívají velmi
frekventované prostory zejména kolem
nových RD a chodníku k Vitaně.
Nedávno jsem se sám přesvědčil jak po
svých pejscích uklízí pán ze Sluneční ulice,
na kterého už bylo nemálo stížností
v souvislosti
s tímto
znečišťováním
veřejného prostranství, přičemž se stále hájí
tím, jak to zodpovědně dělá. Jel jsem autem
ve směru od Roudnice n.L. do obce, po
chodníku směrem k Vitaně šel uvedený pán
se svými pejsky, někde na úrovni parcel p.
Němečka a p. Šimůnka to na jednoho z
pejsků tak říkajíc „přišlo“ a „poklad“ ležel
na chodníku.
Když mě pán viděl přijíždět tak velmi
zodpovědně sáhl do kapsy, jakoby pro sáček,
a začal se shýbat, že to uklidí, ještě mi
proběhlo hlavou, jak si každý na něho
stěžuje a přitom on skutečně zodpovědně po
svých svěřencích uklízí, jaké bylo ale
překvapení, když jsem pána i nadále
sledoval ve zpětném zrcátku s čímž určitě
nepočítal, neboť z toho aktivního podřepu se
opět čiperně narovnal, nic nesebral a
pokračoval v procházce dál. Po této osobní
zkušenosti se nedivím, že je v této lokalitě
patřičně oblíben.
Tyto řádky zde nejsou s úmyslem na
někoho verbálně „útočit“, ale pouze
proto,aby si každý uvědomil, že mít pejska
je velká radost,ale také starost.

Ochrana majetku.
Vážení spoluobčané, podzimní a zimní
období mají své nezaměnitelné kouzlo, na
druhou stranu s opadaným listím je lépe
vidět do zahrad u domů a sadů, kde se
většinou nachází nejrůznější nářadí , náčiní
nebo materiál, které jsou bohužel
z kvalitního železa a ve sběrných surovinách
nebo bazarech mají patřičnou hodnotu,
vzhledem k tomu, bych Vás chtěl upozornit
pokud samozřejmě takovou možnost máte,
zajistěte si takovéto věci proti možné
krádeži, neboť s tímto obdobím dochází také
k intenzivnímu
výskytu
tzv.
„nepřizpůsobivých občanů“, kteří Vás velmi
„ochotně“ takových to věcí zbaví. Vzhledem
k tomu, že v nedávné době k takovýmto
skutkům v obci došlo (vniknutí na pozemky
u domů, krádeže železného šrotu, krádeže
benzinu, atd.) chtěl bych Vás touto cestou
požádat, pokud byste takovýto pohyb
nežádoucích osob v naší obci zaznamenali,
informujte zdejší obecní úřad nebo linku
158, neboť není nikde psáno, že když dnes
okradli souseda tak zítra nemohou okrást
také Vás.
Volné pobíhání psů a znečišťování
veřejného prostranství.
Nejprve volné pobíhání psů, bohužel
v poslední době se to týká víceméně
několika stálých „domácích jedinců“, neboť
cizí pes do obce zavítá téměř sporadicky. Je
třeba si uvědomit, že majitel za svého
čtyřnohého svěřence plně zodpovídá a
v případě způsobení materiální v tom lepším
případě, nebo zdravotní újmy v tom horším,
se vystavuje správnímu postihu nebo tr.
stíhání. Vzhledem k tomu, že se kolem psů
již „nějaký ten pátek“ pohybuji, vím dobře,
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Pokud jste vydrželi a došli jste až k těmto
řádkům, děkuji Vám za pozornost a zase
někdy příště.
Martin Burian

Rekonstrukce ulice K Přívozu
Na podzim roku 2011 proběhla plánovaná
oprava komunikace K Přívozu. Předmětem
projektu bylo rozšíření komunikace
a
obnovení živičného povrchu od č.p. 158 až
ke křižovatce č.p.159 ul. Krajní. Projekt na
tuto stavbu zpracoval Ing.Filip, Projekce
dopravní Filip. s.r.o. z Roudnice n.L.
Zdánlivě jednoduchý projekt při realizaci
vykazoval nedostatky. Předpokládalo se, že
bude strojně sejmuta, (odfrézována) vrstva
10cm stávající živice a po úpravě podkladu
bude provedena pokládka nové živice. Toto
řešení však bylo možno realizovat zhruba
v polovině rekonstruovaného úseku. V druhé
části po odrytí cca 4-5 cm živice odhalila
stávající kamennou dlažbu, která svoji
niveletou neumožňovala dodržet parametry
projektu. Bylo nutno tento úsek vytěžit a
provést novou stabilizaci pláně vozovky a
teprve potom pokládat nový živičný povrch.
Novým řešením bylo taktéž nutné dodržet
spády pro odtékání do nově opravených
silničních vpustí. Dalším nedostatkem
v projektu byla chybějící položka bourání
beton do 30cm v křižovatce ul. Krajní.
V souvislostí s touto opravou byl opraven
povrch komunikace až k vjezdu do areálu
farmy králíků. Rekonstrukci provedla firma
DAPS s.r.o. z Litoměřic, náklady na stavbu
dle výběrového řízení 748.794,-Kč. Dodatek
na obnovení stabilizace pláně a bourání
betonu činil 126.108,-Kč.
-mk-

Čístírna odpadních vod Dobříň
Další rozvoj naší obce není možný bez
čistírny odpadních vod, nebo jiného systému
zaručující čištění odpadních vod. Týká se to
výstavby nových rodinných domů, mateřské
školky nebo kulturního domu. V obci máme
již dvě malé
čistírny. Jedna je
5

v Lihovarském statku a druhá u 14ti nových
rodinných domů v ulici Sluneční. Novou
hlavní čistírnu odpadních vod projektuje
firma LEN –servis s.r.o. Ing. Lener
z Litoměřic. V současné době máme územní
rozhodnutí a během ledna 2012 získáme i
stavební povolení. Tyto doklady jsou
zajišťovány veřejnoprávní smlouvou, která
nahrazuje stavební povolení.
Nová čistírna odpadních vod ČOV
EKOKOM 500RDN bude napojena na naši
jednodílnou kanalizaci. Na vstupu do
čistírny budou gravitačně mechanicky
odděleny nečistoty. Následně budou
předčištěné vody přivedeny do vyrovnávací
nádrže a následně do aktivační nádrže, kde
ve
dvou
fázích
bude
pomocí
jemnobublinkového systému odstraňováno
organické znečištění a redukci dusičnanů na
plynný dusík. No a z aktivační nádrže
putuje odpadní voda do tzv.dosazovací
nádrže k separaci kalu, pak do regenerační
nádrže a kalojemu. Odtud pak pomocí
FEKA vozu k další likvidaci.
Nová čistírna je navržena do naší obce
v pásmu povodňového ohrožení, proto bude
čistírna navržena
tak, aby při zaplavení
byla minimálně ohrožena. Při přívalu
dešťové vody bude vybavena obtokem.
Všechny kanalizační šachty v obci budou
muset být vybaveny odpachováním.
Postavením nové čistírny odpadních vod
získáme nové možnosti ve výstavbě, ale
bude to pro nás i určitým zatížením, neboť
budeme muset mít provozovatele čistírny
s licencí, dále vybírat stočné na pokrytí
nákladů na provoz čistírny. Dodavatelem
technologie této čistírny bude společnost
EKOSYSTEM a.s. Na podobnou čistírnu
jsme se byli podívat v Praze. Realizace
čistírny není stanovena, neboť není zajištěno
její financování..
Pozemkové úpravy poblíže plynové
stanice (polní parkoviště u pískovny)
V roce 2012, bychom měli zrealizovat jednu
malou stavbu, která se týká zvýšení
bezpečnosti při silniční dopravě . V letních
měsících dochází k parkování osobních

vozidel kolem plynové stanice. Pobíhající
děti s rodiči mezi těžkou nákladní dopravou
není ideální. K odstranění těchto potíží jsme
zakoupili přilehlý pozemek,kde bychom
chtěli jednoduchou úpravou srovnat terén,
vytvořit záchytnou zpevněnou plochu pro
možnost odstavení vozidel na přechodnou
dobu. Nejedná se parkoviště jako takové, ale
něco podobného, jako když nárazově parkují
osobní automobily na vyhrazených plochách
během Řipské pouti. Tato plocha bude
osázena stromy,které budu přírodní cestou
vymezovat kam je možno zajet, dále zde
bude zřízen remízek se smíšeným porostemnebo také jiným názvem háj vánočních
stromků. Část pozemku bude poskytnuta pro
postavení čistícího uzlu vysokotlakého
potrubí. S tímto záměrem jsme seznámili
společnost Holcim a jednáme o možnosti
spolupodílení se na této stavbě.

Zřízení a provozování a
provozování rybářského revíru
Holcim
Vymezení revíru: břehová část zaplaveného
území šteropískového lomu (jezeře) v kú
Dobříň na parcelách č. 285/2, 287, 291/1,
291/3, 293/3, 317, 604, 319/1, 319/2, 340,
342/2, 342/1, 345, 346, 603/2, 348 kú
Dobříň .
Obecně: od plynové stanice po hrázi až
k výběžku s ocelovou trubkou s výjimkou
pozemků, které nejsou ve vlastnictví obou
stran.
Doba trvání dohody: od 1.12012 na dobu
neurčitou
Zánik dohody: vypovězením jedné strany,
s výpovědní lhůtou 3 roky
Správce revíru: Obec Dobříň, zastoupená
radou o pěti členech, potvrzených
zastupitelstvem obce Dobříň
Obě strany se dohodly, že budou dodržovat
tato pravidla pro rybaření:
1.) Každý rybář se řídí platným
rybářským řádem s odchylkami dle
této dohody.
2.) Na
jezeře platí zákaz rybolovu
z loďky
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3.) Loďka smí být použita pouze pro
zavážení návnady
4.) Tato dohoda neplatí pro rybaření na
jezeře Račice vedle veslařského
kanálu
5.) Pro rybáře platí zákaz vjezdu
osobním automobilem přes areál Základní
organizace OS
STAVBA ČR při HOLCIM (Česko)
a.s. Dobříň
6.) Obě strany jsou oprávněny vydávat
si svoje povolenky (rybářské lístky).
Obec Dobříň vydá max. 20 povolenek,
pokud bude chtít navýšení, tak pouze pod
dohodě se Základní organizací OS
STAVBA ČR při HOLCIM (Česko) a.s.
Dobříň.
Základní organizace OS STAVBA ČR
při HOLCIM (Česko) a.s. Dobříň. Není
omezena tímto omezeným počtem
povolenek a vydává si svoje povolenky
sama.
7.) Povolenka obce Dobříň bude mít
fotografii rybáře a otisk razítka obec
Dobříň
pro příslušný kalendářní rok.
8.) Každý rybář si smí odnést jednu
ušlechtilou rybu denně.
9.) Každý rybář smí chytat pouze na dva
pruty.
10.) Kontrolu povolenek smí provádět: Za
Základní organizaci OS STAVBA ČR
při HOLCIM (Česko) a.s. Dobříň,
pánové Kopřiva, Zuna, Podpěra.
Kontrolu povolenek za obec Dobříň:
Členové zřízené rady, mající oprávnění
od obce Dobříň.
11.) Rybáři nesmí zavážet návnady do
blízkosti plovoucího bagru
12.) Obec Dobříň se zavazuje podílet se na
zarybnění a úklidu v prostoru revíru.

Přišlo poštou….

Pomalu se budu řadit mezi dříve narozené
občany naší obce. O tom, ale psát nechci –
ale o tom, že si pamatuji jak žili a
hospodařili lidé, kteří bydleli v tak zvaném
„Lihovarském statku“. Různé kolny na uhlí,
dříví a různá nářadí, chlívky na drobný chov
zvířat, králíků, slepic, rozestavěných po
celém areálu dvora a uprostřed toho dvora
budky WC.
Tak žily rodiny a možná i spokojeně.
Nejdéle tam žije paní Mařenka Moravcová,
která vzpomíná, co se Bohouš nanosil vody
ze společné studny, když se pralo prádlo a
koupalo v plechových vanách, a tu vodu
vynášel zpět na dvůr. Dnes žije v bytě, kde
má teplo, vodu, odpady, sociální zařízení.
Dlouho si nemohla na pohodlné bydlení
zvyknout. Zvyknout si, že nemusí řezat
dříví, nosit uhlí. Ráda jezdila kárkou do
háje, dříví pak ručně řezali. Ty doby jsou
dávno pryč!
Píši o tom proto, že bych chtěla a určitě
nejsem sama, poděkovat vedení naší obce za
akci, kterou se změnil ten „Lihovarský
statek“ v krásný blok bytových jednotek pro
mladé lidi, budoucnost naší obce. Ještě více
takových akcí – má to ale jeden háček „kde
vzít na to finance“. To dá nejvíce starostí.
Proto velký dík panu starostovi a jeho
kolektivu.
Mnoho úspěchu v roce 2012 všem našim
občanům přeje občanka z Dobříňského
Vršku

Pirátský Dětský den a stanování
V Zátiší
Tak jako každým rokem, jsme i letos pro
děti uspořádali oslavu jejich Dětského dne.
S přípravami jsme začali o několik týdnů
dříve, kdy jsme dávali dohromady tým lidí,
kteří nám pomohou. Tímto jim mnohokráte
děkuji. Dále jsme obstarávali dárečky,
vyráběli kulisy k soutěžím atd.
V pátek jsme se sešli s dětmi na dětském
hřišti. Kde nám oslavu zahájili profesionální
hasiči, hasičského sboru elektrárny Mělník.
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Předvedli hasičskou výzbroj a výstroj.
Dětem poskytly podrobný výklad a nechali
děti nasednout do kabiny hasičského auta.
Děti
si
mohly
vyzkoušet
stříkání
z proudnice. Pánové hasiči zakončili jejich
ukázku vytvořením pěny, ve které se děti se
náramně vyřádily. Dále jsme na dětském
hřišti přivítali mladé hasiče, „Plamínek“, ze
Sboru dobrovolných hasičů Předonín, kteří
nám předvedli hasičský zásah. Tím byl
program na dětském hřišti vyčerpán a my
jsme se přesunuli do Zátiší, kde jsme čekali
na děti, které s námi přišly, jako každý rok,
stanovat. S postavením stanů nám pomohli
statní tatínkové. Děti si uložily věci a
připravily si spacáky na spaní. Po tak
namáhavé práci jsme nedočkavě čekali na
sladkou večeři. K večeři nám maminky
upekly lívance a navrch jsme se dorazili
opečenými buřty (špatně nikomu nebylo).
Když jsme se pěkně najedli, začali jsme
s dětmi připravovat trička na sobotní
Pirátský dětský den. Na výzdobu triček jsme
použili barvy a spreje na textil. Trička se
dětem moc povedla. Divili jsme se, jak je
práce moc bavila a jak pěkná trička si
vytvořily a to i ti nejmenší. Když se setmělo,
začaly děti prosit, zda bude Stezka odvahy.
Rozdali jsme jim svítící kroužky a vydali
jsme se do tmou zahaleného háje………to
bylo světlušek. Pak už pěkně „hupky dupky“
do stanů a spát. Ráno čekala děti vydatná
snídaně a balení spacáků a stanů.
Všichni piráti měli sraz v 15.00 hod.
V Zátiší. Nejprve děti shlédly loutkové
představení. Očekávali jsme Sváťovo
dividlo, ale Sváťa nás bohužel zklamal, a bez
omluvy zařídil jiný program. Pohádka se
snad dětem líbila. Postupem času nás začalo
zrazovat počasí, takže když děti začaly
soutěžit, trochu sprchlo, ale nadšení dětí
nijak neustupovalo, soutěžilo se dál. Děti si
na různých stanovištích vyzkoušely např.
lovení perel. Perličku si musely uschovat a
pak jí u starších pirátů vyměnily za dáreček.
Velký úspěch měl pirátský tetovací salón.
Když si děti zasoutěžily a vyhrály si spoustu
sladkostí a maličkostí, pustili jsme se do
tančení. Podle počtu dětí na parketě, myslím,
že se jim taneček moc líbil.

Dětský den se pomalu chýlil ke konci.
Dětem jsme předali dárečky, které s námi
vyměnily za perličky, pak už jsme se
rozloučili posledním tanečkem.
S myšlenkou na to, že byly naše děti
spokojené a dětský den se nám, i přes
mírnou nepřízeň počasí, vydařil, jsme se
vydali také domů i my.
Díky moc všem rodičům, kteří na Dětské
dny i ostatní akce, které se snažíme pro naše
děti připravit, se svými dětmi přijdou.
Radost chceme dělat především dětem.
Těším se na další setkání s rodiči i dětmi a
přeji všem příjemné prožití vánočních
svátků.
Lucie Hanzlíková

Maminko, kde máš svého syna?
(článek otištěný v roudnických novinách)
Je pátek 18.3., kolem polední hodiny…
co ještě musím toho stihnout…., co nakoupit
na
víkend,
v sobotu
čekáme
návštěvu…Nekonečný
úděl
nás
žen.
Zaparkuji na parkovišti před Teskem
v Roudnici. Snad vše nakoupím a nebudu
muset ještě někam jinam. Vypráví mi moje
manželka.
Procházím mezi regály, v jedné ruce
papírek se seznamem co koupit a v druhé
ruce nákupní košík. Moje oči kloužou
z regálu do regálu. Nákup se slibně chýlí ke
konci .…., až zavadím o malého klučinu
přede mnou. Takový malý prcek, střapatá
hlava oblečen, jakoby spěchal a neměl čas se
naparádit, v ruce táhne košík. Ó jé, nemůže
jej unést a tak jej trochu vleče po zemi. Ahoj
kluku, ty pomáháš mamince nakupovat a
nabral sis toho nějak moc viď? Z košíku mu
koukají jogurty, máslo, nějaké základní
potraviny. Ty jsi tu sám? „Jo..“ Kolik je ti
roků, ptám se. Odhaduji tak 4-5 let.
Odpovídá tři roky a mírně si šlape na jazyk.
Neříkej!… čii roky jó?? ….A jdeš nakupovat
sám? ….A to víš co máš koupit?
„Jóo, budu vařit česnečku a už tahá z regálu
pytlíkovou polívku. A eště, eště chleba..“
Povídá. Jenže chleba…. Chleba je v horním
regále, ale jak se na něj dostat, jeho malá
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ručka je příliš krátká. V okamžiku je
nastavena pánem v uniformě obchodního
domu s nálepkou na rukávu, který mezi
regály prochází pomalu a vkládá chléb
z horního regálu do jeho košíku.
„Mlíííko,
taky nemáme mlíko, musím
koupit mlíííko“. Šup a tři krabice mléka jsou
také v košíku.
Nemohu tomu všemu věřit co vidím.
Broučku, ty tu nemáš maminku? Pokouším
se o konverzaci. „Maminka není doma.“ Ani
tatínka? „Tatínek spí.“ Tatínek spí…? hm,
kolem dvanácté hodiny, tatínek spí…
V duchu přemýšlím co se děje. A máš vůbec
nějaké peníze na ten velký nákup?
Kontroluji jeho košík a ta těžká mléka
vracím do regálu. Vidím, že v košíku má
opravdu samé potřebné věci pro domácnost.
Obyčejně děti se hned vrhnou na žvýkačky
pak tyčinky nebo gumové bonbóny. Ale
česnečku, mléko, chleba…. To obyčejně děti
nekupují.
Tak ukaž kolik máš peněz. Sahá do kapsy a
vytahuje 12 korun. To nemáš teda moc
peněz. Pomalu se suneme ke kase překládám
některé položky na svůj účet. Klučina
statečně táhne ten košík, po cestě se ještě
stihne sehnout pro pár rozsypaných pistácií a
pevně je svírá v malé pěstičce.
Projdeme kasou a jsme venku. Teď mám
problém, co mám dělat nyní já. Klučina se
na chvíli zastavuje , podařilo se mu
rozloupnout ty pistácie. Stojím u auta. Mám
kluka naložit do auta a odvézt domů? Žádný
problém. Zamítám, nebudu přece učit
takového prcka vstupovat do auta cizímu
člověku. Mé oči pátrají po okolí s prosbou o
radu. Snad někde někdo vyskočí a bude se
omlouvat že si musel odběhnout…Zapomněl
třeba peněženku. Nic. Nikdo nevyskočil,
nikdo nepřiběhl, nikdo nevystoupil z auta.
Všichni jen někam pospíchají. Snad bych
měla zavolat policii…Jo to by bylo asi
úřední teátro..a šok pro kluka. Jak tak stojím
a nevím si rady. Klučina si rady věděl.
Přesně věděl kudy vede cesta domů a než
jsem se nadála, zmizel mezi bytovkami.
Cestu dobře znal a zřejmě ji nešel poprvé.
Snad dorazil v pořádku domů.
Celý večer

a druhý den, mi pořád ten kluk ležel v hlavě.
Miroslav Kvintus

Poctivý nálezce
Ozve se zvonek,běžím dolů a u vrátek stojí
Ivana s Peťou ? V duchu si říkám co se asi
děje? „Ahoj našla jsem na hřbitově
peněženku ,asi kameník co tam dělal ji ztratil
,, .Raději obě přepočítáme kolik v ní je (co
kdyby se to potom náhodou otočilo proti
nám ,že tam třeba bylo víc peněz , až si pro
ni někdo přijde) .V peněžence je 7 500,-Kč
,kreditní karty,občanský a řidičský průkaz
,vizitka s číslem tu bohužel není.,,Zkusím
zjistit telefonní číslo a vytáčím 1188 …..
dali mi i mobilní telefon, vytočím ho a po
chvíli se ozve mužský hlas a na můj dotaz
jestli v Dobříni neztratil peněženku pán
odpoví, že zrovna jede ze hřbitova,ale
bohužel ji tam už nenašel. Po oznámení ,že
mi ji nálezce odevzdal se zaradoval ,,jsem na
Bezděkově, ale hned se otočím a přijedu.
,,.Do pěti minut zastaví auto, vystoupí pán a
já mu předám peněženku a lístek
s telefonním číslem poctivé nálezkyně.,,To
kdyby jste ji chtěl poděkovat ….,,
Pán příjme lístek, poděkuje a strká ho do
peněženky a přitom se podiví ,, je ona tu
nechala i všechny ty peníze ….,, na to
odvětím ,, přeci jste nečekal ,že Vám je
někdo sebere ,, Ale je pravda,že když se nad
tím pak zamyslím ,kolik lidí by třeba hodilo
peněženku do koše a peníze do vlastní kapsy
?
Komu tedy patří díky – Ivaně Skřivánkové
-šm-

Regionální soutěž Holcim pro život
2011 a keramická dílnička pro naše děti
Již dva roky v naší obci funguje keramický
kroužek pod vedením Lenky Hložkové a
Mirky Lenertové v ,, hasičárně ,,.Děti za tu
dobu vyrobili opravdu hodně krásných věcí a
když se rozhlédnu po hasičárně ,všude jsou
výrobky našich mladých keramiků ,zkrátka
je jich plná hasičárna . V letošním roce
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přišly s prosbou na pořízení pece na
vypalování keramiky .
Do současné doby musely děvčata keramiku
na vypalování převážet nejdříve do
Roudnice n.L., nebo k Lence domů.
Zpočátku jsme řešili problém ,kde na to vzít
a kam pec umístit ? Opět se nám osvědčila
sehranost našeho týmu , pan starosta
vymyslel kam s ní - tedy do bývalého
kadeřnictví a já zase, kde na to vzít abychom
naše
děťátka
motivovaly
uspořádaly jsme s dětmi sběr železa a papíru
,aby se na tom taky samy trochu podílely a
využili jsme právě vyhlášeného 6.ročníku
soutěže Holcim pro život 2011 ,která
podporuje projekty na volnočasové aktivity
pro děti a mládež.
Maximální finanční částka na vítězné
projekty je v této soutěži 50 000,-Kč .No a
tak jsme zpracovaly projekt na opravu
prostor bývalého kadeřnictví a pořízení pece
.V září byla soutěž ukončena slavnostním
vyhlášením v Prachovnicích a my jsme
obdrželi šek na již uvedenou částku ve výši
50 000,-Kč a sběrem železa a papíru jsme
získali 9 870,-Kč.
Vzhledem k tomu,že prostory hasičské
zbrojnice jsou využívány zejména ke
kulturním
účelům
např.
vítání
občánků,přednášky a cvičení ,musíme
většinou při každé kulturní akci keramiku
vystěhovat ,což je pro nás pro všechny
časově náročné a občas se nám při tom i
nechtěně podaří něco z výrobků našich dětí
rozbít .
V kadeřnictví provedeme drobné stavební
úpravy , jako je vymalování , umístění
nových světel a přímotopů .Dovybavíme
židlemi a pracovními stoly. No a pak už
budou mít děti svůj keramický domeček
s pecí jenom pro sebe a my zase vrátíme naší
hasičárně podobu čisté kulturní místnosti .
Děkujeme všem, kteří dětem sběrem přispěli
a samozřejmě i těm z řad rodičů, kteří nám
při sběru pomáhali. Stavební úpravy už
probíhají, předpokládáme, že se keramická
dílna přestěhuje počátkem roku 2012 .
-šm-

Příprava našich silnic na zimu
Dáte mi určitě za pravdu, že po loňské
zimě všechny silnice zůstaly téměř
nesjízdné. Vzpomeňte na obchvat do
Roudnice -samá díra, silnice do Račic to
stejné, nemluvě o silnici z Roudnice do
Polep – naprosto nesjízdná. Je pravda, že
velkou část se podařilo správě silnic opravit.
Po pravdě řečeno, tento stav nás vyděsil.
Rozhodli jsem se proto, připravit se na zimu
daleko důkladněji, než kdy jindy. Naše
obecní silnice jsou sice bez děr a výtluků, ale
tu a tam neobjevují trhliny, spáry a kaverny
do kterých může zatéct voda a mráz potom
udělá své. Letos poprvé jsme nakoupili
asfaltovou emulzi a štěrkový prach a naši
dva pánové pan Poštolka a pan Černý
poctivě celý podzim zalévali tyto spáry .Tato
technologie oprav je ta nejednodušší, ale
nejúčinnější
prevence
proti
zimním
výtlukům. Na jaře provedeme kontrolu, jak
se dílo osvědčilo.
-mk-

Nadměrná hlučnost z provozu
společnosti Glazura s.r.o.
Na základě stížností našich občanů proti
hlučnosti z provozu Glazura s.r.o. bylo
v roce 2009 provedeno měření Krajskou
hygienickou stanicí Ústeckého kraje
s výsledkem: Překračování hygienických
limitů hluku pro venkovní chráněný prostor
stavby v noční i denní době a to v limitech
52,2 dB (limitní hodnota 40dB) , a 52,4 dB
(limitní hodnota 50dB). Na základě těchto
limitů musela přijmout společnost Glazura
s.r.o. protihluková opatření, ke kterému bylo
vydáno stavební povolení v roce 2010.
Týkalo se kompresorové stanice, odprášení
pecí, vývod od linky Torecid a výduch
odprášení ILD. Projektovou dokumentaci
zpracovala firma Ing. Jaroslav Rybář
z Mělníka . Stavební práce byly ukončeny
v roce 2011 a v září 2011 bylo provedeno
nové měření firmou Revita EngineeringLibor Brož z Litoměřic, s konstatováním, že
hladina hluku oproti měření v roce 2010
poklesla o -3,8dB až 8,9 dB.
-mk10

Kde ušetřit peníze ?
(o odpadech abychom nemuseli zdražovat)
Po novém roce se na nás valí zvýšení
životních nákladů, snad ze všech stran.
Některé věci ovlivnit nemůžeme. Například
kolik bude stát rohlík nebo benzín, ale něco
ovlivnit můžeme. To je například poplatek
za komunální odpad v naší obci. Z televize a
ze všech stran slyšíme, jak budou moci obce
zvyšovat tento poplatek až na 1.000,-Kč !
Co přemýšlet nad tím, jak se tomu vyhnout.
Máme dvě možnosti :
1. v případě zvýšení poplatku za odpad
není nic jednoduššího než vynadat
někomu na obci…. samozřejmě tomu
, kdo je nejblíže po ruce a tím je
většinou účetní. Zkrátka najít
„nějakej dobrej“ hromosvod - kdo za
to může.
2. Nabízí se i druhá varianta. Není
samozřejmě tak jednouchá jako ta
první a tou je třídění odpadů. Tu
bych zvolila já. Je to snížení nákladů
na likvidaci komunálního odpad .
Doma sice občas moje rodina utrousí , že
jsem ekolog, ale už se to ode mě taky
naučili . A jak tedy na to ?
Do třech košů na tříděné odpady , roztřídím
plasty, jako jsou kelímky od jogurtů, obaly
od pracích prostředků , sklo a papír .Pytle
s odpadem průběžně vyhodím do barevných
kontejnerů, když jedu kolem obecní stodoly .
Hodně vytřídím i plechovek od kočičího
jídla naší kočky Emčy , na ty mám v garáži
pytel a jednou za čas je odevzdám ve
sběrných surovinách a nebo je odevzdám při
sběru železa a papíru u obecní stodoly.Zdá
se Vám to složité ? Určitě ne, stačí jen chtít a
jaký je tedy ten rozdíl ?
No určitě velký , když dám ven před dům
jednu malou popelnici a u některých domů
stojí i tři každý týden, tak si říkám, co do
nich asi tak dávají ?
Většinou všechno,co patří do tříděného
odpadu . Stačí se projít po vsi v den vývozu,
kde z přecpaných popelnic koukají papírové
krabice,
plechovky,
plastové
lahve,
igelity,plasty a skleněné lahve. Vadí mi ,že

všechny tyto odpady budou na skládce, když
mohou být použity k dalšímu zpracování a
ještě za to můžeme dostat peníze od firmy
EKO-KOM za třídění odpadů. Úsporu máme
hned 2x ,budeme méně platit za odvoz
popelnic a dostaneme více peněz za tříděný
odpad .Stačí to jen pochopit !
Máme několik kontejnerů na
tříděný
odpad.Plastové lahve stačí dát do pytle před
dům a papír postavit u vrat obecní stodoly a
naši kluci ho uklidí dovnitř, svozová firma
nám ho zdarma odveze a pošle peníze za
sběr (to je snad úspora), jinak by skončil na
skládce.
Nevím jestli je to pohodlnost,nebo lenost
některých lidí, možná nad tím nechtějí
přemýšlet.Ale zase je spousta lidí, u kterých
vidím ,že ráno jedou do práce a u kontejnerů
zastaví, aby vyhodili pytel s tříděným
odpadem. Chtěla bych je touto cestou
pochválit, jmenovat je ale nebudu, mohli by
mi vynadat.
Nedávno mě potěšila jedna starší paní ,přišla
si na úřad postěžovat, že ji nevyvezli
popelnici. Moje první otázka byla ,,a měla
jste ji plnou,, ? odpověděla mi ,, neměla
,jenom půlku,
(tu nám samozřejmě nesmí vyvážet) všechno
třídím do těch barevných kontejnerů a
zbytek na kompost, tak tam nemám co dávat,
ale už jsem ji chtěla dát vyvézt,,. Moc mě
potěšilo, že i v jejím věku jí to není jedno a
třídí odpad. Spousta z nás by si z ní mohla
vzít příklad.
Už se mi podařilo naučit třídit i pana starostu
, ten na mě sice nejdřív nevěřícně koukal,
když jsem mu vysvětlila svůj třídící systém
a že třídím i plechovky, ale pak si pořídil
čtyři držáky na pytle ( plasty, PET lahve,
sklo, plechovky), z nedalekého Mevateku na
tříděný odpad a zapojil se . No,měl by jít
přeci příkladem !
Takže do nového roku má tedy na vybranou
každý z nás a bude záležet jakou variantu si
zvolíme …………, jestli tu dražší a méně
pracnou, nebo tu pracnější ,ale určitě
levnější.
Šárka
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Mateřská školka Dobříň
S přijímáním našich dětí do roudnických
školek nebyl nikdy problém, až letos. Jako
na jeden povel, nám žádné dítě nevzali.
…má se o ně prý postarat obec Dobříň –
rozhodnutí vedení města….
V naši obci máme mnoho rodin s dětmi.
Dětí celkem – rovné číslo 100. Maminky se
oprávněně přišly optat na náš úřad co s tím.
Protože maminek byla plná kancelář a
všichni podávaly stejnou negativní zprávu,
bylo nutné se s tím zabývat. Otázka mateřské
školky nebyla dosud řešena, ani nebyla
v plánu ji řešit. Když jsme byli my malí –
v roce 1960 měla naše obec historicky
nejvíce obyvatel 603 a
provozovala
mateřskou školku. Pak začal počet obyvatel
rapidně klesat V roce 1980 521 obyvatel. V
roce oce 1994, vyšel našich obecních
novinách článek starosty p.Vronského pod
názvem :“ Proč jsem proti školce.“ Můžete
číst v archivu obecních novin na internetu.
(Nic radostného…)V roce 1995 měla naše
obec 390 obyvatel a pořád provozovala
mateřskou školku, která měla 11 dětí. Když
klesl počet dětí na 6-7, byla zavřena
z ekonomických důvodů. Letos v roce 2011
dosáhl počet obyvatel 556 a je logické, že
problém se školkou se musel dostavit.
Nabízí se mnoho pro i proti k opětnému
zřízení mateřské školky. Většinou jsou pro
ti, kteří mají malé děti a nemohou nastoupit
do práce. Naopak odpůrci varují, co když
se situace zase zopakuje. Položme si my
starousedlíci otázku, proč během 34 let klesl
počet obyvatel o 213 ?? Že by se u nás tak
dobře dařilo, že všichni vzali nohy na
ramena a utíkali do velkých měst??? Nechci
to rozebírat dostali bychom se někam do
politiky a tu díky Bohu v naši obci neživíme.
Vypadá to tak, že počet obyvatel během
4-5 let se nedostane na číslo kolem 600. Je
tedy velice oprávněné zabývat se možností
výstavby nové mateřské školky v Dobříni.
Pokud to neuděláme, asi se dopustíme velké
chyby. Je třeba si ale přiznat, že názory na
výstavbu či ano - ne jsou rovnocenné, oba
mohou mít pravdu. Je třeba si uvědomit,
školství je nevýdělečné a náš stát musí mí

tak dobrou ekonomiku, aby své školy a
školky ufinancoval. To platí prioritně i pro
naši obec.
Na nejbližším zastupitelstvu jsem proto
tento problém předložil. Přestože jsme měli
jiné plány,
jako je výstavba čistírna
odpadních vod pro celou obce, zvážili jsme
možnost
výstavby
mateřské
školky
v Dobříni. Nejprve, kde takovou školku
postavit? Nabízí se hned několik možností.
1.) Zahrada vedle hasičárny
2.) Přízemí bývalé chmelárny
3.) Stávající obecní úřad
4.) Za hřištěm na poli
5.) V proluce mezi 14 RD ul Sluneční
Přizvali jsme odborníky. Vybrali jsme
Atelier 8000 Ing.arch Skříteckého, který má
velmi dobrý vztah k obecní zástavbě.
Z navržených variant se rozpracovaly
dvě první. Ve finále zůstala ta první na
zahradě vedle hasičárny. Zde jsou nejlepší
podmínky pro výstavbu mateřské školky.
V současné době je podepsána smlouva
na vyhotovení projektu včetně stavebního
povolení s termínem ukončení koncem jara
2012. Náklady na pořízení se zatím odhadují
kolem 7 milionů. Pokud dojde k realizaci,
bude následovat až
po rozhodnutí
zastupitelstva. Zatím zjišťujeme zda bychom
nezískali nějakou dotaci na výstavbu.
Miroslav Kvintus

Statistika obce:
Počet obyvatel …………………556
Muži ………………………… 281
Ženy ………………………… 275
Počet domů ……………………207
Nejmladší občan Veronika Havlíková
Nejstarší občan: paní Jiřina Svobodová
Narodili se v roce 2011
nikdo
Zemřeli v roce 2011
Skřivánková Jiřina
Novák Jiří
Mrázková Hana
Pištorová Blažena
Čulíková Anna
Fanta Ladislav
Miller Vladislav
Hlavní stavby:
Oprava ulice K Přívozu, zateplení bytových
domů č.p.13,139,Lihovarský statek
Kulturní akce: 10 jubilejní Vánoční koncert,
Hudební festival V Zátiší, Horovy slavnosti,
zábava V Zátiší, Dětský den, vázání věnců,
keramický kroužek, cvičení pilátes, babinec,
beseda s horolezcem Petrem Oczkem,
Rodeo

Naše internetová adresa:
dobrin@dobrin.cz
tel.416532271
zašlete nám svoji adresu, budeme vám
posílat zprávy obecního úřadu.

10. jubilejní Vánoční koncert
Pravděpodobně již máte všichni doma
pozvánku na koncert- plakát s kalendářem.
Je na něm 73 dětí z naší obce a blízkého
okolí. Jsou to naše děti, které jsme vyfotili
na dětském dnu. Část dětí, které tam nebyly,
se podařilo sehnat dodatečně. Možná, že
některé tam nejsou ...škoda. Tímto bych
chtěl udělat vzkaz do budoucnosti. Prosil
bych budoucího starostu, aby udělal
podobný plakát za 15 let. Podíváme se jak
dětské sny plní právě o Vánocích.
Na letošní vánoční koncert přijali
pozvání
zpěváci
Monika
a
Pavel
Obermayerovi z Prahy. Mám velkou radost
z toho, že naši muži mají dost odvahy a
neváhají si stoupnout za mikrofony a

Průměrný kuřák vykouří 1 krabičku
Cigaret START denně za 65 kč.
To je za rok

24 000 kč
Jedna dovolená u moře Španělsko
letecky pro jednu osobu

24 000 Kč
Hotel **** LLORET DE MAR
8 dní červen - červenec
All Inclusive, 8dní
Bližší informace AXIA Roudnice n.L.
Necpěme peníze tabákovému
průmyslu, pojeďme na dovolenou!!!
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odzpívat několik koled. Tak tomu bude i
letos. Malé překvapení chystají děti. Nechci
zapomenout přivítat nové občany, kteří se k
nám přistěhovali a ocenit práci těm, kteří

mají dobré srdce a v letošním roku
významně pomohli svým spoluobčanům.
-mk-

HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 11. 2011
(Vypracovala Vladimíra Hodanová)
Schválený
rozpočet

Výsledek
od začátku roku

Rozpočtové příjmy
Daň z příjmu fyz. osob
1,130.000
913.421,00
Daň z příjmu práv. osob
876.000
817.229,00
DPH
1,900.000
1,877.696,00
Odvody za odnětí zem. půdy
9.000
9.087,00
Poplatky za odnětí lesní půdy
8.400
8.404,00
Poplatek za likv. komunál. odpadu
250.000
248.546,00
Poplatek ze psů
10.700
11.000,00
Popl. za provozovaný. výh. hrací přístroj
12.000
9.000,00
Odvod výtěžku z provozování loterií
10.000
9.577,00
Správní poplatky
10.000
3.080,00
Daň z nemovitostí
2.800.000
1,739.331,35
Neinv. přij. transfery ze stát. rozp.
3.100
3.109,00
Neinv. přij. transfery v rámci dotač. vz.
115.500
115.500,00
Ostatní neinv. transfery ze stát. rozp.
136.000
152.898,00
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
500.000
609.644,00
Příjmy v zál. kultury
13.600
13.600,00
Zájmová činnost - neinv. dary
1.000
51.372,00
Rozvoj bydlení a byt. hosp.
500.000
511.500,00
Komunální služby a územní rozvoj
58.100
58.519,00
Sběr komunálních odpadů
52.000
59.775,00
Reg. a místní správa
8.500
10.784,00
Příjmy z úroků
92.000
83.301,12
Ost. příjmy - vypořádání předchozích let
8.500
8.517,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem
8,504.400
7,324.890,47
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Schválený
rozpočet

Výsledek
od začátku roku

Rozpočtové výdaje
Pozemní komunikace
973.700
1,082.897,00
Odvádění a čištění odpadních vod
550.000
327.907,00
Na předškolní výchovu-na dojíždějící děti 443.000
131.614,00
Na školní výchovu-na dojíždějící žáky
300.000
0,00
Kultura
47.600
38.186,00
Sdělovací prostředky
700
675,00
Ostatní činnost v zál. kult.
152.000
104.216,00
Tělovýchova
27.000
2.000,00
Zájmová činnost
271.000
126.429,00
Rozvoj bydlení
2,865.500
1,533.769,82
Komunální sl. a územní rozvoj
621.600
522.415,00
Nakládání s odpady
500.000
414.762,00
Ochrana přírody a krajiny
651.500
135.002,00
Krizové řízení
10.000
0,00
Ostatní zál. civ. připravenosti
11.500
0,00
Požární ochrana
20.000
24.979,00
Zastupitelské orgány
513.000
475.758,00
Všeobecná vnitřní státní správa
0
3.109,00
Místní správa
1,380.000
860.056,21
Služby peněžních ústavů
34.000
29.245,00
Ostatní finanční operace
0
25.270,00
Ostatní činnosti
1.700
1.749,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem
9,373.800
5,840.039,53
Další výdaje do 5. 12. 2011:
- Financování povinné školní docházky
- Uzemní plán
Zateplení čp. 13, 139
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356.705,00
45.000,00
1.504.707,00

