OBČASNÍK
Červen 2019

Vážení spoluobčané,
Popravdě řečeno jsem plánoval napsat další občasník již
na počátku měsíce března, abych dostál nějaké
pravidelnosti, ale protože to není jedna z prioritních prací
starosty, odkládal jsem to. O to víc se ale mohu nyní
rozepsat.
Dne 12.12.2018 se na posledním zasedání zastupitelstva
roku 2018 schválil rozpočet obce Dobrná na rok 2019 a
taktéž rozpočet mateřské školy, jíž je obec zřizovatelem.
Oba rozpočty se sestavily a schválily jako vyrovnané.
Bohužel nové zastupitelstvo nemělo mnoho času a ani
praktických znalostí, aby nějak do návrhu rozpočtu
zasáhlo, tuto možnost bude mít ale v následujících letech.
Tento dokument lze shlédnout na webových stránkách
obce Dobrná.
Pro rok 2019 se rozhodlo zastupitelstvo investovat hlavně
do nového vrtu pro budovu obecního úřadu a
rekonstrukci kanceláří, které byly již v nehezkém stavu a
již v minulém období se plánovalo obnovit elektroinstalaci
a rozvodnu IT pro tyto kanceláře. Oba tyto plány jsme
uvedli ihned do běhu a v lednu roku 2019 byla schválena
realizace vrtu pro budovu obecního úřadu a sálu. Oprava
kanceláří se začala koncem února 2019 a dokončena byla
kompletně dokončena 31.3.2019. Celkové náklady na
tuto rekonstrukci včetně nábytku, elektroinstalace a
počítačových sítí činila 272.174,- Kč.
Vraťme se ale k přelomu roku – poslední den roku 2018
jsme uspořádali akci vypouštění balonků štěstí a i když
se jednalo premiéru, účast byla vysoká, poděkování patří
také Říhům, kteří přispěli svojí tvořivostí.

Další povedenou akcí našeho kulturního výboru byl
maškarní ples dne 16.3.2019, kterého se zúčastnily děti
z Dobrné, ale i mnoho dětí z okolí. Poté byla 20.4.2019
připravena Velikonoční kraslice pro děti, kde jsme si
mohli připomenout Velikonoční tradice.
Takovým hlavním ukončení studené zimy a sychravého
jara je vždy poslední den v dubnu. Uskutečnili jsme tedy
Slet čarodějnic na rozhledně Sokolí vrch, kde byl
program jak pro děti, tak v pozdních hodinách i pro
dospělé. Tato akce byla velmi kladně hodnocena a je vidět,
že setkávání občanů je ve vsi, která nemá svoji hospodu,
velmi důležité!
To se ostatně ukázalo i na poslední akci na dětském dni
1.6.2019, kde bych rád poděkoval všem organizátorům,
zúčastněným a sponzorům. Není jednoduché takovouto
akci naplánovat, personálně obsadit, zajistit ceny a
atrakce a možná i objednat počasí… Ale myslím, že
většina z toho se povedla a pokud se v těchto výše
uvedených akcích vyskytly nějaké chyby či nedostatky,
omluvte je prosím, všichni se opravdu snažili! Pokud
vezmeme těmto lidem, kteří se o tyto akce zasadili
nadšení, nebude kdo, kdo by něco podobného pořádal.
Velmi pěknou a důležitou akcí je také Vítání občánků.
Dne 6.4.2019 jsme přivítali v rodinných kruzích 3 nové
dětičky – Aničku, Elišku a Terezku. Poděkoval bych tímto
základní škole Huntířov, jejíž žáci nám krásně zazpívali a
zarecitovali a utvořili tak krásnou kulisu. Děkuji hlavně
Kristýně Pospíchalové, která vše krásně připravila a byla
mi při této akci oporou!
Přesuňme se ale také k pracovním záležitostem a
problémům obce a nás občanů. Zastupitelstvo obce
schválilo zadání zpracování Územního plánu pro obec
Dobrná. Do konce měsíce dubna měli občané možnost
podat návrhy na změnu užívání pozemků. Někteří tak
učinili, ale očekával jsem větší zájem, protože možnost

začlenit pozemky do zpracování územního plánu je
jedinečná, územní plán se během několika dalších let
měnit zajisté nebude a když, tak pouze úpravami. Jde o
velice složitý proces, který je i finančně náročný.
Mnoho lidí zažádalo do konce března o povolení kácení
stromů mimo les, tzn. na vlastních pozemkách. Převážně
jde o ochranu zdraví a majetku a není důvod takové
žádosti nevyhovět. Formuláře jsou ke stažení na
webových stránkách obce nebo vám je kdykoliv na
obecním úřadě vydáme. Od podzimu můžete opět tyto
úpravy provádět.
Jako už i v historii, víme, že naše obec má problémy
s pitnou vodou a vodou všeobecně. Většina domů má
vlastní zdroj vody a udržuje ho pro svůj prospěch. Často
jde pouze o povrchové studny několik metrů hlubokých.
Ty jsou však velmi náchylné na výkyvy počasí – v období
sucha není voda, v období dešťů je voda zkalená a někdy
i znečištěná z okolí. Udržujte tedy prosím okolí těchto
studen v čistotě a zajistěte odtok povrchových vod,
ulehčíme si případné problémy. Obec Dobrná, jako
zřizovatel mateřské školy, musel nechat na základě
špatných výsledků odběru vody, vyčistit studnu a
následně nechat udělat nový rozbor vody. Děti a personál
byl po dobu odstranění problémů zásobován balenou
pitnou vodou. Výsledky testů vody po vyčištění studny
dopadly dobře a voda je tedy opět bez závad, pitná.
Když jsem zmínil udržování čistoty, chtěl bych požádat
všechny, aby třídili odpad, protože za objem odvezeného
odpadu (tříděného) obdrží obec vždy po čtvrtletním součtu
finanční dotaci, něco jako odměnu za třídění. Za 1 čtvrtletí
2019 bylo : tříděný papír 1,31 t, plast 2,69 t, sklo 3,68 t.
Směsný, netříděný odpad činil 31,53 t. Zde vidíte ten
obrovský rozdíl a dovolím si tvrdit, že 1/3 z tohoto objemu
mohla být vytříděna. Je to k zamyšlení …

Dne 25.3.2019 rezignovali zastupitelé paní Malečková a
paní Kolibová. Dle zákona o obcích nastupují
následujícím dnem noví zastupitelé a to ze stejné volební
strany, ze které byli odstoupivší. Dne 26.3.2019 se stali
zastupiteli paní Dagmar Ihnaťuková a pan Pavel
Löfelmann.
Mateřská škola Dobrná měla na konci roku 2018 problém
s počtem dětí, to se podařilo díky paní ředitelce začátkem
tohoto roku vyřešit a navýšit počet dětí. Od toho se
samozřejmě vyvíjí financování školky. Obec se snažila
ušetřit náklady na vytápění tím, že zajistila v chladných
měsících vytápění pevnými palivy. Děkuji tímto
zaměstnancům paní Soně Heřtové a paní Karle Zdichové,
které se o tuto službu bravurně postaraly. MŠ zrealizovala
také výstavbu altánu a prolézaček v zadní části zahrady a
s dotačním příspěvkem. I za vedení této agendy a úspěšné
dokončení tímto děkuji ředitelce paní Mgr. Baštrnákové.
V měsíci
květnu
proběhla
plánovaná
kontrola
hospodaření obce roku 2018 od Krajského úřadu
Ústeckého kraje a výsledek je velmi špatný. Čeká nás
mnoho práce na nápravě problémů minulých, ale i
nastavení správného chodu a hospodaření obce
v budoucnu. Velkým nedořešeným problémem je
pohledávka za občany za odpady z minulých období. Tuto
pohledávku musíme dle zákona řešit a budeme tedy
vyzívat občany, kteří neuhradili tyto poplatky k nápravě.
Pošta – všichni víme, že otevírací doby pošty se často
měnily, nikdo nevěděl, jak je otevřeno a je-li vůbec
otevřeno. Paní Havlová je částečně zaměstnaná obcí
Dobrná, ale chodí vypomáhat i na jinou poštu. Musí si
tedy sladit časy a nyní od1.7.2019 bude pevně otevřeno
takto:
PO 7 – 11:00 hod; ÚT 12:30 – 16:30 hod;
ST 7 – 11:00 hod; ČT 7 – 11:00 hod; PÁ 12:30 – 16:30 hod

Jediný možný posun otevírací doby je při dovolených.
Nastává období krásných teplých dnů, dovolených, ale i
období, kdy může příroda ukázat svoji sílu v podobě
nárazových dešťů, silných větrů, krup a dalších sil, které
se již nyní ukázaly. Naše obec spolupracuje s krizovým
vedením města Děčín a v krizových situacích nám,
občanům, bude poskytnuta základní pomoc. V případě
vzniku těchto situací se ihned obracejte na mne, na
starostu, neboť vám pomohu zařídit potřebnou pomoc.
Přeji vám, abyste prožili krásné léto, vašim dětem přeji
dlouhé a příjemné prázdniny a hlavně abychom se zase
sešli na nějaké další společné akci!

Petr Dvorský, starosta obce Dobrná

