24.12.2012
OBSAH :
1… Co mi dalo a naopak vzalo kouření
4.… Ukradené oplechování
5…..Holcim pro život
5…..Jak třídí u Červených
6.… Ceny čísla odpady
6…..Kronikářka informuje
7…. Rodeo
8 ….Volby do senátu ČR
8…..Zachraňte nemocnici
8… Balonková soutěž
9…. Mažoretky,13.let na úřadě
10…Dobříňská 1.cestovní agentura
10…Dobříňský háj, NET4GAS
11… Hospodaření obce
12.... Statistika obce,Výsadba zeleně

Co mi dalo a naopak
vzalo kouření…
(Příběh mého velkého kamaráda Karla, s kterým jsem
chodili do učení v Litoměřicích a následně spolu
studovali na elektrotechnické průmyslovce
v Chomutově. Po revoluci jsme spolu mnoho let
projektovali el. instalace.
Prosím všechny kuřáky - přečtěte si tento článek, je
úžasný. Nevěřili byste, co jsem se mu nadomlouval a
neprováděl blbostí, aby toho nechal, nepomohlo, až
toto…Mirek )

Úvodem bych jen napsal, že jsem byl tak
trochu požádán mým přítelem a
spolužákem Mirkem, abych se pokusil
nějak stručně a věcně popsat, co si myslím
po tolika letech mého života o tzv.
zlozvyku či droze zvané kouření…………
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Mé období bych rozdělil na několik etap, kdy
jsem se setkal s oním zlozvykem – kouřením:
1.Dětství
2.Puberta
3.Studium
4.Vojna
5.Rodina 6.Infarkt 7.Operace páteře
8.Invalidní důchod 9. Příchod nové generace
(období kdy jsem se stal dědou)
1.Dětství:
Do tohoto období bych zařadil léta, kdy jsem se
stával klukem, který se snažil vyrovnat
dospělým, i když na to neměl ještě rozum a ani
sílu.
V tom to období mě samozřejmě fascinovali
příběhy dobrodruhů jako například příběhy
indiánů a kovbojů z divokého západu. Chtěl
jsem být náčelníkem kmene Apačů a nebo
desperátem z divoké prérie. A při těchto hrách
jsme se dostali i k tzv. dýmkám míru. Někteří si
tu dýmku i udělali a pak i vyzkoušeli kouřit. I já
jsem byl mezi nimi a tak jsem poprvé vyzkoušel
jak chutná kouř v ústech. Kouřili jsme tehdy
cokoliv co bylo suché kolem nás, když jsme byli
na zahradě či v lese. Např. bramborovou nať,
nebo stonky vinné révy a nebo listí, které jsme
nacpali do dýmek míru. Ti, co byli banditi,
kouřili obyčejný papír, z kterého si prostě
vyrobili trubičky (papír se sroloval do ruliček),
které byly podobné cigaretám. Cítili jsme se při
tom kouření jako praví muži a přineslo nám to
pocit, že jsme dospělí lidé. Ale víc nám to vzalo,
neboť nám večer vždy bylo zle a někteří
dokonce zvraceli a měli průjem.
Pamatuji si také na první facku od táty, když
mě přistihl, že jsem kouřil. Bylo to jednou
v neděli při obědě. U nás se vařilo na klasickém
sporáku, kde se topilo uhlím. A mou povinností
bylo vždy kamna vyčistit a rozdělat oheň než
táta a mamka vstali. No co jsem já při tom dělal?

Samozřejmě jsem si hrál, vymýšlel jsem jak
zapálit oheň v topeništi. Jednou jsem takhle
si vyrobil onu ruličku z papíru a s ní jsem
jako s pochodní zapálil papír s dřevem
v kamnech. Co čert nechtěl, také jsem si
potáhl kouř onou ruličkou z papíru do úst.
Jenže to bylo dost silné a já kašlal, a proto
jsem onu ruličku uhasil a vhodil do
popelníku pod topeniště. Táta při vaření
narazil na onu ruličku a zvědav, co jsem s
tím vlastně chtěl dělat, ji rozbalil a přišel na
to, že jsem to vlastně použil jako cigaretu,
neboť poznal, že jsem kouř popotahoval do
úst a tím kouř zanechal hnědou stopu na
papíře (uvnitř ruličky). A tak při obědě se
mě pak ptal, k čemu jsem tu ruličku vlastně
používal. Já jen tvrdil a lhal, že jsem s ní jen
podpálil papír v kamnech. Jeho reakce byla
jednoduchá, milou ruličku rozbalil a ukázal
mi prstem na ony hnědé skvrny, jen se usmál
a zařval …“já ti dám kouřit……“ a uťal mi
facku a ne jednu. Takže jsem dostal výprask.
To mi tehdy dalo za vyučenou, že lhát se mi
nevyplatí a že pak následuje jen výprask.
Takže toto je jen malý příběh co mi kouření
v dětství dalo i vzalo.
Dalo mi to pocit, že jsem chlap a vzalo mi
jedno, že mi bylo zle a že pak jsem také
dostal odměnu za lhaní a to pořádný
výprask.
2.Puberta:
To bylo období myslím od 14 do 17 let.
V tuto dobu jsem okusil už pravé cigarety. A
to jsem dělal jen proto, abych se předváděl
před druhými a hlavně před holkami.
Cigarety jsem potají bral tátovi. Vždy to
bylo po jedné či max. dvou, aby táta nic
nepoznal. Nebylo to často, jen příležitostně.
To bylo tak do 15 let.
Co mi to tehdy dalo? Zas jen pocit, že
jsem frajer jak před kamarády, tak
hlavně před holkami. A co mi to vzalo?
Nejen, že mi bylo zle, ale dopustil jsem se
vlastně i krádeže. Naštěstí si myslím, že si
toho táta nevšiml, ale ten pocit, že jsem
něco vzal, co jsem neměl, mě děsil.
Od 15 do těch 17 let jsem se zas chtěl
vyrovnat kamarádům na tanečních zábavách
(tzv. čaje). Nebylo to vždy pravidlem, že
jsem vždy kouřil a ani ještě nebyla závislost
na cigaretový dým, prostě to patřilo k typu
zábavy.
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Zas mi to dalo příjemný pocit, že jsem vlastně
už muž, prostě frajer. V partě pak člověk
vypadal víc mužněji. Zas to ale byl jen pocit.
Ale stále jsem nebyl ještě kuřák závislák.
Ještě se dalo zabrzdit a hodit zpátečku.
3.Studium:
V těch to letech jsem nijak zvláště nepropadl
onomu zlozvyku. Stávalo se občas, že
s kamarády jsem si sem tam nějakou zapálil, ale
cigarety jsem si nekupoval. Snad jen párkrát na
vysoké škole a to tím způsobem, že jsem
prováděl výměnný obchod v mezi. Výměna
flašky za kusovku. Nic víc nic míň. V té době
jsem spíš věnoval pozornost jiným věcem. Dalo
by se napsat, že tato léta jsem neprokouřil….
4.Vojna:
To byly dva marné roky, kdy jsem byl odloučen
od manželky a po roce i od dcery. Odolával jsem
dlouho té droze, ale prostě má vůle nebyla tak
silná a asi 2 měsíce před civilem jsem onomu
kouření propadl. Říkával jsem…..“to je dobrý,
přijedu domů a doma zas budu bez cigaret“…..,
ale bohužel. Za ty dva měsíce pravidelného
kouření jsem té droze propadl. Nekouřil jsem
mnoho, tak 5-10 denně, ale už to bylo
pravidelné. Co jsem v tom v té době viděl? Už
ani nevím, ale asi jsem chtěl mít klid od
ostatních, kteří mi stále vyčítali, že co jsem to za
chlapa…..nepiji, nekouřím a ani za ženskýma
nechodím….. A tak jsem tedy jen začal kouřit.
5.Rodina:
Po vojně jsem ale bohužel nepřestal. Nějak mi to
zachutnalo více a já začal kouřit více. Kouřil
jsem ale jen v práci a doma minimálně, vždy jen
venku. Žena z toho radost samozřejmě neměla a
děti také ne. Párkrát jsem chtěl přestat, ale vůle
byla slabá. Musím přiznat, že když jsem třeba o
víkendu nechtěl kouřit, tak jsem si cigarety
nekupoval. Ale v neděli mě už manželka sama
pro ně poslala, protože jsem byl tak nervózní, že
jsem bohužel byl i na děti nevrlý, když zlobily.
Prostě cigaretu jsem měl už jako drogu. Bez
cigarety jsem už nemohl usnout a i ráno ještě
v pyžamu na balkóně jsem kouřil. Ráno jsem si
nalhával, že to je vlastně mé ranní projímadlo,
abych lépe mohl jít na záchod…. Nejvíce jsem,
ale kouřil v práci a to z jediného důvodu, abych
zahnal hlad, nervozitu a pak i deprese. U
cigarety jsem se cítil svobodný a klidný, i když
jsem pomalu věděl, že to může dopadnout
špatně. Tak to šlo až do mých 48 let, kdy přišel
den, který rozhodl vše o kouření. Před tím jsem

ještě prováděl pokusy přestat, protože v onu
dobu mi zemřel otec a to na rakovinu plic.
Ano plic, měl to z prašného prostředí své
práce (byl bagrista) a pak hlavně z cigaret.
Po té smutné události jsem již vážně
uvažoval přestat s kouřením a také jsem
chtěl, ale s mou slabou vůli a hlavně přiznat
si, že to není berlička na blbou náladu a už
vůbec ne na pracovní depresi, jsem to
nedokázal. Zkoušel jsem pomalu vše, co mi
bylo
doporučováno….žvýkačky,
více
aktivity ve sportu, fyzioterapii (jehličky do
uší) atd.…., ale nic nezabralo. Stále vítězila
má slabá vůle. Takže netrvalo pak dlouho,
kdy jednou před půlnocí jsem byl nucen si
zas zapálit.
6.Infarkt:
Cigaretu jako vždy jsem si dal před spaním.
Vidím to, jako kdyby se to stalo dnes.
Cigaretu jsem vykouřil a jak jsem vešel do
chodby z balkónu, zničeno nic mi bylo na
zvracení, polil mě pot, kašel a srdce se
rozbušilo. Hruď se stáhla, jako by jí někdo
stahoval ve svěráku a já v tu ránu věděl co se
děje. Infarkt….následoval rozhovor s ženou
a pak volání o pomoc, pak jen zvuk sirény na
sanitce. První ošetření a odvoz do
nemocnice. Byly to pro mě strašné chvíle,
neboť jsem se bál, že už své blízké nikdy
neuvidím. Celou noc jsem nespal a čekal na
výsledky vyšetření. Ráno již věděli lékaři, že
to byl slabý infarkt. A to byl ten okamžik,
kdy to ve mně nějak křuplo a já se obrátil
v myšlení o 180 o. A už jsem ztratil chuť na
cigarety a ani jsem už neměl tu touhu si
zapálit. Prostě cigareta byla pro mě už jen
pocit hořkosti v ústech a hlavně odporného
smradu. Od té doby jsem už nikdy cigaretu
do úst nevzal a dodnes jsem nekouřil. Je to
už 7 let. Kouření jsem se zbavil, ale to ještě
nebylo vše, co mi kouření mě ……!!!!!
7.Operace páteře:
Důsledky mého nezdravého života
s cigaretou si ještě vybraly jednu daň. Tím,
že jsem kouřil a nezdravě žil, jsem si
celkově zeslabil imunitu vůči nemocem.
Tělo nebylo tak odolné vůči zánětům, které
mě v tu dobu sužovaly život a trápily. Začalo
to častými záněty průdušek a horních cest
dýchacích, pak záněty zvukovodu až po
paradontózu dásní. Postupně mi odcházely
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zuby a byly nahrazovány umělými, až jsem
skončil na kompletní repasi horních zubů
(můstek) a částečnou spodní čelisti. Tak jsem
pak začal platit i první daň za to, že jsem
někdy kouřil, daň myslím finanční a to
rekonstrukce ústní dutiny mě stalá cca
30.000,- Kč. Více ale stál infarkt, hospitalizace
s drobnou operací srdce stála pomalu
250.000,- Kč. To ale zaplatilo VZP.
Ale abych pokračoval. Tělo bylo oslabené a
záněty pokročily i do jiných částí těla. Pro mne
osudným byl zánět slepého střeva. Než mi
operativně odstranili slepé střevo, tak se mi
zánět dostal i do krve a napadl nejslabší místo
v mém těle a to byly dva hrudní obratle páteře.
Ty vlastně z části shnily a páteř se mi zbortila.
Hrozilo přerušení míchy a tak musela přijít má
osudová operace, kdy mi páteř narovnali, ty dva
obratle vyplnily kostním štěpem a zafixovali
osmi šrouby, aby se páteř nepoškodila. Zánět mi
po této operaci vyléčili úplně, ale já skončil
v plném invalidním důchodě. Ano- invalidní
důchod- i tam mě vlastně ten neblahý a hnusný
zlozvyk zvaný kouření dostal. Dnes už vím, že
kouření je nejhorší věc, co kdy člověk vymyslil.
Kouření mi vzalo zdraví a i vlastně finance,
neboť jsem už nemohl pracovat takovou silou
a chutí jako kdysi!!!!!!!
8.Invalidní důchod:
Nyní jsem už pátým rokem v invalidním
důchodu. A můžu říci, že to nejsou žádná šťastná
léta. Celá ta léta jsem bojoval i s psychikou,
protože v tomto ještě produktivním věku se
smiřovat s tím, že jste invalida není nic, co by
člověka mělo potěšit. Žil jsem bez chutě, bez
přátel, zakuklil jsem se do sebe, stranil se okolí
atd. a atd. Popisovat toto období není nic
příjemného. Protože vědět při tom, že jste se do
této situace dostali vlastním přičiněním a
nedbalostí, je hrozné. Ano, někdo mi třeba
nebude věřit, ale to vše zlé, co mě potkalo, je
důsledek té papírové trubičky s tím tabákem a
filtrem na konci, který prý chrání vaše zdraví.
Nevěřte tomu, je to lež jako věž. Cigarety mi
vzaly 100% zdraví, neboť oslabily mou
celkovou tělesnou schránku a odbouraly
postupně imunitu, která mě měla chránit před
nemocemi. Trvalo 4 roky, kdy jsem se znovu
vzchopil a začal se stavět opět na své zdravé
silné nohy. To, co bylo tím největším

povzbuzením pro mne, byla a je rodina a pak nedobrého dostal ve zdraví s úsměvem na rtech.
i příchod nové generace …..vnuka.
Tzn. hlavně rodině, přátelům, lékařům a i tomu
nejvyššímu a to je Bohu. Víc už nemám co bych
9.Příchod nové generace:
napsal……
Tato doba je pro mne jedna nejšťastnější V Litoměřicích 12.12.2012 Karel 55 let
chvil mého života. Narození krásného vnuka. PS:
Byl to hlavně on a pak má žena a dcery, tito Vkládám závěrem jen dvě fotky, které určitě
byli u toho, že jsem zas v těch správných znázorňují změnu v mém životě!!!!
kolejích mého života. Pak tu ještě jedna
skutečnost, co nemůžu opomenout, a to jsou Ukradené oplechování z márnice
přátelé, kteří v nejtěžších chvílích mého života V pondělí přišel na obecní úřad pan Kouřil a ptá
byli u mě a v duchu byli stále se mnou. Ale se „ víš, že je odtržený ten měděný plech na
největší přítel a velká má výhoda byla to, že márnici, ale od větru to nevypadá.“ Tak to
mám vlastně nejvěrnějšího přítele, co na tomto bohužel nevím, ale jedu se tam ihned podívat.
světě může být. Je to přítel na život i na smrt, Tak tohle od větru opravdu není, lem měděného
ano přátelé, je to Bůh a jeho syn Ježíš Kristus oplechování je po celé straně rozdělaný, takže
a pak jeden můj patron, který už mezi námi jak jsem od Míry naučená, ihned volám policii.
živými není, ale stále na své ovečky (lidičky) Na dotaz- vznikla Vám nějaká škoda? Můžu
odpovědět,
že
máme
odtržené
zhůry dává pozor. Je to veliký člověk, který pouze
můj život ovlivnil a ovlivňuje stále- kardinál oplechování, asi ho chtěl někdo odcizit, ale to
Štěpán Trochta. Víte, ale měl jsem výhodu policie bohužel zatím neřeší. Plech tam přeci je!
v tom, že jsem věřící, i když ne moc Poprosím tedy pana Chaloupku, který nám
praktikující křesťan, ale vždy, když jsem byl měděné oplechování udělal před několika lety o
v nejhorší chvíli mého života jsem věřil že to pomoc, bojím se, že pokud to včas
jsou oni co mi pomůžou. A taky pomohli a nezabezpečíme, že nám měď zmizí. Ten
pomáhají stále. Vím, že nevěřící člověk se samozřejmě ochotně přislíbí, že se bude snažit
usměje a věřit nebude, ale já vím, že jsem co nejdříve a také během středy svůj slib splní a
živým důkazem, že Boží láska funguje.
vzniklou škodu opraví. Mezitím se tam
Mohu říci, že když člověk chce a věří sám v průběhu noci jedeme s manželem raději pro
sobě, rodině a navíc i Bohu dá se zvládnout kontrolu podívat, co kdyby náhodou se tam
vše i nemožné. U mne stačilo jen narození zloděj ještě jednou vypravil. Ve středu jsem už
krásného vnuka, který byl tím impulsem, který tedy klidnější, lem je opravený, snad to zloděje
ve mne zažehl opět svíci života a tak dokázal, odradí.
že svíce zas září čistým plamínkem a vydává Ve čtvrtek v šest ráno mi přijde zpráva od Ivany
zas veselé světlo kolem sebe. Jsem prostě teď Skřivánkové -„ u krámu chybí kanál“- tak si
šťastný člověk i když s handicapem (pár říkám hm, to ten den hezky začíná, ale to ještě
šroubů v páteři).
netuším tu hrůzu, co mě čeká, když přijedu na
Co napsat závěrem??? Dnes vím, že hřbitov, nechce se mi věřit vlastním očím kdybych nikdy nepropadl kouření tak bych měděné oplechování je celé pryč!
neprožil ty nejhorší chvíle mého života, co Znovu tedy volám policii, tentokrát přislíbí, že
se týče zdraví. A jak je psáno v jedné přijedou a sepíšeme protokol. Mezitím se blíží
moudré knize, knize knih, život mi byl dán, devátá hodina a mě napadá myšlenka, že se
abych ho žil v plodném životě ve zdraví a podívám do okolních sběren, jestli zloděj
štěstí a ve víře v dobro. Člověk nemá právo náhodou neodevzdá svůj lup v některé sběrně
si zdraví poškozovat, vždyť neškodí jen v okolí, např. ve Štětí nebo v Roudnici, požádám
sobě ale i svému okolí (rodině a přátelům). tedy o pomoc majitele sběren, kdyby náhodou
Proto všem radím- pryč ruce od cigaret, je někdo měď přivezl, jestli by mi mohli dát vědět.
to berlička (jak se říká) do pekla!!!!!!!!!!!!! Pouze jeden pán ochotně odpoví, nebojte,
Nic dobrého to nikdy nikomu nepřineslo a zavolám když tak rovnou policii, ale zatím
bohužel naši měď nikdo neviděl. Moje půldenní
nikdy i nepřinese.
Závěrem bych chtěl poděkovat touto cestou pátrání je bez výsledku, sepíšeme tedy protokol,
všem, co mi byli nápomocni abych se z toho s tím, že ve sběrnách již pátrala místostarostka !
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Přeci jen se nechci smířit s tím, že to zase
nějakému lumpovi projde a druhý den mi to
nedá „co když zloděj byl přeci jen chytřejší,
nebo odjinud a lup odevzdal v některé
sběrně mimo Roudnici. Pojedu se ještě
podívat do Polep, nebo do Úštěka.
A bingo, přijedu do Polep, zrovna mají
polední pauzu, no, raději tu počkám, co
kdyby náhodou. Po otevření sběrny požádám
majitele,
jestli někdo nepřivezl včera
měděné oplechování nebo kanál. “Kanál
nemáme, ale měď někdo přivezl, podíváme
se do trezoru„ povídá majitel a otvírá
kovový kontejner a ukazuje bednu s mědí.
„Ano, bezpečně to poznávám je to naše měď
z márnice„
bohužel
srolovaná
do
neforemných hromad!
Dotyčného samozřejmě znají, prokázal se
občanským průkazem, je to známá firma
z okolí a jezdí sem pravidelně! Volám tedy
policii, že pachatel je na světě a jestli se
můžou dostavit, bez nich my totiž naši měď
nevydají! Nastává moje pochopitelná otázka,
jestli policii nenapadlo -stejně jako mě- se
v téhle sběrně zeptat? Dostává se mi
odpovědi, že je to mimo jejich okrsek a
museli by to přeposlat do Štětí (nejsem si
jista, že by tam měď ještě po té době byla).
A co že bude s pachatelem? Já bych
výtečníkovi samozřejmě nejraději usekla
ruce, ale policisté mi vysvětlili, že přestože
nás stálo měděné oplechování 25 000 korun,
pachatel se obohatil pouze o 4 900 Kč (to
dostal za našich 40 kg mědi) je to tedy škoda
pouze do pěti tisíc a bude to bráno jako
přestupek!!! Tak to si málem sednu na
zadek, my máme zničenou střechu a je to
pouze přestupek, kde že je nějaká
spravedlnost!! Nikde, když těm lumpům
všechno projde a poctiví občané budou dále
okrádáni.
Márnice už je znovu opravená a my budeme
doufat, že se podobné věci již nebudou
opakovat. Děkuji také všem občanům za
jejich všímavost, velmi nám to v naší práci
pomáhá, nejsme v obci 24 hodin denně a
nemůžeme tedy vědět o všem co se kde děje.
Každá i malá pomoc je pro nás velmi cenná.
Šárka

Regionální soutěž Holcim pro život
2011 a 2012
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V loňském 6. ročníku soutěže Holcim pro život,
která podporuje volnočasové aktivity pro děti a
mládež, jsme získali 50 000,- Kč na projekt
keramické dílny a pořízení pece na vypalování
keramiky.
Jak jsme tyto finanční prostředky využili? Po
novém roce jsme začali s rekonstrukcí bývalého
kadeřnictví na obecním úřadě pro naše malé
keramiky. Bylo potřeba udělat nové topení,
vymalovat a vyměnit sociální zařízení.
Po stavebních úpravách už zbývalo jen nakoupit
dětem židličky, pracovní desky, nastěhovat pec
na vypalování keramiky a děťátka už mohla
vesele pracovat ve svém novém ,,keramickém
domečku “, který je tu jen pro ně. Občas se tam
zaběhnu podívat, když mají keramiku a je tam
pořád plno. Už za dveřmi slyším štěbetání dětí a
mezi nimi s úsměvem pobíhá Lenka s Mirkou a
trpělivě dětem ukazují, jak pracovat s hlínou.
Přáním dětí je do dílničky pořídit hrnčířský kruh.
Ten se budeme snažit pořídit na jaře sběrem
železa papíru.
Šárka

Holcim 2012
– v letošním roce jsme si podali projekt na
pořízení herních prvků na dětské hřiště a dostali
jsme částku ve výši 30.000,-Kč. Rádi bychom
koupili pro malé děti kolotoč a houpačku, pro
větší děti lanovou dráhu. Budeme se samozřejmě
snažit získat finanční prostředky i z jiných
dotačních programů.
Šárka

Jak třídí u Červených ?
Dobrý den Dobříňáci a ostatní dobří lidé. V
minulém čísle dobříňských listů jsem četla, jak
Šárka doma třídí odpad a chtěla bych jí tímto
článkem podpořit, aby věděla, že v tom není
sama. Je nás víc, co to s přírodou a Dobříní
myslíme dobře. Podle statistik třídí 2/3 Čechů.
Jste mezi nimi? Píši to také proto, že platíme
všichni za odvoz odpadů příliš mnoho peněz.
Pod tímto článkem vám ukážu, co vše zbytečně
platíme, ale i variantu jak vydělat na odpadu.
Recykluji mnoho let, asi od dob, kdy se začaly
objevovat barevné kontejnery. V rodině mě měli
za blázna, ale už recyklujeme všichni, od mojí
2leté dcery až po 55letého otce. Stále se učím,
čtu články a návody jak to vylepšit. Na internetu
je toho mnoho ke čtení. Třeba na
www.ekokom.cz a na www.jaktridit.cz tam
najdete vše potřebné. Je to srozumitelně
popsané. Na stránkách jak třídit najdete asi 30

dvouminutových videí o třídění. Je to
legračně podaný návod jak třídit a co se
s odpadem děje dál. Doporučuji, je to sranda.
Podobný stručný návod najdete i na každém
barevném kontejneru určenému k třídění
odpadu. V naší obci je umístěný u obecní
stodoly naproti obecnímu úřadu a v ulici Na
vršku u velkých kontejnerů. Každý vámi
zakoupený výrobek má na zadní straně obalu
stejné značky jako jsou na kontejnerech. Je
to velmi jednoduché.
Příklad jak to u nás funguje:
Ráno snídáme třeba sušenky a čaj (obal
sušenky je plast - šup s ním do žlutého
kontejneru, sáček od čaje kompostuji na
domácím kompostéru, kdo namítá, že tu
možnost nemá, Dobříň poskytuje i velký
kontejner na bio odpad – tráva, malé větve,
slupky ovoce a zeleniny….),
ke svačině si dáváme jogurt a mléko
(kelímek od jogurtu je z plastu a víčko bývá
z hliníku - viz na obalu, karton od mléka
patří do oranžových nebo žlutých
kontejnerů),
k obědu uvařím třeba nějakou omáčku a
kolínka (pytlík od masa patří do plastu,
sáček od mouky do papíru…, obal od
kolínek je také z plastu),
ke druhé svačině mi rádi přesnídávku a třeba
rohlík (skleničku od přesnídávky vyhodím
do zeleného kontejneru na sklo, víčko bývá
z kovu, sáček od rohlíků patří do žlutého
kontejneru),
k večeři si dáme chleba se sýrem (obal od
chleba je plastový, krabička od sýru je
z papíru a samotný tavený sýr bývá zabalen
v hliníku).
A dále třídíme: staré oblečení vozíme
k Penny marketu do kontejnerů určených na
textil a obuv, léky odevzdáváme do lékárny,
železo do sběrných surovin, použité baterie
nosím na obecní úřad, včetně drobných
spotřebičů, bioodpad kompostuji, kosti a
maso nám kompostuje náš pejsek.
Co neumím zatím recyklovat, jsou například
papírové pleny, obaly od másla, odpad
z vysavače a obal od instantní polévky
(naštěstí je málo používáme). Kdyby někdo
věděl kam s tím, ocením radu. Nechci totiž
naší obec a nás zbytečně okrádat o peníze za
odpady.
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A víte také, že ze zákona máte povinnost
třídit?
Je toho mnoho, co bych tu mohla ještě napsat,
ale nebudu vás zdržovat od recyklování. Když si
nebudete vědět rady rádi pomůžeme, nebo
poradíme.
Krásný den přeje Jana Červená

CENY, ČÍSLA A ODPADY:
Čech průměrně vyprodukuje za rok : 250 kg
Za odvoz odpadu za rok - obec 457 895,- Kč
Za vybrané odpady od občanů : 250 200,- Kč
Doplácí obecní úřad: 207 695,- Kč
tedy na jednoho obyvatele 373,- Kč
Za jednu popelnici malou 110 l45,-Kč
Za jednu popelnici velkou 240 l76,-Kč
Vyvezení jednoho velkoobjemového kontejneru:
2 800,-Kč + doprava 2300,- Kč
Celkem tedy velkoobjemový kontejner 5100,- Kč
(a ten jsme schopni naplnit klidně každý týden)
Vyvezení bioodpadu (tráva, větve) 258,- Kč doprava
2 300,- Kč Celkem vyvezení bioodpadu 2 558,- Kč
Za nebezpečný odpad ročně zaplatíme: 20 000,- Kč za rok
2011 ,od roku 2012 jsme členy SONO, které dělá pro obce
nebezpečný odpad 1 svoz zdarma , druhý 5 Kč na
obyvatele + členský příspěvek - v letošním roce nás tedy
vyšel zhruba na 8 300,- Kč
Likvidace pneumatik v letošním roce stála 3 917,- Kč
(jsou to převážně pneumatiky,které někdo vždy tajně
v noci odloží u kontejnerů, kdo že to tedy asi dělá?
pneumatiky by měl každý odevzdat v pneuservisu při
zakoupení nových samozřejmě za poplatek,ale on je raději
zlikviduje na náklady obce!!! pravda vyjde ho to levněji)

VYDĚLÁVÁME:
Železo a papír 9 870,-Kč
Částka byla použita na vybavení do keramické dílny.
Za barevné kontejnery obec získala : 78 261,- Kč
Tato položka aspoň částečně snižuje náklady, které
dáváme do odpadů. Navíc by jinak tento odpad skončil na
skládce.

Proč jsem se rozhodla, že napíšu do
obecních novin?
Minulý rok právě před Vánočním koncertem
23.12.2012 mě požádal starosta obce Dobříň pan
Miroslav Kvintus, abych připravila kroniku na
tento večer s tím, abych tam něco napsala
k úmrtí exprezidenta Václava Havla, aby
přítomní občané i děti mohli svým podpisem
uctít památku bývalého prezidenta. Usoudili
jsme, že by nebylo dobré připravit obecní
kroniku a nechat ji jen tak někde povalovat na
stolku v Zátiší, proto jsme našli na obecním

úřadě velmi starou Památní knihu, kterou
jsem připravila k podpisům.
Závěrem slavnostního večera v ní přibylo
167 podpisů zúčastněných občanů. Ale proč
o tom píši. V Pamětní knize jsou zápisy a
dějinné zprávy o Dobříni již z roku 1390 a
také z roku 1592 kde se například píše,
přesně cituji: Při této vsi jest veliký luh a
porostliny borové v kterémžto luhu jest
znamenitý počet bažantů, koroptví a zajíců a
z toho luhu i z těchto borovic jest výborné
štvaní. Při této vsi mají rozděláno vinic
nemálo. Tyto historické zápisy jsou zde
opsané z různých historických zdrojů.
Například: místopisný slovník – historie
Krále Českého – p. Sedláček 1908 píše
(nejenom on), že Dobříň, ves u Roudnice,
která stála již ve 13.století, patřívala ke
kostelu vyšehradskému, avšak Václav II. ji
v roce 1295 daroval biskupství pražskému a
od té doby držena Roudnicí. Nebo Ottův
slovník naučný r.1890 nás informuje, že
Dobříň je ves 3 km severně od Roudnice, má
43 domů, 286 obyvatel a k tomu patří
samota Kalešov poplužní dvůr. Tím končí
citace Pamětní knihy a ráda bych dodala, že
si často vzpomenu na krásné večery (za
našich mladých let), kdy pan učitel Jaroslav
Černý nás s těmito pamětihodnostmi
seznamoval na různých společenských
akcích. Byly pořádány v tehdejší hospodě a
jednalo se nejčastěji o MDŽ. Tyto přednášky
měl pan učitel pečlivě připravené a tudíž
byly velice zajímavé.
Mimo to pan Jaroslav Černý psal mnoho let
obecní kroniku nádherným písmem a
krásným slohem. Závěrem co píše Jiří
Bartoň o kronikách obcí: Úloha kronikáře
obce je zodpovědná.
Z „živých dějin“ může totiž přejít do trvalé
paměti jen to, co je nějakým způsobem
zachyceno, především zapsáno nebo jinak
zdokumentováno. Záznam kronikáře obce
má ale zaručený předpoklad, že se relativně
trvale uchová a bude v budoucnu
dosažitelný.
Jaroslava Machulková kronikářka

Není nad šikovného opraváře
Potřebujete opravit tekoucí kohoutek,
vyměnit zámek u dveří, ohoblovat nesedící
dveře, opravit píchlou duši u kola? Poradím
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Vám! Setkala jsem se s takovým šikovným
ochotným spoluobčanem, který mi píchlou duši
u kola opravil a ještě mi doporučil zimní obutí,
neboť moje kolo je stále v provozu a tak by si to
zasloužilo a určitě dojde i na takovou opravu –
neboť náš občan pan Poštolka je velice ochotný
a mohl by pro nás v obce dělat tzv. „hodinového
manžela„ Touto cestou mu moc děkuji. Občanka
z Vršku

Rodeo 2012
Většina lidí řekne, že kůň je krásné, ušlechtilé
zvíře. To je pravda, ale zprvu po jeho
domestikaci byl využíván jako pomocník pro
svou sílu, rychlost a vytrvalost. V tomto případě
jako prostředek pro shánění velkých stád skotu
honcům dobytka, hlavně na obřích farmách a
rančích amerických států. Rodeo byla vlastně
velká každodenní dřina těchto honáků za mzdu.
Později z této těžké práce vznikla soutěž o
nejrychleji chycené tele do lasa, objíždění
barelů, jízda zručnosti, slalom a plno dalších
disciplín.
Soutěže RODEO se rozšířily po celém světě.
Amerika, Evropa a Austrálie si stojí na vysoké
úrovni v této činnosti. Zajímavým trendem
poslední doby je fakt, že v těchto profi –
soutěžích se celosvětově drží ženy!! na předních
místech!! To je páni kovbojové výzva, ne?
V naší obci na ranči S + J (SEVER a JIH) si
s našimi koňskými miláčky jen hrajeme ve
volném čase, v žádném případě nejde o nějakou
vyšší soutěž. Prostě už máme za těch pár let co
chováme koníky spoustu dobrých, stejně
naladěných kamarádů, s nimiž se během roku
více či méně setkáváme na vyjížďkách a
společných akcích, předáváme si zkušenosti,
vyprávíme zážitky, povozíme děti atd. A tak
vznikl nápad, uspořádat jednou ročně u někoho
z nás rodeo, aby si více či méně soutěživí jezdci
přišli na své a poměřili síly mezi sebou.
Letos v září jsme tu k naší velké radosti měli již
druhý ročník rodea (převzali jsme pokračování
od Romana Machulky ze Záluží). Vzhledem
k tomu, že jsme se ten den probudili do
pořádného deště a mysleli, že máme po akci,
počasí se během dopoledne asi nad námi
slitovalo a dokonce přijelo závodit ještě o pět
koní více (celkem 30) než loni, kdy bylo počasí
doslova letní. Takže se s chutí závodilo,
rozdávali
jsme
poháry
vítězům,
díky
sponzorskému daru od OÚ Dobříň jsme

odměnili všechny dětské závodníky bez
ohledu na jejich umístění v soutěži. Pro děti
je to velká motivace. Nakonec se tančilo
s country kapelou a sedělo u táboráku.
Velkou radost nám dělá to, když se tu sejde
co nejvíce dětí a mládeže (nemusí mít ani
koníka a závodit), ale pak je vidět že mají
zájem o něco ušlechtilého a zdravého, v
dnešní době plné spěchu, stresu a drog .... a
že je nebaví nečinně sedět na zastávce,
kouřit a plivat na zem. A o to nám jde: my
jsme dospělí a hrajeme si s koňmi, proč by
nemohly děti?
Táňa Lipertová

Krajské a senátní volby konané
12. a 13.10.2012
Kraj účast 179 voličů - účast ve volbách
40.58% z celkového počtu 441 voličů
KSČM - 38 hlasů - 21.22%
ČSSD - 36 hlasů - 20.11%
ODS - 24 hlasů - 13.4%
Senát 175 voličů – první kolo: účast ve
volbách 39.68% z celkového počtu 441
MUDr. Hassan Mezian - 40 hlasů 22.85%
Jitka Sachetová -37 hlasů - 21.14%
RNDr. Alexandr Vondra - 18 hlasů - 10.28%
Dr.Ing. Richard Hartman 16 hlasů - 9.14%
Senátní volby 2.kolo 19.10. - 20.10.2012
účast voličů : 78
Hassan Mezian - 47 hlasů
Jitka Sachetová - 31 hlasů

Zachraňte nemocnici v Roudnici
17. listopadu jsme se zúčastnili manifestace
za záchranu nemocnice, která se konala před
vchodem do polikliniky. Svým příspěvkem
jsme chtěli my, občané z Dobříně a vedení
obce, vyjádřit náš názor. Se znaky obce a
nápisy: „Zavřít zloděje ne nemocnici“ jsme
vyjádřili svůj nesouhlas s plánovaným
uzavřením nemocnice. Prostory kolem
nemocnice byly plné lidí, také boční ulice až
za kruhový objezd. Byla vidět jasně vůle
občanů, která se musí respektovat. Žel ti,
kteří tuto vůli měli slyšet, (ministerští
úředníci a VZP) se ani nenamáhali přijet.
Roudničtí
občané
chtějí
zachovat
nemocnici, sepsali dokonce i petici, za
kterou stojí pan Václav Kejř. Hned v pondělí
po manifestaci se vedení petice, vedení
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nemocnice i vedení města Roudnice, také
starostové obcí vydali do Prahy projednat
uvedenou petici. Konala se v salonku Senátu
ČR, Zaháňský salonek. Každý přednesl svůj
názor. Po vystoupení paní starostky Smetanové
z Vražkova jsem byl přihlášen i já do diskuze.
Paní Smetanová mluvila o tom, že jednodenní
chirurgie, kterou navrhuje ředitel VZP,
neumožňuje pacientům žádnou následnou léčbu
a doléčení. Jedná se i o psychiku, návštěvy
rodiny u lůžka pacienta… Viděl jsem, jak se pan
ředitel evidentně nudí, zvedal obočí, koukal na
hodinky…. To mě teda fakt rozčílilo. Můj
příspěvek pak nebyl pouhým příspěvkem, ale asi
jsem mu spíše vynadal…. Novináři nenapsali co,
ale jen, že jsem mu dokonce spílal…Asi ano,
možná bych řekl, že i trochu vynadal. Zeptal
jsem se jej, kdy naposled držel ruku pacienta na
lůžku, také proč nepřišel obhajovat zrušení
nemocnice na ono shromáždění před nemocnicí,
obvinil jsem jej, že mají odvahu jen na
červených kobercích a ve vystlaných kancelářích
(v senátu na chodbě byly červené koberce) a aby
konečně sestoupili k nám dolů atd…. Chtěl jsem
hlavně vyjádřit myšlenku, že povolání k službě
je posláním nemocnic, posláním lékařů i
posláním nás všech, jinak nás peníze pohltí a
budou z nás bezcitné figurky ve světě byznysu.
Miroslav Kvintus

Balónková soutěž
Do programu dětského dne 4.6.2012 jsme letos
zařadili oblíbenou soutěž - vypouštění balonků.
Soutěž spočívá v tom, že každé dítě dostane
balonek, na kterém je na šňůrce přivázán lístek
se zpáteční adresou. Na druhé straně lístku je
pak uvedeno jméno a věk dítěte. S napětím se
pak očekává, komu se lístek vrátí zpět a hlavně
kam až doletěl a kdo získá první cenu.
Z poslaných více než 100 balonků se nám letos
vrátily 3 balonky.
1.místo Terezka Krauskopfová
balonek doletěl do Brušperka 295km
2.místo Jakub Marcin
balonek doletěl do Studénky 283km
3.místo Gábinka Buriánová
balonek doletěl do Vítkova 259km
Všem třem ochotným a milým nálezcům jsme
poslali poděkování. Paní Cikánkové, panu
Slezákovi, paní Barabášové.
Zajímavý byl okamžik, kdy jsme vyhlašovali
výsledky soutěže. Bylo vidět, že vítr foukal

směrem k Ostravě. Balonky dopadly zhruba
do stejné lokality. Z tohoto kraje pochází
naše paní Rožcová, která říkala, když jste
četli ta města, tak mi lezla husí kůže po těle.
Balonky doletěly do mého rodiště.
-mk-

Vánoční koncert 2012
Letošním mottem: „365 dní v Dobříni“
uvedeným na vánočním plakátu, jsme zhruba
chtěli obrazovou formou dokumentovat
události letošního roku, pokud se nám je
podařilo obrazem zachytit. Čtyři roční
období jsou symbolizována: Jaro –
kvetoucím podražcem v háji, léto – lány
zralých klasů, podzim – šípkovými keři a
zima – pohled na zasněžené pláně Kalešova.
Na obrázcích pak uvidíte sázení stromečku,
sběr papíru, opravy komunikací, maškarní
slavnost, volejbalový turnaj, zábava V Zátiší,
pomoc seniorům, výlet na řeku Ohře,
minifotbal, rodeo, dětský den, balonky,
keramiku, vítání občánků a vánoční koncert.
-mk-

Mažoretky-zábava nebo dřina?
Letos v létě jsme s mojí kamarádkou a
spolužačkou Káťou Tošnerovou začaly
navštěvovat kroužek mažoretek, který funguje
na 1.ZŠ v Roudnici nad Labem. K této aktivitě
mě byl dán podnět ze strany mojí kamarádky a
rovněž spolužačky Natálky Horké, která do
mažoretek rovněž dochází, ale oproti nám má
již 1 rok náskok, neboť do kroužku dochází od
minulého roku. Natálku do mažoretek přivedla
její starší sestra Lucie Horká. Já s Káťou zatím
docházíme do družstva přípravky, kde se
učíme základy práce s hůlkou, která je
nezbytnou pomůckou mažoretky, bez které se
nelze obejít. Zatím trénujeme, jak říkáme
nanečisto, bez stejnokrojů. V družstvu je nás
11 a dočasnou kapitánkou je prozatím Lucka
Horká, která do mažoretek dochází již třetím
rokem a tímto způsobem pomáhá naší trenérce
Helence Smetanové, která je moc milá a
hlavně trpělivá, neboť s námi nacvičují
mnohem mladší děvčata než jsme my dvě a
občas to trochu pokazí.
Zatím nás to moc baví a snažíme se poctivě
trénovat, abychom se co nejdříve dostaly
mezi ty pokročilé a mohly tak s nimi jezdit
po vystoupeních a závodech na což se už
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moc těšíme. Na druhou stranu si, ale
uvědomujeme, že to bude ještě nějaký ten pátek
trvat, než přijde ten náš čas, neboť navenek se to
zdá hodně jednoduché, hraje pěkná hudba,
děvčata v družstvu pochodují a točí hůlkami, ale
ve skutečnosti jsou to desítky hodin poctivého
tréninku.
Tímto článkem jsem chtěla poukázat na
zajímavý kroužek, který je vhodný pro všechna
děvčata, jež mají ráda pěknou hubu a tanec a
jsou ochotna tomu věnovat patřičné úsilí.
Lucka Burianová 10 let

13 let na úřadě v Dobříni
V roce 1999, kdy skončily v konkurzu
Roudnické strojírny a slévárny, jsem byla
najednou nezaměstnaná. A co dál, přihlásit se na
úřad práce a hledat nové zaměstnání.
Jako naděje zazvonil u nás tehdejší místostarosta
Dobříně pan Kvintus, (dříve jsme pracovali na
stejném pracovišti v ROSSu) a řekl, že nutně
potřebují účetní na Obecním úřadě v Dobříni a
že mě přihlásil do konkurzu. Pohovor se mnou
dělal pan starosta Ing. Filippi a během dvou dnů
jsem zde nastoupila. Začátky nebyly jednoduché,
předchozí účetní odcházela náhle, měla tam se
mnou být týden, ale měla hodně jiných aktivit.
Pomohla mi v začátcích ochota jak místních
zastupitelů, tak i občanů a z velké části, po
odborné stránce, pomoc paní účetní z Krabčic,
paní Pískové.
V srpnu letošního roku je to 13 let. Za tu dobu
se konaly 3x volby do zastupitelstva obce.
Někteří zastupitelé se obměnili, mnozí zůstali,
ale všechna zastupitelstva se snažila a snaží
pracovat co nejlépe a pro potřeby všech občanů.
Některá opatření se samozřejmě nezavděčí
všem, tak už to je, ale zastupitelé o všem pečlivě
jednají a zvažují všechny možné dopady na
občany. To nepíši proto, že jsem u Vás v obci
pracovala, ale všech jednání za tu dobu jsem se
zúčastnila a samozřejmě mohu srovnávat.
Zastupitelé jsou zde voleni jako jednotlivci, což
je nejspravedlivější volba, na rozdíl od
kandidátek různých stran.
Když se ohlédnu, co se za 13 let v obci událo,
zdá se to neskutečné. Když jsem nastoupila na
úřad, budovala se plynofikace a pokračovaly
další stavby, dětské hřiště, ulice Sokolská, Husí
rynek a do toho přišly povodně, jedna hodně
velká v roce 2002 a další, slabší, v roce 2006.
Zvládlo se to, pomáhali téměř všichni.

Pokračovalo se výstavbou zničené hasičárny,
Zátiším, Velkou návsí, autobusovou
čekárnou, rekonstrukcí Lihovarského statku,
výstavbou 4 nových bytových jednotek,
rekonstrukcí ulice Sluneční, Krátké, Labské,
sjezdy z těchto ulic,inženýrskými sítěmi ke
14 rodinným domům, vjezdům k těmto
domům a výstavbou Náměstíčka, chodníkem
ke Glazuře. Určitě jsem na všechno
nevzpomněla, ale je zázrak, co se z toho
nijak velkého rozpočtu zvládlo.
Přeji Vám všem, abyste stejně úspěšně
pokračovali ve Vaší práci, ať se daří
v současné rekonstrukci obecního úřadu a
výstavbě mateřské školy. Ať pokračujete
v práci s dětmi, které se věnujete maximálně.
Já se, s Vaším dovolením, budu stále cítit, že
do Dobříně patřím. Děkuji Vám všem za to,
jak jste mě v obci přijali, jak jste se mnou
spolupracovali
Jaroslava Čopková

Dobříňská 1.Cestovní agentura –
pro Vás to nejlepší
Rádi bychom Vám nabídly možnost zdarma
VIP poradenství s výběrem Vaší dovolené
(letní, zimní, wellness pobyty, poznávací).
Jsme autorizovaní prodejci více než 280
Cestovních kanceláří, máme stejné ceny jako
CK včetně věrnostních slev. V nabídce
máme i zájezdy od Německých CK.
Doporučujeme nejlepší hotely. Čteme
recenze hotelů za Vás, jak české tak
zahraniční. Hovoříme plynule anglicky.
Máme přímý přístup do rezervačních
systémů cestovních kanceláří a máme
přístup k last minute, které pro Vás rádi
zabezpečíme, a ušetříte peníze.
Můžete nás osobně navštívit v provozovně
1.cestovní agentura - Jungmannova 1033,
Roudnice n.L. (naproti Komerční bance)
Také nás můžete navštívit večer v Dobříni
v Račické ulici č. 91 rádi Vám uvaříme
dobrou kávu 
V nabídce máme také lístky na kulturní a
společenské akce od společnosti Ticket Art a
Ticketstream - nenechte si ujít například úžasný
muzikál AIDA, který je tak úspěšný, že jsou
volné lístky až na únor.

Náš přístup k zákazníkům je postaven na
pozitivním
naladění,
pochopení
individuálních potřeb zákazníka. Cestovní
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ruch je o zábavě a radosti a to je naše společnost.
Naši zaměstnanci a zákazníci jsou stejná strana
mince, vážíme si všech dobrých lidí v našem
životě. Cestování zdar a práci pokoj.
Přejeme Vám pěkný den Vaši osobní cestovní guru - Tinka,
Verča a Franta

1.CESTOVNÍ agentura - Pro Vás to NEJLEPŠÍ
www.1-cestovni.cz a www.1-cestovna.sk
+420 773 447 456, +420 602 260 782, +420 412
871 998
Skype: prvnicestovni.cz
Email:agentura@1-cestovni.cz
Provozovna: Jungmannova 1033
413 01 Roudnice nad Labem
Provozovna:Račická 91, 41301 Dobříň

Dobříňský háj
V turistické mapě Mělnicko-Slánsko z roku
1983 a 1993 byl Dobříňský háj označen jako
přírodní zajímavost a toto označení bylo
umístěno až za vozovou cestou od hájovny
k přívozu.
Bylo to zřejmě z důvodu velkého měřítka mapy
(1:100 000) a v legendě se o něm nemluví.
V turistické mapě z roku 2002 je háj označen
jako přírodní památka a jako hnízdiště ptactva
s hojně zastoupenou květenou. Jsou tam
označeny dva památné duby letní a skupina
patnácti dubů stejného druhu. Jeden je umístěn
na mapě, druhý nikoliv.
O stromořadí podél Labe a výskytu sněženky
předjarní není zmínka. Internetová podoba
turistické mapy je přesnější, jsou zde vyznačeny
lesní cesty a dva památné duby.
Články o dobříňském háji jsou novějšího data a
v celku dobře popisují lokalitu. Vyhlášením
přírodní památky jsme díky vyjádření odborníků
ornitologů, botaniků a entomologů dostali více
informací o druhovém složení dobříňského háje.
Když má člověk volnou chvíli projít se hájem
plným sněžek má hned lepší náladu. Během
jarního období se kvetoucí rostliny rychle
obměňují. Proto mě mrzí zřízení tří ohrazených
ploch k množení lesních stromků.
František Vyskočil
Výstavba čistícího uzlu pro tranzitní plynovod

V těsné blízkosti plynové stanice bude
realizován čistící uzel pro odstraňování nečistot
z potrubí. V oploceném prostoru budou ze země

vyčnívat kusy potrubí s ventily, ke kterým
povede asfaltová cesta. Několikrát za rok
k tomuto zařízení přijede nákladní souprava
a bude provádět čištění potrubí. Obec Dobříň
formou směnné smlouvy přenechá část

svého pozemku č. 283/1 pro výstavbu směnou za
novou silnici, která musí zůstat v majetku obce,
neboť bude sloužit jak zemědělcům, tak obci a
Holcimu. S výstavbou se počítá v roce 2013.
-mk-

HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 11. 2012
(Vypracovala Vladimíra Hodanová)
Schválený
rozpočet

Výsledek
od začátku roku

Rozpočtové příjmy
Daň z příjmu fyz. osob
988.000
891.133,00
Daň z příjmu práv. osob
845.000
848.748,00
DPH
1.944.000
1.718.668,00
Odvody za odnětí zem. půdy
9.000
9.086,00
Poplatky za odnětí lesní půdy
8.400
14.984,00
Poplatek za komunální odpad
0
500,00
Poplatek za likv. komunál. odpadu
253.700
227.987,00
Poplatek ze psů
11.000
11.150,00
Popl. za užív. veř. prostranství
0
837,00
Odvod z loterií
10.000
15.025,86
Správní poplatky
3.000
3.890,00
Daň z nemovitostí
2.800.000
2.047.917,00
Neinv. přij. transfery ze stát. rozp.
0
29.000,00
Neinv. přij. transfery v rámci dotač. vz.
114.500
114.500,00
Ostatní neinv. transfery ze stát. rozp.
72.000
153.000,00
Inv. přij. transfery od krajů
77.500
77.500,00
Příjmy z lesního hospodářství
296.900
296.919,00
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
500.000
457.058,00
Odvádění a čištění odpadních vod
0
39.453,00
Příjmy v zál. kultury
0
8.483,00
Zájmová činnost - neinv. dary
2.000
2.673,00
Rozvoj bydlení a byt. hosp.
520.000
508.744,00
Komunální služby a územní rozvoj
145.000
56.978,00
Sběr komunálních odpadů
60.000
54.757,50
Ochrana přírody a krajiny
15.000
15.000,00
Požární ochrana
0
500,00
Reg. a místní správa
1.500
12.200,00
Příjmy z úroků
70.000
84.718,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem
8.746.500
7.701.409,64

Rozpočtové výdaje
Pozemky
Pozemní komunikace
Odvádění a čištění odpadních vod
Na předškolní výchovu-na dojíždějící děti
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Schválený
rozpočet

Výsledek
od začátku roku

150.000
230.000
93.100
28.300

0,00
45.411,00
87.609,00
31.341,00

Na předškolní výchovu – stavba školky
4.500.000
314.148,00
Na školní výchovu-na dojíždějící žáky
300.000
300.670,00
Kultura
42.000
32.479,00
Sdělovací prostředky
1.300
405,00
Ostatní činnost v zál. kult.
93.000
43.752,00
Tělovýchova
25.000
36.222,00
Zájmová činnost
397.000
207.185,40
Rozvoj bydlení
1.231.300
136.776,00
Komunální sl. a územní rozvoj
495.500
335.256,46
Nakládání s odpady
474.000
385.285,00
Ochrana přírody a krajiny
651.000
229.393,00
Krizové řízení
10.000
0,00
Požární ochrana
30.000
38.377,00
Zastupitelské orgány
518.500
559.502,00
Regionální a místní správa
1.172.000
1.243.994,02
Služby peněžních ústavů
34.000
37.932,00
Ostatní činnosti
1.700
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem
10,477.700
4,065.737,88
Zůstatek na běžném účtu k 30. 11. 2012:
14.422.892,53 Kč
Zůstatek na termínovaném účtu k 30. 1. 2012:
1.410.990,02 Kč
Statistika obce:
Počet obyvatel …………………556
Muži ………………………… 278
Ženy ………………………… 278
Počet domů ……………………205
Zbourán dům č.p.32, 33 - drážní domky
Děti do 3 let ……………………. 24
Děti do 15 let …………………. 100
Děti od 15-18let ……………… 19
Narodili se v roce 2012
Adélka Adeltová
Filip Klempt
Adélka Michvotová
Denisa Hollitzerová
Matěj Vilánek
Berta Čáková
Anežka Konstancie Zelenková
Zemřeli v roce 2012
Bouček Miroslav
Kochlőffel Marcel
Svobodová Jiřina
Kouřilová Hana
Hlavní stavby:
Oprava Obecního úřadu,
prodloužení části kanalizace ul. K Přívozu,
zahájení stavby mateřské školy V Zátiší.
Kulturní akce: 11. Vánoční koncert, Horovy
slavnosti, zábava, dětský den, výroba
lampiček, keramický kroužek, mažoretky,
Halloween, letní koncert V Zátiší,
volejbalový turnaj v Krabčicích, cvičení a
Výsadba nových
mažoretky,
babinec,stromků
beseda s cestovatelem o
Norsku, a MUDr. Králíkovou o Kouření.
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Za
poškozené
porosty
při
stavbě
vysokotlakého plynovodu společností RWE
a NET4GAS jsme získali prostředky na
výsadbu nové zeleně. Jednalo se o celkem
120 vzrostlých stromů v malých i velkých
kontejnerech, které jsme si mohli sami
vybrat v lesnické školce ve Vědomicích.
Dále jsme pak vysázeli 8 000 malých
boroviček u plynové redukční stanice. Až
vyrostou, použijeme je pro Vás, jako
vánoční stromky. Na výsadbě se podíleli
naši občané, pan Vyskočil, Poštolka, Fidler,
Kvintus st., Javornický, paní Kocnová a
Magda Oberleitnerová a také pak
zaměstnanci Holcimu, kteří každý z nich
včetně pana ředitele, odpracovali jeden den
pro naši obec každý 10hodin. Moc si toho
vážíme.
Územní studie
Za účelem výstavby nových rodinných
domů, jsme objednali územní studii pro
zastavitelná území pro lokalit Z1a Z1b a Z2
tj ul. Krajní, K Přívozu a Račická u trati.
Studii bude zpracovávat Ing. Petr Laube.
-mkNaše internetová adresa:
dobrin@dobrin.cz
tel. 416842030
zašlete nám svoji adresu, budeme vám posílat
zprávy obecního úřadu.

