22.12.2014
okupantům, kolaborovat se zlem, ne. Na
příkladu z běžného života učil své žáky
pomáhat druhému, mít soucit s tím, koho něco
bolí, neodplácet zlo za zlo, rozbíjet hradby
sobectví, vlastní dokonalosti a společenské
nadřazenosti. Nemít slepé oči pro potřeby toho
druhého.
Máme své povinnosti, ano plníme si je.
Chodíme do práce a řádně využíváme pracovní
dobu. Ano. Je na to něco výjimečného? Ne, to
je normální. Vzpomínám na dobu, kdy jsem
pracoval v ROSSu (AGROZET). Každý rok
jsme museli podepisovat závazek, že budeme
dodržovat pracovní dobu. Přitom za minutu
14.15 jsme již všichni stáli před píchačkami a
čekali, až siréna z kotelny odhouká. Nic navíc,
ani minuta. Je to však zase jen příměr.
Je krátce před Novým rokem. Kolikrát jsem si
já dával závazek, vy také? Já mnohokrát. To je
dobře. Říká se, že prokletí sobců je, že
zůstanou sami. Nechci zůstat sám. Proto:
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Zkus udělat něco navíc PF 2015
Slyšel jsem vyprávět, že voják římské legie
nesoucí těžkou výzbroj, mohl požádat
kohokoliv v porobené zemi, aby mu nesl jeho
výzbroj v délce jedné míle. Porobeným
národům se toto okupantské nařízení nelíbilo.
Ano, to lze pochopit. V té době žil jeden
moudrý učitel a Mistr, který učil své žáky
pravému opaku. Máš dvě košile a tvůj
kamarád nemá žádnou, dej mu jednu svou
košili. Když tě bude někdo nutit jít jednu míli,
jdi s ním raději dvě míle….. co tím chtěl říci?
Udělej něco navíc. Nemyslel tím nadbíhat
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- Zkus vyhledat problém a vyřešit jej.
- Zkus udělat něco, za co nejsi placen
- Zkus přinést něco nového.
-Zkus k tomu, co ti bylo svěřeno udělat navíc,
protože jinak splyneš s šedivou průměrností.
Naše obec potřebuje stále více občanů s touto
ochotou. Nejenom naše obce, ale celý svět.
Vypadá to, jakoby takoví lidé v naší obci
nebyli. Ba naopak. Jsou.
Někteří jsou vidět, protože je jim svěřena větší
odpovědnost. Někteří nejsou vidět a jejich
pomoc je nenahraditelná. Myslím tím na naše
seniory. Jak moc si jich vážím. Někdo si myslí,

čím asi JÁ bych mohl být užitečný, Všechno
mě bolí atd.. Víte, co mě vždy dodalo
neskutečně energie? Třeba básnička od jedné
babičky, malé plátěné srdíčko od jedné
maminky, nebo stisk ruky pána na invalidním
vozíku. To vše je navíc, to můžeme pro druhé
udělat každý. To nic nestojí, nebolí to. To
může být i tvá letošní „Vánoční pošta“. Viděl
jsem jednu naší paní, jak sebrala odhozenou
PET lahev. To je hodně navíc! Kolik pomoci
se do naší obce dostalo při povodních. To vše
pro nás někdo udělal navíc. Není čas to také
vracet někde jinde?
Krásný nový rok 2015
Miroslav Kvintus

Mateřská škola Dobříň, V Zátiší
od A do Z
Základní údaje:
zahájení stavby: 17. 10. 2012
ukončení stavby: 13. 12. 2013
prodlení stavby
opravy a závady: do 22. 8. 2014
náklady stavby: 12 476 982,15 Kč
generální dodavatel: INSKY s.r.o.
investor: Obec Dobříň
kolaudace stavby: 20. 12. 2013
zahájení provozu MŠ: 2. 1. 2014
ředitelka MŠ: Veronika Vápeníková
finanční zdroje: Rozpočet obce, občané
17. 10. 2012 podepsána smlouva na výstavbu
Mateřské školy Dobříň v Zátiší č. 33.
2.11.2012 předání staveniště, zahájení
výkopových prací.
8.3.2013 Dokončení betonové desky a měsíční
přerušení prací pro nevhodné klimatické
podmínky, sníh, mráz.
8.4.2013 Vyzdívky obvodových stěn.
30.4.2013
Upozornění
na
skluz
v harmonogramu v montáži železobetonových
věnců, dodavatel stále nemá zajištěnu
dodávku krovu.
14.5.2013 Řešení detailů, spoje krovu, montáž
tepelného čerpadla, příčky kuchyně, užitková
voda .
21.5.2013 Dodavatel tvrdí, že dle nového
harmonogramu dokončí stavbu v termínu.
Obec vyrábí ocelovou konstrukci – styčníky.
Pokládka rozvodu topení ukončena. Starosta
obce Dobříň žádá zúčastněné strany, aby více
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komunikovaly mezi sebou a na kontrolní den
předkládaly výsledky jednání. Sleduji tím větší
plynulost ve výstavbě a eliminaci časových
ztrát.
St. dozor upozorňuje na chyby v konstrukci
krovu, nařizuje statické zkoušky, výsledky
nevyhovující, zastavení prací na montáži
krovu. Autor statiky doporučuje, ale neřeší.
Navrhuje nevhodná řešení – táhla.
9.7.2013 Problémy ve statice konstrukce krovu
pokračují. Obec přizve místního statika, který
zpracovává nový posudek, nová konstrukce
krovu. Konstatuje:“ hambálkový krov je
nevhodný, nahrazuje jej vaznicovým krovem.“
Dodavatel vypracovává nový harmonogram.
Zpoždění stavby vlivem chybné konstrukce
cca 1 měsíc.
23.7.2013 Dodavatel zaručuje dokončení
stavby do 30.9.2013 - nikdo tomu nevěří. Na
stavbě velký nepořádek, starosta žádá o úklid,
stavba nereaguje, zjišťuje brigádu z řad
občanů.
30.7.2013 Dodavatel ujišťuje že není ve skluzu
stavby na dotaz odpovídá: „Nechte to na nás.“
Starosta přesto uvádí do zápisu:…. stavba je
ve skluzu, montáž krovu jde velmi pomalu,
staveniště není uklizeno, není postaveno lešení
pro snadnou montáž, na stavbě pracuje jen
jedna parta. Není provedeno předzásobení
hotových dílů. Součinnost montáže, dopravy a
práce jeřábu je velmi neekonomická. Stavba
doposud nemá střechu ani krov.
6.8.2013 Opis ze zápisu z kontrolního dne:
Dnes bylo konstatováno nejen investorem, ale
i dodavatelem, že na stavbě v 31. týdnu, kdy
byl stavbyvedoucí na dovolené, téměř nikdo
nepracoval. Starosta obce Dobříň žádá vedení
dodavatelské firmy o prošetření, zda práce
naplánované na každý den 31. týdne panem
stavbyvedoucím jsou splněny. Namátkovou
kontrolou starosta zjistil, že ani v 8.45 nebyl na
stavbě nikdo. Opět konstatuje, že stavba je ve
vážném skluzu zejména v krovu a v betonáži
podlah.
Není
provedeno
předzásobení
hotovými dílci krovu, není postaveno lešení
pro rychlejší montáž krovu, není stanovena
POV s autojeřábem. Dnes autojeřáb stál a
čekal v pohotovostní poloze a čekal až přijde
montážní parta. To je opravdu luxus ve využití
tak drahé mechanizace. Na krovu pracuje jen
jedna parta. Starosta doporučuje účinně posílit
montáž krovu a střechy pomocí dvou part tak,

aby byly vymezeny práce pomocné a odborné.
Dále upozorňuje, že počasí v srpnu je sice
teplé, občas bouřkové, ale vhodné pro montáž
krovu střechy a zejména izolací. Máme
zkušenosti, že počátkem září začíná pršet i
několik dní. Nelze klást potom důvody
k prodlení, pro nepřízeň počasí pro montáž
izolace
a
střechy.
Další
změny
v harmonogramu jsou nepřípustné.
Dále
upozorňuje na porušování bezpečnosti práce
BOZP. Nošení přileb, ne čepic, pracovní boty,
ne pantofle.
13.8.2013 Z harmonogramu stanoveného
dodavatelem je patrné, že střecha a izolace
mají být hotovy do konce 34. týdne. Obec
Dobříň na tento termín upozorňuje dodavatele,
stav realizace krovu tomu neodpovídá. Na
střeše je realizován krov 1-14, na kterém leží
bednění cca na 50% plochy. Celkový počet
krovů je 31 ks.
22.8.2013
Dodavatel
opět
upravuje
harmonogram o časové uzly, posiluje party.
Dodavatel krovu a plechové krytiny chybně
navrhl plechové krytiny pomocí šablon dle PD
jsou požadovány pásy. Tím se dostává do
insolvence.
Podbití
krovů
chybně
namontováno. Navržený termín dokončení
stavby dodavatelem 30.9.2013 je nereálný a
také nesplněn.
27.8.2013 Ani nově stanovený harmonogram
není
plněn.
Chybí
lešení
v herně.
Elektromontážní firma z důvodů svých
vnitřních problémů ukončila činnost na MŠ,
dokončuje náhradní firma. Stále není zahájena
montáž oplechování střechy.
3.9.2013 Stále nedodány hlavní nosníky BSH
hranolů 320/320.
Pro vážné nedostatky
v organizaci a řízení, vyměněno vedení
dodavatelské firmy montující krov. Předložen
návrh foukané izolace, který se v závěru
projevil jako chybný. Dodavatel stále ujišťuje,
že splní termín otevření MŠ. Zápis dětí do
nové MŠ se koná 4. 9. 2013. Obec doporučuje
pracovat v prodloužených směnách pod
jednou odbornou kontrolou. Ze stavby zcizeny
silniční zábrany v počtu 8ks.
17.9.2013 Insolvence dodavatelské firmy
krovu a střechy, hrozí zabavení majetku
v insolvenčním řízení, obec se chrání
okamžitým
zřízením
vlastní
ostrahy.
Dodavateli se stavba vymyká kontrole, žádný
z harmonogramů již není akceptován, stavbu
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opouštějí party tesařů, sádrokartonářů a jsou
nahrazovány novými.
18.9.2013 Chybně namontovaná krokev č. 2024. Demontáž krokví včetně celého bednění.
Obec zajišťuje vlastními silami rozpojení
krokví od pozednice narychlo vyrobeným
hydraulickým přípravkem, bez jediného
poškození konstrukcí. Demontáž až do
pozdních hodin s baterkami našich občanů
odborníků na čele.
Starosta obce Dobříň žádá od dodavatele, zda
je znám termín dokončení stavby. Zda je vůbec
platný nějaký harmonogram. Stavba je ve
vážném skluzu ohrožující poslání stavby MŠ.
Obec má již přijatou ředitelku, 28 dětí a
učitelku MŠ, jejichž mzdy hradí z vlastního
rozpočtu. Obec Dobříň zatím nemůže čerpat
mzdy z rozpočtu kraje.
24.9.2013 Nedokončený krov blokuje a brzdí
veškerou stavbu. Všechny profese, čekají na
dokončení krovu!!
1.10.2013 Stížnost starosty v nejvyšším vedení
dodavatele,
přislíben
konečný
termín.
23.10.2013. Blíží se zimní období, dodavatel
nereaguje na výzvy, budova bez oplechování.
8.10.2013 Z důvodů pokročilého zimního
období terénní úpravy přesunuty na jaro 2014.
15.10.2013 Klempíři zahájili oplechování
střechy. V herně je stále celoplošné lešení.
Problémy s montáží sádrokartonu, izolací,
parotěsných zábran, lepicích pásek, nosných
rastrů. Neznalost a neodbornost těchto
profesí…neustálé střety se staveb. dozorem.
22.10.2013 Kontrola harmonogramu - není co
kontrolovat. Problémy s prostřihy plechové
střešní krytiny, dodavatel nepočítal s prostřihy.
29.10.2013 Dodavatel nezná termín dokončení
prací. Starosta upozorňuje na vážné finanční
ztráty. V kritické situaci je montáž krovu, na
kterém se ještě maluje, montáž sádrokartonu.
Vzduchotechnická jednotka namontována
„vzhůru nohama“.
5.11.2013 Situace na stavbě je nepřehledná,
není znám harmonogram dokončovacích prací.
Dodavatel pozdě nebo vůbec neplatí své
subdodávky, dochází k rozkrádání vlastního
majetku a majetku MŠ v dopoledních
hodinách. V noci proti cizímu vetřelci 100%
uhlídala obec Dobříň. Vítr odtrhává
lepenkovou izolaci střechy, déšť promočuje
stropy nad soc. zařízením. Naši lidé v noci

zakrývají plachtami střechu. Stížnosti u
dodavatele nepomáhají.
12.11.2013 Dodavatel předkládá další a další,
vždy už konečný harmonogram, obec je bere
na vědomí, ale nesouhlasí s ním, neboť naše
obec již přišla o možnost čerpání fin.
prostředků do konce roku 2013 na mzdy
personálu MŠ.
19.11.2013 Ani harmonogram z minulého
týdne není plněn. Provoz tepelného čerpadla
spuštěn v nouzovém provozu. V herně se stále
ještě montují vzpěry krovu.
26.11.2013 Zapsal starosta do zápisu
z kontrolního dne: Situace na stavbě je
nepřehledná a z mého hlediska se stavba
vymkla kontrole. Jednotliví pracovníci
řemesel neví přesně, co mají dělat, kde je kdo
odpovědný za dokončovací práce. Vzhledem
k tomu, že většina řemesel je zajišťována
subdodávkami, potom tito pracovníci pracují
jen tehdy, pokud dostanou proplaceny fakturu.
Tak se stává, že přestože je termín vedením
stavby naplánován, tito pracovníci odjedou
bez ohledu, jakou škodu způsobují obci
Dobříň a dodavateli. Toto se týká zejména
profesí klempíři, sádrokarton, zedníci.
V současné době odjeli sádrokartonáři a
nepracují. Čas utíká. Takto nelze realizovat
stavbu. To je chaos.
Na kontrolní den byli pozváni zástupci vedení
dodavatele, nedostavil se nikdo. Na kontrolní
den dorazil pouze stavbyvedoucí, bez
jakýchkoliv možností v rozhodování. Další
termín dokončení oznámil dodavatel na
8.12..2013..nikdo tomu už nevěří.
3.12.2013 Obec Dobříň opět vyzývá
dodavatele k intenzivní práci na dokončení
stavby!
Předložený harmonogram (Zápis z kontrolní
prohlídky akce „MŠ Dobříň“ konaného
28.11.2013.) není plněn v oznámených
termínech ke dni 3.12.2013 v těchto bodech,
které ohrožují dokončení stavby:
 fasáda, chybné dodání odstínu barvy
 záklop SDK včetně rastru světlík,
chybná páska a folie
 herna broušení a výmalby SDK
 palubky štítová stěna
 terénní úpravy
 žlábek štítová okna
 vnitřní vzpěry - chybná montáž,
svorníky, zapuštění matic
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10.12.2013 Naplánovaná přejímka díla MŠ na
13.12.2013. Z obavy, zda veškeré práce byly
provedeny řádně, bude provedena zkouška
termovizí z důvodů podezření úniku tepla.
13.12.2013 proběhlo převzetí stavby se všemi
závadami a nedodělky. Mimo běžné závady,
které se objevují při každé stavbě, došlo
k vážným závadám, které objevila až
termovize. Jsou to zejména špatně provedené
izolace střechy, parotěsných zábran. Tyto
závady si vyžádají ještě opravy, které potrvají
až do konce prázdnin, s využitím zavření MŠ o
prázdninách.

Všichni dobře víte, čím jsme si
museli projít. Zopakuji a informuji,
pro ty, kteří neměli možnost
nahlédnout blíž.
1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

K výběrovému řízení se přihlásilo žalostně
málo dodavatelů. Představy byly desítky
…skutečnost …..
Dodavatel velmi podcenil náročnost
stavby a z našeho hlediska neodborně
provedl nabídkový rozpočet, do kterého se
pak nemohl vejít.
Velkou tragédii byla skutečnost, že pan
Arch. Jiří Střítecký zemřel a vzal si sebou
mnoho důležitých údajů. To se také
projevilo v projektové dokumentaci, ve
které chybělo mnoho detailů.
Během stavby technický dozor investora
zastavil
stavbu
v podezření
chybně
navržených statických konstrukcí a statika
krovu musela být přepracována, což
způsobilo měsíční skluz ve výstavbě.
Velkým otazníkem a zamyšlením je
skutečnost, že dodavatel vystřídal na stavbě
celkem pět stavbyvedoucích!! Toto se
odrazilo v katastrofální organizaci práce.
Dodavatel nebyl technicky zdatný
zvládnout složitost stavby najatými
subdodávkami
řemesel,
zejména
zednických,
tesařských
a
sádrokartonářských. Jednotlivé party se na
stavbě střídaly jedna za druhou a jeden
nevěděl, co udělal druhý nebo
parta
předcházející. Jedna parta za druhou
krachovala, některé dokonce do insolvence.

Dodavatel na stavbě naprosto nezvládl
pořádek a o bezpečnosti práce svých lidí se
nedá ani mluvit.
8.) Když už se na stavbě nedalo chodit pro
odpady, odpadky a nepořádek, požádal
jsem naše občany - muže a jednorázově
jsme uklidili stavbu. Přestože den předem
byla zábava a všichni šli pozdě spát, ráno
v sedm hodin přišli, snad všichni. Bylo jich
více než třicet a jedna žena. Chlapi,
kamarádi, sousedé, neskutečné díky!!
Když jsem Vás všechny viděl, málem mi
vyhrkly slzy …takové máme občany, na
které jsem nesmírně hrdý. Naložili jsme
jednu Tatru a jeden kontejner. Vše ručně.
Myslel jsem si, že naše vstřícnost probudí
větší zájem dodavatele…. Nestalo se tak.
9.) Koordinace jednotlivých prací docházela
do takových absurdit, že zedník štukoval
zdivo a nad hlavou neměl střechu.
Architekt výzdoby interiéru zdobil stěny a
nad hlavou si držel deštník, stále nebyla
střecha.
10.) Když už bylo na stavbě zařízení za
statisíce a dodavatel nechal stavbu bez
dozoru a začaly se ztrácet naše věci i
materiál. (nezamknuté sklady, otevřená
kuchyně, kotelna nezabezpečená) Museli
jsme
přistoupit
k vlastní
ochraně.
Zaznamenali jsme 9x napadení stavby
v nočních hodinách. Pravda je, že jsme
hlídat nemuseli, ale může se stát, že
dodavatel bude tak rozkraden, že se mu
nevyplatí ani stavba dokončit…stavba se
potom zastaví …a můžeme se soudit…času
bude dost a co děti, kdy nastoupí?
11.) Provoz mateřské školy měl být zahájen
1.9.2013. K tomu účelu je povinností
provést výběrové řízení na ředitelku. To se
také stalo, včetně učitelky. Do konce roku
však musely přečkat bez dětí za prostředky
naší obce na našem úřadě…. a naše děti
doma…
7.)

Stavba mateřské školy je velmi atraktivní a
budí pozornost kolemjdoucích. Přes všechny
potíže, kterými jsme museli projít, projekt
dosáhl svého cíle. Své postavení si však musí
vydobýt, jako každá stavba, která se svojí
architekturou vymyká svému okolí. Tak tomu
bude i s naší MŠ. Budou kolemjdoucí, kteří ji
budou obdivovat a setkáme se i s názorem, že

5

mohla být úplně jiná. Oba názory je nutno
respektovat.

Pohled architekta:
Kompozice a geometrie stavby:
Kompozice střechy a její geometrie je ve své
základní podobě tvořena rotací čtyřúhelníku
okolo křivočaré osy. Výsledná plocha střechy
je složena z dvojice zborcených ploch. Ve své
půdorysné figuře jde o obdélníkový půdorys.

Kontextuální koncept stavby
Stavba je zasazena do kontextu okolní, vesměs
lidové architektury. Abstraktně tedy vychází
z klasického řešení vesnického domku se
sedlovou střechou. Stejně tak je pracováno
s proporcemi otvorů a jejich umístění na delší
strany fasády.

Zapojení do místa a prostředí
Rustikální prvky na fasádě a figurální motivy
sochařské výzdoby odkazují na zdobnost
tradiční lidové architektury. Stavba vyrůstá ze
země
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Materiálový koncept
Jsou používány přírodní materiály, dřevo a
keramické zdivo. Plechová střešní krytina je
ručně řemeslně zpracována. Atypický tvar
dřevěných konstrukcí vyžaduje individuální a
osobité řešení jednotlivých detailů a spojů.
Ing. Arch. Pavel Kvintus

Povodeň červen 2013
- 2.6.2013 byl vyhlášen nouzový stav
a 3. stupeň povodňové aktivity
- 3.6.2013 byla v obci provedena evakuace
32 obyvatel
- zatopeno 7 domů v obytné části, byla
posouzena statika domů Ing. Miloslavem
Tůmou, dále byly zatopeny sklepy v ulici
Labská, Zahradní, Roudnická, Pod Kanálem,
V Zátiší
- z majetku obce byla do výše 30 cm zatopena
hasičská zbrojnice, sklepy bytového domu
V Zátiší, komunikace, chodníky, došlo ke
znečištění kanalizace.
Čerpání finančních prostředků na odstraňování
škod po povodni v obci
- na odstraňování prvotních škod po povodni
byla čerpána částka ve výši 727.401 Kč, tyto
prostředky byly využity zejména na nákup
ochranných a desinfekčních prostředků, nákup
odvlhčovačů, elektrorevize, statické posouzení
domů, čištění studní, rozborů vody, čištění
kanalizace, úklid veřejného prostranství, nákup
elektrocentrály a vysokotlakého čističe.
Finanční prostředky poskytnuté na obnovu
majetku postiženým občanům, které byly
rozděleny pro postižené povodní:
- Krajský úřad poskytl dotaci ve výši 100 000,Kč na odstraňování povodňových škod na
majetku občanů, tato částka byla rozdělena
mezi postižené
- město Nový Bor poskytlo částku 75.935,45
Kč na obnovu majetku občanů, tato částka byla
rozdělena mezi postižené
- Ministerstvo místního rozvoje poskytlo
občanům dotaci ve výši 30.000,-Kč na bytovou
jednotku občanům, jejichž domácnost byla
zatopena v obytné části domu. Celkem tuto
dotaci čerpalo 8 domácností.
Šárka Mrázková

Pánové, Velké díky!!
Opět nám nastaly starosti, když udeřila vlna
záplav. Moc jsme se všichni báli. Zažili jsme v
roce 2002 vodu, která se nám dostala do domů.
Nikdy jsem si nepomyslela, že k nám přijde
takový živel. Letos nebýt našich mužských z
naší Zahradní ulice, tak by se živel dostal opět
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kanalizací do našich domů. Proto bych chtěla
moc poděkovat V. Dýrynkovi, K. Čulíkovi,
P. Jenešovi, M. Kouřilovi ml. a J. Honkovi.
Zároveň poděkování J. Vronskému a Honkům,
od kterých se mohla odebírat elektřina na
čerpadla. A nesmím zapomenout na obecní
úřad, který se s námi vyrovnal za odebranou
energii. Moc děkujeme
M. Dýrynková
Chtěla bych také moc popřát mému manželovi
a Karlu Čulíkovi k 60-tým narozeninám. Moc
pevné zdraví.

Poděkování hasičům z ČEPRO a.s. Hněvice
(do novin ČEPRO NOVINY 7.8.2013)
Chtěl bych touto cestou poděkovat a podat
ruku hasičům z HZSP ČEPRO a.s. Hněvice
středisko 4 sever, za pomoc při likvidaci
následků podvodně na řece Labi 2013 v obci
Dobříň u Roudnice nad Labem.
Kdo zažil takovou pohromu, dovede si
představit, o co jde. Jen málo přiblížím
ostatním. Velká voda přinese spoustu bláta,
nečistot chemických, i biologických. Přinese i
velké předměty, jako je dřevo, větvě, různé
plovoucí odpady od PET lahví po maringotky.
To vše se dostane takřka všude, na silnice,
chodníky, zelené plochy a co je nejhorší, také
do obytných částí domů a dvorků, garáží i
sklepů. Kam šlápnete, všude je bláto a přitom
ještě stále vydatně prší, (vysoká hladina
povodně se držela velmi dlouho). Ve chvíli,
kdy se začne voda vracet do původního
koryta, uvidíte tu zkázu. V prohlubních
zůstává voda týdny dlouho, a tak je dána
příležitost i komárům, kteří v milionech útočí
na vše živé v nesnesitelném zápachu hnijících
odpadů těchto lagun. Bez repelentu neprojdete
v postižené oblasti.
V první den, po poklesu vody, ještě za mokra,
se snažíme vše z postižených ploch odstranit.
Zde je právě chvíle pro velké a upřímné
poděkování hasičům z ČEPRA, kteří pomocí
zásahového vozu AXOR CAS32 provedli
tento úklid. Přijeli jednou, podruhé i potřetí,
tak jak voda ustupovala zpět do koryta řeky
Labe. Hned po úklidu veřejných ploch hasiči
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provedli očištění všech zaplavených obytných
domů, a tak otevřeli cestu sluníčku a pilným
rukám majitelů i pomocníků, kteří mohli
následně, účinně a rychle pokračovat
v opravách domů. Děkuji všem, kteří umožnili
výjezd tohoto vozu, panu Bednářovi, panu
Platilovi. Ani nevíte, jak se rychle vrací dobrá
nálada do obce, když můžete opět vstoupit na
čisté plochy, které ještě navíc voní dezinfekcí.
Díky takové péči jsme nezaznamenali žádné
infekce, ani onemocnění. Můžete se přijít
podívat, jak účinná byla vaše pomoc.
Přeji všem pracovníkům ČEPRO a.s. mnoho
pracovních úspěchů.
Miroslav Kvintus
starosta obce Dobříň

Pomohli jste tomu nejmenšímu.
(do novin Český Zápas 5.8.2013)

Naše obec Dobříň, leží na břehu řeky Labe,
poblíže města Roudnice nad Labem. Máme
550 obyvatel a 200 domů. I my jsme byli
postižení povodní 2013, která svým rozsahem,
byla o něco málo menší, než v roce 2002. Ve
srovnání s ostatními obcemi a městy, kde si
vodní živel vyzkoušel opravdu co umí, jsme
patřili mezi vesničky s menším postižením.
Nepsalo se o nás v novinách, filmové štáby
vždy spěchaly tam, kde se „něco“ děje….a tak
mimo základní pomoci od státu (děkujeme za
ni velmi), to vypadalo tak, že v tom zůstaneme
sami. Mezi těmi, kteří nám pomohli, byla i
Náboženská obec Církve československé
husitské v Novém Boru, městské části
Arnultovice. Před několika dny se ozval
telefon, paní farářky Mgr. Elišky Raymanové
se sdělením, že sledují události v naší obci ze
zpráv města Nový Bor, a že nám chtějí také
pomoci. Prostřednictvím benefičního koncertu
uspořádali sbírku, kde vybrali 3000 korun ….a
že nám je posílají. Co k tomu dodat. V příloze
ještě přišel dopis v jehož závěru nám paní
farářka přeje hodně sil a Boží požehnání při
obnově naší obce. Po pravdě řečeno, takových
milých dopisů s tímto koncem nám moc
nechodí. Držím v ruce dopis od paní farářky a
před očima mi běží příběh chudé vdovy, která
před chrámem vhodila do pokladničky jeden
malý peníz. Tak málo. Možná dala vše, co
měla a se sklopenou hlavou zmizela v davu.

Ostatní dali mnohem více a byli hodně vidět.
Mistr a učitel Ježíš, ji označil za největšího
sponzora chrámu. V čem záleží velikost daru?
V jeho výši nebo v tom požehnání? Vždy
každému říkám: „i pouhá dvacetikoruna
darovaná s upřímností tomu nejmenšímu,
přinese tisícerý užitek, než velkolepé dary
panu ministrovi.“ S obdrženými prostředky
z Arnultovic seznámím zastupitelstvo naší
obce i všechny naše občany. Chtěl bych, tak
jak bylo přáno, je přidat na hromádku na
novou evakuační silnici pro postižené. Při
povodni velká voda uzavře přístup do ulice
Pod Javorem. Obyvatelé se dostanou do pasti,
nemají kudy utéci, než na lodičkách,
gumových člunech a dokonce kánoích. Tato
evakuace je docela náročná, zejména při
stěhování nábytku a vybavení domů. Střádáme
prostředky na opravu evakuační cesty, která
by umožnila opuštění domů druhou stranou po
suchu.
Chtěl bych poděkovat nejen paní farářce, ale
všem, kteří před „chrámem, před koncertem
houslistky
Mgr.
Jany
Herajnové
v Arnultovicích “ vhodili pro nás do kasičky
svou dvacetikorunu. Patří mezi naše největší
sponzory.
S úctou Miroslav Kvintus, starosta obce
Dobříň

Co obec Dobříň spojuje
s městem Nový Bor
(Do novin Novoborský měsíčník 8.8.2013)
Jsem starostou malé obce na břehu řeky Labe
v Dobříni u Roudnice nad Labem, kterému
město Nový Bor pomohlo překonat následky
povodní na Labi 2013.
V červnu tohoto ruku proběhly v Novém Boru
Sklářské slavnosti, při kterých město Nový
Bor uspořádalo sbírku ve prospěch naší obce
postižené povodní 2013, včetně sbírky
materiální pomoci. Neměl jsem možnost být u
předání těchto darů, naši obec zastoupila
místostarostka paní Mrázková. Několikrát
jsem však mluvil telefonem s Vaší paní
místostarostkou Ing.Silnou-úžasný a velmi
milý rozhovor. Nemohl jsem pochopit, jak si
na nás někdo mohl vzpomenout. Někdo
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daleko od nás se rozhodl nám pomoci. Nebyli
jsme mediálně prezentování a nepatřili jsme
k nejvíce postiženým obcím. Pořád mi tato
myšlenka sedí v hlavě. Přemýšlím, co vše mne
i naši obec spojuje s Novým Borem. Jednou mi
lékař ošetřil zub, když jsme byli na dovolené
v Krkonoších. Nejbližší byl v Novém Boru.
V rámci mého zaměstnání jsem se podílel na
rekonstrukcích a nástavbách panelových domů
v Novém Boru. Na dovolené na lyžích jsem se
setkal s jedním Vaším zastupitelem, který nám
daroval nádherné novoborské sklo. Dodnes
z toho poháru piji při rodinných slavnostech.
Říkám tomu „starostův pohár“. Do Arnultovic
jezdíme každý rok do malé domácí sklárny pro
tyto novoborské poháry lesního skla, které
potom jako poháry cti, při největší slavnosti,
při vánočním koncertu, předáváme našim
občanům za pomoc a službu prokázanou svým
spoluobčanům. Paní farářka československé
církve husitské uspořádala koncert a výtěžek
poslala do Dobříně.. úžasný
křesťanský
projev, mohla si opravit kus kostela…..
Základní škola U lesa vybrala 15 367 Kč.
Mohl pan ředitel Mgr. Jindřich Novák
objednat autobus a jet s dětmi třeba někam na
výlet…., on si však vzpomněl na nás…..
Humanitární organizace ADRA, pastor pan
Matoušek, jedná s novoborskou radnicí
Nového Boru a vybírají, jako cílovou obec
pomoci, obec Dobříň. Náš rodák z Dobříně,
český básník Josef Hora si oblíbil ještě před
válkou Nový Bor a život novoborských sklářů
ovlivnil texty jeho nádherných básní. Není
těch náhod trochu moc? Není, tam kde bydlí
hodní lidé, to není náhoda. Oni jsou prostě
takoví. Mohli jste si koupit za ty peníze cokoli.
V takovém velkém městě je vždy co platit a
nikdy není peněz dost. Celé akci dal nesmírnou
důstojnost a váhu pan starosta Nového Boru
Mgr. Jaromír Dvořák, při osobním předání
daru ….a co už vůbec nemohu pochopit,…
dočítám se z tisku, že přijel a osobně se
zúčastnil Váš pan hejtman libereckého kraje
pan Martin Půta. Taky máme své hejtmany.
Modré, oranžové, červené, ale nikdy jsme je
neviděli. Váš hejtman přijel za námi a mluvil
z podia o důležitosti pomoci právě těm
nejmenším. Úžasné.
Chtěl bych Vám všem poděkovat a
prostřednictvím Novoborského měsíčníku
podat ruku, zejména těm nejmenším, kteří

přispěli třeba dvacetikorunou, dětem ve škole,
občanům věřícím, učitelům, podnikatelům i
živnostníkům, úředníkům městského úřadu
vedoucím pracovníkům, na jejichž ramenou
leží tíha zodpovědnosti za město Nový Bor,
panu starostovi i hejtmanovi, jednotlivým
občanům, které potkáváme v ulicích - díky.
S úctou Miroslav Kvintus
starosta obce Dobříň

Obec Dobříň Vám velmi děkuje
(do

Zpravodaje obce Dambořice-zima )

Nechtěl jsem věřit vlastním uším, když se
v telefonu ozval hlas pana starosty Josefa
Kratochvíla, starosty obce Dambořice, který
mi sdělil, že zastupitelé obce Dambořice se
rozhodli nám pomoci s likvidací následků
povodně 2013. Přiznám se, že mi po chvíli
hovoru, začal drhnout hlas dojetím…. Hledám
na internetu, kde se obec Dambořice nachází.
Ano, kousek od Kyjova. Zjišťuji si základní
informace a zároveň obdivuji…..máte krásnou
obec.
Pokládám telefon a v hlavě mi tento
hovor stále doznívá. Obec na jihu Moravy, tak
daleko, daleko od nás….mají jistě své
problémy co řešit nyní, co potom… a oni si
vyhledali docela malou obec Dobříň v českém
Polabí a rozhodli se nám pomoci. V dnešní
době, kdy z tisku a medií jsme zaplavováni
zprávami, jak jeden druhého okrade, nešetří
přitom důchodce, invalidy, rozbijí hroby, …na
své milióny jim nestačí peněženky, ale
pořizují si krabice od bot…se najde někdo,
kdo jde jinou cestou. To je něco úžasného.
Nezáleží na velikosti daru, záleží na
rozhodnutí někomu pomoci.
Naše obec Dobříň, leží na břehu řeky Labe,
poblíže města Roudnice nad Labem, nedaleko
hory Říp, rodiště českého básníka Josefa
Hory. Máme 550 obyvatel a 200 domů. I my
jsme byli postižení povodní 2013, která svým
rozsahem, byla o něco málo menší, než v roce
2002. Ve srovnání s ostatními obcemi a městy,
kde si vodní živel vyzkoušel opravdu, co umí,
jsme patřili mezi vesničky s menším
postižením. Nepsalo se o nás v novinách,
filmové štáby vždy spěchaly tam, kde se
„něco“ děje…., a tak mimo základní pomoci
od státu (děkujeme za ni velmi) to vypadalo
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tak, že v tom zůstaneme sami. Mezi těmi, kteří
nám pomohli, jste byli Vy, obec a občané z
Dambořic.
Prostředky, které jsme od Vás dostali,
chceme přidat na hromádku finančních
prostředků na obnovu evakuační silnice pro
postižené. Při povodni velká voda uzavře
přístup do ulice Pod Javorem. Obyvatelé se
dostanou do pasti, nemají kudy utéci, než na
lodičkách, gumových člunech a dokonce
kánoích. Tato evakuace je docela náročná,
zejména při stěhování nábytku a vybavení
domů.
V současné době máme již dokumentaci na
tuto opravu hotovou a vyřizujeme potřebná
povolení k zahájení prací na jaře 2014.
Za několik málo dnů budeme slavit vánoční
svátky, je to příležitost, kdy si při všedním
shonu najdeme čas jeden na druhého. Při této
slavnostní příležitosti Vám ještě jednou na
dálku děkuji. Podávám ruku všem občanům z
Dambořic, zastupitelům obce i panu starostovi.
S úctou Miroslav Kvintus, starosta obce
Dobříň

Rok 2014, mých velkých změn
Naše noviny mají občas skluz, a tak některé
články již podepisuji jako občan. Možná bude
jindy příležitost odpovědět na všechny otázky
proč, ale nyní jen v bodech. Rozhodl jsem se
nepodat kandidátní listinu do letošních voleb.
Přestoupil jsem do nové práce a částečně
utlumil práci projektanta v energetice. Z těch
smutných je to, že jsme se rozloučili s naší
maminkou ve věku 90 let a z těch veselých,
narodila se nám další vnučka Sára. K tomu
všemu ještě dokončit čtyři velké obecní
stavby, každá téměř za milion korun. Také
jsme se rozhodli s manželkou hledat nové
bydlení v menším a skromnějším domku. To
vše není málo. Když se vše semele během pár
měsíců. Je toho hodně.
Společně s Vámi a za Vaši pomoci mi bylo
umožněno být ve službě našim občanům 25
let. Za to velké a pokorné díky. Děkuji, za
Vaši podporu a pochopení pro moje nápady.
Zejména ty projekty, které se vymykaly
všednosti. Nemohl jsem se asi zavděčit všem
a tak přijměte moji velkou omluvu. Mohlo to
být špatně volené slovo, špatně napsané

rozhodnutí, blbá nálada…. Pokud je něco co je
třeba vyřešit osobně, rád přijdu a pokusím se
vše napravit. Já sám nemám proti nikomu nic,
spíše naopak.
Za jednu věc bych Vám za sebe a za celou
naši rodinu chtěl velmi poděkovat. Vám všem,
kteří jste se přišli rozloučit s Annou
Kvintusovou, naší maminkou. Je to obrovská
podpora pro pozůstalé, že ani netušíte. Vidět
všechny sousedy, přátele naší rodiny i ty, o
kterých bych ani netušil, jak blízko k ní měli.
Dožila se požehnaných 90 let a my se jen
můžeme radovat z toho, že tak dlouho nám
bylo dopřáno s ní být.

neměl. Má dobrý vztah k lidem, a to je dobře.
Předností Šárky je velmi dobré zázemí vlastní
rodiny, jak rodiče, sourozenci s rodinami tak i
děti. Co bych ji popřál, hodně moudrosti ve
správě věcí obecných, neboť naše obec je již
velké těleso, které je nutné udržet v chodu.
Vás všechny občany bych chtěl poprosit, mějte
ji rádi, pomáhejte ji, ona Vás bude hájit a starat
se o Vás, tak jak to dovede nejlépe. Také je
jenom žena, má také svoji rodinu a tak ji
dopřejte nějaký čas na úspěšný rozjezd. Je to
v zájmu nás všech. Já se jí do toho nebudu
plést, ale rád budu poblíž, když bude třeba.
Jsem přesvědčen, že Šárka bude hájit zájmy
obce tak, jak bude umět nejlépe.

Miroslav Kvintus

Je po volbách…..
Přál bych si, aby naše obec pokračovala ve
svém vývoji. Všichni kandidáti, kteří získali
Vaši důvěru mají svoji vizi, čím by chtěli být
prospěšní naší obci. Všechny jednotlivé
programy kandidátů jsou velmi užitečné. Od
péče o děti, seniory, výstavbu, ekonomiku,
bezpečnost a mezilidské vztahy. S novými
lidmi bude však vše trochu jinak a to je dobře.
I nejlepší jídlo se jednou přejí a rádi
ochutnáme jiné.
Co bych popřál našemu novému vedení obce.
Popřál jsem jim to již osobně a upozornil i na
věci, na které by si měli dávat pozor.
Šárce Mrázkové, nové starostce obce:
S Šárkou jsem spolupracoval dlouhé roky.
Dokázala se odlepit ode dna, které ji připravila
změna ekonomické situace po roce 1989.
Svoji pílí a pracovitostí se dokázala postavit
na vlastní nohy ku prospěchu své rodiny a
obce. K jejím přednostem patří zejména péče
o naše děti v obci, což dokazuje i její
úspěšnost ve výchově svých synů Milana a
Aleše. Na takové chlapce, vlastně již táty od
rodin, může být pyšná nejen ona, ale i naše
obec. K jejím zásluhám také patří i
nastartování programu ve třídění odpadu.
Musím uznat, naučil jsem se to od ní. Při
živelných pohromách úspěšně zvládala
rozdělování pomoci pro postižené, což byla
někdy nevděčná práce. Ráda za mě chodila na
různé srazy starostů, to já jsem moc rád
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Jardovi Gabrielovi, zástupci starosty.
S Jardou Gabrielem jsem taktéž spolupracoval
dlouhé roky. Jarda je tělem i duší elektrikář.
Jeho děda byl elektrikář, táta elektrikář, a ptal
jsem se čím bude malý Jára …no snad taky,
jak jinak. Jarda vyniká svojí všestranností.
Umí
udělat a opravit vše, na co si
vzpomenete. Ovládá snad všechna řemesla.
Jarda byl a je naše technické zázemí, jak
s multikárou, tak hydraulickým zvedákem či
plošinou. Není obecní akce, kde by Jarda
nebyl, nebo si nevěděl rady. Dokázal ochotně
vyhovět, i když se musel uvolnit na chvíli
z práce. Co bych Jardovi popřál do nového
postavení ve vedení obce. Předně, dodělej svůj
dům. Říká:“mám to příští rok v plánu…“
Jinak Jarda přesně chápe jak organizovat naši
infrastrukturu a byl mi velkým podpůrcem.
Nemám naprosto strach, že by se naše obecní
rozvody neb majetek, dostaly do špatných
rukou. Jarda bude taktéž dobře hájit zájmy
obce.
-mkV listopadu jsme se rozloučili na malém
posezení v hasičárně se starým zastupitelstvem
a s rodinnými partnery a zaměstnanci obce.
Správa věcí obecných je svěřena novému
zastupitelstvu, obměněnému o tři nové
zastupitele. Rozloučili jsme se s Ludmilou
Novákovou a Pavlem Machulkou. Na práci
s Lídou budu vzpomínat, kterak jsme spolu
přednášeli Horovy básně, nebo jak jsme se
oblékli do obleků básníka Josefa Hory a paní
Horové….nebo řešili sociální problémy v obci.
Pavel stál častokrát za vším, co mělo něco

společného s hudbou, zábavou a sportem.
Vzpomínám na volejbalové turnaje. Děkuji ti
Lído a Pavle za Vaši práci.
Obec je předána novému vedení, dovoluji si
říci bez dluhů a skupin proti sobě bojujících,
ale jako jeden celek. To je velký poklad.
Druhý poklad tvoří naše bankovní konto, které
po stavbě mateřské školy a letošních pěti
stavbách činí více než 13mil. korun, což
zastupitelstvu umožní sestavit na rok 2015
přebytkový rozpočet. Jsou to naše společné
peníze čestné a poctivé. My občané se jen
budeme ptát, co krásného pro nás nové vedení
zrealizuje.
-mk-

Dovolil jsem si sepsat, co vše je nutno
z mého hlediska v obci realizovat,
vybudovat nebo opravit. Záleží na
prioritách, které sestaví zastupitelé,
nebo vymyslí něco úplně jiného.
Tak třeba:
**Čistírna odpadních vod, obnovit inženýrink
stavby a připravit na výběr dodavatele.
**Projekt na nový chodník ke hřbitovu je
hotov, chybí dokončit inženýrink a připravit
výběr dodavatele.
**Projektová příprava na přívod el. energie
na hřbitov a provést zabezpečení hřbitova.
**Oprava cestiček na hřbitově – nový mlatový
povrch. Stávající již silně prorůstá travou.
**Opravit silniční můstek u vily. Zpevnění
stěn.
**Oprava koryta vodoteče Dobříňský potok u
podjezdu pod tratí.
**Uklizení depa za novými RD směrem ke
Glazuře. Srovnání zbylé zeminy a připravit
dětem kopec na sáňkování.
**Oprava veřejného osvětlení chodníku ke
Glazuře.
**Výměna osvětlovacích těles
v ulici
K Přívozu a doplnění vynechaných svítidel u
nových RD.
**Oprava vybledlých dopravních značek a
obnova silničních přechodů. Instalace nových
značek dej přednost v jízdě ul. Krajní. Nové
výstražné značky v trasách, kde chodí děti
z MŠ na procházku.
**Vyčištění okapů obecních domů č.p. 13,
139, 55.
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**Zakoupení kotce pro odchyt toulavých psů.
**Projekt na vytápění hasičárny a propojení na
tepelné čerpadlo MŠ.
**Výměna povrchu tenis, volejbal, nohejbal na
dětském hřišti.
**Nátěr sloupků oplocení na dětském hřišti.
**Výměna pletiva a sítě na kopací stěně na
dětském hřišti.
**Oprava parkoviště u dětského hřiště.
**Vymalování čekárny na návsi.
**Oprava sedlého dláždění kolem čekárny na
návsi.
**Generální oprava chodníku v ul. Račická
v obou směrech.
**Dokončení osvětlení v nové části ul. Pod
Javorem.
**Péče a dohled nad obecními lesy.
**Uzavření nájemních smluv na obecní
pozemky.
**Dokončení
vybavení
zahrady
MŠ,
pískoviště, vodní svět, skluzavky, prolézačka,
proutěný tunel, terasa, sukulenty, trubkový
telefon, stojan na kola.
**Zabezpečení vchodů do MŠ – okapy ve
stylu budovy.
**Kamerový systém pro střed obce.
**Výkup pozemků od ČD.
**Údržba silnice Kalešov, odstranění náletů
v krajnici.
**Výsadba nových stromů za dožilé a suché.
**Informační
stanoviště
pro
turisty,
s pamětními razítky obce (Josef Hora, znak
obce), které jsou již vyrobeny.
**Údržba veškeré zeleně v obci.
**Zabezpečení střechy sušárny chmele proti
zatékání.
**Projektová příprava pro územní řízení na
nové lokality rodinných domů, u trati a ul.
Krajní.
**Oprava střechy a fasády obecního úřadu.
Miroslav Kvintus


Zveme všechny na 13. Vánoční
koncert, který se koná: 23.12.2014
v Zátiší od 17.00. Zpívá celá Dobříň.
Nezapomeňte se teple obléknout! Teplé
boty, rukavice a šálu!

