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Naši malí koledníci
Již druhým rokem v naší obci probíhala
Tříkrálová sbírka a musím sama ze své
zkušenosti říct, že dělat koledníka není jen
tak. Poté, co jsme naše koledníky náležitě
nastrojili, vyrazili jsme do ulic. V letošním
roce jsme měli bohužel štěstí na velký mráz,
takže se přiznám, že jsem se o děti trochu
bála, jednak zda tu pouť po celé naší obci
vydrží a také, aby nenastydly a pak naše
koledování neodstonaly. Obejít celou naši
obec, u každého domu zazvonit, zazpívat, to
není jen tak. Ráno jsme vyšli v 9.30 hodin,
mezitím jsme se stihli při obědě na chvíli
ohřát a pokračovali jsme v naší koledě až do
16.00 hodin do odpoledne. Pak už zbývalo jen
odevzdat kasičky na Farní charitě v Roudnici
nad Labem, kde jsme vzali zavděk teplým
čajem a gulášovou polévkou. Ta nám po tak
náročném dni moc chutnala. Paní ředitelka
poděkovala našim koledníkům za dobře
vykonanou práci a pak hurá do tepla našich
domovů �. A kdo, že byli ti naši houževnatí
koledníci? Byli to Kája Zámostný, Kryštof
Coufal, Šárka Tomíková, Evelína Murňáková,
Míša Ryndová, Terezka Hodanová, Deniska a
Viktorka Hanzlíkovi. Moc jim za to děkuji,
musím říct, že jsem na děti moc pyšná a že si
vážím toho, že mají dobré srdíčko a chtějí
pomáhat druhým. Třeba z nich vyrostou naši
budoucí zastupitelé �. Všem občanům děkuji
za podporu této akce a za jejich příspěvky do
kasiček koledníků. Samozřejmě nesmím
zapomenout poděkovat i naší vedoucí druhé
skupiny Lucii Hanzlíkové, která se mnou také
každý rok statečně mrzne.
A kdy, že nás můžete čekat s Tříkrálovou
sbírkou v roce 2018? V sobotu 6. 1. 2018.
-šm-

PF 2018
Dokud se zpívá….. to je tématem letošního
plakátu, který zve na vánoční koncert.
Tentokrát se scházíme již po šestnácté. Asi
nejvíce mi v paměti utkvěl ten první koncert,
kde zpívali Lenka a Marek Vávrovi a pak ten,
kde poprvé na koncertu vystupovaly děti
z naší mateřské školky. Stále je vidím, jak
vychází ze školky v nádherných andělských
tričkách se světýlky v ručičkách. Slzy mi
tekly po tváři ještě dřív, než začaly zpívat.
Mám moc ráda atmosféru našich koncertů,
dáváme si vánoční poštu, těšíme se na
hrnečky Lenky Hložkové, každý rok ji
přemlouvám, ať jich udělá víc než loni a
stejně nám nikdy žádný nezbyde. Sejdeme se
tu s přáteli, kteří k nám na koncert zavítají
z širokého okolí, popovídáme si a zahřejeme
se svařeným vínem a teplým čajem.
I na letošním koncertu nám zazpívají ti
nejmenší, přivítáme nové občany a pak už
přijde ten krásný závěr, kdy na pódium
vystoupí náš dobříňský sbor a my si společně
s nimi zazpíváme.
Děkuji Vám všem za Vaši podporu. Do roku
2018 Vám přeji hodně zdraví, lásky, abyste
kolem sebe měli vždy hodně přátel a
příležitostí si s nimi zazpívat……..
Šárka Mrázková
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A ještě poděkování občanům od Farní
charity…………..

Co všechno jsme si mohli koupit?
- Keramické výrobky, šperky, adventní věnce,
svícny, med a další vánoční zboží
- Originální polštářky, látkové čepičky a šátky
- Chutné občerstvení a nápoje v naší kavárně
„Pod Kaštany“
- Výrobky Humanitárního sdružení
Perspektiva a pacientů Psychiatrické
nemocnice z Horních Beřkovic

Poděkování občanům Dobříně za finanční
příspěvky doTříkrálové sbírky 2017
Farní charita Roudnice nad Labem děkuje
všem občanům Dobříně, kteří v uplynulých
dnech finančně přispěli do kasiček
tříkrálových koledníků.
V Roudnici nad Labem, Budyni nad Ohří a 12
obcích Podřipska se letos podařilo
vykoledovat opět rekordní částku – 177 622
Kč !!! - je to o 5 tisíc korun víc než
v minulém roce.
V Dobříni v sobotu 7. ledna 2017 koledovaly
2 skupinky místních koledníků a vedoucích a
od štědrých dárců získali celkem 11 980,- Kč.
Náš obrovský dík tedy patří místním
koledníkům a jejich vedoucím, kteří se již
podruhé zúčastnili tříkrálové sbírky ve vaší
obci a i díky nim se podařilo dosáhnout tak
dobrého výsledku nejen u vás v Dobříni, ale i
celkově na Podřipsku.
Jsme velice rádi, že přestože žijeme ve složité
době, mnoho lidí nemyslí pouze na sebe, ale
snaží se pomáhat potřebným. To jste svými
příspěvky do sbírky potvrdili.
Část výtěžku, která připadne Farní charitě
Roudnice n.L., bude využita na realizaci
oprav v prostorách azylového domu pro ženy
a matky v Roudnici n. L., zajištění provozu
charitního šatníku a psychologické poradny.
Ještě jednou všem dárcům z celého srdce
děkujeme.
Vedení Farní charity Roudnice nad Labem

Výtěžek z prodeje občerstvení, miniblešáku a
prodejní výstavy bude věnován Nadaci Dobrý
anděl.
A jak jsme tuto nadaci podpořili?
- Dobrovolné vstupné kasička MŠ 2 005,-Kč
- Kavárna 11 328,-Kč
- MŠ prodej výrobků 11 135,-Kč
- Prodej keramických výrobků našich dětí
1 300,-Kč
- kasička Léčebna Horní Beřkovice 250,-Kč
……………………..
Celková částka 26 018,-Kč
Tato částka bude spolu s výtěžkem
z Vánočního koncertu věnována Nadaci
Dobrý anděl.
Moc děkujeme všem, kteří tuto naši akci
podpořili, tím, že si u nás nakoupili � a
hlavně těm, kteří se na této akci podíleli.
A kteří, že to byli?
- maminky a babičky napekly do kavárny a
vyráběly adventní věnce
- pan Karel Čulík nařezal špalky na adventní
věnce
- Milan Dědek griloval výborné klobásy
- Mára Hanzlík vařil v kavárně dobrou kávu a
děvčata tam pro vás měla samé dobroty
- Pomocníci postavili stánky
- Děvčata z MŠ nasušila jablíčka, upekla
pečené čaje, poskytla prostory školky
Tato akce je týmová práce občanů, mateřské
školy a obce, jsme jedna velká rodina.
Nemáme potřebu mezi sebou soutěžit, jde
nám o dobrou věc a ta se povedla. Příprava
této akce je náročná, ale stojí to za to.
P. S. Moc nás všechny potěšila pochvala od
zdravotní sestřičky z Anežky, která u nás byla
poprvé a řekla: „ Děvčata, bylo to krásné, já
jsem se u Vás tak nabyla energií.“. To je pro
nás velká odměna.
-šm-

Dobří andělé v naší obci
Vánoční minijarmark
2. prosince 2017 se konal v naší obci již
3. Vánoční minijarmark v Zátiší.
Co všechno jsme si užili?
- Prodejní výstavu vánočních výrobků
tvořivých Dobříňáků
- Výstavu historických kočárků a panenek od
paní Evy Kindlové
- Výstavu medvědů paní učitelky Diany
Vávrové
- Divadélko Koloběžka a pohádku „O
veselém vánočním stromečku“
- Vánoční dílničku – zdobení perníčků
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Dokud se zpívá….
Je to potřetí, co jste dostali plakát inspirovaný
některou z českých písní. Tentokrát je
hlavním tématem písnička sama o sobě.
Vždyť aby také ne, v loňském roce jsme
společně zpívali na vánočním koncertu
v Zátiší už popatnácté a historii vzniku ve
svém článku popsal v loňských novinách
Mirek Kvintus. Co však zapomněl zdůraznit,
jsou
jména
hlavních
představitelů
„mužského“ sboru. Pravdou je, že složení se
mírně obměňuje, občas se mihne nějaká žena,
nicméně zdravé jádro je stálé a momentálně
mu skvěle velí Jirka Hančl. Jména všech
zpěváků současných ani minulých zmiňovat
nebudu, mohla bych na někoho zapomenout,
ale některé hvězdy dobříňského hudebního
nebe na Vás budou po celý rok 2018 zářit.
A abyste se opět dozvěděli něco o svých
zastupitelích, potrápila jsem je tradičně
několika anketními otázkami.
„Jaká je Vaše oblíbená kapela nebo píseň?“
„Kde si nejraději zpíváte?“
„Kdy jste byli naposledy na hudebním
koncertu?“
Musím přiznat, že vydolovat odpovědi nebylo
nic jednoduchého a také se mi to u všech
dotázaných nepodařilo. Jsem však optimistka
a razím heslo, že nemusí pršet, stačí, když
kape.
Zde je tedy pár kapiček posbíraných od
hodných lidiček �.
Aleš Mrázek zpívá stejně jako Marek Coufal
a Vlaďka Hodanová rád někde v ústraní nebo
v autě, prý aby nikoho neohrožovali. To
Martin Burian zpívá, když má náladu a je mu
jedno, kde. Co se týká interpretů, tak žádný
z dotázaných nemá žádného vyhraněného
zpěváka či kapelu ba ani oblíbená písnička
nezazněla. U Coufalů i Hodanů mají nejraději
český repertoár a to potvrzují i jejich
nejčerstvější hudební zážitky. Na koncertu
Hanky Zagorové se obě jmenované rodinky
potkaly s nejedním Dobříňákem. Coufalovi
však ani v prosinci kulturně nezahálí a advent
si zpestřili koncertem Anety Langerové. Na
klasiku a především na kvalitu si potrpí
Martin Burian, jak sám uvedl, naposledy byl
na koncertu nejprestižnějším přesně před
rokem, 23. 12. 2016, hádejte kde? No přeci u
nás v Zátiší!
Odpověď Jirky Hložka předávám celou,
protože mě moc pobavila, opět se vyjádřil

jasně, stručně….
„Zpívám, když vařím nebo pařím. Kapela
jasně že U2 a její Where the streets have no
name. Koncert Revival U2 desire band.“….
skoro by se chtělo přidat „Amen“ (pozn.
autorky)
Na závěr jsem zbyla já. Osobně nemám
žádnou vyhraněnou kapelu ani zpěváka,
nejraději mám také písničky i kapely české,
ke kterým se mohu připojit. Nejčastěji tak
činím v autě, často mě však chuť popadne
kdekoliv a kdykoliv slyším písničku, která se
mi líbí. Nejraději notuji s partou kamarádů za
doprovodu kytar a ideálně u táboráku. Zde je
výzva pro všechny kytaristy! Na příobecním
táboře nám tento kulturní element chybí –
nemáte chuť přijít a společně si zahrát?
Odměna je neodolatelná, nabízíme buřtíky,
dětský šampus a hlavně pohodu a spoustu
legrace. Zájemci se mohou hlásit přímo u mě.
A můj poslední hudební zážitek? Vánoční
besídka naší mateřské školky. Oko nezůstalo
suché a tváře zpívajících i nás posluchačů
zářily úsměvy.
Ale abych „nezpívala“ jen stále dokola
dobříňskou písničku, musím zmínit také
koncert Hany Zagorové a Petra Rezka, který
byl v listopadu v Roudnici nad Labem ve
sportovní hale Pod Lipou. Slzy mi sice
netekly, ale krása to byla nesmírná. Nejedny
nohy nevydržely, tančily, kde se dalo, a když
se nedalo, diváci alespoň trsali vsedě. Ruce
mávaly, tleskaly a především všichni zpívali –
hezky, česky.
Ráda bych Vám všem za všechny zastupitele
popřála, abyste celý rok 2018 měli spoustu
důvodů ke zpěvu. A nezapomeňte: „Zpívejte
lidičky, ty naše písničky….“
Šťastný Nový rok
Daniela Havláková
Vyhlášení soutěže NEJ školka 2017
Dvaaosmdesát školek soutěžilo od poloviny
června v celostátní soutěži Moravského
hospodářství NEJ školka.
Umístění školek:
1. místo školka Vsetín Na Kopečku
2. místo MŠ Zbraslav
3. místo MŠ V Zátiší Dobříň
4. MŠ Milosrdných bratří Brno
Do soutěže se zapojily školky od malých
vesnických mateřinek pro pár dětí až po velké
-4-

školky v krajských městech. Celkem obdržely
50 000 hlasů. Do finále so dostalo 10 školek.
Ze kterých poté odborná porota vybrala 4
nejlepší. Ing. Eva Sadílková, obchodní
manažerka Klubu mladých čtenářů Albatrosu
zhodnotila: „ Je až neuvěřitelné, co všechno
lidé ve školkách dokážou stihnout. Z toho, co
jsem se o školkách dozvěděla, sálala radost a
nadšení z práce. Potvrdilo se také jedno
známé motto, že obec a školka jedno jsou.“.
Slavnostní předání cen proběhlo v Brně dne
23. 11. 2017. Získali jsme cenu v hodnotě
10 000,- Kč na nákup knih z vydavatelství
Albatros.

hry. (důraz je kladen na přírodní materiály)
Dvakrát ročně pořádáme besídky pro rodiče a
stejně tak i pro seniory. Zveme je i jen tak,
aby s námi pobyli, hráli si s dětmi, vyprávěli
si s nimi, vzájemně si naslouchali. (propojení
rodiny a školky)
Spolu s důchodci k nám jezdí humanitární
organizace
Perspektiva,
lidé
s
kombinovanými vadami, jsou to naši přátelé a
setkání s nimi je oboustranně obohacující. (i
postižený člověk je mezi námi normální)
Již dvakrát jsme zorganizovali Den
záchranného integrovaného systému, s
ukázkami práce všech záchranných sborů. V
loňském roce ukázku shlédlo 160 dětí.
(seznámení dětí s principy první pomoci)
Školka je i místem pro dílny, vyrábíme spolu
s rodiči a ostatními obyvateli věci k prodeji na
vánočním jarmarku. Výtěžek posíláme
organizaci Dobrý anděl, zrovna tak výtěžek z
vánočního koncertu, kde naše děti vystupují.
(učíme děti nejen brát, ale i dávat)
Podporujeme i dobříňský útulek Kočičí
domov Sluníčko (učíme děti správnému
vztahu k zvířátkům)
Ve školce vítáme nové občánky (úcta k
zrození nového človíčka)
Zveme sem pravidelně dětskou psycholožku
ke společnému povídání s rodiči. Školka je
zázemím pro příměstský tábor, místem
kulturních akcí, setkávání s obyvateli.
Za největší úspěch považujeme to, že se
dětem ve školce líbí, že se mohou v tak
krásném prostředí rozvíjet a vzdělávat, že k
nám chodí rády a tím je školka krásná
„uvnitř“. A to je díky lidem, kteří jsou pro
svou práci zapálení, nadšení a mají dětem co
nabídnout, také díky zřizovateli, který nás
podporuje a přátelským rodičům, kteří se
zajímají o dění ve školce a spolupracují s
námi.
Mottem naší práce je:
„KDYŽ VSTOUPÍŠ DO TÉTO TŘÍDY, TY
BUDEŠ
KAMARÁD,
TY
BUDEŠ
OBJEVITEL, TY BUDEŠ VÝJIMEČNÝ, TY
BUDEŠ
DŮLEŽITÝ,
TY
BUDEŠ
RESPEKTOVANÝ, TY JSI TEN DŮVOD,
PROČ JSME TADY.“
Veronika Vápeníková, ředitelka MŠ

Naši mateřskou školu přihlásila do soutěže
paní ředitelka Vápeníková s touto prezentací:
Mateřská škola V Zátiší, Dobříň
Prvotním úspěchem bylo vybudování nové
mateřské školy. A to ne ledajaké. Škola je
postavena v malé obci, v malebném Polabí –
Zahradě Čech. Dobříň má 540 obyvatel a ti si
přáli pro své mladé rodiny s dětmi školku.
Dobrovolně hradili trojnásobek daně z
nemovitosti a na stavbu školky si ušetřili.
Díky
tomu
vznikla
nádherná,
architektonickou
i
ostatní
veřejností
oceňovaná budova je z dílny významného
českého architekta Jiřího Stříteckého, ten
navrhl ojedinělou stavbu a krásou dřeva ji
ozdobil architekt, sochař Jiří Vorel.
Život této nádherné školce vdechly děti. Její
práh poprvé překročily 1. ledna 2014,
navštěvuje jí 28 dětí a to je plná kapacita. Pro
věkově smíšenou třídu máme vytvořený
školní vzdělávací program, starší děti cítí
odpovědnost a zvýšenou sebejistotu vzhledem
k mladším dětem, uvědomují si svou
vyspělost a důležitost. Mladší děti přirozeně
napodobují děti starší a vyspělejší, učí se
respektovat práci předškoláků. Celkově
můžeme říci, že heterogenní třída vede k větší
samostatnosti a osobnímu rozvoji dětí. Náš
ŠVP vychází z témat, vztahujících se k
jednotlivým ročním obdobím, rodině,
přátelství, přírodě, zvířatům, dějinám, umění,
tradicím. Učíme děti toleranci, lásce, úctě,
empatii, respektu.
Co se nám v tak krátkém čase podařilo?
Postupně školku vybavit a zařídit, vybudovat
zahradu v přírodním stylu, ta je dalším
místem pro vzdělávání, odpočinek, pohyb,
-5-

Jak se žije na „Konci světa“
Je neuvěřitelné, co vše dokáže naše
zastupitelka Daniela Havláková stihnout.
Rodina, škola, zaměstnání, cvičení, dětské
dny, tábor, noviny, plakáty… potom, když mě
požádá: “Mirku, napiš něco do novin…“,
těžko se odmítá.

Jsou to velmi milí sousedé. Jaruška se vzorně
stará nejen o rodinu, ale i o své stárnoucí
rodiče, nemocného tatínka. Vždy mi z dálky
zamává a zavolá pozdrav. Není to úžasné mít
takové sousedy? Když jdeme kolem dvou
velkých pejsků vedle, vždy držíme všechny
palce, co máme. Máme radost z každého
nového dne, kdy je o něco lépe. A vedle … no
kdo by neznal našeho Péťu. Nedovedu si
představit, že za zatáčkou nevykoukne jeho
kolo, kde s úsměvem na nás volá a to se vždy
dovíme, jak je horší než Venca, co Magda, co
Fíďa, Martin a Číba, jak bylo na bazénu, nebo
jak blbě hráli Pohár mistrů a co liga. Rád
chodí k nám na čaj. Vždy jsem si myslel, jak
dovedu dobře pěstovat zeleninu, tedy zejména
rajčata. Já tornáda, Mirek Novák startky.
Dodnes jsme se nedohodli, kdo je úspěšnější,
ale kam se oba hrabeme na dalšího souseda
pana Jiřího P. Už posledně jsem mu řekl, že
by měl učit na zemědělské škole, jak na to,
abychom
nemuseli
vše
kupovat
v
supermarketech. Dostali jsme od něj tak
krásnou cibuli a papriky, no prostě úžasný…
Asi půjdu k němu na jaře do učení. Z dálky na
mě mávají naše vnoučata Tadeáš a Bertička,
pro které dýcháme. Jsme rádi, že máme celou
jejich rodinu na dosah. A může jich být klidně
víc. Opakuji, není to úžasné mít takové
sousedy? Díky za ně. Pravda, jsme tak trochu
stranou na „Konci světa“. Ale sami určitě ne.

Tak o čem? O obci nemohu, protože o obci by
nás měla informovat právě naše obec a naši
zastupitelé. Ne, že by nebylo o čem psát.
Například, co se mi líbí, nelíbí, nebo co bych
dělal úplně jinak. Mám radost z toho, co nyní
funguje, také z toho, co se mi s Vaší velkou
podporou podařilo v minulých 25 letech a
v čem naše nové vedení pokračuje. Tak tedy o
něčem jiném. Třeba o tom, co se u mě a v mé
rodině od té doby změnilo. Souhlasíte?
Tak především dvě velké změny. Každá
změna přišla trochu neočekávaně a urychlila
naše rodinné plány budoucnosti.
Bydlení
Naše představa budoucnosti byla v bydlení
někde v malém domku a v klidu. Z toho
důvodu jsme si koupili od soukromého
majitele kousek stavební parcely u lesa. Stalo
se, že jsme nečekaně, ze dne na den, prodali
náš dům u závor a na rok jsme se přestěhovali
k dědovi do podkroví v Nádražní ulici. Byl to
kdysi náš první domov. Tím se dostala na
řadu naše parcela u lesa a my byli nuceni
urychlit plány na nový domov. Nyní už
bydlíme. Ještě chybí zahrádka, na kterou se
moc těším, a kousek plotu. Zde musím
přiznat, že mi zbyla jen úředničina kolem
stavby a exteriér a vše kolem, tj. zařízení
interiéru, od klik po prkénko na WC, je dílem
mojí ženy a dobrých architektů, se kterými
spolupracovala. Za to má můj obdiv a díky.
Také se musím zmínit o našich nových
sousedech. Vždy jsme měli moc dobré
sousedy, jak na staré adrese, tak nyní. Na
jedné straně z okna vidím pasoucí se koně.
Věřte, že není krásnější pohled z okna než na
louku, kde se pasou koně. František
s manželkou se o ně vzorně stará. Jak koně
uslyší z dálky hluk traktoru, začnou ržát a
zvedat hlavy. Jednou se nějak dostali za plot.
Stačilo písknutí a všichni koně, jak malí
pejsci, běželi za pánem do ohrady. Nakonec
hnůj pod rajčata ... je moc dobrá věc. Hned na
druhé straně ulice bydlí Jaruška s rodinou.

Zaměstnání
Mým pravým zaměstnáním do roku 2014
bylo projektování elektrických zařízení
nízkého a vysokého napětí. Není snad město
nebo vesnice kolem nás, kde jsme s kolegou
něco neprojektovali. Projektování, zejména
inženýrink staveb, je úžasná věc, bavilo mě to
a také následně stavět nové a nové stavby.
Toto nadání je také dar od Pána Boha, a tak
jsem se snažil část toho předat našim
spoluobčanům. Společně s Vámi jsme po
pracovní době, po večerech, změnili naši
obec.
Jednou jsem byl požádán o zvláštní projekt přípojku vysokého napětí 22kV pro vodní
elektrárnu na Labi ve Štětí, 3,5km dlouhou.
Byla to vlastně soutěž, kdo dřív… Protože
motiv majitele byla podpora obecně
prospěšných aktivit s duchovním podtextem,
snažil jsem se uspět. Všude jsem se tím
záměrem netajil, a tak snad proto jsem
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potkával samé úředníky s pochopením pro
tuto věc. Trochu snahy a dar shůry a podařilo
se. Dnes na jezu v Račicích, jako sedmé
jezové pole, stojí krásná nová moderní
elektrárna. Dostal jsem nabídku zde pracovat.
Po troše váhání jsem nakonec se svým
kolegou souhlasil. Je to něco úplně jiného, co
jsem nikdy nedělal. Pořád se musím učit - od
mytí WC po řízení celého systému výroby
elektrické energie. Elektrárna se jmenuje
ENERGEIA. Cílem projektu vodní elektrárny
je vytvořit ve spolupráci s osobami, které
vložily své investice do díla, dlouhodobě a
stabilně udržitelné financování obecně
prospěšných činností. Stavba elektrárny byla
zahájena 19. března 2012 a dokončena za dva
a půl roku, tedy 17. září 2014. Stavbu
realizovala firma Metrostav se svými
dodavateli a to velmi precizně. Mnohému
jsem se od techniků této firmy naučil.
Elektrárnu tvoří dvě kaplanovy turbíny. Každá
z těchto turbín je schopna vyrábět el. energii o
výkonu do 3500 kW s využitím spádu na
vodní hladině od 1,2 m do 3,05 m. Celkový
průtok elektrárny je 300 m3/s a celkový
výkon 5,4MW. Budovu tvoří nejprve
administrativní patro s velínem, kde na mě
svítí pět monitorů, a na konci chodby je
umístěno sociální zařízení. O patro níže je
technické patro s vodárnou, archivem, dílnou
a zasedací místností. O jedno další patro níže
jsou již technologická zařízení. Strojovna,
rozvodna nízkého a vysokého napětí,
strojovny vzduchotechniky, dieselgenerátor a
vstupy do dvou komor typu PIT. Je to vlastně
velká roura ponořená do řeky, ve které je
umístěn generátor a převodovka a z ní čouhá
do vody kaplanova turbína. Kaplanovu
turbínu tvoří oběžné kolo s třemi lopatami o
průměru 5 m, před kterou je umístěno
rozváděcí kolo s šestnácti lopatami. Podle
křivky účinnosti jsou potom polohy lopat (dle
softwaru) řízeny s jezem Povodí Labe Račice.
Turbína je umístěna ve velké strojovně na
nejspodnějším podlaží 14 m pod hladinou
Labe. Vtok do elektrárny chrání mohutná
česla s čistícím strojem česlí. Vedle elektrárny
jsou dva rybochody pro lososovité ryby a
jeden pro úhoře. Elektrárnu obsluhují čtyři
operátoři a technický externí tým. Při troše
štěstí lze tu zahlédnout lovící mořské orly,
nebo poletující ledňáčky, racky, kulíky,
kormorány, volavky, kachny a lysky, nutrie

nebo se setkat se sumcem 2,1 m dlouhým,
také s kapry, candáty parmami, s velikostí,
jaké jsem nikdy doposud neviděl.
Často se zde setkávám se společensky
známými lidmi. Jeden z nich mi zde nechal
s podpisem svůj projev při slavnosti otevření
elektrárny. Líbí se mi, kousek z něj na závěr
připojuji.
„Bože, náš Otče, chválíme tě za to, že jsi na
pevných základech stvořil svět. Z tvé vůle
vytryskly prameny životodárných vod a ty
nepřestáváš povolávat člověka, aby se svými
schopnostmi podílel na rozvíjení díla tvého
stvoření…. Dominik Duka, arcibiskup
pražský, metropolita a primas český
Jestli jsem Vám zpříjemnil chvilku vánoční
pohody, tak mám radost. S přáním: “Vše
nejlepší do nového roku“.
Miroslav Kvintus
Rybaření na „naší“ pískovně
Dobříňská pískovna leží téměř celá na našem
katastru. Naše ovšem zdaleka není. Naprostá
většina z celkové vodní plochy zhruba 56 ha
patří těžební společnosti, která pozemky pro
těžbu vykoupila. Obec Dobříň vlastní
v prostorách pískovny pozemky o rozloze 4,9
ha, z nichž však jen 2,2 ha je vodní plocha
velkého jezera, zbytek pozemků je na kališti a
hrázi.
V roce 2012 starosta obce Miroslav Kvintus
vyjednal s vedením těžební společnosti
dohodu, dle které naše obec smí výhradně pro
své občany vydat maximálně 20 povolenek
pro rybolov. Starosta tehdy svolal na úřad
dobříňské rybáře, aby je s touto možností
seznámil a aby byla zvolena rybářská rada.
Jejími členy byli zvoleni M. Novák, L. Fidler,
V. Henl, J. Roháček a L. Sviták. Cena
povolenky byla stanovena na 300 Kč a
povolenky byly vždy začátkem roku rychle
vyprodány a na mnohé zájemce se nedostalo.
Za pět let této praxe bylo vybráno 30 000 Kč.
Obec tuto sumu zdvojnásobila a za 60 000 Kč
zakoupila letos na podzim kapří násadu, která
byla do pískovny vypuštěna.
Vzhledem k tomu, že poptávka po
povolenkách převyšovala omezenou nabídku
a vzhledem k nákladům na zarybnění, byla
pro rok 2018 rozhodnutím rybářské rady cena
povolenky zvýšena na 600 Kč.
Držitelé povolenek se musí řídit pravidly,
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která nám stanovili představitelé těžební
společnosti. Tato pravidla oproti rybářskému
řádu Českého rybářského svazu výrazně
omezují možnost ponechání si ulovených ryb
a určují části břehů, z kterých smí být loveno.
Od držitelů povolenek se předpokládá ochota
pomoci s úklidem břehů. Hlavní úklid
plánujeme provést v příštím roce v měsíci
dubnu.
M. Novák

úřadu.
3. Údržba v MŠ - byla provedena kompletní
údržba všech dřevěných prvků olejovým
nátěrem – terasy, herní prvky, dřevěný
nábytek a dřevěné prvky na budově.
4. Dětské hřiště - na dětském hřišti jsme
udělali přípojku elektro, získali stavební
povolení na kopanou studnu, kterou jsme před
koncem roku zrealizovali. V jarních měsících
budou osazena čerpadla na závlahu jak
dětského, tak i sportovního hřiště.
5. Stanice civilní obrany - Získali jsme
dotaci ve výši 228.000,-Kč na opravu a
rekonstrukci kulturního zařízení obce,
k tomuto účelu je naše „hasičárna„ nejvíce
využívána. Udělali jsme zde rozvody topení,
které jsou napojeny na tepelné čerpadlo z MŠ,
tím došlo ke snížení energetické náročnosti
budovy, v patře je na místo lina položena
dlažba, byl doplněn nábytek a zakoupeny
nové židle. V přízemí technického zázemí
budovy byla na podlahy nanesena epoxidová
stěrka, která je odolná proti otěru a
chemickým látkám ze strojů, které zde
parkují, instalovali jsme zde regály na
uskladnění vybavení civilní obrany.
6. Údržba zeleně - v průběhu roku byla
provedena údržba zeleně, zejména prořezání
vzrostlých stromů. V příštím roce bychom
chtěli znovu zažádat o dotaci na obnovu
veřejné zeleně v obci, o kterou jsme žádali již
v letošním roce, bohužel nám byla zamítnuta.
Důvodem byla nadstandartní velikost výsadby
zeleně (stromů), zvolíme tedy menší. Projekt
na výsadbu zeleně si můžete prohlédnout na
stránkách obce v odkazu Dokumenty – Studie
řešení rozvoje zeleně v obci. Rovněž bude
zpracován pasport zeleně v naší obci.
7. Oprava křížků - ve spolupráci s MAS
Podřipsko jsme získali dotaci na opravu
sakrálních staveb ve výši 94 017,- Kč, v naší
obci bude opraven křížek v Zátiší a u
komunikace směrem od masokombinátu do
Předonína.
8. Projekt zasíťování - Současně s výstavbou
čistírny bychom chtěli také zpracovat projekt
zasíťování pozemků v ulici Krajní směrem ke
hřbitovu, které jsou v ÚPD obce určeny na
výstavbu rodinných domů.
-šm-

P.S. Rybáři se mohou těšit na novou podobu
rybářského lístku, nezapomeňte si připravit
průkazovou fotografii.
-dj-

Teď trochu souhrnně, co jsme v letošním
roce dělali a co připravujeme?
1. Čistírna odpadních vod – v letošním roce
jsme získali stavební povolení, zažádali o
dotaci, udělali výběrové řízení na dodavatele
stavby, podepsali smlouvu a v měsíci lednu
předáme staveniště.
2. Bytový dům - nechali jsme zpracovat
projekt na opravu obecního bytu, získali
stavební povolení a udělali výběrové řízení na
dodavatele stavby. Stavbu realizuje firma
TOVA – Michal Tošner, která byla vybrána ve
výběrovém řízení s cenou 867 374,- Kč
včetně DPH. V současné době se stavba
dokončuje. Ze stávajícího bytu 1+1, bez
sociálního zařízení v bytě, vznikne 1+kk s
koupelnou, šatnou a komorou. Byt je
malometrážní a je vhodný spíše pro jednoho,
nebo jak říkával Míra „ pro dva, ale musí se
mít hodně rádi“ a bude dán do užívání ke
konci měsíce ledna. Současně s bytem
probíhá v této části domu i rekonstrukce
sociálního zázemí, které zde slouží pro
posilovnu, knihovnu a zaměstnance obecního
-8-

Čistírna odpadních vod
Ještě trochu podrobněji k čistírně. Její
vybudování je pro další rozvoj naší obce
velmi důležité. V letošním roce jsme získali
stavební povolení a v průběhu měsíce
listopadu proběhlo výběrové řízení na
dodavatele stavby. Jako dodavatel stavby byla
vybrána Ještědská stavební společnost s. r. o ..
Výše nabídkové ceny je 11 971 204,-Kč
včetně DPH. V současné době máme
podepsanou smlouvu s dodavatelem stavby.
První týden v lednu 2018 bude předáno
staveniště a realizace bude probíhat
v měsících 1/2018 – 11/2018. Na tuto stavbu
jsme požádali o dotaci na Ministerstvu
životního prostředí a získali jsme dotaci ve
výši 8 341 371,30 Kč. Vybudovaná čistírna
zůstane v majetku obce. Obec ji bude ve
spolupráci s odbornou firmou provozovat. Po
dokončení stavby čistírny, nás tedy čeká nejen
platba za vodné, které pokud používáme vodu
z řádu, platíme SČVK, ale budeme hradit i
stočné, to bude jako provozovatel čistírny
vybírat od občanů obec. Už jsem slyšela od
občanů různé reakce typu, to vám budou lidi
nadávat, že se musí platit stočné!!! Ale snad
nikdo nečekal, že nám bude jako obci
donekonečna tolerováno, že vodu z kanalizace
bez jakéhokoliv čištění pouštíme do Labe.
Tím, že čistírna zůstane v majetku obce a
budeme ji provozovat, bychom se samozřejmě
chtěli dostat na nižší cenu stočného, než je
například u vodáren. To samozřejmě ukáže
čas a bude také záležet na každém z nás, jak
se budeme k čistírně chovat. To bude mít také
velký vliv na její provoz a tím i na cenu
stočného.
-šm-

traktor na údržbu zeleně, že si pořídíme něco
svého, abychom nemuseli být na někom
závislí. Samozřejmě jsme chtěli finanční
prostředky vynaložit tak, aby to byl stroj,
který bude univerzální a bude mít pro naši
obec široké využití. Byli jsme se podívat na
několik strojů a vybrali jsme. Nejdříve jsme
zjišťovali, jak a kde obdobný stroj využívají,
jaká je dostupnost servisu a důležitá byla
samozřejmě cena. Ve výběrovém řízení jsme
vybrali traktor od firmy Pekass a.s. - Antonio
Carraro TRX 9900. Součástí traktoru bude i
čelní nakladač, sněhová radlice a valník.
Celková cena včetně DPH je 1 814.970,-Kč.
Velkou výhodou tohoto traktoru je otočné
řízení obsluhy to znamená, že současně může
mít např. vpředu radlici, vzadu nakladač a
pokud si v zimě nahrne někam hromady
sněhu, otočí si řízení a může zároveň hromady
nabrat a odvozit, aniž by musel jet do stodoly,
jeden z těchto komponentů sundat a vyměnit
za jiný. K traktoru se samozřejmě dá
přikoupit hodně příslušenství jako je
zametání, rameno na vyžínání trávy a jiné.
Zatím jsme pořídili to, co nejvíce potřebujeme
a ukáže čas a finance, jak budeme schopni náš
traktor ještě dovybavit. Tentokrát bude mít
traktor červenožlutou barvu, takže bude
nepřehlédnutelný a obsluhovat ho bude kdo
jiný než Fíďa. S dodáním jsme měli malinko
problém. Dodaný měl být do konce měsíce
listopadu, takže když minulý týden večer
sněžilo, trnula jsem, jak to bude vypadat ráno
na silnicích a kdo že ten sníh odklidí?? Nyní
budeme mít na měsíc zapůjčen náhradní
traktor na údržbu, pokud by sněžilo.
V polovině měsíce ledna 2018 přijde konečně
ten náš, Fíďa už se těší.
-šm-

Traktor na údržbu obce
V posledních letech jsme před každou zimou
řešili, kdo že nám bude dělat zimní údržbu
komunikací, pokud náhodou nasněží, a musím
říct, že rok od roku bylo stále těžší někoho
usmlouvat. Každý má svého dost a uklízet
komunikace, když je po obci v ulicích všude
plno zaparkovaných aut, není také žádná
radost. Chodníky jsme samozřejmě schopni si
udržovat sami s naší rychlou rotou a za
pomoci občanů, ale s komunikacemi je to
problém. A tak jsme se rozhodli, stejně jako
v předešlých letech, když jsme si pořizovali

Měřič rychlosti
Na vjezdu do obce směrem od Račic jsme
v průběhu letošního roku umístili měřič
rychlosti. Vybrali jsme variantu, kde se načte
SPZ vozidla, pokud řidič překročí rychlost 50
km/hodinu. Má kamerový systém, modul pro
vzdálenou zprávu a on-line přenos dat. Po
půlročním provozu mohu říct, že tato
investice nebyla rozhodně zbytečná. Rychlost,
jakou vozidla vjíždějí do obce, se po umístění
ukazatele snížila, většina řidičů rychlost
dodržuje, až na pár výjimek. Obec má
-9-

možnost stáhnou si statistiku vozidel, zda jsou
osobní, nákladní. Denně projede obcí zhruba
tak 500-600 vozidel. Po umístění jsme
nestačili odpovídat na dotazy typu, zda se
záznamy z ukazatele někde ukládají, nebo zda
se nedá záznam vymazat? Ukazatel, jsme zde
umístili, abychom zvýšili bezpečnost v obci.
Záznam se opravdu vymazat nedá, stačí jen
dodržovat předepsanou rychlost a nebude
žádný záznam�.
-šm-

ročníku 2006, které skvěle doplňují ti
bezděkovští, většinou ročník 2008. Další
sezonu, tzn. 2018 – 2019, odehrajeme
nejspíše opět jako sdružený klub DobříňBezděkov, ale následující rok, kdy
postoupíme do kategorie starších žáků,
budeme možná nuceni účast v soutěžích
ukončit. V této kategorii je totiž potřeba celá
fotbalová
jedenáctka.
Dobříňáci
se
pravděpodobně budou muset rozprchnout do
jiných týmů.
Co udělat pro to, aby dobříňský fotbal v naší
obci nezanikl? Je potřeba začít opět od
začátku, tak jako jsme před sedmi lety začali
my. Některé děti začínají s minipřípravkou už
teď na Bezděkově, ale myslím, že to je velká
škoda pro náš klub. V obci máme dost dětí v
kategorii 4 až 7 let. Nebylo by fajn, kdyby
běhaly a hrály u nás v Dobříni? Mým velkým
přáním do nového roku je, aby se našel rodič,
prarodič, prostě sportovní nadšenec, který by
obětoval svůj volný čas a začal s dětmi
pracovat. Nemáte chuť být u toho, až se
budou rodit nové fotbalové hvězdy? Ničeho
se nebojte, v začátcích Vám pomůžeme,
materiálně i metodicky.
Přeji radostné Vánoce
Jirka Hložek

Zákaz vjezdu nákladních aut nad 3.5 t
Na všech vjezdech do obce jsme umístili
dopravní značení se zákazem vjezdu vozidel
nad 3.5 t, Stále se však ještě občas setkáváme
s řidiči, kteří tento zákaz nerespektují.
Dochází pak k poškozování majetku obce
nebo občanů. Poslední škoda, ke které došlo
při otáčení kamionu v křižovatce, byla na
domě manželů Krejčích u autobusové
zastávky. Řidič nacouval až k domu a
poškodil okapy. Nebýt všímavého řidiče,
který jel kolem a řidiče kamionu zastavil,
neskončil by tento přestupek jen u okapů, ale
došlo by k poškození domu. Často jsme řešili
i problémy se stáním kamionu na chodníku
podél parkoviště u Glazury. V těchto místech
stojí na autobusové zastávce, v zákazu stání a
v nepřehledné zatáčce. Děti a občané, kteří
jdou po chodníku musí pak jít v jízdním
pruhu a může dojít k ohrožení těchto chodců.
Tady už jsme požádali o pomoc policii a
v poslední době se tato situace zlepšila.
-šm-

Dobříňský tábor 2017
Psal se 31. červenec 2017, byla polovina
prázdnin za námi a my jsme se opět sešli na
našem příobecním táboře v Zátiší. Přibyly
nám opět nové děti, každý rok je nás víc a víc.
Byl to týden plný sportování, zábavy a
získávání nových zážitků.
Pondělí bylo tradičně sportovním dnem na
dětském hřišti – závodění, běh, štafeta, turnaj
ve vybíjené. V úterý jsme upořádali výlet do
ZOO parku do Chomutova a odpoledne
koupačka v Kamencovém jezeře. Ve středu
jsme stavěli v lese domečky z mechu, klacíků
a podobných přírodnin, které nám nabízel les.
Mimo jiné děti ukázaly své znalosti ve hře
„Co víš o své vesnici?“. Odpoledne byla
odměna – výlet vlakem do Štětí na koupaliště.
V bazénech a na tobogánu se nevyřádili
jenom děti, ale vedoucí. Ve čtvrtek jsme
vyrazili dle přání dětí do Mirákula. Den plný
zážitků, zdolávání lanových drah a strachu
v podzemních bludištích. Jenom počasí nás
zlobilo, občas pršelo, ale ani to děti

Žákovský fotbal
Opět po roce se hlásím s pár řádky o našem
dobříňském fotbale. Jak jistě víte, společně s
Milanem Dědkem a Honzou Adeltem
trénujeme mužstvo mladších žáků. Abychom
však vůbec mohli hrát v této kategorii, je
potřeba nejméně osm dětí. Bohužel takových
kluků je málo, a tak jsme se spojili s týmem
roudnického Bezděkova. Sice jsme měli před
startem soutěže trochu strach, protože hrajeme
proti mužstvům, která jsou i o tři roky starší
než je to naše. Musím však s hrdostí sdělit, že
nyní, po půl roce, v polovině soutěže, jsme na
čtvrté pozici z dvanácti mužstev. Základ týmu
tvoří naši chlapci z Dobříně převážně z
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neodradilo.
Týden utekl jako voda a byl tu pátek, poslední
táborový den. Vydali jsme se pěšky podle
Labe do Vědomic k Sumcovi, kde jsme řešili
hádanky z nasbíraných otázek a nápověd. Za
odměnu jsme šli Pod Lípu na pizzu. Zpáteční
cesta byla buď autobusem pro unavené a malé
děti a ti, kteří měli výdrž, šli i nazpět pěšky.
Večer se konalo hodnocení, opékání buřtů a
očekávané stanování. Odvážlivci mohli spát
pod širým nebem. I já jsem to zkusila poprvé
ve svém životě a super. Odvážlivci se ještě
mohli jít bát do strašidelného lesa a pak hajdy
na kutě.
Tábor skončil, rozloučili jsme se a slíbili jsme
si, že se za rok zase sejdeme. Moc se těšíme
již na čtvrtý tábor v létě 2018, který se koná
ve stejném termínu – od 30. července. Opět
vymyslíme týden plný zážitků a zábavy.
Chci ještě poděkovat naší hlavní vedoucí
Daniele a všem vedoucím – Lucince, Káje,
Nikče a Sonče za spolupráci a nesmím
zapomenout na našeho praktikanta Mariána.
Vaše účastnice tábora Naďa

menší dávka adrenalinu Vám neuškodí a Vy
mě v tom jistě nenecháte!
-dhCo se dělo na dobříňské kulturní scéně v
roce 2017?
Vítání občánků
Cyklovýlet na pštrosí farmu v Židovicích
Dětský den
1. Dobříňská mini pouť a tradiční pouťová
zábava v Zátiší
3. Dobříňský tábor
Komici s.r.o. a následně taneční zábava v
Zátiší
Loučení s prázdninami
Pohádkový les
Výroba košíků
Seminář na téma kotlíková dotace
Strašidelná stezka
Adventní dílna dobříňských žen
3. Vánoční jarmark v Zátiší
a letos Vás všechny ještě zveme na:
16. Vánoční koncert, 23.12.2017 od 17:00 do
Zátiší. Výtěžek z dobrovolného vstupného
bude věnován Nadaci Dobrý Anděl.

Hádej, kdo jsem?
Tak přesně takové bylo téma letošního
příobecního tábora. Naše děti, malé i ty větší a
dokonce i obětavé a hravé vedoucí, celý týden
luštily hádanky, plnily úkoly a poctivě
bojovaly
v různých
sportovních
i
nesportovních kláních. Cílem jejich snažení
bylo uhádnout jméno postavy, do které jsem
se já na táborový týden převtělila. Přestože
jsem jim nic nedala zadarmo a snažila jsem se
je všemožně zmást, opět mě jejich zarputilost
a chytré hlavinky přemohly. Při pátečním
finále jsem byla odhalena. Mirek Novák, 1.
starosta naší obce v éře České republiky. Tak
to byla správná odpověď, ke které se děti i
vedoucí dopracovaly na základě různých
indicií.
A jaká byla jejich odměna? Věřte, nevěřte,
sladká – s mrazákem plným nanuků na
úspěšné luštitele čekala Dáša Kvintusová. V
jejich novém domečku u lesa totiž končila
naše cesta za poznáváním dobříňské historie.
Ale pozor, historie našeho tábora nekončí,
teprve se začíná rozjíždět. Nezapomeňte se
milé děti přihlásit i v roce 2018. Program už
se rodí a myslím, že se máte na co těšit.
Vedoucím se už předem omlouvám, nicméně

V roce 2018 nás čeká opět bohatý kulturní
život. A abyste si důležitá data lépe
pamatovali, vytiskli jsme je tentokrát přímo
na vánoční plakát. Těšit se můžete na:
9. června 2018
Dětský den
23.června 2018
2. Dobříňská minipouť
a následuje pouťová zábava v Zátiší
30.7.-3.8.2018
4. Dobříňský tábor
25.8.2018
Taneční zábava
31.8.2018
Pohádkový les
1.9.2018
Loučení s prázdninami
3.11.2018
Strašidelná stezka
1.12.2018
4. Vánoční jarmark v
Zátiší
23.12.2018
17. Vánoční koncert v
Zátiší
Změna programu vyhrazena
-dh-
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Naši keramici - Cena „Madame Humanité“
Vedoucí keramického kroužku paní Hana
Hulešová přihlásila naše děti do soutěže
Madame Humanité. Ocenění získaly 3 děti
z našeho kroužku:

ustecky.cz/3-vyzva-usteckeho-kraje-dotacniprogram-na-vymenu-zastaralych-zdroju-teplana-pevna-paliva-kotlikova-dotace/d1714227/pl=204744.
K dotaci od Ústeckého kraje poskytuje ještě
naše obec úspěšným žadatelům příspěvek ve
výši 10% oprávněných nákladů, nejvýše
10 000,- Kč z rozpočtu obce. Zatím byl
příspěvek vyplacen 8 žadatelům.
-šm-

Denisa Hodanová
8 let, Čáp
Karel Zámostný
10 let, Strom
Tereza Hodanová
11 let, Želva
Cena „Madame Humanité“ se uděluje za
kulturní a uměleckou činnost a za podporu
humanistických a vzdělávacích programů pro
děti a mládež ve světě. Do soutěže bylo
přihlášeno 4500 prací z 52 zemí. Ocenění
získalo 110 prací. Slavnostní obřad předání
ceny se konal ve čtvrtek 26. října 2017
v 16.00 hodin v Akademii věd České
republiky v Praze.
Gratulujeme našim mladým umělcům.

Odpady v naší obci
Poplatek za odpady zůstává pro rok 2018 ve
stejné výši, tedy 450,-Kč /osoba na rok. Níže
posílám na zamyšlení komentář k odpadům
od Petra Hanzlíka a uvítám Vaše názory na
obecní email dobrin@dobrin.cz
Ahoj Šárko,
Tento týden nám opětně nevyvezli popelnici,
protože byla poloprázdná. Vystrčili jsme ji po
měsíci .. a to protože třídíme!!!
Tento nespravedlivý systém, kdy platíme
všichni stejně a my kteří třídíme nemáme
zajištěný vývoz ani jedenkrát za měsíc, je pro
obec velice pohodlný a jelikož odmítáte zavést
platbu za nádobu a zrušit paušál s
nesmyslnými argumenty typu kradení lístků,
pálení odpadu v kotlích a vyvážení odpadu do
lesa (což by v dnešní době udělal jenom
dement a nebo línej ignorant-opravdu si
myslíš, že takoví občané v obci představují
většinu?), tak ode dnešního dne přestáváme
odpad třídit a v popelnici bude papír, igelit i
komunál. Pokud mi bude odpad chybět tak si
ho opatřím, aby byla popelnice dokonale
plná.. Toho jste chtěli dosáhnout?!?!
A znovu ti říkám, že tahle "solidární daň z
hlavy", kdy každý platí stejně bez ohledu, jak
s odpadem zachází (kdo třídí, dotuje odvoz
popela u domácnosti s tuhými palivy a ty,
které netřídí) je krajně nespravedlivý.
Paní Jirkovcová chtěla ode mě článek do
novin, tak můžete klidně tento můj email
zveřejnit, určitě se najde, hodně lidi, kteří se
mnou budou souhlasit.
Otázka je, jestli máte k tomu odvahu.
Petr Hanzlík

Kotlíková dotace
KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA
VÝMĚNU KOTLE?
Fyzická osoba vlastnící rodinný dům
o maximálně
3 bytových
jednotkách
v Ústeckém kraji. Tento dům musí být
vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním
přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy.
JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?
Dotace je navázána na zvolený druh nového
zdroje.
Podpořené zdroje a maximální výše dotace:
Automatický kotel na uhlí a biomasu
~ 75 tis. Kč
Plynový kondenzační kotel
~ 95 tis. Kč
Kotel výhradně na biomasu s ručním
přikládáním
~ 100 tis Kč
Automatický kotel pouze na biomasu a
tepelná čerpadla
~ 120 tis. Kč
Bonus 7 500 Kč pro výměnu kotle v obcích
spadajících do prioritního území.
OD KDY LZE VÝMĚNU KOTLE
REALIZOVAT?
Výdaje na realizaci výměny budou způsobilé
již od 15. 7. 2015 do 31. 12. 2018.
KDE DOSTANU ŽÁDOST O DOTACI?
Elektronický formulář ŽÁDOSTI O DOTACI
je dostupný na adrese http://www.kr-

Jak to tedy máme s odpady:
Vývoz popelnice 110 l stojí 46,-Kč (s DPH)
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Vývoz popelnice 240 l stojí 76,-Kč (s DPH)
Svozová služba má zákaz vyvážet z poloviny
naplněné nádoby, výjimku děláme pouze
v létě, kdy by odpad byl v popelnicích delší
dobu a byl by cítit.
Začnu tedy u sebe, když jsme vyřadili starou
plechovou popelnici, zakoupila jsem si novou
nádobu o objemu 240 l (byli jsme 2 rodiny).
Vzhledem k tomu, že hodně třídíme, popelnici
jsme nezaplnili, takže jsem tedy pořídila
nádobu o objemu 110 l. V domě jsme čtyři
dospělé osoby. Topíme tepelným čerpadlem,
tudíž nemáme popel, hodně třídíme, máme
komposter a biopopelnici. Popelnici na
komunální odpad dávám popelnici vyvézt 1x
za 14 dní, spíše za 3 týdny.
Hodně záleží, kdo a jak, nad odpady přemýšlí.
Pokud má někdo nádobu 240 l a dá ji každý
týden poloprázdnou vyvézt jen proto, že
nechce mít v popelnici odpad, neříkám, aby to
tam skladoval měsíc, ale pokud ten člověk
bude takto přemýšlet, tak se samozřejmě na
odpadech nedoplatíme a takový se mezi námi
bohužel najdou. Řeknou si, když už to platím.
A že další část jeho odpadů dotuje obec,
většinu lidí nezajímá. Proto ten pokyn
svozové společnosti, že půlky neodvážíme.
Pokud někdo bude třídit jako Petr Hanzlík a
dá vyvézt půlku popelnice jednou za měsíc,
tak proč ne, ale takto to fungovat nebude. Já
chápu i to, že je naštvaný, když zaplatí stejně
jako ostatní, třídí a ještě mu nádobu
nevyvezou.
Když dáme lístkový systém, který už u nás
byl, budou lidé, kteří nebudou lístky kupovat,
odpad budou pálit v kotli nebo ho budou vozit
každou sobotu do obecního kontejneru (tam je
to přece zadarmo) a nám stoupnou náklady na
vývoz
velkoobjemového
kontejneru.
V nejhorším případě ho odvezou k lesu.
Rozhodně si nemyslím, že jsou v obci líní
ignoranti, spíš mám s tímto systémem špatné
zkušenosti. Dám příklad - obec nesbírá
pneumatiky, stále to píšu na letáky. Každý
motorista je má odevzdat buď v pneuservisu,
nebo na sběrném místě. Je to nebezpečný
odpad. A když přijdu ráno k obecní stodole na
zemi tam je 6 pneumatik!! (Co na to říct?)
Teď jsme odváželi 60 kusů a nikdo nám je
nechtěl vzít, protože občané je mají odevzdat
na sběrném místě, ale to obec není. Tak proč
je tam ten člověk odložil? Protože takhle je to
pro něj nejpohodlnější a nejlevnější...

Nám by se jako obci také líbilo, kdyby
svozové auto mělo vážení a dostali bychom
výkaz ke každému domu, ale zatím toto řešení
svozová firma nenabízí.
Já si myslím, že naše obec má dobrý systém,
co se týče odpadů. Sbíráme PET lahve, máme
bioodpad, jak popelnice, tak i velkoobjemový
bio kontejner, máme kontejner na komunální
odpad, občané mají kde odložit větve, které se
zpracovávají na štěpku.
Pokud se chcete k tomuto vyjádřit, uvítáme
Vaše názory na emailu dobrin@dobrin.cz.
-šmVýsledky voleb do Parlamentu ČR 2017
1. ANO
81 hlasů
27%
2. ODS
43 hlasů
14%
3. Česká pirátská strana
35 hlasů
11,66%
4. KSČM
31 hlasů
10,33%
5. ČSSD
30 hlasů
10%
6. SPD – Tomio Okamura
27 hlasů
9%
7. TOP 09
16 hlasů
5,33%
8. Starostové a nezávislý
10 hlasů
3,33%
9. KDU-ČSL
9 hlasů
3%
10. Rozumní
5 hlasů
1,67%
11. Strana zelených
4 hlasy
1,33%
12. Řád národa – Vlastenecká unie
2 hlasy
0,67%
13. ODA
2 hlasy
0,67%
14. Strana svobodných občanů
2 hlasy
0,67%
15. Blok proti islamizaci
1 hlas
0,33%
16. Sdružení pro republiku
1 hlas
0,33%
17. Realisté
1 hlas
0,33%
Celkem volilo 302 voličů z celkového počtu
447, což je 67,56%.
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HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 11. 2017
(Vypracovala Vladimíra Hodanová)
Schválený
rozpočet po změnách

Výsledek
od začátku roku

Rozpočtové příjmy
Daň z příjmu fyz. osob
1.580.000
1.494.633,57
Daň z příjmu práv. osob
1.335.000
1.261.039,35
DPH
2.700.000
2.664.427,39
Odvody za odnětí zem. půdy
4.000
0,00
Poplatky za odnětí lesní půdy
13.000
11.510,00
Poplatek za komunální odpad
260.000
251.815,00
Poplatek ze psů
13.000
11.050,00
Popl. za užív. veř. prostranství
1.000
0,00
Příjmy úhrad za dobývání nerostů
230.000
228.483,39
Správní poplatky
10.000
4.690,00
Daň z hazardních her
28.000
27.152,37
Zrušený odvod z loterií
9.000
8.927,73
Daň z nemovitých věcí
3.000.000
2.275.447,52
Neinv. přij. transfery ze stát. rozpočtu
26.000
26.000,00
Neinv. přij. transfery v rámci dotač. vz.
105.400
105.400,00
Ostatní neinv. transfery ze stát. rozp.
859.000
699.968,40
Neinv. přij. transfery od krajů
81.000
81.000,00
Investiční přij. transfery od krajů
172.000
172.000,00
Lesní hospodářství
7.500
4.000,00
Příjmy z dobývacího prostoru
268.300
268.248,00
Odvádění a čištění odpadních vod
128.260
60.837,00
Příjmy v zál. kultury
32.000
22.920,00
Zájmová činnost
82.500
62.010,00
Rozvoj bydlení a byt. hosp.
512.000
497.875,00
Komunální služby a územní rozvoj
58.500
55.965,00
Nakládání s odpady
81.000
79.154,50
Požární ochrana
3.000
2.000,00
Reg. a místní správa
18.100
17.776,00
Příjmy z úroků
1.000
797,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem
11.618.560
10.395.127,82
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Schválený
rozpočet po změnách

Výsledek
od začátku roku

Rozpočtové výdaje
Zemědělská činnost a rozvoj
20.500
20.410,00
Rybářství
60.500
60.030,00
Pozemní komunikace
827.500
223.556,40
Odvádění a čištění odpadních vod
6.131.500
407.672,00
Školení, bezpečnost práce
15.000
0,00
Na předškolní výchovu – MŠ
1.224.300
704.648,40
Kultura
60.000
22.058,56
Sdělovací prostředky
2.000
1.350,00
Ostatní činnost v zál. kultury
156.800
109.384,00
Tělovýchova
10.700
639,00
Zájmová činnost
626.700
396.376,00
Rozvoj bydlení
1.326.600
366.632,00
Komunální služby a územní rozvoj
1.040.500
859.646,70
Nakládání s odpady
666.000
609.496,00
Ochrana přírody a krajiny
450.600
328.263,00
Ochrana obyvatelstva
5.000
0,00
Krizové řízení
15.000
0,00
Bezpečnost a veřejný pořádek
2.400
2.064,00
Požární ochrana
133.000
111.821,51
Zastupitelské orgány
927.250
910.217,00
Regionální a místní správa
1.359.000
951.487,32
Služby peněžních ústavů
70.500
63.408,20
Platby daní a popl. st. rozp.
78.000
77.330,00
Ostatní činnosti
8.100
3.071,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem
15.217.450
6.229.561,09
Zůstatek na běžném účtu k 30. 11. 2017:

28.070.636,96 Kč

Zůstatek na termínovaném účtu k 30. 11. 2017:

1.420.911,07 Kč
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Statistika obce :
Počet obyvatel
Muži
Ženy
Děti do 3 let
Děti od 3- 15 let
Děti od 15-18 let
Průměrný věk obyvatel

Narodili se v roce 2017
Petr Sailer
Matyáš Hanzlík
Miroslav Cutych
Agnes Nawratovitz
Amálie Umysová

569
234
223
21
72
19
41.09

Zemřeli v roce 2017
Jaroslava Prenzelová
Václav Bezucha
Karel Eger
Ladislav Němec

Chcete dostávat informace o hlášení
obecního rozhlasu? Pošlete svůj email
na adresu dobrin@dobrin.cz

Důležité upozornění
Z důvodu výstavby ČOV bude prostor
na odkládání větví a vánočních stromků
přesunut na travnatou plochu vedle
kontejneru na komunální odpad. (Pod
zahrádku paní Barcíkové)
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