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PF 2015
Co bych popřála do nového roku ? teď to
trochu odlehčím, problémů a starostí máme
každý určitě dost. Nečekejte ode mě nějaké
velkomyslné a nic neříkající projevy.
Letošní rok byl pro mě rokem velkých změn,
jak v osobním, tak pracovním životě. Během
jednoho týdne mě potkalo velké štěstí,
nevyhrála jsem v loterii, ale stala jsem se
dvojnásobnou babičkou Štěpánka a Vojtíška,
takže nám do rodiny přibyli další 2 chlapy.
Po komunálních volbách jsem se stala
starostkou, velmi si vážím podpory, která se
mi od Vás dostala a ráda bych touto cestou
poděkovala.
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23.12.2014
Co mě čeká jako starostku ? – budu muset
pracovat úplně stejně jako doposud, spíše ještě
víc a budu mít mnohem větší odpovědnost za
celou obec. V naší obci je nasazena velmi
vysoká laťka a nebude lehké ji udržet, čeká nás
ještě hodně práce, ale věřím, že společně to
zvládneme. Čeká nás výstavba čistírny
odpadních, je připraven projekt na chodník ke
hřbitovu a spoustu plánů co by se v obci dalo
a co je potřeba udělat.
A co čeká Vás ? budu se o Vás starat jako o
vlastní ….., ale to už myslím dlouho dělám.
Každý z nás se může podílet na chodu a
rozvoji obce např. tím, že třídí odpady, na
procházku se psem jde s pytlíkem a na cestě za
ním nezůstanou hromádky, když děti odejdou
ze zastávky a není po nich hromada papírků
na podlaze, nebo nevhodné obrázky na stěně
autobusové zastávky. Žijeme tu společně,
chraňme si náš majetek.
Nikdo z Vás určitě nepřehlédne, jak velký tým
lidí se stará o pořádek a zeleň v obci. Všichni
bereme zcela automaticky, že chodníky jsou
zametené, tráva posekaná, v pondělí někdo
sebere PET lahve a každou sobotu je otevřený
kontejner. Ráda bych jim touto cestou
poděkovala, bez nich by naše obec nebyla tak
čistá !
V obci je to jako v rodině, když jsou dobré
mezilidské vztahy dá se vše zvládnout. Máme
krásnou novou školku s výborným personálem,
velkou podporu z vašich řad, když děláme
dětské akce potřebujeme každou pomocnou
ruku, maminky a babičky nám napečou, někdo
se převlékne do kostýmu a jde do
pohádkového lesa, ani bez těchto pomocníků
by to nešlo!

Co popřát ? – do nového roku bych Vám tedy
popřála to, co není samozřejmé a nedá se
nikde koupit, hodně zdraví, spokojenosti a
rodinné pohody, nedělejme zbytečně problém
z toho co problémem není, všechno se dá řešit,
važme si toho, že máme jeden druhého a
mějme se rádi………..
Šárka Mrázková, starostka obce

neřešitelné. Mě osobně mrzí, že se rozhodl
odejít a určitě vím, že mě bude chodit v noci
strašit, až někde špatně zadláždíme chodník
!!!!!, nebo špatně natřeme fasádu, ale taky vím,
že pokud budeme potřebovat poradit a pomoci
,že nás v tom nenechá.
Děkujeme Míro…
Šárka Mrázková

Jak plynul čas v naší obci

….vešla do zasedací místnosti obecního úřadu,
v letních puntíkovaných šatech, malinko
vylekanýma očima, avšak plných sluníčka a
milého pohledu na nás všechny,…. i na ty
inspektorky s vážnou tváří, sedící kolem
velkého stolu, připravené pustit se do
protivníka, pokládáním záludných otázek. Ano,
víte již o kom bude řeč. Je to naše paní
ředitelka, naší nové mateřské školy V Zátiší,
Dobříň paní

Ráda bych se ohlédla zpět za předešlými roky
a za prací, která byla v naší obci vykonána a
která se určitě nedá přehlédnout. Všichni
určitě už víte, že teď budu psát o práci našeho
starosty Miroslava Kvintuse, to starosta už
mu určitě nikdo neodpáře a 25 let jeho práce
pro obec je vidět doslova na každém kroku.
Samozřejmě i díky tomu, že se v předešlých
letech stavěli zejména komunikace a
chodníky, ale nejen to, opravil se Lihovarský
statek, zrekonstruoval obecní úřad, márnice
na hřbitově , hasičárna, hřiště, postavila se
mateřská školka.
S výčtem toho co se udělalo bych mohla asi
ještě dlouho pokračovat. Ne vždy to bylo tak
jednoduché jak to teď vypadá, zejména
výstavba mateřské školy nám dala hodně
zabrat.
Práce starosty samozřejmě není jen stavět,
důležité je vnímat i problémy ostatních, udržet
obec nerozhádanou pohromadě a to se určitě
podařilo.
Když vidím na ulici naše babičky s chodítky,
které jim zajistil, i to je práce starosty
……....
Já za sebe mohu za ty roky naší spolupráce
říct, aspoň tak to cítím já, že jsme byli dobrý
tým, každý jsme měli svoji kompetence, já
stála tvrdě nohama na zemi a Mirek měl
někdy trochu vzletné myšlenky, ale vzájemně
jsme se doplňovali a hodně jsem se od něj
naučila.. Samozřejmě bylo někdy hodně těžké
udržet se starostou jeho tempo, když mě
nadšeně líčil co vše by se dalo udělat a nejlépe
ihned, a mě se stůl prohýbal pod hromadou
nesmyslných tabulek, které bylo potřeba nutně
vyřídit a které nepovažoval za stejnou práci
jako třeba, když se staví chodník…! Vždy se
snažil, abychom se jako zastupitele, jeden
jako druhý, naučili vše co se týká vedení a
chodu obce a uměl poradit, nic nebylo
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Veronika Vápeníková
Co Vás vedlo k rozhodnutí přihlásit se do
konkurzu na místo ředitelky v naší nové
MŠ?
Když jsem se o konkurzu dozvěděla, vůbec
jsem nevěděla, zda to zkusit či nikoli. Jedno
JÁ, bylo plné obav z budoucnosti, zda opustit
své místo v MŠ Pohádka, co bude dál, když to
nevyjde. Zda to zvládnu, zkrátka, zda dokážu
překročit svůj stín. Druhé JÁ napovídalo.
Zkus to!
Měla jste nějakou podporu třeba z rodiny?
Měla. Byla to moje maminka, která již sice
nežije, ale ona by mi určitě řekla :“Zkus to“
Věděla, jsem že by měla velkou radost. Řekla
by mi :“Veroniko, vždyť máš již zkušenosti!
Nyní máš možnost si je sama vyzkoušet. Máš
možnost vyzkoušet si i svoji koncepci. Neboj
se ,
uspěješ před komisí , seznámíš se
s novými lidmi. Chybějící zkušenosti snadno
doplníš v novém krásném prostředí, které tě
samo bude inspirovat ve tvé práci. Máš
podporu od svého tatínka (ředitel ZŠ) a tvoji
synové ti také drží palce.
A jaký byl Váš dojem z komise?
Kdo jste byl před takovou komisí, kde se
jedná o Vašem budoucím životě, víte že to
není vůbec jednoduché. Neuspět znamená, že
cesta zpět už je dost obtížná. Snadno vás něco

rozhodí, co může zkazit dojem a způsobit
nezdar. Vzpomínám na první otázku:“ Kdo je
našim ministrem školství“. Tak tu jsem teda
nevěděla. A přece to vyšlo. …. a těch ministrů
se od té doby tolik změnilo…..
Možná je ještě brzo, ale přece jen by mě
zajímaly, Vaše pocity z odstupem jednoho
roku?
Překročila jsem svůj stín, obstála jsem před
komisí. Je to příjemný pocit. Radost z toho,
co jsem měla a mám něco v plánu. Radost
z toho, že mohu realizovat a rozšiřovat své
vědomosti a zkušenosti. Cítím nádherný pocit
v krásném prostředí, seznamuji se s milými
lidmi. Společně již s kolektivem zkoušíme
nové věci.
Mohu napsat co mi nyní říkáte, je to hezké.
Ano jistě, :Cítím se v Dobříni mezi Vámi moc
hezky, dovolte mi říci :“ jako doma“.
Maminka by měla ze mě radost.
Zmínila jste se o společné práci v kolektivu,
můžete nám jej trochu představit?
Ráda. Náš kolektiv je čtyřčlenný. Vzájemně se
podporujeme a mohu říci, že nám práce kvete
přímo pod rukama.
Když jsem byl ještě starostou, častokrát
jsem se Vás ptal, zda se Vám daří udržet
autoritu. Daří se, poslouchají Vás??
(úsměv)
..ale ano, myslím že mě respektují. Každý ví,
co má dělat a taky dohromady víme, že náš
zřizovatel ,obec Dobříň, je na svoji novou
školku náležitě hrdý a tak si nemůžeme
dovolit problémy tohoto typu.
Kdo vyrábí ty nádherné obrázky. Ty
ručičky v oknech, zvířátka panáčky….
To naše paní učitelka Miluška. Mnozí jste ji
již poznali, jak je nesmírně tvořivá a kreativní.
Jaké krásné obrázky umí vykreslit. Maluje
s neskutečnou lehkostí. Když začne s dětmi
pracovat, nenajde se jediné dítě, které by
nechtělo obrázek taky nakreslit. Díky ní a
šikovnosti dětí je naše školka jak galerie
výtvarných prací. Taky aby né, ta krásná
stavba nás inspiruje a vybízí k tvoření.
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A jak funguje kuchyně, která nás stála
nejen hodně peněz, ale i nemalé potíže
s úřady.
V kuchyni vládne paní kuchařka Jitka.
V žádné školce jsem se nesetkala s tím, že by
děti měly tak krásně nazdobené chlebíčky.
Občas se stává, že některé děti sundávají ty
nádherné zeleninové ozdoby, ona však je
znovu a ještě lépe nazdobí. Nebo jogurtové a
tvarohové misky jsou tak nádherné, jak
z cukrárny. A co teprve jak výborně peče. Na
každou příležitost něco dobrého nachystá. Já
také rada peču, ale kdybych byla na jejím
místu a měla péci v takové množství, nebudu
s tím za týden hotova. Budu od hlavy až k patě
od mouky a v kuchyni to bude vypadat jak na
bojišti. Ona to zvládá hravě, s úsměvem a ještě
uvaří knedlíky a svíčkovou. Jituška nám všem
pohladí bříška.
Má školka již vše, aby mohla dobře
fungovat i se zahradou.?
Zhruba má vše, i když technika jde kupředu a
stále je co zlepšovat. Třeba interaktivní tabule
pro děti by byla velmi vhodná pomůcka. Na
zahradu
máme slíbenou od zřizovatele
sekačku na nové trávníky. O zahradu a vůbec o
to aby byla školka útulná se stará Alenka.
Díky Alence je školka voňavá čistá a přímo
laskavá JAKO DOMOV. K tomu patří i její
každodenní úsměv, milá slůvka, milé přijetí a
otevřená náruč. Alenka doplňuje lístek
čtyřlístku štěstí.
Častokrát vidím, jak se Vám děti věší kolem
krku. Náš Tadeáš a Bertou nechtějí někdy
ani domů. Čím to je, že ty děti vás mají tak
rády?
Největším štěstím jsou děti. Jsou tím
nejdražším
co máme. Jejich úsměv
spokojenost jejich sdělená radost, bolístka,
jsou pro nás tou největší odměnou. Troufám si
říci, že jsou tak našimi vypůjčenými dětmi a
my jejich druhé nebo vypůjčené mamky.
Z pohledu pedagoga, jak chápete práci
s dětmi?
Myslím že je to nejzajímavější práce, která
nám byla svěřena. K nám přicházejí děti jak
nepopsaný list papíru , připravené získat
vědomosti a zkušenosti. Je na nás aby se cítily

ve školce dobře. Vědomosti jdou doplnit, i
později, ale zpětně získat pozitivní pocity a
zkušenosti nelze.
Máte nějaké
nového roku?

motto, nebo moudro do

Náš školní rok je jako copánek. Pro mnohé
začíná od září do září, u nás je to od ledna do
ledna. Přemýšlím, kolik kuliček jsme na něj
dokázali letos navléci…..
Děkuji za rozhovor Miroslav Kvintus

Třídění odpadů v naší obci
- PET lahve dáváme v pondělí sešlápnuté
v pytli před dům
- pokud je nosíte na stanoviště ke
kontejnerům, dejte je do modré popelnice
- ostatní plasty jako jsou kelímky od jogurtů,
igelitové sáčky a kanystry od pracích
prostředků dejte do žlutého kontejneru
- lahve a sklenice od zavařenin dáváme do
zeleného kontejneru
- stále ještě není samozřejmé dávat papír do
modrého kontejneru, spousta z Vás dává
letáky v krabici do popelnice
- velké krabice dávejte ke stodole a naši
pracovníci je uklidí do stodoly
- elektroodpad jako počítače, tiskárny,
žehličky můžete odevzdat do sběrného boxu
na obecním úřadě ( nepatří sem televize)
- bioodpad můžete odevzdat na stanovišti u
paní
Barcíkové
do
velkoobjemového
kontejneru
- do velkoobjemového kontejneru na
komunální odpad nepatří suť, papíry a plasty
Nevyhazujme zbytečně peníze a třiďme
odpady !!!
Šárka Mrázková

Školka :
V polovině září mě oslovil starosta
obce s tím, že stavba školky již značně
pokročila a firma jež stavbu provádí nemá
zájem jí sama od sebe zabezpečit. Vzhledem
k velkému
množství
volně
loženého
stavebního materiálu, jak uvnitř stavby, tak
vně přímo v Zátiší, jsme dospěli k závěru že je
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tak říkajíc za „5 minut 12“ s tím něco udělat.
Vzápětí jsem oslovil několik občanů v
rámci obce, zda by se chtěli podílet na ostraze
této stavby a to v nočních hodinách. U většiny
oslovených jsem získal vstřícnou odpověď za
což jim děkuji, neboť odvedli 100%
odpovědnou práci a to někdy až v nelidských
podmínkách, za deště, větru a mrazu, přičemž
se nám za tu dobu ze stavby neztratil ani ten
pověstný „šroubek“. O to smutnější je fakt, že
v průběhu několika dnů v denní době za
provozu stavby, někdo ze zaměstnanců odcizil
část vybavení do kuchyně a to (mikrovlnou
troubu, kráječ a dávkovače mýdla), které byly
umístěny ve spodní části hasičárny, do které
měli dělníci volný přístup.
Tyto řádky píši těsně před plánovanou
kolaudací stavby, tak doufám, že vše bude
pokračovat bez problémů a bez ztráty onoho
pověstného „šroubečku“.
Co se týče samotného průběhu ostrahy,
postupem času se ukázalo, že bez tohoto
opatření by byly škody způsobené krádežemi
ze stavby velmi značné. Možná, že to dost
občanů obce překvapí, ale v průběhu nočních
hodin probíhá v obci velmi čilý ruch ze strany
ne zrovna vítaných osob, což potvrzuje
skutečnost, že konkrétně v okolí stavby bylo
zaznamenáno celkem 9x pohyb podezřelých
vozidel, jejichž osádky si vysloveně tipovali
okolí a o kladném vztahu k obci proto nemůže
být ani řeč, nehledě na to, že se jednalo o dobu
mezi 22.00 hod. až 03.00 hod. Z toho došlo 2x
k fyzickému kontaktu s ostrahou, kdy se
podezřelé osoby přímo pokoušeli dostat do
objektu stavby. Po krátké lekci slušného
chování velice rychle pochopili, že tady noční
„prodej stavebnin nefunguje“.
M. Burian

Psi :
Opět
se vrátím
k již
několikrát
opakovanému
tématu,
pohyb
volně
pobíhajících psů na veřejném prostranství bez
dohledu majitele. Pořád se mi tak nějak nedaří
pochopit skutečnost, že cca 95% majitelů psů
v obci je schopno bez problémů si své psy
zajistit tak, aby neznečišťovali veřejné
prostranství,
neobtěžovali
poštěkáváním,
očucháváním nákupních tašek a dětských
kočárků a hlavně znečišťováním fasád domů,
což je asi nejnepříjemnější překvapení, když

vyjdete ze dveří a div nešlápnete do psího
exkrementu, o mapách na fasádách nemluvě.
To, že pes může nečekaně vyběhnout ze dveří
nebo z otevřených vrat při parkování vozidla,
to se může stát každému a pokud se vzápětí
vrátí zpět asi s tím nikdo nebude mít žádný
problém, ale pokud se toto stává každodenním
rituálem,že se pes potlouká celý den po obci,
těžko hledat relevantní omluvu. Bohužel jsou
to stále stejní psi, nebudu jmenovat přímo
majitele, myslím, že se každý dovtípí, ale
zmíním popis čtyřnohých „recidivistů“. Takže
první z trojice kříženec knírač stř. „pepř a
sůl“, kříženec jezevčíka, po úpravě srsti v
letních měsících s „vizáží lva“ a do třetice
kokršpaňělí
slečna
rezavé
barvy.
Vážení majitelé, zvažte zda máte své čtyřnohé
kamarády pro radost nebo jsou spíše na obtíž.
Pokud bude tento stav i nadále pokračovat tak
jak tomu bylo doposud, bude přistoupeno
k odchytu těchto volně pobíhajících psů a
náklady spojené s touto činností budou
následně po majitelích vymáhány.
M. Burian

Pískovna :
Jednu srpnovou neděli dopoledne
mě požádala místostarostka Š. Mrázková o
asistenci na pískovně s tím,že si rybáři kteří
tam mají pronajatá místa, stěžují na
nepořádek,
poškozování
stromů
a
neoprávněné obsazování pronajatých míst
k rybolovu. Po příjezdu na místo jsme zjistili,
že se zde nachází vícečlenná parta příznivců
cechu rybářského a to dokonce přímo z naší
obce, která dle vybavení zde kempovala
několik dnů. Jakým způsobem zde byl výkon
práva rybářského uplatňován je vedlejší to
nechť si každý ze zúčastněných vyřídí se
svým svědomím.
Další prohlídkou širšího okolí bylo zjištěno, že
se zde nachází značné množství odpadků,což
by nebylo až tak tragické, neboť tyto se dají
alespoň uklidit, ale bylo zde i několik mladých
stromů jež někdo usekal velmi „inteligentním“
způsobem cca 0,5 až1m nad zemí,aby se asi
nemusel ohýbat a následně si z nich udělal
ohýnek. Dle sdělení uvedené skupiny to měla
způsobit omladina z Dobříně. Nevím jestli se
to dá nazvat nepochopitelné nebo smutné,
každopádně je paradoxem to, že rybáři kteří
na pískovnu jezdí z nejrůznějších koutů
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republiky, se zde chovají slušně, udržují
pořádek a na duhou stranu „domácí“,kteří by
svým chováním měli jít příkladem a případně
upozorňovat na případné nepřístojnosti z řad
„přespolních“ a chránit si to „svoje“ tak je
tomu naopak. Tak co k tomu dodat.
M. Burian

Háj :
Opět začalo zimní období a s tím i potřeba
sehnat nějaké to polínko do kamen a pokud
možno, aby to moc nestálo. V minulém vydání
jsem se tomuto tématu věnoval poměrně
obsáhle, někteří kterých se to týkalo to
pochopili, že brát něco co patří někomu jinému
není to pravé ořechové, na druhou stanu někdo
místo toho, aby uznal svoji chybu a byl rád, že
neskončil v přestupkovém řízení na MěÚ
v Roudnici n.L. s tučnou finanční „odměnou“,
ale na místo toho se všechno vyřídilo pouze
ústně, tak se ve finále cítí dotčeně, jako by on
se vlastně ničeho nedopustil, ale vlastně za to
můžou ti kteří ho na to upozornili. Takže pro
příště, za nikoho orodovat nebudu a ať si to
každý vypije až do dna se vším všudy.
Poslední užitečné upozornění pro všechny,
majitelé háje mají v lokalitě umístěno několik
fotopastí, takže i když nikdo nebude „chycen
za ruku“ přímo na místě a bude se radovat jak
dobře pořídil, tak ta radost se může za několik
týdnů nebo měsíců změnit v nepříjemné
překvapení. Pro ty kterým pojem fotopast nic
neříká, tak zjednodušeně se jedná o malou
„chytrou krabičku“ která se umístí na strom v
patřičné výšce tak, aby nebyla na první pohled
viditelná a dokáže zaznamenat fotografie nebo
krátký videozáznam všeho pohybujícího se
v daném okolí s kapacitou několika set
snímků. Těžko se pak vymlouvat, že to byl asi
nějaký dvojník.
M. Burian

Bylo tomu v srpnu 12. let
– uteklo to, jako voda v řece Labi. To Labe
nám způsobilo katastrofu, na kterou většina
našich spoluobčanů jen tak nezapomene.
Co se od té doby v Dobříni změnilo?
Máme nové silnice, chodníky, uprostřed obce
zvoničku s čekárnou na autobusy, krásné
prostředí v Zátiší pro konání různých
kulturních akcí, hasičárnu se společenskou

místností,
postavené
rodinné
domky,
obnovené obecní studny, zrekonstruovaný OÚ
s keramickou dílnou pro děti, dětské hřiště,
byty a upravený dvůr v Lihovarském statku,
kontejnery na odpad komunální, bio odpad a
na třídění odpadu papíru, skla a plastů.
V neposlední řadě máme vybudovanou
„Mateřskou školku“.
Možná, že jsem určitě na něco zapomněla, na
to už mám také nárok (ach ta paměť dokáže
někdy potrápit).
A proč o tom píší? Žijí mezi námi
spoluobčané, kteří se o tato díla zasloužili – je
třeba se o nich zmínit.
Žádný nejsme bez chyb – není tomu ani u
bývalého starosty. A tak se najdou občané,
kteří mu fandili a také občané, kteří jak se říká
ho nemusí. Je to věc názoru. Jedno je ale jisté
„on to byl“, který se svým kolektivem, někdy i
na úkor své rodiny, se zasloužil o naší vzornou
obec Dobříň.
Vážení spoluobčané, všichni máte možnost
přispět ke zlepšení naší obce svými návrhy,
připomínkami a nakonec svou pomocí –
pilných rukou je vždy třeba.
Vaše spoluobčanka z Vršku

DĚTSKÝ TÁBOR V DOBŘÍNI
Možná se zdá, že léto je v nedohlednu, ale za
pár měsíců budou rodiče školáčků řešit
otázku, jak zajistit svým ratolestem
prázdninový program. Rozhodli jsme se proto,
že uspořádáme „příměstský“ dobříňský tábor
pro všechny děti školou povinné, tj. pro žáčky
od 6-ti do 14-ti let. Plánujeme 5-ti denní
program, včetně stravování, vždy od 8:00 do
17:00 hodin. Věříme, že si společně s dětmi
užijeme spoustu zábavy, navštívíme zajímavá
místa a naučíme se nové věci.
Téma a program tábora, včetně termínu,
upřesníme do konce měsíce února 2015.
UŽ TĚĎ SE TĚŠÍME NA PRÁZDNINOVÉ
ZÁŽITKY 
Daniela Havláková

ADVENT
V neděli 30. listopadu to začalo. Je tady
advent a s ním 4 týdny těšení, shonu, příprav a
možná i bilancování, co vše se nám ( ne
)podařilo v uplynulém roce. Společně s našimi
dětmi jsme pojali 1. Adventní neděli tvořivě.
Za pomoci maminek, babiček a tatínků si děti
vyrobily nádherné ozdoby, které se už pyšní
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na našem obecním stromečku. Krásný velký
smrček od paní Fantové jsme zdobili pomocí
plošiny, která se stala hlavní atrakcí všech
kluků a holčiček. Každý se chtěl svést a
zavěsit, co nejvýše svou vánoční kouli,
zvoneček či vločku. Náš vrchní pilot Jarda
Gabriel trpělivě vyvezl do výšky všechny
zájemce, a tak byly děti spokojené. Když už
visela i poslední ozdobička, za zvuku
vánočních koled se náš smrček rozzářil a s ním
i desítky dětských očí. Konečně ………
Vánoce, Vánoce, přicházejí !
Teď už jen napsat Ježíškovi a doufat !
Ale ani to jsme neponechali náhodě a svá přání
jsme raději za pomocí lampiónků poslali přímo
do nebe ! Co myslíte, vyplní se nám ? Já
věřím, že ano, protože si to všichni
zasloužíme.
Krásný adventní čas a na vánočním koncertu
na shledanou !
Daniela Havláková

OTÁZKY PRO PANA
(EX)STAROSTU
Po 25–ti letech se stáváte dle Vašich slov
běžným občanem Dobříně a plánujete se
mimo jiné věnovat své stále se rozrůstající
rodině, především těm nejmenším členům. Já
se Vás tedy ptám, co jako dědeček toužíte
předat svým vnoučatům ? Je něco, co jste
nestihl se svými dětmi a rád byste to dohnal ?
Daniela Havláková.
Co bych chtěl předat vnoučatům. Předně
trochu více času. Nemohu zapomenout, jak
jsem musel za povinnostmi v obci a musel
jsem doslova utéci ze dvorečku.Nechtěli mě ti
dva malí pustit. Zavřel jsem dveře a za nimi
jsem slyšel pláč a bouchání malými ručičkami
do dveří a volání:“ dědečku, dědečku…“ To už
nechci více slyšet. S našimi dětmi jsem nestihl
vydělat tehdy tolik peněz, aby mohli mít to co
mají vnoučata dnes. Dívám se na dřevěné
hračky našich dětí vyrobené v garáži, ve
srovnání s těmi co mají dnes…. Zkusil jsem
v létě vyrobit takový malý vodní svět na
zahradě, kde všude něco někam teče různými
směry. Na dlouhou dobu jsem s tím uspěl nad
hračkami, které dokonale mňoukají a imitují
různé zvuky česky anglicky nebo supí jak
lokomotiva.

Co si myslíš že se Ti za těch 25 let práce na
obci povedlo a co by si dnes udělal
s odstupem času jinak ? Šárka Mrázková
Za 25 let šla technika tak rychle dopředu.
Zastaralo nám třeba veřejné osvětlení, nebo
koncepci rozvodů el. energie a umístění
trafostanic bych volil také trochu jinak.
Rozvody telefonní sítě bych nepovažoval za
nejdůležitější, ale dal bych přednost novým
telekomunikačním systémům. Silnici Zahradní
a
Krajní
bych
určitě
nerealizoval
monolitickými betonovými kryty, ale dal
bych přednost živičným povrchům. Povrchy
na tenisových kurtech nám velmi zastaraly.
Co se mi povedlo a z čeho jsem měl velkou
radost, Tak to byly třeba ty invalidní vozíky,
čtyřkolová chodítka a el. postele pro naše
seniory. Pochopil jsem,
až když moji
mamince ubývaly síly, jak důležité je pomoci
našim seniorům. V něčem jsme však předběhli
dobu, třeba hřiště pro děti a některá
architektonická díla a způsoby zádlažeb.
Jak Ti práce starosty za těch 25 let na úřadě
obohatila rodinný život a o co Tě připravila
?( vzhledem k rodině)
Ludmila N.
Nevím jestli mi obohatila rodinný život…
spíše to museli se mnou vydržet. Na tom asi
rodina nemůže zbohatnout, pokud do toho
dáte celého člověka. Znám starosty a
starostky, kteří chodí do úřadu jen jako do
práce. To nebyl můj případ. O co mě
připravila? Jsem rád, že nepřipravila, i když o
rodinu můžete při této práci velmi lehce.
Děkuji své ženě i dětem, že mě dokázaly
oželet v době, kdy jsem možná měl být
doma….
Vím že máš už druhého psa šarpeje. Jak jsi
se dostal k touto plemeni. Martin Burian
Když byly naše děti malé a bydleli jsem u
rodičů. Slibovali jsem jim, že až budeme
bydlet ve svém novém domečku, koupíme
jim pejska. Dům ve kterém nyní bydlíme jsme
dostavěli a bylo nutno splnit slib. Manželka
využila výstavu v Litoměřicích a tak se tam
s dětmi vypravila. To neměla dělat. Děti
viděly malá štěňátka 4.měsíčního šarpeje,
chundelatá klubíčka nakrabacená, samý
varhánek a bylo rozhodnuto. Jenže. Nikdo
netušil, jak tehdy to plemeno tu bylo vzácné a
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drahé. Paní nám řekla cenu a bylo po radosti.
Děti spustily brek, ale na to jsme opravdu
neměli. Paní zlevňovala a zlevňovala, ale i
cena 11 000,- byla pro nás obrovská. V týdnu
nám majitelka zavolala, že nám dá slevu a na
splátky. Tak jsme měli fenku na „leasing“
Spláceli jsme ji dlouho. Druhého pejska máme
také šarpeje, tentokráte z Domažlic. Je to
dobrý hlídač.
Zajímalo by mě, zda tvé cesty do zahraničí tě
inspirovaly k tomu, aby to co jsi tam viděl, jsi
podobně realizoval u nás v obci.
Martin Burian
Ano, dobrá otázka. Po revoluci jsme mohli
konečně vycestovat do zahraničí. Zíral jsem,
jak dalece a hluboko jsme zaostali
v infrastruktuře a exteriérech v naší obci. Tak
třeba ze severských měst, Oslo Bergen, Kodaň,
jsem si přivezl nadšení z krásných a
jednoduchých zádlažeb. Kombinaci živice
s přírodním kamenem. V Oslu před budovou
parlamentní monarchie, je nádvoří tvořeno
z živice v kombinaci s místním kamenem.
Mají tam valouny. My máme živici a místní
kamen čedič, také žulu z nedalekých lomů.
V Norsku jsem okoukal systém energetických
rozvodů v obci. Oni mají vnitřní okruhy
vysokého napětí a z něho se připojují přes
malá trafa. U nás máme také vnitřní okruh
vysokého napětí, ze kterého se připojujeme
přes velká trafa..
Řím mě doslova fascinoval. Jak mohli
postavit taková nádherná díla…Z pera císařů
kteří postavili
Palatino, je malá kopie
zádlažby před obecní studnou v Labské ulici.
Krásná kombinace pálené cihly s místním
kamenem
čedičem.
Dále
povodňové
vodoznaky pod hasičárnou jsou kopií
dovezených římských obelisků z Egypta do
Říma.. Oni je mají z kamene my z našeho
materiálu z dubu. N obeliscích faraoni popsali
svoji slávu. My tam máme také tu svojí o
vzájemné pomoci jeden druhému, kterou jsme
zažili při povodni,.
Vím, že jsi dělal starostu asi nejdelší dobu v
historii Dobříně a moc by mě zajímalo co ti z
pozice starosty bude asi nejvíce chybět, na co
budeš často vzpomínat a na co jsi v obci
nejvíc pyšný?
Aleš Mrázek
Co mi bude chybět… „být u toho“ když se

bude něco stavět. U všech nových věcí. U
každé změny. Bude mi chybět větší kontakt
s lidmi také s dětmi. Také možnost sám něco
vymyslet navrhnout a připravit od nápadu
záměru, majetkových vztahů, projektu a
nakonec realizace, protože jsem toho hodně
nestihl…
Pyšní bychom neměli být. Rád říkám,
„skromnost a pokora, pokud se něco povede
víc než jsme čekali, tak to byl dar shůry.
…spíše z čeho mám radost. Třeba z toho, že
jsme se za celých 25 nepohádali, přes
názorové rozdíly, a co je zajímavé, že až na
malou vyjímku, naši zastupitelé byli nekuřáci.
Jsem moc rád, že každý rok se sejdeme 23.12.
v 17.00 a zpíváme, obdarováváme se dárky, a
podáváme si ruce. Když jsme s tím začali,
nikdo si nedovedl představit, že den před
24.12. si dokážeme udělat na sebe čas. I to nás
společně drží pohromadě.
Zajímalo by mě, jestli někdo na tebe, nebo na
náš úřad poslal stížnost, nebo anonym, nebo
ti přišel vynadat. Jaroslav Gabriel
Ano poslal. Bylo jich ale velmi málo. Jedna
stížnost byla adresována na stavení úřad a
týkala se obavy našeho občana, zda mu
nespadne dům, když vibrační válec hutnil
silnici, těsně pod oknem. Hrnky mu
pochodovaly po poličkách. …Zda máme
vůbec stavební povolení. Pak různé stížnosti,
že mouchy lítají od souseda k němu, štěkající
a nebezpeční psi, stížnosti na špatný stav
chodníků. (oprávněné). Co se týče anonymů,
tak ty jsem zažil za celou dobu dva. Jeden
přišel na náš úřad v tomto znění. „Vy hovada,
koukejte už něco dělat s tím životním
prostředím, ať už se nekouří z komínů.“ A ten
druhý byl adresován na policii. Týkal se
upozornění a podezření na zpronevěru peněz.
Podezření bylo nutno doložit všemi doklady,
že k ničemu takovému nedošlo. Pokud byste
se rádi zeptali, kdo napsal ty anonymy, tak
nemáme žádné důkazy, ale jen tušení.
Nezjišťujeme to.
Vynadat přijde na úřad kdekdo, ale všichni
zůstali mými kamarády. Někdy to vynadání je
docela prospěšné, utvrdilo nás to v tom, že je
třeba s tím něco udělat.

8

Co budete dělat s tou spoustou volného času,
když už nejste na úřadu. a co byste si přál,
aby pro vás, jako občana, obec udělala.
Vladimíra Hodanová
Chtěl bych se společně s ženou postarat o
menší bydlení, také si udělat čas si zahrát
s Mirkem Novákem volejbal. Mám už tři
vnoučata už a mám je moc rád, budu vymýšlet
věci co jen dědečkové umí…budeme špinaví
od bláta, pilin, mokří , ale budeme šťastní.
Přál bych si, aby obec pro mne a pro naše
děti dokončila exteriér kolem školky ve stylu
návrhu školy. Krásné pískoviště, zimní i letní
klouzačky, vodní svět, přírodní tunel v zemi
s krtkem, proutěný tunel a terasy v sukulenty
porostlými plochami a nenahradila to
úpadkovými plastovými panáky z všeobecných
obchodů.
Zajímalo by mě, kdy bude chodník ke
hřbitovu.
A potom kdy bude výplata?
Magda Obermajerová
Po náročné předprojektové přípravě, zejména
majetkové, je chodník ve stavu hotového
projektu. Zatím bez stavebního povolení.
Pokud i toto bude získáno, což není problém,
chodník lze realizovat. Projekt je vytištěn a je
možno zahájit v pravou dobu výběrové řízení
na vyhledání dodavatele.
Mě by taky něco zajímalo a sice, co tě třeba
naštvalo a co jsi neměl rád.
Jiří Hložek
Nerad jsem organizoval třeba volby,
ekonomické audity, sčítání lidu, inventury,
rovnání paragonů podle velikosti…atd. To
jsem vždy rád svěřil Šárce. Nerad jsem chodil
na srazy starostů. Nechtěl jsem být ovlivňován
ve směru, kterým jsem chtěl vést naši obec.
Co mě naštvalo? Tak třeba, když jsme
opravili věžičku a krytinu z mědi na márnici a
cikán nám ji strhnul a odnesl do sběrny, tak to
mě teda fakt nazlobilo a bylo mi to hrozně líto.
V první fázi mi vyhrkly slzy a v té druhé, jsme
viníka dopadli. Plech našla Šárka ve sběrně.
Dokonce jsem jej držel toho lumpa pod
krkem…, ještě se mi vysmál. Policie viníka
dodnes nedopadla. Jinak si nevzpomínám na
nic podobného. Spíše naopak bylo to samé
krásné zážitky a radost nad každým i malým
dílem, které se nám společně podařilo.

Příhoda sourozenců Horových a
obavy malého Pepy o bratříčka
Jiříčka a sestru Marii
Paměti Jiřího Hory (bratra Josefa Hory)
Pamatuji se na jednu takovou cestu k babičce
Horové do Kamenných Žehrovic, kam nás
maminka všechny tři děti vzala s sebou. Bylo
to o prázdninách v létě 1898.
V neděli přišel otec z Kladna a po společném
obědě šli jsme všichni procházkou do blízkých
lesů. Já se sestrou Máňou jsme si zašli s cesty
do lesa na jahody a ani jsme se nenadáli a byli
jsme najednou v hlubokém lese sami. Toho
strachu! Dostali jsme se na cestu, ale po
našich nikde ani vidu ani slechu. Svěřili jsme
se náhodě a šli jsme lesem podle sestřina
zdání směrem domů k Žehrovicím. Cestou
jsme volali, křičeli, plakali, ale nikdo nás
neslyšel. Zaradovali jsme se, když jsme přišli
k velikému kamennému lomu, který se
prostíral blízko samé obce a nedaleko
babiččina domku. Babička s námi na
procházku nešla a velice se podivila, že jsme
přišli sami, vždyť bylo pozdní odpoledne
blízko k večeru. Zatím nás naši hledali po lese
a zvlášť bratr Pepa měl strach, aby se nám nic
zlého nepřihodilo a starostlivě si zaplakal. A
jakou pak měl radost, když po marném
hledání všichni se s obavami večer domů
vrátili.
Strýc Rákos měl doma starodávné jízdní kolo
a s převelikým předním a maličkým zadním
kolem, a nestačili jsme se tomu vynadívat,
když si na ně sedl a ukázal nám, jak se dříve
jezdívalo!
To byla také poslední setkání maminky
s otcem. My děti jsme udržovali styk s otcem
až do jeho smrti v roce 1940. Dožil se věku 75
let a jeho pohřbu se účastnilo mnoho jeho
přátel mezi nimi i bývalých příslušníků
28.pražského pěšího pluku, u kterého z mládí
také vojákoval. Osmadvacátnící kladenského
kraje udržovali mezi sebou zvláště za
nacistické okupace časté osobní styky. Po
smrti babičky Horové odstěhovali se Rákosovi
na Kladno a o prázdninách jsme jezdívali i
tam. Hlavním účelem bylo setkání s otcem,
jemuž jsme se přijeli pochlubit vysvědčením.
Otec nás po práci často vedl procházkou
krásnými partiemi kladenských lesů, odkud
jsme se vraceli někdy i pozdě večer, kdy se
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vznášel krvavý měsíc nad kladenskými hutěmi
a žhnoucími vysokými pecemi a bessemery.
Když jsme byli již na vyšším gymnáziu, brával
nás otec na večeři ku svým příbuzným, kteří
měli na Kladně hostinec „ U Grobů“, nebo
jindy do lidového domu. Utkvělo mi
v paměti,že jsme tam jednou přisedli ke stolu,
kde nás otec představil poslanci Austovi,
s nímž se dobře znal.Tyto návštěvy na Kladně
jistě nezůstaly bez vlivu na naše pozdější
životní a světové názory.
ŠTOLA PANÍ STOLINOVÉ
V listopadu v předvečer všech svatých se
konala již 3. halloweenská stezka. Kromě toho,
že jsme se společně „zabáli“ a zasmáli jsme si
opět pochutnali na výborných moučnících
našich dobříňských hospodyněk.
Jednou z již tradičních dodavatelek dobrot je i
paní Stolinová, jejíž štola letos zabodovala
natolik, že jste si žádali recept …………….
Tak tady ho máte 
Ingredience
1 hera
20 dkg cukru
2 vejce
Tyto suroviny společně utřeme a dál přidáme :
250g tvarohu
500 g hladké mouky
1 prášek do pečiva
Ořechy, mandle, rozinky v rumu, citrónovou
kůru a kandované ovoce - přiměřeně, dle chuti

Z těsta připravíme šišky a pečeme v rozehřáté
troubě ( asi 180 stupňů ).
Po upečení ještě za tepla potřeme rozpuštěným
máslem a pocukrujeme.
DOBROU CHUŤ

Znečištění ovzduší
Vážení občané a vedení obce Dobříň
Obracím na všechny naše občany, jakožto i na
všechny zastupitele a vedení obce Dobříň s
prosbou o řešení naprosto neúnosné situace
stavu znečištění ovzduší lokálními topidly,
které někteří spoluobčané používají. Dnes jsem
přijel domů a kromě štiplavého zápachu, byl
cely dům plný kouře, až jsem měl pocit, že se
pálí elektroinstalace. Nakonec jsem zjistil, že
je plný dvůr kouře , který se do domu dostává
mikroventilací. Je jasné, že některé kotle jsou
dávno mimo svoji životnost a řešeni je , když

už ne výměna alespoň na plyn , jejich výměna
za moderní , ekologičtější, na které snad je
příspěvek či dotace... Vím , že se stížností
jedince nemusíte zabývat , ale apeluji na
zdravý rozum.
Předem Všem velmi děkuji za pochopení a
přeji sobě i Vám příjemný pobyt
v nezakouřeném
prostředí.
Petr Hanzlík

Úklid hřbitova
Jak se staráme o náš obecní hřbitov ?
V průběhu roku naši pracovníci sekají a čistí
cestičky na hřbitově. Dobrý dojem
z uklizeného hřbitova se mi však zkazí ihned
jak otevřu zadní vrátka směrem do pole, kde
jsou hromady uschlých květin, sklenic a
plastů.
I přesto, že je u studny na hřbitově nádoba na
plasty, myšlená na
kelímky od svíček,
prázdné květináče, většina z návštěvníku
hřbitova dá veškerý nepořádek, který odklidí
z hrobu přímo za dveře hřbitovní zeď. Občas
se zde objevují hromady betonů a části
rozpadlých hrobů.
Pokud si někdo nechá opravit hrob, kamenická
firma mu naúčtuje i likvidaci odpadu. Kde se
tedy bere tento odpad ???
Tento týden v pondělí jsme provedli úklid i za
hřbitovní zdí, nechali jsme odvést všechny
hromady, celkem toho nepořádku bylo na 3
kontejnery.
Ráda bych poprosila všechny, kteří chodí na
hřbitov o pomoc při udržení pořádku.
Zvolíme následující řešení :
- zakoupili jsme 3 nádoby na odpad, kam
budete moci odkládat sklo, plastové kelímky
od svíček a uschlé květiny. Nádoby budou
umístěny u zdi před márnicí a naši pracovníci
je budou pravidelně odvážet.
- zadní dveře budou uzamčené a odpad se zde
nebude už nadále odkládat.
V poslední době máme na hřbitově problém i
se zloději. Některým občanům se ztratili obaly
na urny i lampičky.
Šárka Mrázková
Výstavba zahradního domku u MŠ
Malý domeček, ale hodně problémů. Po
posouzení statikem, nebylo možno jej opravit.
Stavba nebyla zaměřená a zapsaná na
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katastrálním úřadu. Aby toho nebylo málo,
část stavby ležela na cizím pozemku. Projekt
do původního stavu vypracoval Ing. Tůma
z Klenče. Dále bylo nutno požádat o existenci
stavby, požádat o souhlas s dělením pozemku a
geodeticky oddělit cizí pozemek a odkoupit
jej. Dále zrušit předkupní práva stavby na
cizím pozemku a nakonec stavbu zaměřit a
zapsat na katastrálním úřadu. Stavbu realizoval
pan Jirásek z Račiněvse nákladem : 606 086,Kč. Děkujeme manželům Nedvědovým o
pochopení při nápravě a obnově této stavby.
-mkZahrada mateřské školy.
Velké díky patří paní Blaženě Novákové, která
umožnila uskutečnit část projektu na zahradu
mateřské školy. Byly realizovány pochozí
lochy z deskového kamene, zelené plochy
oseté travou, kamínkové plochy pro ozdobné
sukulenty a vsaky dešťové vody a oplocení
zahrady. Zbývá dovybavit zahradu herními
prvky a terasou. Stavbu realizoval pan Miletín
z Hoštky nákladem stavby: 573 328,-mkSilnice pod Javorem
Po vykoupení pozemků a respektování
stávajících podzemních sítí bylo přistoupeno k
projektu na obnovu této únikové evakuační
cesty. Při povodních musel být vždy odstraněn
plot a po vodou zničeném povrchu jsme
částečně
prováděli
evakuaci
obyvatel
uzavřených povodní do slepé ulice. Projekt
zpracovala firma VALBEK z Ústí nad Labem,
stavbu realizoval pan Jirásek z Račiněvse
nákladem 926 599,-mkOprava atria v Lihovarském statku.
Naši obyvatelé v č.p. 13, 139, Lihovarský
statek se dočkali. Dlouho plánovaná oprava
povrchů byla letos realizována. Byly
vymezeny pojízdné a parkovací plochy
živičným povrchem, plochy oddechové a
pochozí pomocí mlatových povrchů, plochy
zelené, zatravněné. Chodníky byly obnoveny
v celém rozsahu pomocí zámkové dlažby.
Studna, čistírna jakož i odvodňovací žlaby
byly doplněny žulovým a čedičovým
obdlážděním. Podle studie paní arch.
Richterové realizoval stavbu
pan Jirásek
z Račiněvse, nákladem 1 440 390,- Kč

Na všechny stavby proběhlo řádné výběrové
řízení.
–mk-

Vesnice roku Ústeckého kraje 2014
V letošním roce se naše obec přihlásila do
soutěže Vesnice roku Ústeckého kraje 2014

a získala ocenění ve dvou kategoriích :
- Čestné uznání za architektonické řešení obce
- Zlatou cihlu v programu obnovy venkova
kategorie C – nová venkovská výstavba –
za výstavbu mateřské školky.

HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 10. 2014
(Vypracovala Vladimíra Hodanová)
Schválený
rozpočet po změnách

Výsledek
od začátku roku

Rozpočtové příjmy
Daň z příjmu fyz. osob
1.120.000
1.147.707,80
Daň z příjmu práv. osob
950.000
985.076,00
DPH
2.000.000
1.947.178,00
Odvody za odnětí zem. půdy
6.000
3.105,00
Poplatky za odnětí lesní půdy
8.000
8.509,00
Poplatek za komunální odpad
250.000
226.758,00
Poplatek ze psů
11.000
9.983,00
Popl. za užív. veř. prostranství
1.000
0,00
Odvod z loterií
20.000
13.707,40
Správní poplatky
10.000
8.230,00
Daň z nemovitostí
3.000.000
2.047.285,00
Neinv. přij. transfery ze stát. rozp.
25.000
50.000,00
Neinv. přij. transfery v rámci dotač. vz.
98.900
98.900,00
Ostatní neinv. transfery ze stát. rozp.
290.000
292.994,00
Neinv. přij. transfery od krajů
200.000
200.000,00
Lesní hospodářství
23.000
22.075,00
Příjmy z dobývacího prostoru
500.000
237.294,00
Odvádění a čištění odpadních vod
40.000
24.099,00
Přij. neinv. dary – MŠ
3.400
0,00
Příjmy v zál. kultury
11.000
10.550,00
Zájmová činnost
1.400
1.334,00
Rozvoj bydlení a byt. hosp.
490.000
440.619,00
Komunální služby a územní rozvoj
420.500
407.640,00
Sběr komunálních odpadů
60.000
62.864,00
Civilní připravenost pro krizové stavy
80.000
80.000,00
Požární ochrana
4.000
4.000,00
Reg. a místní správa
2.000
1.016,00
Příjmy z úroků
60.100
22.189,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem
9.685.300
8.353.113,57
Schválený
Výsledek
rozpočet po změnách
od začátku roku
Rozpočtové výdaje
Pozemky
71.000
1.000,00
Pozemní komunikace
969.000
932.150,00
Odvádění a čištění odpadních vod
101.000
63.420,00
Na předškolní výchovu – MŠ
4.310.000
3.323.931,59
Kultura
47.400
32.544,00
Sdělovací prostředky
2.000
1.350,00
Ostatní činnost v zál. kult.
68.500
48.708,00
Tělovýchova
0
0,00
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Zájmová činnost
279.000
179.567,00
Rozvoj bydlení
1.290.800
1.163.114,83
Komunální sl. a územní rozvoj
613.200
515.802,00
Nakládání s odpady
574.000
453.677,00
Ochrana přírody a krajiny
306.700
177.726,00
Ochrana obyvatelstva
3.300
3.300,00
Krizové řízení
20.000
0,00
Ost. záležitosti civilní připrav.
7.000
6.727,00
Požární ochrana
366.000
168.667,00
Zastupitelské orgány
770.300
737.786,00
Regionální a místní správa
710.000
430.382,43
Služby peněžních ústavů
44.000
35.887,20
Ostatní činnosti
5.000
4.200,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem
10,558.200
8,279.940,05
Zůstatek na běžném účtu k 31. 10. 2014:

13.731.130,82 Kč

Zůstatek na termínovaném účtu k 31. 10. 2014:

Významné stavby 2013:
Mateřská škola v Zátiší
Významné stavby 2014
Zahradní domek u MŠ
Ulice pod Javorem
Atrium Lihovarský statek
Zahrada mateřské školy

Statistika 2013-2014
Počet obyvatel
562
Muži
225
Ženy
220
Děti do 3 let
18
Děti do 15 let
79
Děti od 15-18 let
20
Počet domů ………………………206

Výsledky voleb:
Jaroslav Gabriel
Marek Coufal
Šárka Mrázková
Vladimíra Hodanová
Daniela Havláková
Bc Naďa Součková
Jiří Hložek
Ing. Aleš Mrázek
Martin Burián
Zdeněk Karhan
Vladislava Čelková
Jiří Marcin
Ivana Skřivánková
Jana Šimůnková

.Narodili se v roce 2013
Filip Šubrt
Nela Tomíková

Narodili se v roce 2014
Eliška Beranová
Jakub Hollitzer
Sabina Švandová
Eliška Talaváňová
Tobiáš Havlák
Štěpán Mrázek
Anna Eisenhammerová
Zemřeli v roce 2013
Emil Filippi
Drahuše Kučerová
Ludmila Pejchová
Zdeněk Tůma
Jiří Tošner
Zemřeli v roce 2014
Josef Kocna
Ludmila Bubáková
Alena Svatošová
Jana Kikalová
Anna Kvintusová
Václav Matějka

1.416.817,30 Kč
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206 hlasů
200 hlasů
198 hlasů
188 hlasů
167 hlasů
160 hlasů
145 hlasů
145 hlasů
141 hlasů
113 hlasů
94 hlasů
73 hlasů
63 hlasů
41 hlasů

Nové zastupitelstvo:
Šárka Mrázková
starostka obce
Jaroslav Gabriel
místostarosta
Marek Coufal
kontrolní výbor
Vladimíra Hodanová finanční výbor
Daniela Havláková kulturní komise
Bc Naďa Součková sociální komise
Jiří Hložek
tělovýchovná komise
Ing. Aleš Mrázek
majetková komise
Martin Burian
pořádková komise

