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PF 2022
Co popřát do nového roku?
To nejdůležitější, hodně zdraví, lásky, štěstí
a ať se náš život vrátí do normálních kolejí…
Tradiční setkání u vánočního stromu aneb
zpívat se bude…
Původně jsem chtěla svůj článek začít větou,
že si opět po roce budeme moci společně zazpívat, ale pak jsem si uvědomila, že čekání
na koledy bylo tentokrát neobvykle delší.
Od posledního setkání totiž uběhly celé dva
roky. 24 měsíců, během kterých jsme museli
oželet spoustu společných setkání, vynechat
tradiční adventní jarmark, vánoční poštu
i vánoční koncert. Bohužel jsme se nemuseli
rozloučit jen s tradicemi, ale i s některými
blízkými. Naši dobříňskou rodinu opustil
i kamarád a dlouholetý kapelník vánočního
sboru Jirka Hančl, muzikant duší i tělem, je-
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hož budu mít ve vzpomínkách spojeného nejen
s kytarou, houslemi a skvělým hlasem, ale také
s letmými setkáními, kdy mě často míjel na
svém kole cestou z práce.
Jirka určitě bude chybět mnohým z nás a nezacelitelné místo po něm zůstane i na pódiu každý vánoční koncert. O to víc musím smeknout
před Pavlem Červeným, jenž přijal pomyslnou
taktovku právě po Jirkovi a stal se tak naším
novým sbormistrem. Úkol, který není z nejlehčích, když si představíte, že se jednou za rok
sejde banda zpívajících nadšenců, mezi nimi i
tací, kteří mají zkušenosti se zpíváním jen z
vlastní koupelny. Takové nadšence je třeba
nejprve zkrotit, naladit na společnou notu a
pak s trpělivostí trénovat a trénovat. Naštěstí se
kromě koupelnových goťáků ve sboru statečně
drží i hudební profíci, kteří nám zachraňují
reputaci.
A koho letos na pódiu uvidíte? Těšit se můžete
na tradiční stálice Mirka Kvintuse i Mirka Nováka, Pavla Machulku a basáka Láďu Málka.
Z loňských let znáte již i mladší generaci nadějných zpěvaček Natálku Holou a Viki Červenou. Nováčky mezi námi jsou Marek Hanzlík ml., Pavlínka Janovská a Lukáš Barcík.
Na klávesy nás nově doprovází Ondra Lipš,
jediná naše mimodobříňská podpora. A nakonec bych ráda zmínila i Yvonku Hančlovou,
Jirkovu dceru, která tímto snad navazuje
na rodinnou tradici.
Letos se Vám představíme nejen v obměněné
sestavě zpěváků a hudebníků, ale také s obnoveným repertoárem. Ale nebojte se, staré dobré
koledy zůstávají, a i nové písně budete mnozí
jistě znát a společně s námi si je můžete zazpívat.
-dh-1-

kách www.trikralovasbirka.cz bude k dispozici, stejně jako v předchozím roce.

Tříkrálová sbírka v naší obci – Charita
Roudnice nad Labem nás požádala, zda se
jako obec budeme i v letošním roce účastnit s
koledníky této sbírky. Samozřejmě pokud
bude příznivá epidemiologická situace, a pokud najdeme dostatek odvážných a otužilých
koledníků v naší obci, tak se stejně jako každý
rok rádi zúčastníme.
Předpokládaný datum koledování by byl
v naší obci v sobotu 8. 1. 2021.
-šm-

Sbírku a naši Charitu je možné podpořit i bezkontaktně:
• přes online kasičku – platební brána na
www.trikralovasbirka.cz
• převodem na účet – 66008822/0800, variabilní symbol 777911930
• prostřednictvím QR kódu
Výtěžek sbírky plánuje Charita Roudnice nad
Labem použít na úpravy azylového domu pro
matky s dětmi, zajištění chodu charitního šatníku a pomoc rodinám s dětmi a osamělým
lidem v těžké životní situaci.
Když začátkem roku potkáte tři krále, nebo
zazvoní u vás doma, či vás navštíví v práci –
prosím, neodmítejte je, neboť svým příspěvkem pomáháte potřebným, navíc přímo u nás
v regionu.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se stala v České republice
tradicí, na kterou se těší mnozí z nás a začátkem roku netrpělivě očekávají ve svých domovech na příchod tří králů. A již dvacet tři
let se v ulicích měst a obcí objevují koledníci,
kteří nesou lidem požehnání a sbírají finanční
dary na pomoc potřebným.

Všem dárcům již předem děkujeme za jejich
štědrost a vstřícný přístup ke koledníkům.

V Roudnici nad Labem, Budyni nad Ohři
a obcích na Podřipsku, tuto charitativní sbírku
každoročně zajišťuje Charita Roudnice nad
Labem.

Marcela Lysáčková
Charita Roudnice nad Labem

Nadcházející sbírka odstartuje v sobotu
1. ledna 2022 a bude ukončena v neděli
16. ledna 2022.
V případě, že se nezmění v této chvíli příznivá
epidemická situace a vládní nařízení nezakážou pohyb venku, plánujeme tradiční koledování, na jaké jste zvyklý z minulých let a u vás
doma určitě zazvoní skupinka tří králů s požehnáním a koledou. Přesné datum koledování
bude oznámeno obecním rozhlasem, nebo ho
najdete na obecní vývěsce. Pokud náhodou
v tuto dobu nebudete doma a chtěli byste svůj
dům označit požehnanou tříkrálovou samolepkou, zastavte se na obecním úřadě,
kde budou tyto samolepky k dispozici i se
stacionární kasičkou. Koledu v Dobříni budeme zajišťovat opět jako každý rok, ve spolupráci s paní starostkou Mrázkovou, na kterou
se můžete obrátit s dotazy ohledně koledování.

Jak a komu pomáhá naše obec?
Vánoční jarmark v Dobříňi
Je místo pro sousedská a přátelská setkání,
popovídání si, zastavení se, místo k občerstvení, a nakupování... je to akce, která se stala
v Dobříni tradicí. Vánoční jarmark je propojením školky, obce, Psychiatrické nemocnice
v Horních Beřkovicích, přátel, občanů a všech,
kteří svým osobním přičiněním, svou osobní
přítomností přispívají dobré věci. Dobříňský
Vánoční jarmark je zasvěcen Dobrému andělu
= pomoci.
Pro nás Vánoční jarmark není jen obdobím
adventu, jeho příprava je celoroční. Jeden jarmark končí a další se chystá. Hromadí se nápady a materiály na výrobu vánočních dárečků
a dekorací tak, aby si tam každý našel něco,
co ho potěší, čím udělá radost.
V létě se naše domácnosti promění na výrobny
marmelád, pečených čajů a sušárny ovoce.
Plodům školkové zahrady i našich zahrádek
dáme vánoční kabátek, aby z nich byl pěkný
dárek. A pak se vyrábí ty další: věnečky,

V případě, že se obáváte osobního setkání s
koledníky, ale přesto byste si chtěli vyslechnout tříkrálové požehnání a koledu, na strán-
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andělé, svícny a svícínky, přáníčka, štěstíčka,
perníčky, cukroví, sladké ořechy, levandulové
pytlíčky, štrúdly, štoly,..a letos jako novinka –
kamínkové obrázky. Nápad na ně vznikl v létě
o naší dovolené na březích Samosu. A tak
kamínky doputovaly pro Dobrého anděla
do Čech. V každém ročním období se přispěje
do mozaiky jarmarku.
A je to společné dílo nás všech, mateřinek,
obce, pacientů psychiatrické nemocnice, přátel, maminek ze školky. Každý přispěl svou
zručností, ochotou, svým časem a materiálem.
Vše vzniklo s láskou a úmyslem pomoci. Velké věci dělá tým, ne jedinec. Vážíme si tolika
společných rukou, které táhli za jeden provaz.
Nemůžeme pomoci každému, ale každý může
pomoci někomu. A to nás posouvá dál k lepšímu, dostavuje se pocit štěstí.
Děkujeme obci za materiální pomoc a rozhodnutí uspořádat jarmark i v této těžké době.
V psychiatrické nemocnici se řídí heslem „Nic
není nemožné pro toho, kdo chce“: až se rok
s rokem sejde, chceme jarmark opět :-).
Všem přejeme veselé vánoce, šťastný a nadějný nový rok.
Tým mateřinky, přátel a Vás všech.

i velká část výrobků, dobrot, dekorací z mateřské školy a keramické výrobky dětí našeho
kroužku pod vedením Hanky Hulešové. Jsem
ráda, že jsme to nevzdali, dobrá věc se podařila, a za Dobrým andělem na pomoc nemocným
dětem z naší obce poletí 31 457,- Kč.
Moc děkuji.
-šmTornádo na Moravě
Asi nikoho z nás nenechalo klidným,
když jsme viděli záběry z moravských obcí,
které byly poškozeny tornádem 24. 6. 2021.
To, co se tam stalo, bylo velkým neštěstím pro
tyto obce.
My jako obec jsme se na rozdíl od Moravy
těšili na to, že se sejdeme po dlouhé době na
naší tradiční pouťové zábavě, proto jsme se
rozhodli, tuto příležitost využít a alespoň malou měrou pomoci těmto postiženým obcím.
U vstupu jsme umístili zapečetěnou kasičku,
kam jsme dávali jak vstupné, tak příspěvky,
které občané věnovali na pomoc těmto obcím.
Moc mě překvapilo, že přicházeli i občané
z obce, kteří nešli na zábavu, ale přišli,
aby přispěli, moc děkuji.
Do kasičky jsme společně přispěli částkou
54 000,- Kč, na ZO jsme odsouhlasili příspěvek z rozpočtu ve výši 46 000,- Kč a vybrali
jsme Moravskou Novou Ves, kam putuje
pomoc v částce 100 000,- Kč.
Tato částka bude využita na obnovu obecního
majetku.
Spojili jsme se se starostou Moravské Nové
Vsi, která má 2613 obyvatel, starostou je Mgr.
Bc. Marek Košut. Obec měla vážně poškozenu
většinu veřejných budov, veřejných prostranství a technické infrastruktury. Knihovna
a hasičská zbrojnice byla zničena zcela, nejvíce byl zasažen první stupeň základní školy,
kde byla zničena střecha včetně krovu, zničeny
byly okenní výplně, fasáda. Následným zatečením byly poškozeny podlahy v přízemí, stěny.
Zničeny byly i ordinace lékařů, o střechu přišla
pošta, mateřská škola, sokolovna, radnice….
V centru obce byla zničena veřejná prostranství, sportoviště.
Poškozeno bylo samozřejmě i hodně domů
a jak napsal starosta v obecním zpravodaji,
cituji – „Tornádo v mnoha ohledech změnilo
naši obec nenávratně, některé stopy zůstanou

Jarmark
I já bych chtěla společně s paní ředitelkou
poděkovat všem za jejich pomoc a podporu.
Letošní rok a epidemiologická situace není
pro pořádní kulturních akcí zrovna příznivá,
stejně tak to bylo i s jarmarkem pro Dobrého
anděla. Původně se měl konat v sobotu 27. 11.
2021 od 15.00 hodin. Těšili jsme se na muzikohraní pro děti a hudbu Václava Ruse. Bohužel 25. 11. 2021 byl vyhlášen nouzový stav
a od 26. 11. 2021 od 18.00 hodin zákaz vánočních jarmarků, takže naše dobročinná akce
byla v ohrožení. Přes počáteční šok, co budeme dělat s koláčky, kremrolemi a školkou,
která byla plná vánočních dekorací a dobrot,
se ZO rozhodlo, že akci přesuneme na pátek,
kdy konání těchto akcí bylo ještě možné.
Využili jsme všemocnost komunikačních sítí,
jako jsou e-maily a facebook, s pracovníky
obce jsme během dopoledne připravili naši
tržnici a nakonec se ta naše,,fofr akce „s vypětím všech sil povedla“. Napečené dobroty
zmizely dřív, než jsme se nadáli, vyprodala se

-3-

viditelné již navždy. Dějiny Moravské Nové
Vsi budou ještě dlouho rozděleny na část před
a po tornádu. Věřím ale, že již brzy nebude
rozdíl mezi těmi, které tornádo zasáhlo a těmi,
kteří měli štěstí a měli svůj dům o kus dál.
Důležité je, aby vydržela solidarita a vzájemná
pomoc mezi občany, za kterou ještě jednou
moc děkuji.“
Co k tomu dodat? Když si vzpomenu na povodeň, která prošla naší obcí, vím, o čem píše.
Já za sebe si moc vážím toho, že alespoň malou měrou můžeme vrátit pomoc, která byla
při povodni poskytnuta nám.
Moc děkuji.
-šm-

kde jsem žila dlouhých dvacet pět let. Celá ta
léta jsem věřila, že se vrátím a jednoho dne
jsem se vrátila s mojí rodinou. Přišel ten nádherný pocit vrátit se domů do rodné Dobříně.
Měla jsem štěstí, že jste mě zvolili do zastupitelstva. Stala jsem se předsedkyní kulturní komise. Snažila jsem se do kulturních akcí dát,
co nejvíce. Úsměvy a pochvaly byly to nejvíc,
co jsem od Vás mohla dostat. Akce v naší obci
vždy byly a jsou skvělé. Po čtyřech letech jsem
přenechala tyto akce nové kulturní. Bylo mi to
líto, ale chtěla jsem, aby kultura dostala nový
nádech. Když jste četli kandidátní listinu,
možná jste si říkali, proč chci zpátky, když
jsem odešla. Před dvěma lety se mi opět změnil můj život. Přišla druhá krutá rána. Těžká a
zákeřná nemoc, kterou jsem si do svého života
nezvala. Přesto přišla nečekaně, zato zákeřně.
Když Vám lékař sdělí „MÁTE RAKOVINU“,
nedokáží Vám říci, zda máte nějakou šanci.
Zhroutí se Vám úplně vše. Den, kdy jsem
se probudila na JIPU a strávila tam dlouhé dva
dny, jsem začala přemýšlet o životě. Koukala
jsem na hodiny, které jsem doslova posouvala,
protože neutíkaly. Teprve tam jsem si uvědomila, že musím žít, žít pro svou dceru, rodinu,
přátele, které moc miluji. Budou přece mojí
velkou oporou a pomocí. Bez nich bych to
sama nezvládla. Na tuto nemoc nemůžete být
sami. A tak začal můj velký boj. Bylo to velice
těžké a bolestné. Sáhnete si na úplné dno
a několikrát si říkáte, že není možné opět vstát.
Vstanete a bojujete dál. Nemoc mi hodně vzala, ale také dala. Dnes se na život, koukám
úplně jinak i když můj boj je celoživotní.
Když se začaly blížit volby, řekla jsem si, že je
čas posunout se dál a být prospěšná lidem.
Podala jsem si kandidátku a říkala si, jestli se
do zastupitelstva vůbec dostanu. Ve snu by
mně nenapadlo, že mi dáte tolik hlasů a volby
vyhraji. Byl to úžasný pocit, že jste na mě nezapomněli a dali mi důvěru. Moc si toho vážím
a děkuji. Chtěla jsem Vám tímto článkem říci,
abyste se starali o své zdraví a sebemenší pocit, že se necítíte dobře, včas řešili. Začněte se
mít rádi a nepřidělávejte si zbytečné starosti.
Vše se dá řešit. Je kolem nás hodně závisti,
zloby, zbytečného napadání a spousta jiných
věcí. Vše jsou to malichernosti a zbytečnosti.
Pokud jsme zdraví, dokážeme vše, i to, co se
nám zdá neřešitelné. Stačí chtít!!!

Koho dále podporuje naše obec
- Pravidelně podporujeme Kočičí domov Sluníčko, z. s. finanční dotací ve výši 25 000,- Kč
na úhradu nákladů spojených s provozem
útulku a na nákup krmiva pro kočky.
- Myslivecký spolek Podřipsko Bechlín,
který má část honitby na katastru naší obce,
podporujeme finančním příspěvkem ve výši
15 000,- Kč na zazvěření revíru.
- Český svaz ochránců přírody – ZO ČSOP
zastoupený Stanislavem Chvapilem, podporujeme částkou 5 000,- Kč na činnost.
- Diakonie Broumov, sociální družstvo – poskytujeme příspěvek ve výši 3 000,- Kč na
svoz použitého šatstva, Diakonie z naší obce
2x měsíčně vyváží kontejner na šatstvo,
který je pravidelně zaplněn.
- Humanitárnímu sdružení Perspektiva, z. s.
Roudnice nad Labem, poskytujeme příspěvek
ve výši 5 000,- Kč na pracovní terapii pro uživatele z tohoto sdružení, spolupracujeme
s tímto sdružením i s naší mateřskou školou,
kdy uživatelé tohoto sdružení naši MŠ navštěvují, bohužel jsme museli v tomto období tuto
aktivitu vzhledem k pandemii omezit.
- Linka bezpečí, z.s. - poskytujeme příspěvek
ve výši 3 000,- Kč na provoz této linky.
MŮJ NÁVRAT
Narodila jsem se v naší krásné vesnici a mám
ji moc ráda. Když mi bylo devět let, přišla
první krutá rána v mém životě. Zemřel mi
tatínek a najednou se v mém životě vše změnilo. Odstěhovali jsme se do Roudnice n/L,
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Tento článek jsem měla už připravený dlouho
do obecních novin, a tak musím ještě pár řádků dopsat. Na obecním úřadě plynuly dny,
týdny a já se musela naučit spoustu věcí,
kde mi dobrými učitelkami jsou Šárka s Danou. Nikdy by mě nenapadlo, kolik je v tak
malé obci práce, která není vidět venku. Nyní
v době covidu je vše o něco těžší, ale přesto se
nám povedla spousta kulturních akcí, které
z mého pohledu byly velmi povedené. Když
vidíte lidi a děti, jak se dobře baví, je to ta
nejkrásnější odměna. Všechny akce znamenají
spoustu příprav a práce. Děti jsou to nejvíc,
co v životě máme. Psala jsem Vám, abyste se
měli rádi a pečovali o své zdraví. Od doby,
co jsem na úřadě se mi nemoc vrátila dvakrát.
Vždy přišla tiše a nečekaně, ale protože jsem
stále hlídána skvělými lékaři, přišli na ni
v raném stádiu. Mám dceru, rodinu, přátele
a teď, díky Vám i práci na obecním úřadě,
která mě moc baví. Proto je boj o život trochu
jednoduší.
Je tolik věcí, které nás trápí, ale ty se dají
změnit. ZDRAVÍ MÁME JEN JEDNO!!!
Možná si říkáte, proč Vám to vše píši, abyste
to věděli ode mě. Protože je pak nepříjemné
slyšet je nemocná nebo není? A nejhorší je,
když se někdo ptá mých nejbližších. Ani nevíte, jak mě potěšila příznivá zpráva při posledních kontrolních vyšetřeních: „JSTE ZDRAVÁ“.
Ještě jednou Vám děkuji, že můžu být součástí
týmu našeho zastupitelstva.
Romana Staňová

Toto výročí bylo vhodnou příležitostí vzpomenout básníka, který podporoval svůj lid v době
německé okupace za II. světové války. Má
rodina Horova spolu s obcí Dobříň stanovila
datum na sobotu dne 10. července. Místem
konání se stal dvůr bývalého Horova statku,
kde existuje v prvním patře domu pamětní
světnička Josefa Hory, dnes udržovaná praneteří básníka, Danielou Činátlovou. Připojila se
k nám Společnost PARKINSON. Jejich vedoucí, Slávka Freud, to vysvětlila na slavnosti:" Po onemocnění Parkinsonovou nemocí
zemřel Josef Hora." Tato nemoc inspirovala
jeho poslední sbírku " Zápisky z nemoci".
S mnohými verši, vystihujícími tuto nemoc,
nás seznámila Daniela Činátlová.
Pořadem provázel pohotově s přehledem Jaroslav Černý. Byl nádherný letní den, na dvoře
bývalého Horova statku. Ostré slunce se střídalo se stíny statných ořešáků, vhodných pro
umístění lavic pro několik desítek posluchačů,
členů rodiny Horovy, starostky obce Šárky
Mrázkové s místostarostkou Romanou Staňovou a občany Dobříně, Slávkou Freud se členy
její Společnosti a s milovníky Horovy poezie.
Vzpomínání na básníka jsem zahájila jako
básníkova neteř, jediná, která se osobně vídala
se strýčkem Pepou. Těšilo mne vzpomínat na
slavného strýce, muže laskavého, který ve
svých zpěvných verších podporoval svůj národ. Půjčoval mi knížky a napsal pro mne
i básničku do památníku. Zarecitovala jsem ji
a ozval se potlesk:
Mladost je samé přijímání,
oči se ani neubrání
nabízí se ti celý svět.
Dnes a zítra nových světů deště.
Stáří, to žije jen tím, co dává.
sotvaže ruka rozdávavá
stačí vše vrátit zpět.
Čím více vrátí, tím více dnů ztratí.

Dobříňské výročí
Nezadržitelný čas pospíchá skončit dny tohoto
roku a nám nezbývají než vzpomínky. Jednu
vzpomínku jsme letos v Dobříni prožili. Právě
před 130. lety se tu manželům Antonínu
Horovi z Libušína a Marii Horové Aubkové
z Dobříně, narodil 8. července 1881 syn Josef.
Vlastnili velký statek pod číslem 4 v Dobříni,
kde žili ještě s rodiči Antonínem a Marií (rozenou Šustrovou) Aubkovými. Po 3 letech
o statek přišli, ale děda si ho ještě na pár let
najal a žil tam se svou ženou, dcerami Emilií
a Boženou a i s malým Pepíčkem. Josef Hora
prožil své mládí v Roudnici a přiznává,
že podřipský kraj ovlivňoval jeho inspiraci.

Jeho poezie ožila v recitaci krásné herečky
Jany Radojčičové, oblečené do nádherných
černých krajkových šatů. Básně z jejich úst
plynuly jako řeka, která je motivovala. Ještě
osobně dodala význam jména Josef a oslavila
básníkův kraj pod Řípem s jeho rodnou Dobříní.
Celý pořad hudebně doprovázela hudba kytary
Davida Dewettera a klávesy Jana Hrdličky.
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Pořad stylově zahájili hudbou Jaroslava Ježka
a přidali i písně a hudbu vlastní tvorby.
Příjemné počasí podpořilo vlídnost celého
odpoledne. Párky a koláčky zachutnaly přítomným, bavícím se mezi sebou navzájem,
utěšujících se tenkrát příznivým vývojem
Covidu.19. Na závěr Daniela pozvala všechny
do světničky Josefa Hory, kde udržuje památku velkého básníka, rodáka z Dobříně.
Pamětní světnička Josefa Hory byla založena
28. září 1947 jeho matkou Marií Horovou
a tetou Emilií Aubkovou,s pomocí jeho ženy
Zdeny a bratra Jiřího.. Jste tu vítáni
Dagmar Tomanová

a vskutku ucti hodnému daru přikročili manželé Františka a Václav Hajšlovi z Dobříně za
účelem zřízení nového hřbitova, majitelé realit
v Dobříni, za účelem tím, aby pro věčné časy,
jakožto příslušníci obce zůstavili po sobě pro
tuto obec památku věnovali zcela zdarma pozemek ve výměře 3030 a 37 m2 u silnice
k Račicům. Toto místo shledáno obvodním
lékařem 10.5.1924 úplně spolehlivé. Návrh
p. Zelenky při schůzi obecního zastupitelstva
dne 10.5. 1924 o 8 hodině večerní, aby ku
stavbě hřbitova bylo ihned přikročeno, byl
jednohlasně schválen. Ihned byly žádány offerty od stavebníka p. Píska a p. stavitele Šrámka,
na studnu pak od p. Jerolímka z Ledčic. Usneseno bylo též postaviti márnici. Dne 15.5.1924
při schůzi obecního zastupitelstva byla na návrh p. Koutného stavba hřbitova a márnice
zadána p. staviteli Šrámkovi z Roudnice. Studna p. Vodochodskému skrůže od p. Brožovského a dřevo na studnu z výstavku obecního
lesa, tesařské práce p. Černému z Dobříně.
Knihovní řízení převodu předáno p. Dr. Králíkovi z Roudnice a měřické práce předány
p. Ing. Kačírkovi. Pomník p. Pružinovi
z Roudnice. Den 29.12.1924 byl svátkem obce
Dobříně, neb po zásluze všech občanů Dobříně
bylo přikročeno k odevzdání občanského hřbitova k veřejnému užívání. O velmi dobrý spád
celé slavnosti zasloužili se členové slavnostního výboru. Upravené cesty jak v obci tak i na
hřbitově, výzdoba domů prapory, úprava návse
v zátiši pro koncert, při němž účinkovala vojenská hudba pp 42 v Terezíně s dohodou
p.pl. Hirsche a to úplně zdarma v počtu 30
mužů a za účasti všech pozvaných korporací.
V denních hodinách po zahájení slavnostního
chorálu předsedou výboru, p. Koutný zahájil
slavnostní akt a předal slovo delegujícímu řečníku legionáři p. Kubátovi, který ve svém obsáhlém projevu vzpomněl, padlých občanů z
Dobříně a všech útrap světové války. Pak bylo
poděkováno všem, kteří se přičinili svojí pílí,
účastí a všemi hmotnými příspěvky k zdařilému slavnostnímu aktu. Poté byl předán pomník
padlých pod ochranu obecního zastupitelstva
obce Dobříně, by dbalo jeho nehynoucí památky, za ukončení přehrání státními hymnami. Koncert se odbýval v zátiší a večer veselice v místnostech hostinců p. Řezáče a p. Effera. Po slavnosti byla závěrečná schůze slavnostního výboru a doporučeno obecním zastu-

Jak vznikla pouťová zábava
Rok se s rokem sešel a opět se všichni zastavíme a užijeme si ty nejkrásnější svátky v roce, VÁNOCE. Píši to takto protože, že budu
psát o založení našeho hřbitova a vzniku nové
tradice spojené s tím. A věřte, že až dočtete
celý článek, budu ráda, když ho budete vyprávět svým dětem, vnoučatům i pravnoučatům.
Chceme přece, aby tato tradice nikdy nezanikla. Jedná se totiž o Pouťovou zábavu, kterou
máme všichni rádi. Ať tedy všichni, kdo bydlí
a bydlet budou v naší krásné Dobříni, vědí, jak
začala. Když zemřela moje teta Milada Poštolková, která se roky starala o pohřební knihu
a vše kolem pohřebnictví, převzala jsem vše
po tetě. Když jsem poprvé otevřela hřbitovní
knihu a přečetla si začátek, objevila jsem velkou zajímavost, o kterou se chci s Vámi podělit. Moje babička Marie Abrtová, kterou si
jistě hodně z Vás pamatuje, mi vyprávěla
hodně příběhů a zajímavostí, ale jak vznikla
pouťová zábava, to ne, možná to ani sama
nevěděla. Myslím si, že většina z Vás to také
neví. Tak si dejte kávičku nebo čaj a přečtěte
si, o založení tradice naší pouti. V naší obci
nebyl hřbitov, a tak se začalo hledat místo,
k jeho založení, a to se povedlo. A tím všechno začalo (autenticky přepsáno z hřbitovní
knihy):
Založení občanského hřbitova v Dobříni
V roce 1924, když se mělo přikročiti ku zbudování pomníku padlých vojínů ve světové
válce v roce 1914-1918 za osvobození českého národa, bylo vzpomínáno, kam by asi pomník měl býti postaven. Velmi dobrému
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pitelstvem, aby den 29.červen byl dnem poutním na všechny časy, což jednohlasně schváleno. Prvním hrobníkem byl zvolen ve schůzi
zastupitelů 17.července 1924 p. František Javornický z Dobříně. Dne 18. října 1924 byl
hřbitov okresním úřadem v Roudnici uznán za
spolehlivý. Čest budiž zachována všem,
kteří se přičinili k tomuto, aby obec měla svůj
občanský hřbitov. Jistě se Vám bude všem
milí občané klidně spát v této české zemi,
kteří zde budete odpočívati, neb tento tichý
kout byl založen na podkladě dobrých a českých občanů.
v Dobříni psáno 19. března 1941
Autenticky přepsáno z hřbitovní knihy

Celková cena čistírny

16 894 374,35 Kč

Roční zkušební provoz ČOV byl v období
od 9/2019 – 9/2020, kolaudace proběhla v měsíci 11/2020.
Přepojení jímek a septiků na kanalizaci je nutné provést tak, aby byly do kanalizace odváděné surové splaškové vody, tzn., že stávající
jímky a septiky nebudou průtočné. Propojení
musí být provedeno vodotěsně tak, aby se do
jímek nedostávaly odpadní vody. Na trasu přepojení je vhodné umístit revizní šachtu.
K realizaci přepojení jímek a septiků bude
přizván provozovatel, zároveň bude pořízena
fotodokumentace ke složce domu. Spousta
z Vás již má přepojení hotové. Z vlastní zkušenosti vím, že není jednoduché sehnat firmu,
která by toto zrealizovala. Na ZO jsme odsouhlasili prodloužení termínu na toto přepojení
ještě do konce roku 2022. Vím, že několik
občanů to má objednané u firmy Patok, ta před
koncem roku avizovala posunutí prací do jarních měsíců.
Co rozhodně nepatří do kanalizace:
Biologický odpad – zbytky jídel, ovoce a další
potraviny, ani rozmělněné zbytky z kuchyňských drtičů odpadu.
Tuky a oleje – fritovací a ostatní oleje z domácnosti, tuky se nabalují a ucpávají čerpadla
ČOV.
Hygienické potřeby – vložky, hygienické tyčinky, vlhčené ubrousky, tento odpad zanáší
čerpadla v čerpací stanici.
Chemikálie – kyseliny, louhy, ředidla i malé
množství těchto látek může zlikvidovat bakterie, které v čistírnách odstraňují biologicky
odbouratelné látky.
!!!! Upozornění od obsluhy naší ČOV, pana
Čulíka, v čistírně se objevují tuky a dámské
hygienické potřeby, zejména tampony se šňůrkou, nevhazujte je do toalet!!!
Dále prosíme rodiče, když jedou v sobotu
do sběrného dvora, aby si ohlídali děti, které
vstupují do zakázaného prostoru u ČOV.
Hrozí nebezpečí úrazu.
Děkujeme za pochopení.

Pohled do minulosti, je vždy velice zajímavý,
poučný a o to více, když se jedná o dobříňáky.
Je úžasné, jak se spojili a rychle začali budovat.
Den 29. červen se stal dnem poutním a tímto
dnem u nás začala tradice zábavy. Časem se
upravil datum na poslední sobotu v červnu,
a tak to zůstane na věky. Ať se vždy schází
v tento den dobříňáci a užijí si slavnostní chvíle tohoto dne. Vzpomínám si, když jsem byla
malá, jaký to byl krásný den. Celá rodina se
sešla u babičky a dědy Anny a Václava Poštolkových. Vařilo se slavnostní jídlo, byly
pouťové koláče a odpoledne jsme se slavnostně oblékli a šli si užít pouťových radovánek.
Pokud byste chtěli nahlédnout do hřbitovní
knihy a podívat se, jak je to krásně napsané,
můžete se zastavit a podívat se.
PŘEJI VÁM KRÁSNÉ, POHODOVÉ VÁNOCE, V NOVÉM ROCE HODNĚ ŠŤESTÍ
A ZDRAVÍ !!!
Romana Staňová
Čistírna odpadních vod
Výstavba čistírny odpadních vod byla dokončena v měsíci 8/2019 s celkovými náklady
ve výši:
Budova ČOV
5 193 584,63 Kč
Komunikace ČOV
1 454 165,85 Kč
Kanalizace ČOV
1 473 007,47 Kč
Přípojka vody ČOV
370 765,31 Kč
Oplocení ČOV,včetně gabionové stěny
2 422 709,53 Kč
Strojní technologie
4 999 209,79 Kč
Elektrotechnologie
980 931,77 Kč

V předešlých dvou letech byla cena stočného
40,-Kč, po kalkulacích provozu za předešlý
rok zůstane tato cena zachována i pro rok
2022. V případě, že by se obec stala v průběhu
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roku 2022 plátcem DPH, což reálně hrozí
vzhledem k výnosům z probíhající těžby v
obecním lese a které pravděpodobně budou
mít vliv na výši obratu. V případě překročení
limitu pro registraci DPH bude cena stočného
navýšena o sazbu daně, která je 10%. To by
znamenalo navýšení ceny stočného o 4 Kč na
m3.
Dále upozorňujeme, že pokud přecházíte při
výpočtu stočného např. z paušálu na vodoměr
nebo opačně, případně se ve Vaší domácnosti
mění počet obyvatel a máte výpočet paušálem,
je nutné tuto skutečnost, podle smlouvy do 14
dnů ode dne změny, nahlásit provozovateli.
Děkuji.
-šm-

Tříděný odpad
189 864,28 Kč
Objemný odpad
92 238,72 Kč
Vývoz biopopelnic
77 622,87 Kč
----------------------------------------------------Celkem
763 226,22 Kč
Od Ekokomu
- 81 068,90 Kč
Náklady za 2020
682 157,32 Kč
Celkové náklady 682 157,32 : 545 obyvatel =
1251 Kč/osoba
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo navýšení poplatku za odpad pro rok 2022 na 650 Kč/osobu
nebo rekreační objekt. I v tomto případě budeme cenu odpadů více než polovinou dotovat.
Od 1.1.2022 dochází ke zvýšení ceny za vývoz
sběrných nádob. Jen pro zajímavost:
sběrná nádoba 120 litrů stojí 56,70 Kč s DPH
240 litrů - 93,73 Kč s DPH
bioodpad - 70,72 Kč s DPH

Stavební úpravy stávající gravitační kanalizační sítě v obci Dobříň
Předmětem této veřejné zakázky byla stavební
úprava na stávající kanalizační síti B-1 a B2.
Stoky po úpravě slouží k odvádění odpadní
vody na ČOV. Stoka B odvádí dešťové vody
z ulice Sluneční a ulice Pod Kanálem do Labe.
Do stoky B je v ulici Pod Kanálem zaústěna
i Dobříňská strouha, aby tato voda nebyla zaústěna do ČOV. Nově položený úsek stoky na
odpadní vodu byl veden z ulice Pod Kanálem,
přes ulici Roudnická do ulice Na Vršku a na
ČOV. Kolaudace stavby proběhla v měsíci
3/2021. Na realizaci této zakázky byla ve výběrovém řízení vybrána STAVEBNÍ FIRMA
NEUMANN s.r.o, celková cena této zakázky
byla 3 452 575.50Kč včetně DPH.

Jako starostka si stojím za tím, že naše obec
má, co se odpadů týče velmi dobrý servis.
Na setkáních se starosty řešíme, jak třídíme
odpady. Jen malý příklad: ve většině obcí, mají
velkoobjemový kontejner 2x do roka, na jaře a
na podzim. Přistaví kontejner na náves a až se
naplní, odveze se, o zbytek se musí postarat
sami občané. U nás máme tento kontejner stabilně, vyvážíme ho 2x do měsíce. Jen pro zajímavost, jeden vývoz včetně dopravy a uložení stojí 6 000,- až 7 000,- Kč. Takže měsíčně
stojí vývozy 12 000 až 14 000,- Kč, což je
hrůza. Někdy si říkám, kde ten odpad pořád
berete. Pokud si někdo vyklízí nemovitost, měl
by si objednat svůj kontejner, stejně tak podnikatelé, stavební a jiný odpad si likvidují sami.
Poplatek za psa zůstává na stejné výši tedy
100,- Kč.
Rybářský lístek bude stát 600,- Kč a prodej
povolenek se uskuteční v pondělí 24. 1. 2022
od 17.00 hodin na obecním úřadu.

Poplatek odpady
Každý rok před koncem roku řešíme výši odpadů na následující období. Sečteme náklady
předešlého období a vydělíme počtem občanů,
tím získáme skutečné náklady za odpady
na osobu a rok.
Již několik let jsme se snažili držet stále stejnou cenu ve výši 450,-Kč i přesto, že náklady
vycházely mnohem vyšší a tuto cenu jsme
dotovali z obecního rozpočtu.
Bohužel v současné době, kdy se zdražují poplatky za uložení odpadů na skládku, není již
možné tuto cenu udržet.
Kolik nás tedy stáli odpady v roce 2020:
Vývoz popelnic
403 500,35 Kč

Dotace
Z programu odpadového hospodářství v Ústeckém kraji na období 2017-2025
- Dotační titul č. 1 Pořízení shromažďovacích
či přepravních prostředků pro oddělený sběr
či svoz a materiálově využitelných složek
komunálního odpadu
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Cílem projektu je snížení produkce směsného
komunálního odpadu, třídění bioodpadu, elektroodpadu.
Z finančních prostředků, které jsme získali z
tohoto programu, jsme pořídili:
2 kontejnery Abroll o obsahu 14.6 m3 – jeden
je využívaný na bioodpad ve sběrném dvoře u
ČOV, druhý je umístěný na fotbalovém hřišti
a rovněž využívaný na bioodpad vzniklý při
sekání fotbalového hřiště a zeleně v naší obci.
1ks kontejner Abroll –ekosklad o obsahu
21 m3, ten je využíván na odkládání papíru
v areálu ČOV
1 ks štěpkovač na větve
1 ks elektrotříkolka je využívaná při úklidu
obce, svážení trávy a listí
1ks regály do ekoskladu
Celkové náklady projektu na pořízení tohoto
vybavení do sběrného dvora na ČOV byly ve
výši 616 967,- Kč, dotace nám byla poskytnuta ve výši 70 % z celkových nákladů
tj. 431 876,- Kč, spoluúčast obce je 185 091,Kč.
Provozní doba sběrného dvora je každou sobotu od 8.00 do 14.00 hodin, byla bych ráda,
abychom tuto dobu respektovali a nezvonili
na paní Barcíkovou i v neděli.
Jaká jsou pravidla sběrného dvora - do kontejnerů dáváme posekanou trávu a bioodpad,
nedáváme sem větve, ty štěpkujeme, a proto
se dávají vedle kontejnerů.
- do komunálního kontejneru nedáváme plasty, papír a sklo, pokud sem dáváte objemnější
věci, jako je nábytek, je nutno ho rozbít,
aby nezabíral zbytečně hodně místa, čisté dřevo sem nedávejte, to pálíme dole za ČOV pokud přivezete v sobotu krabice papíru, dávejte je rovnou do ekoskladu a nedávejte je
do kontejnerů, papír odvážíme pravidelně
do sběrných surovin.

nipuluje, zpevněná plocha se teď bude lépe
udržovat.
Kontejnery na tříděný odpad, ty jsme v létě
přestěhovali ze středu obce do prostoru před
ČOV, z počátku jsem z toho měla trochu obavy, ale musím říct, že jsme si na to již zvykli,
nemáme už nepořádek před stodolou ve středu
obce a myslím, že i občané bydlící kolem stodoly jsou rádi, že se zbavili hluku a nepořádku
před okny.
Kolem kontejnerů pravidelně uklízíme,
aby zde byl pořádek, ne vždy se nám to daří.
A kam u nás v obci s odpady?
Sklo, plasty a drobný papír - patří do kontejnerů na tříděný odpad, pokud přivezete plast
v pytlích, vysypte plastový odpad z pytlů
do žlutých kontejnerů, zabere méně místa!
PET lahve – dáváme do pytlů před dům a sbíráme je každé pondělí, také je můžete dát
do modré popelnice u obecní stodoly a před
ČOV. Nedávejte je do kontejnerů na tříděný
odpad, odvážíme je ke zpracování!!!!!
Papírové krabice – patří do ekoskladu u ČOV,
používáme je na sběr papíru, který pravidelně
odvážíme do sběrny.
Kovový odpad – plechovky od nápojů a drobný kovový odpad dejte do popelnice u obecní
stodoly nebo před ČOV, větší kovový odpad
můžete odevzdat, nechat ve sběrném dvoře
na ČOV.
Bioodpad – posekanou trávu dejte do kompostéru nebo do biopopelnice, také můžete využít
velkoobjemový kontejner v areálu ČOV.
Větve – patří na označené místo na stanovišti
u kontejnerů, štěpkujeme je nebo vozíme
na zpracování.
Drobný elektroodpad – jako jsou malé spotřebiče např. vysavače, mikrovlnné trouby, drobné kuchyňské spotřebiče, baterie dejte do klecového kontejneru na obecním úřadě.
Pneumatiky - odevzdejte v servisu, kde koupíte pneumatiky, neodkládejte je u obecní stodoly!!!
Oleje – odevzdejte v plastové lahvi, max o
objemu 1,5 litru u obecní stodoly do černé
popelnice.

Dlažba na ČOV
V průběhu měsíce října byla v areálu ČOV
zpevněna plocha pod velkoobjemovými kontejnery. Bylo položeno 280 m2 dlažby o síle
100 mm, na tuto akci byly poptány 3 firmy.
Celková cena za dodávku dlažby, pokládky
včetně obrub, hutnění a podsypu byla
300 080,- Kč včetně DPH.
Nezpevněná plocha nebyla pod kontejnery
zrovna ideální, když se s nimi pravidelně ma-

Trvalkové výsadby v naší obci
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V listopadu 2019 byly, ve středu naší obce,
založeny extenzivní trvalkové záhony.
Jedná se o smíšené štěrkové záhony s vyšším
stupněm autoregulace a nízkými nároky
na péči. Druhově pestré společenstvo rostlin je
založeno na kombinaci vhodných trvalek, travin a cibulovin tak, aby bylo vysoce atraktivní
po většinu roku. Záhon bylo potřeba velice
pečlivě poskládat, aby správně fungoval.
Neméně důležité bylo dodržet přesně stanovenou technologii založení záhonů, díky čemuž
se výrazně snížily náklady na údržbu. Výběr
druhů jsem zvolila s ohledem na naše podmínky, tj. suché, propustné a málo živné stanoviště.
Kostru záhonu tvoří rostliny, které jsou nejvyšší, nejmohutnější, nejstálejší a vysazují se
samostatně, tzv. kosterní rostliny. Díky výrazné textuře poskytují dekorativní efekt i v zimních měsících, v kombinaci s jinovatkou či
námrazou jsou schopny vytvořit zajímavou
podívanou. Jsou to zejména okrasné traviny
a zápleváky.
Doprovodné trvalky jsou nižší než kosterní
a pro výraznější efekt jsou sesazeny do skupin. Do záhonů jsem použila krásnoočka,
denivky, kokardy, třapatky a spoustu dalších.
Výplňové a půdopokryvné trvalky tvoří nejnižší, ale neméně důležité patro v záhonech.
Svým poléhavým charakterem růstu a schopností rozrůstat se do šířky pokrývají půdu
a zamezují tak růstu plevelů. U nás jsou to
devaterník, šanta a hlavně pupalka. Ta upoutá
svými zářivě žlutými květy, které se otevírají
navečer a krásně voní.
Celkem jsme zde vysadili 1 100 ks trvalek a
2 500 ks cibulovin. Skladbu záhonů jsem pečlivě vybrala s ohledem na požadavky nízké
údržby a vysoké atraktivity po většinu roku.
V období časného jara na záhonech rozkvétají
jarní cibuloviny. Ty mají na záhonech nezastupitelnou roli, kdy svými květy podpoří jarní
efekt výsadby, než začnou působit první trvalky. Použila jsem botanické tulipány, narcisy,
modřence a krokusy, které není potřeba
po odkvětu vyjímat z půdy a které se jako bonus samy rozmnožují.
A jak je to s tou nenáročnou péčí? Nízkoúdržbovost těchto typů výsadeb je podmíněna důkladnou přípravou záhonu, která spočívá
v pečlivém odplevelení plochy, zkypření půdy
a jejím vylehčení pískem. Použitím dostatečné

vrstvy mulče z drceného kameniva (v našem
případě 8 cm) jsme zamezili nadměrnému odparu vody z půdy a růstu plevelů. Záhony se
plejí podle potřeby, zpočátku častěji, dokud
trvalky plochu nezaplní, později bude již stačit
2 - 3 x ročně. Záhony byly bezprostředně
po výsadbě zality vydatným deštěm. Nadále se
už zalévat nemusí.
Rostliny se nemají odstraňovat na podzim,
ale nechávají se až do období předjaří, kdy se
ještě před rašením cibulovin odstraní suché
nadzemní části rostlin. Odkvetlá květenství,
struktury a textury některých rostlin jsou totiž
nejen zajímavé i v zimním období, ale slouží
také jako úkryt bezobratlých živočichů.
Ráda bych poděkovala panu Koubskému
ze společnosti Mondi za poskytnutý finanční
dar a firmě Veselka za pomoc s realizací.
Záhony zkrášlují střed naší obce mnoha barvami a tvary květů. Nakvétají postupně během
celé vegetace a v každém měsíci vypadají jinak. Většina vybraných druhů je medonosná
a poskytuje tak potravu pro čmeláky, včely
a další drobný hmyz.
Věřím, že i vám zpříjemňují každodenní průchod či průjezd obcí – stejně jako mně.
Radana Adeltová
Trvalkové záhony před ČOV
V letošním roce jsme žádali u společnosti
Mondi Štětí o dotaci z programu Enviromentální výzvy, která je určena na projekty se zaměřením na ochranu životního prostředí, ekologii a na revitalizaci zelených ploch v obcích
a městech. Výše příspěvku je 30 000,- Kč, tyto
prostředky jsme chtěli využít na realizaci zeleně, záhonů a zázemí pro cyklisty.
Projekt na výsadbu záhonů nám zpracovala
Ing. Martina Imramovská. Před realizací jsme
poptali na realizaci několik zahradnických
firem, vzhledem k ceně, která nebyla příliš
příznivá,
jsme se rozhodli akci realizovat převážně
vlastní silou. Firma Veselka provedla úpravu
terénu a výsadbu stromů, v Zahradnictví
u Hrouzků jsme objednali trvalky, traviny
a keře.
O pomoc s rozmístěním rostlin a samotnou
výsadbou jsme požádali Marušku Holou a jejího kolegu Marka Trávníčka, sice jsme nevěděli, do čeho jdeme, ale říkali jsme si, že pod
správným vedením to určitě dáme. Domluvili
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jsme se na sobotu ráno, jaké bylo naše překvapení, když nám přišla od Marušky SMS
zpráva, tak zítra v 5.30 hodin u čistírny.
Jak se říká, ranní ptáče dál doskáče, v půl deváté už bylo hotovo. Výsadbu jsme úspěšně
dokončili, zbývalo už jen zabetonovat lavičky
a stojany na kola.
Zase jsme se posunuli kousek dopředu a před
ČOV vznikl další hezký kout v naší obci.
Ještě jednou moc děkuji Marušce a Markovi
za pomoc a samozřejmě nesmím zapomenout
na všechny šikovné zahradnice.
Co připravujeme:
Podána žádost o dotaci MMR – herní prvky na
dětské hřiště.
Podána žádost – Varovný systém pro obec
Dobříň a povodňový plán.
Prodloužení kanalizace – ulice K Přívozu,
v současné době se zpracovává projekt na
prodloužení kanalizační stoky včetně přípojek
v ulici K Přívozu, v průběhu roku 2022 bude
zpracován prováděcí projekt.
Projekt Zahradní ulice – zpracovává se projekt
na propojení kanalizace s ČOV u 14RD přes
ulici Zahradní, včetně protipovodňového opatření.
Změna ÚPD obce Dobříň
ZO Dobříń v souladu s ustanovením §6 a 44
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu a za použití § 84 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů rozhodlo o pořízení „změny č. 1
Územního plánu Dobříň", bude upraven prostorový regulativ ploch bydlení, dále bude
zrušena maximální zastavěná plocha v m2
a bude nahrazena procenty.
ZO Dobříń rozhodlo, že do územně plánovací
dokumentace budou u zastavitelných ploch
pro bydlení a dále u ploch v nezastavitelném
území ve vazbě na tok řeky Labe, doplněny
prvky regulačního plánu.
ZO v souladu s ustanovením § 55a a 55b platného zákona 225/2017 Sb., kterým se mění
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony, účinného od 1. 1. 2018, rozhodlo, že Změna č. 1 ÚP Dobříň bude pořizována zkráceným
postupem pořizování změny územního plánu
s využitím zprávy o uplatňování.
ZO Dobříň rozhodlo, že projektantem změny
bude Ing. Petr Laube a pořizovatelem úřad
územního plánování MěÚ Roudnice nad Labem.
Poohlédnutí se za uplynulým rokem okem
dobříňského fotbalu
Covidové vlny se na nás ženou jako tsunami,
a tak jako se nás dotýkají v běžném životě,
zasáhly podobnou měrou i do života dobříňského fotbalu.
Na jaře letošního roku došlo, i v důsledku
coronavirové pandemie, k významné obměně
výkonného výboru, kdy naše řady sedmičlenného výboru opustili celkem čtyři členové
(V. Barcík, P. Jeneš, M. Staňo) a dlouholetý
předseda, pan Vlastimil Hlavička. Fotbalová
soutěž se na jaře již nerozehrála, a tak nevznikl
prostor pro důstojné poděkování odstoupivším,
které by si zasloužilo při nejmenším ovaci fotbalistů a všech dlouholetých spřízněných duší
dobříňského fotbalu. Částečné, avšak na zcela
z mého pohledu uspokojivé poděkování
i s drobnými dary, proběhlo pouze s panem
Hlavičkou a ve zcela komorní atmosféře mezi
„šesti očima“. Rád bych tedy alespoň touto
cestou ještě jednou všem poděkoval za odvedenou práci a vynaložené úsilí, které do našeho
klubu po celé roky usilovně vkládali.
V reakci na odstoupivší členy byla dne 22. 4.
2021 svolána členská schůze, na které byli
zvoleni noví členi výkonného výboru. Jsou
jimi J. Bouša, M. Dědek, J. Hložek, A. Mrázek, L. Sviták ml. (statutár), L. Sviták st.
a T. Wolf.
Letošní rok probíhal celkově ve znamení zásadních proměn a nečekaných událostí, jak ve
zmiňovaném vedení klubu, přes přesun našeho
mládežnického týmu z kategorie mladších žáků do kategorie starších a bezprecedentní marodku fotbalového mužstva dospělých, až po
spoustu technických renovací a úprav našeho
fotbalového zázemí.
Obecně vzato, přechod do vyšší věkové kategorie bývá pro mladé hráče velice náročný.
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Zejména start v nové kategorii je často doprovázen zhoršením zápasových výsledků, v porovnání s výsledky ze sklonku působení v kategorii věkově nižší.
Naši žáci v čele s jejich trenéry (M. Dědkem,
J. Hložkem a O. Čaňkem) se však s novou rolí
vyrovnali nad očekávání dobře a po podzimní
části soutěže okupují více než lichotivou třetí
příčku z celkem patnácti týmů a odstupem
sedmi bodů na příčku první, a k tomu se zápasem k dobru. Věřím, že se jim bude dařit stejně dobře i na jaře, avšak i při případném poklesu výkonosti, je již velikým úspěchem
zmiňované podzimní umístění.
Z kraje letních prázdnin by se pak mladí fotbalisté (mimo jiné díky finanční podpoře obce) měli zúčastnit fotbalového soustředění
v Chorvatsku, kde by měli sehrát i několik
zápasů s fotbalovými týmy z cizích zemí. Posilněni zdokonalenými dovednostmi a nově
nabitými zkušenostmi z odehraných zápasů,
se pak budou moci s další vervou pokusit o co
nejlepší výsledky v sezóně následující.
Podstatně méně radosti našim věrným fanouškům rozdává ovšem v letošní sezóně družstvo
dospělých. Po pandemické pauze opustili řady
našeho družstva tři fotbalisté, kteří se do té
doby pravidelně zúčastňovali tréninků a počítalo se s jejich účastí do zápasů.
V průběhu jara, v době, kdy byla soutěž přerušena, si dál hráči udržovali své fyzické a technické dovednosti formou pravidelně vedených
tréninkových jednotek naším trenérem
T. Wolfem. V létě pak, před zahájením nového ročníku soutěže proběhla, myslím si, kvalitně naplánovaná a provedená příprava mužstva, podpořená i úspěšným absolvováním
trenérského kurzu licence C, naším trenérem.
Před zahájením nové sezóny, v reakci na odchozí hráče, se nám na sklonku přestupového
období podařilo družstvo doplnit o další tři
nové. Konkrétně o V. Poráče, J. Lacka
a A. Pavelku.
Bohužel, se i přes veškeré vynaložené úsilí,
podzimní části soutěže mužstvu nepovedla
a ani zdaleka nenaplnila předsezónní očekávání. Neoddiskutovatelný podíl na tom bezesporu měla hlavně bezprecedentní marodka,
kdy v jednu chvíli vlivem zranění a „karetního
odpočinku“ nemohlo hrát až 8 hráčů. Je s podivem, že se trenérovi na některé zápasy vůbec podařilo kompletní „jedenáctku“ postavit.

Můj obdiv patří všem těm, kteří se v těchto
nelehkých chvílích dokázali semknout a i přes
nepřízeň osudu dokázali podzimní část soutěže
v rámci možností důstojně dohrát.
Myslím si, že když se zranění hráči uzdraví a v
jarní části sezóny se týmu budou další zranění
vyhýbat, a zároveň nezkomplikují zápasovou
kontinuitu vnější vlivy, mohlo by naše družstvo výsledkově patřit mezi nejlepší v soutěži.
Jedním z důležitých prvků, který hraje ve fotbalovém životě hráčů velkou roli je mimo jiné
i kvalitní fotbalové zázemí, o které se od roku
2018, po převodu nemovitostí klubu na obec,
stará právě ona.
Jen v letošním roce se například podařilo zrekonstruovat střechu nad prostorem kabin,
do které zatékalo, opravit nefunkční odpad
a nainstalovat digestoř v kuchyňce a v neposlední řadě „zlegalizovat“ spalinové cesty
zdroje tepla v klubovně.
Na veškerých těchto úpravách má zásadní zásluhu obec, bez jejíž podpory by byl náš fotbalový život minimálně daleko více diskomfortní. Tímto jí patří náš velký dík a zároveň doufáme, že spolehlivě fungující spolupráce bude
úspěšně pokračovat i výhledově v následujících letech.
V příštím roce čeká fotbalový klub významná
událost, kdy budeme oslavovat hodně kulaté
výročí sta let od založení dobříňského fotbalu.
V rámci oslavy bychom chtěli uspořádat tři
zápasy (žáků, družstva dospělých a „vysloužilců“) s přidruženým programem (nejen)
pro děti v prostorách dětského hřiště a v závěru
dne si zatančit za doprovodu živé hudby. Tato
závěrečná část oslavy by pak měla nahrazovat
každoroční tradiční dobříňskou předprázdninovou zábavu. Termín oslavy je prozatím stanoven na 18. 6. 2022.
Rád bych tímto všechny čtenáře na zábavu
pozval a do nového roku popřál hodně úspěchů
a hlavně zdraví.
Za TJ Dobříň z.s.
Luboš Sviták ml.
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Poohlédnutí se za dobříňským fotbalem
okem starostky
Jak jsme se již dočetli z článku předsedy klubu, příští rok klub oslaví 100 let založení,
já bych se však vrátila na chvíli o několik let
zpátky…..:)
Ne vždy byla situace mezi obcí a vedením
fotbalového klubu ideální, ale v posledních
letech se podstatně změnila a jsem za to moc
ráda.
Co jsem na úřadě, pamatuji si, že stále nebylo
dořešeno vlastnictví pozemku 255/4, což je
polovina hřiště, kde stojí kabiny. Tento pozemek byl ve vlastnictví soukromé osoby Anastázie Richterové, druhá polovina pozemku
byla ve vlastnictví klubu.
Vzhledem k tomu, že pozemek byl sportoviště, měla dostat paní Richterová náhradu za
tento pozemek, bohužel administrativní chybou tehdejších orgánů došlo k tomu, že rozhodnutí nebylo postoupeno k zápisu a proto
byla stále uvedena v Katastru nemovitostí jako
oprávněná osoba a měla právo žádat o náhradní pozemek od Pozemkového fondu ČR. Po
úmrtí paní Richterové její dědicové, ač věděli,
že vlastnictví výše uvedeného pozemku přešlo
na stát, tuto skutečnost nesdělili notářce při
projednání dědictví a tak byl po dohodě dědiců jako vlastník tohoto pozemku zapsán
MUDr. Josef Richter.
Dodnes si pamatuji, jak mi pan Richter zavolal a ptal se, jak budeme tuto situaci řešit a zda
pozemek od nich koupíme?
V té době už jsme vše začali řešit s právním
zástupcem a věc nabrala konečně spád. Došlo

k určení vlastnictví pozemku a ten byl převeden ze soukromé osoby na stát, tedy na Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových –
dále už jen ÚZSVM.
Řešení této situace mělo několik možností:
- pronájem pozemku ÚZSVM fotbalovým klubem.
- možnost koupě pozemku fotbalovým klubem,
což nebylo v té době v možnostech klubu.
- možnost bezúplatného převodu pozemku na
obec ve veřejném zájmu - sportovní a kulturní
činnost, při tomto převodu je nutné, aby budovy byly ve vlastnictví obce.
Zpočátku byl zvolen návrh na roční pronájem
pozemku od ÚZSVM, předpokládaný pronájem pozemku byl 44 000,- Kč ročně, vzhledem
k nákladům, které jsou pravidelně
vynakládány na údržbu tohoto pozemku,
byl ve finále pronájem zdarma.
V první řadě bylo nutné dořešit existenci staveb pokladny a objektu venkovního WC. Spolu s vedením klubu a právním zástupcem obce
jsme začali řešit převod majetku z klubu na
obec, s tím, že majetek klubu včetně poloviny
pozemku hřiště a budov bude převeden na
obec, ta se bude starat o tento majetek a TJ
Dobříň z. s. bude mít smlouvu o výpůjčce,
která bude klubu zaručovat bezplatné užívání
za podmínek stanovených touto smlouvou.
Stanovit podmínky této transakce nebylo
opravdu jednoduché, za sebe jsem cítila obavy
ze strany vedení klubu, což chápu a zároveň
i velký závazek, který obec na sebe tímto bere.
V současné době je tedy polovina pozemku
včetně budov ve vlastnictví obce a TJ Dobříň
z. s. má smlouvu o výpůjčce, a to na 50 let
s automatickou obnovou.
Povinnosti obce vyplývající ze smlouvy
o zápůjčce:
- vybudování automatické závlahy, ta byla
pořízena v 9/2019 v ceně 372 682,- Kč, fotbalistům odpadlo pravidelné tahání hadic po hřišti, a to, jak se bude aktuálně zalévat, se nastaví
přes telefon.
Teď jen pro informaci, výčet povinností, které
vyplývají pro obec ze smlouvy a součet ročních nákladů:
- sekání trávy 2x týdně v období 7 měsíců
52 000,- Kč
- uložení bioodpadu + doprava
15 000,- Kč
- hnojivo + postřiky na trávník
22 205,- Kč
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- údržba závlahy – zazimování + jarní zprovoznění
8 876,- Kč
- elektřina na závlahu
13 251,- Kč
Celkové roční náklady na údržbu trávníku
111 332,- Kč
Na závlahu je využívána voda ze studny na
dětském hřišti, vidíte, že náš trávník má péči,
jak na Spartě.

v příštích letech dobře kopalo a pod vedením
nového předsedy klubu dobře šlapalo.
-šm-

Průběžné opravy majetku na fotbalovém hřišti:
V roce 2019 jsme získali dotaci z POV ve výši
250 000,- Kč na opravu sociálního zařízení,
rozvodů, podlahových krytin, stávajících stěn
a doplnění vnitřního vybavení.
Za tyto finanční prostředky byly provedeny
elektroinstalační práce a klempířské práce,
položena dlažba v kabinách, pořízen nábytek a
vybavení pro zázemí klubovny, celkové náklady v tomto roce byly ve výši 483 545,71
Kč.
V roce 2020 jsme získali dotaci z POV ve výši
250 000,- Kč na opravu střechy, komína, vybudování septiku. Vzhledem k pandemické
situaci, kdy byl problém sehnat jakoukoliv
firmu na stavební práce, jsme tyto opravy prováděli až v roce 2021.
Za získané finanční prostředky jsme opravili
střechu, udělali nový nerezový komín a pořídili odsávání do kuchyňky. Celkové náklady na
tyto práce byly 322 037,- Kč.
Septik jsme odložili do dalšího roku.
Co se týče bezúplatného převodu pozemků ½
fotbalového hřiště parc. č. 255/4, dále parcely
st.č.292, stav. parc. č. 293, stav. parc. č. 402,
jejichž účetní hodnota činí 775 861,- Kč. Na
tyto pozemky máme v současné době podepsánu smlouvu o bezúplatném převodu
s ÚZSVM a čekáme na schválení Ministerstvem financí.
Řešení této situace byl běh na dlouhou trať,
než jsme se dostali až sem, byly za tím hromady korespondence a telefonátů, řekli jsme
si, že už se to musí dát jednou do pořádku,
že nemůžeme o hřiště přijít.
Velmi bych chtěla poděkovat paní Veselé,
která pracuje na ÚZSVM a s tímto řešením
nám velmi pomohla. Nebýt jejího vstřícného
jednání, asi bychom tuto situaci jen těžko řešili.
A co popřát našim fotbalistům? Aby jim to

Soustředění mladých fotbalistů
Letošní letní soustředění bylo uskutečněno
v Orlických horách, jmenovitě v Orlickém
Záhoří. Zde máme k dispozici velkou chalupu,
kde v rámci soustředění pobývá 15 mladých
fotbalistů TJ Dobříň pod vedením zkušených
trenérů, kteří mají k dispozici proviantního
náčelníka, maséra a zdravotníka v téže osobě
. Zázemí ve stravování a relaxu v podobě
bazénu máme hned vedle v penzionu u Cvrčků. V sousedství je nám k dispozici travnaté
fotbalové hřiště s krásným výhledem na hory,
kde provádíme nácviky fotbalových cvičení,
rozvíjíme fotbalové dovednosti a zdokonalujeme fyzickou přípravu. V letošním roce jsme
se zde potkali s týmy Královohradeckého kraje, kteří zde uspořádali turnaj, který je pro nás
konfrontací i s jinými týmy mimo náš kraj.
Celé soustředění proběhlo v pořádku, bez zranění a děti odjely, spokojené a stmelené kolektivem, domů za rodiči.
Vedoucí družstva TJ Dobříň za mládež
Jiří Hložek
Loučení s prázdninami
Letošní rozloučení s prázdninami jsme pojali
v duchu kulturně-sportovním. Z loňských let
máme zdolaný Lovoš i Milešovku, a proto
jsme se rozhodli prozkoumat kraje vzdálenější.
Výběr tentokrát padl na bájnou horu Blaník,
která dle pověstí slibuje svobodu, naději a vítězství nad nepřáteli. Jak příhodné v době, kdy
bojujeme s covidem, který nás uvěznil na
dlouhé měsíce doma, často bez možnosti setkávání se s kamarády.
Naše putování začalo v Louňovicích, kam nás
zavezl autobus a pak už jsme se museli spolehnout pouze na své nohy. Vydali jsme se
nádhernou krajinou zalesněných skal na vrchol
Velkého Blaníku. Daleké okolí jsme shlédli
z ptačí perspektivy 30ti metrové dřevěné rozhledny a posilněni svačinou jsme pokračovali
na druhou stranu kopce směrem k Domu přírody. Tady jsme navštívili muzeum přírody
CHKO Blaník a národní geopark. Někteří
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z nás se poprvé seznámili s blanickou legendou.
Pověst vypráví o tom, že uvnitř hory odpočívá
vojsko, které čeká, až bude českému národu
nejhůře. Jeho velitelem je sám patron země
české svatý Václav. Ve chvíli, kdy bude naše
vlast v největší tísni, zazelená se suchý dub na
Blaníku a pramen pod ním vydá tolik vody, že
se studánka přeplní a voda poteče až po stráni
dolů. Pak se v hoře otevře Veřejová skála,
rytíři uvnitř se probudí z hlubokého spánku
a pod vedením sv. Václava vyrazí proti nepřátelům, porazí je a v Čechách nastane opět klid
a mír. Rádi byste se o legendě dozvěděli více?
Zkuste si ji přečíst třeba v Jiráskových Starých
pověstech českých.
Nejdříve si ale dočtěte, jak pokračoval náš
výlet, nejsme totiž zdaleka u konce. Naší další
zastávkou byla Vlašim, kde jsme v místní restauraci naplnili vyhládlé žaludky a s novým
přívalem energie jsme se každý dle chuti
a zájmů vydali prozkoumávat malebné městečko. Společně s dětmi jsme navštívili zoologickou zahradu. Ne však žádnou obyčejnou,
ale para. Že nevíte, co to je? Jde o expozici
Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. Jsou zde chováni zástupci volně žijících
živočichů České republiky, kteří byli přijati do
záchranné stanice, avšak pro trvalé následky
již nemohou být vypuštěni zpět do volné přírody. Pozorovat jsme mohli vydry, čápa, sovy,
ale i mluvícího krkavce, jenž však zrovna držel bobříka mlčení.
Obohaceni spoustou nových zážitků a znaveni
nachozenými kilometry jsme si nakonec museli chtě nechtě odpočinout ve vyhlášené cukrárně. Dortíčky, poháry, káva a další laskominy se tak staly sladkou tečkou za naším zářijovým dobrodružstvím.
Snad nebudu mluvit jen za sebe, ale domů
jsme se vrátili plni dojmů a příjemných okamžiků strávených s kamarády a snad i s nadějí, že nás i v budoucnu čekají další společné
výlety bez zákazů a omezení. A kdyby přeci
jen bylo nejhůř, blaničtí rytíři se jistě probudí.
-dhVITANA Dobříň/Roudnice nad Labem
Ve společnost Vitana, a.s. pracuji již několik
desítek let. Jako rodačka z Dobříně jsem velmi
často dotazována, co vlastně děláme/balíme

v tomto závodě. Ráda jsem tedy napsala pár
vět.
Vitana je nedílnou součástí nejen mého života,
ale i naší obce. V roce 2019, oslavila již 100
let od svého založení.
Závod v Dobříni/Roudnici nad Labem byl vybudován v roce 1971 jako jedna z provozoven
národního podniku Balírny obchodu Praha,
která byla monopolním dodavatelem kávy,
čaje, koření a suchých plodů pro celé tehdejší
Československo.
V roce 1990 se z tohoto závodu stal samostatný státní podnik, který byl posléze zprivatizován a vznikla společnost BASK. Tu v roce
1995 koupila varnsdorfská společnost Emarko,
která ji po dvou letech prodala norskému nadnárodnímu koncernu Rieber & Son – čímž
došlo k začlenění do organizační struktury
akciové společnosti Vitana.
Po ukončení výroby balení čajů, kávy a arašídů
pro maloobchod (na začátku nového tisíciletí)
se tento závod zaměřuje především na balení
rýže a luštěnin. Současné portfolio tohoto závodu zahrnuje různé druhy rýže (dlouhozrnná,
parboiled, kulatozrnná, jasmínová, basmati,
divoká a nově i střednězrnná), luštěniny (čočka, hrách a fazole), pečící přípravky (želatina,
dortové polevy), černý a ovocný čaj ve větším
balení pro catering. V neposlední řadě se zde
také balí etnická jídla pro norský trh. Na konci
roku 2018 se portfolio rozšířilo o jáhly, bulgur,
kuskus a pohanku.
V posledních letech zde bylo investováno velké množství finančních prostředků do zvýšení
efektivity výroby a modernizace výrobního
zařízení (největší investice byla do modernizace výrobních linek na balení rýže do varných
sáčků + nová balicí linka na balení do transparentních špalíčkových sáčků).
Roční výroba se pohybuje okolo 20 milionů
kusů spotřebitelského balení, což představuje
zhruba 16 tisíc tun výrobků (95 % tvoří rýže).
V současné době je přibližně 20 % produkce
exportováno převážně na severské trhy.
V závodě pracuje 54 zaměstnanců.
Taťána Brázdová (roz.Fidlerová)
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Příběh o čtyřech svíčkách
Hořely čtyři svíčky na adventním věnci. Tak
tiše, že bylo slyšet, jak svíčky začaly hovořit.
První svíčka vzdychla a řekla: „Jmenuji se
POKOJ. Moje světlo sice svítí, ale lidé žádný
mír nedodržují.“ Její světélko bylo čím dál
menší, až docela zhaslo. Světlo druhé svíčky
zakmitalo a svíčka řekla: „Jmenuji se VÍRA.
Jsem ale zbytečná, lidstvo nechce nic o Bohu
vědět. Nemá tedy cenu, abych svítila.“ Průvan
zavál místností a druhá svíčka zhasla. Tiše a
smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka:
„Jmenuji se LÁSKA. Už nemám sílu, abych
hořela. Lidé mě odstavili na stranu. Vidí jen
sami sebe a nikoho dalšího, koho by mohli mít
rádi.“ A s posledním záchvěvem zhaslo i toto
světlo. Vtom vešlo do místnosti dítě. Podívalo
se na svíčky a řeklo: „Vy musíte přece svítit, a
ne být zhaslé!“ A skoro začalo plakat. Konečně se ke slovu přihlásila i čtvrtá svíčka: „Neboj se! Dokud já svítím, můžeme i ostatní
svíčky znovu zapálit. Jmenuji se NADĚJE.“
O Vánocích, které nechtěly být
Tak poslouchejte.
Byl jednou takový rok, nu, za nic ten celý rok
nestál. Pánbůh ví, co to tehdy do lidí vlezlo,
ale všichni byli v tom roce nějací – mrzcí.
Byli zlí, závistiví, jeden druhému nic dobrého
neudělal, inu, nějaké mizerné to vtom rocena
celém světě bylo. A děti - , ty zvlášť v tom
roce byly nějak špatné a protivné. Nechtěly se
česat a mýt, nechtělo se jim chodit do školy,
vybíraly se v jídle, byly hádavé a ubrečené,
líné a nepořádné, nedávaly ve škole pozor,
ošklivě psaly a špatně počítaly a dělaly do
sešitů kaňky, nadávaly si a říkaly škaredá slova a zlobily a rodiče, nu, vůbec tedy byly
v roce náramně nevydařené. Moc špatně to
tehdy na světě vypadalo a tak to bylo v lednu i
v únoru, v březnu i v dubnu, v květnu a v
červnu, v červenci i v srpnu a ještě pak i v
září, v říjnu i v listopadu, a pořád to s těmi
lidmi a dětmi nebylo lepší. A už tu byl prosinec a bylo o, zvlášť s těmi dětmi, ještě spíš
horší. A tu se stalo, že si Vánoce řekly: Tak
vida, už je tu prosinec a v prosinci mají být
vánoce. Ale lidé jsou nedobří a děti čím dále
tím protivnější, ani se už dívat na to nemůžeme. Když je to letos s lidmi i dětmi na světě
tak špatné, tak jim to za trest uděláme tak, že

nepřijdeme, že žádné vánoce letos nebudeme.
A tak si to ty vánoce umínily, že v tom roce
nebudou.
Nu jak! Docela prostě: bylo to v novinách,
Ty vánoce byly oznámení do novin:
CTĚNÉMU OBECENSTVU!
Oznamujeme, že za příčinou lidské i dětské
špatnosti letos žádné vánoce nebudeme.
S veškerou úctou
Vánoce
Á, panečku, tohle byla rána! Už několik dní
před Štědrým večerem to začalo vypadat nějak
divně. Sníh nebyl, žádné sáňkování, na lyže
ani pomyšlení, pořád jen pršelo, černo a samé
bláto.
Aha – a lidé se lekli, že?
Ba ne, nic se nelekli, takoví byli lidé v tom
roce špatní, že se nelekli a řekli si: Nechť si, ať
si žádné vánoce nepřijdou, z toho my si nic
neděláme. Však my si uděláme vánoce sami.
A tak to také udělali, nic si z toho nedělali, že
vánoce nechtějí být, a nakoupili si vánočních
stromečků, ověsili je stříbrem a cukrovím, nakoupili všelijakých dárků a dali je pod stromečky a strojili si štědrovečerní večeře a dělali
to všecko tak, jako kdyby vánoce byly, ačkoliv
vánoce nechtěly být.
Tak to přece nebylo těm vánocům nic platné,
že nechtěly být, když si lidé udělali vánoce
sami.
Ba ne. Vánoce se na všechny ty přípravy dívaly zdálky a řekly si: Jen počkejte, však uvidíte,
zda se vám to bez nás tak vydaří, jako kdybychom to byly my.
A také že ano: tyhle vánoce, při kterých vánoce nechtěly být, dopadly v tom roce opravdu
nějak nanicovatě.
A jaké tedy byly?
No, tak jen považte: Hospodyně zadělaly na
vánočky, ale vánočky se jim pak rozbředly, že
byly placaté jako rohožka přede dveřmi, nebo
byly tuhé a brouskovaté jako mýdlo a jako
gumová podešev, nebo se jim spálily a byly
černé jako uhel. A rybí polévka byla hořká a
ryba byla navrchu spálená a uvnitř syrová a
měla pětsetkrát víc kostiček než jindy. A Jablkový závin kuchařky dvakrát solily a nebyl
vůbec k jídlu. A krocan – o spíže vlezla kočka
a ožrala na něm prsíčka, to nejlepší. A vánoční
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cukroví jim spadlo na zem a do škopíčku s
vodou špinavou od podlahy, zrovna když je
nejlépe vypečené vyndávali z trouby.
Ale přece měly děti aspoň stromeček a dárky!
Měly ale také jak to dopadlo!
Jak?
Svíčky na stromečku vůbec nechtěly svítit,
jenom čmoudily a moc to smrdělo. Překotil se
na zem a všechno se na něm rozbilo. Cukroví
bylo štiplavé. Ořechy byly prázdné nebo červivé. Jablka byla uvnitř shnilá a pomeranče
kyselejší než ocet.
A co dárky?
S dárky to také opadlo špatně. Panenkám se
hned odlepily vlásky, spadly jim hlavičky,
odtrhla se ručička nebo nožička. U vlaků a aut
se hned klukům rozlámala kolečka a nechtělo
to jezdit. Děti si nedaly dobře pozor, zamotaly
se a šláply si do nádobíčka, rozsedly si kuchyňky, pokojíčky a loutková divadla. Do
knížek si umazanýma rukama nadělaly mastné
skvrny. Nové šaty si pokecaly inkoustem.
Gumové míče jim hned praskly. Na každém
dárku se něco pokazilo. A lidé a děti si řekli.
To se nám ty vánoce nepovedly. To nebyly
žádné pořádné vánoce. Musíme se napřesrok
polepšit.
A polepšili se?
Polepšili se. Lidé byli hodnější, a děti také
byly poslušnější a lepší. A na druhý rok se už
vánoce na ně nezlobily a přišly a dopadlo to
všechno dobře. A od těch dob ž přišly vánoce
každý rok a vždycky na nich bylo mnoho pěkného, rok jak rok, pokud vy, děti, pamatujete.

Statistika obce:
Dospělí – muži
Dospělí – ženy
Dospělí
celkem

225
215
440

Děti (15 - 18 let)
Chlapci
Dívky

17
9
8

Děti do 15 let
Chlapci
Dívky

88
45
43

Děti (6-7 let)
Děti (do 3 let)
Celkem

10
21
545

Průměrný věk obyvatel: 41,87 let
Narodili se v roce 2021
Bumbálková Sofie Milana
Svoboda Tomáš
Šimůnková Natálie
Hanzlík Jiří
Pištora Alex
Zemřeli v roce 2021
Hančl Jiří
Krejčí Karel
Kucej Jaroslav
Rous Jan
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HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 11. 2021
(Vypracovala Radana Adeltová)
Rozpočtové příjmy
Schválený
rozpočet po změnách

Výsledek
od začátku roku

Daň z příjmu fyz. osob
2.030.000
1.455.760,43
Daň z příjmu práv. osob
1.585.000
1.611.057,04
DPH
3.000.000
3.622.763,34
Odvody za odnětí zem. půdy
5.000
12.213,50
Poplatky za odnětí lesní půdy
10.000
8.475,80
Poplatek za komunální odpad
260.000
253.233,00
Poplatek ze psů
13.000
11.550,00
Územní plánování a ostatní příjmy
50.000
78.360,00
Příjmy úhrad za dobývání nerostů
50.000
170.746,19
Správní poplatky
10.000
4.160,00
Daň z hazardních her
36.000
59.227,52
Přijaté dary
0
30.000,00
Daň z nemovitých věcí
3.500.000
1.640.493,80
Neinv. přij. transfery ze stát. rozpočtu
0
141.185,30
Neinv. přij. transfery v rámci dotač. vz.
127.500
129.100,00
Ostatní neinv. transfery ze stát. rozp.
255.000
299.079,00
Inv. přij. transfery od krajů
0
431.870,00
Ost. inv. přij. transfery ze stát. rozp.
3.000.000
0,00
Rybářství
12.000
12.000,00
Pohřebnictví
10.000
4.500,00
Odvádění a čištění odpadních vod
446.800
604.929,56
Příjmy v zál. kultury
15.000
90.959,00
Zájmová činnost
11.000
4.200,00
Bytové a nebytové hospodářství
557.000
547.612,00
Komunální služby a územní rozvoj
28.500
248.965,00
Nakládání s odpady
90.000
71.620,00
Požární ochrana
1.000
0,00
Reg. a místní správa
0
3.738,00
Příjmy z úroků
1.000
391,10
Převody z rozpočtových účtů
0
611.000,00
Převody z vlastní pokladny
0
112.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem
15.103.800
12.271.189,58
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Rozpočtové výdaje
Schválený
rozpočet po změnách

Výsledek
od začátku roku

Zemědělská činnost a rozvoj
30.000
25.000,00
Veřejné osvětlení
116.000
113.570,02
Pozemní komunikace
427.500
16.644,30
Odvádění a čištění odpadních vod
7.628.000
1.741.228,35
Pohřebnictví
39.000
605,00
Na předškolní výchovu – MŠ
641.800
518.048,00
Kultura
1.459.000
82.883,19
Bytové a nebytové hospodářství
222.000
150.294,21
Tělovýchova
1.022.500
522.843,74
Komunální služby a územní rozvoj
1.906.000
1.049.695,53
Nakládání s odpady
797.500
813.616,61
Ochrana přírody a krajiny
470.000
486.993,40
Ochrana obyvatelstva
5.000
0,00
Krizové řízení
22.500
0,00
Bezpečnost a veřejný pořádek
1.300
1.582,00
Požární ochrana
144.000
0,00
Zastupitelské orgány
1.122.000
1.138.666,00
Volby do Parlamentu ČR
0
36.211,90
Regionální a místní správa
1.520.200
917.077,66
Služby peněžních ústavů
117.500
133.424,47
Platby daní a popl. st. rozp.
125.000
119.890,00
Převody a transfery
0
733.725,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem
17.816.800
8.601.999,38
Zůstatek na běžném účtu k 30. 11. 2021:

10 975 570,35 Kč

Zůstatek na termínovaném účtu k 30. 11. 2021:
Zůstatek na ČNB k 30. 11. 2021:

1 422 616,93 Kč
10 038 556,10 Kč
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