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Vážení spoluobčané,
rok 2020 nám přinesl mnoho změn a omezení v našich životech. Rozšíření Korona
viru komplikuje životy lidí nejen v České republice, ale jak jistě víte, po celém světě.
Všechny restrikce a s tím související útlum příjmů státu z daní se samozřejmě odráží
i do fungování a možností investic kraje, okresních měst a obcí. Již při první vlně
korona viru bylo patrné, že dopad na ekonomiku a fungování společnosti bude vážný.
Od této doby stát omezil platby vůči městům a obcím. Doposud se ale nedokáže
stanovit o jaký deficit v městských a obecních rozpočtech se bude ke konci roku 2020
jednat. Populisticky, před volbami, přispěla vláda do obecních rozpočtů jednorázovou
injekcí 1200Kč na občana. Obce samozřejmě přivítaly tento bonus, ten ale nahradil
propad v příjmech z rozpočtového určení daní.
Budu-li konkrétní, obec Dobrná prozatím nijak razantní propad příjmů neeviduje,
neboť se z důvodů omezení se nerealizovaly akce plánované pro tento rok. Bohužel
se musel omezit společenský život a všechny doposud plánované společenské akce
tedy byly zrušeny. Ani výhled pro další období není pozitivní a mrzí mne, že nelze
pořádat akce, na které jste byli zvyklí a které jsme pro tento rok měli připravené.
Neznamená to ale, že obecní úřad přestal fungovat. I v době nouzových stavů je
obecní úřad pro občany plně k dispozici a veškeré mechanizmy i nadále fungují.
Dne 24.7.2020 nestihlo koryto potoka odvést přívalovou vodu a v horní části toku se
ucpal propustek pod místní komunikací na p.č. 1275/4, který se zbortil. Jelikož se
jednalo o krizovou situaci, bylo ihned započato s otevřením a obnovením průtoku
vody. Oprava z důvodu stavu propustku nebyla možná a proto se průtok zhotovil
z nových železobetonových skruží o průměru 100 cm. Cesta se shora opět uzavřela a
nyní budou dodělána čela ke vstupu a vývodu vody. Jelikož se jedná o stavbu, která
je na pozemku obce, je vlastníkem stavby obec, tzn. veškeré náklady jdou za obcí
Dobrná. Na základě žádosti ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje jsme nakonec
obdrželi dotaci ve výši 1/3 celkových nákladů na opravu z fondu Ústeckého kraje.
Jelikož jsou příčiny této události více než jasné, koryto toku je ve špatném stavu a
zanešené, oslovili jsme správce toku LČR k vyčištění, tzn. k odstranění sedimentu
z jednotlivých, nejvíce zanesených úseků toku. Správce toku potvrdil, že čištění
provede ještě v tomto roce.
Pokud zůstanu u vody, proběhla oprava čerpadla pro část obce Folge. Čerpadlo bylo
repasováno a nahrazeny staré trubky za nové, nerezové. Dále byla vyčištěna studna
nad Černými pod bývalým krámem. Zde se vyčistilo i okolí, které ovlivňovalo kvalitu
vody
v této
povrchové
studni.
Po několika upozorněních o nedostatku pitné vody usoudila společnost SČVK, že
zdroje vody pro zásobování pitnou vodou části obce Brložec je potřeba posílit o nový,
další zdroj. Ještě v letošním roce bude tedy společností SČVK proveden zkušební vrt
do hloubky 100m pod Brložcem, kde jsou i ostatní, povrchové sběrače vody. Touto
investicí se naštěstí rozpustily pochyby o tom, že společnost SČVK nebude chtít do
této malé soustavy investovat.
Z důvodu opatření Covid se v letošním roce neuskutečnilo pravidelné očkování psů
a koček. Mnozí z vás mi telefonovali a všem jsem doporučil řešit to letos individuálně.
S MVDr. Mládkovou jsme domluveni na duben 2021, kdy opět vyhlásíme termín
očkování. Kombinované očkování, které máte pro vaše pejsky, působí až dva roky,
takže byste i v případě, že jste letos vynechali, neměli propásnout ochrannou lhůtu.
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Během letních měsíců prováděla společnost CBS nakladatelství snímkování
Děčínska z letadel. Toto nakladatelství totiž vydává po celé ČR obrazové knihy
jednotlivých regionů. Obec Dobrná se do tohoto projektu zapojila a tímto bychom
vám rádi nabídli tuto knihu k prodeji u nás na obecním úřadu. Ve volném prodeji je
tato kniha distribuována za 629 Kč. My ji nabízíme našim občanům za 500 Kč.
Shlédnout ji lze na webových stránkách www.ceskoznebe.cz
O vzhled a čistotu obce se samozřejmě staráme všichni, neboť jde o naše prostředí.
Obec toto zajišťuje svými zaměstnanci a snaží se samozřejmě veřejné prostory
udržovat a jejich využitelnost zlepšovat. Technické služby města Děčína nám zajišťují
pravidelný svoz odpadu směsného, ale i tříděného. Vyváží nám i obecní sběrný dvůr,
který jsme nechali v měsíci září vyčistit a uzavřeli jsme ho z důvodu říjnového
mobilního svozu odpadu z domácností. Přes zimní období hlavně z důvodu počasí
nebude sběrný dvůr v provozu, otevřen bude opět v jarních měsících dle možností.
V měsíci říjnu až listopadu budou k dispozici kontejnery BIO odpadu, které
necháváme vyvážet dle stavu naplnění. Zde musím již po několikáté apelovat na vás
občany, abyste využívali tyto kontejnery pouze k bio odpadům z domácností a zahrad
a to v rozdrobeném, sekaném, či štěpkovaném stavu. Pokud totiž naložíte do
kontejneru takto nezpracované větve, keře, či části stromů, nevyužije se tím objem
kontejneru a odvážíme poté na zpracování BIO odpadu vzduch. Obec vlastní malý
benzinový štepkovač, který v případě potřeby občanům ráda zapůjčí.
Mnozí z vás již využili možnost samovýroby dřeva v obecních lesích, kde je stále
možnost o dřevo na úřadě požádat a lesní hospodář vám po dohodě vyznačí dřevo,
které si můžete za úplatu natěžit.
Obec je zřizovatelem a musím říct, že by měla být hlavně partnerem mateřské školy,
kterou máme nyní dětmi plně obsazenou. Dobré fungování a běh naší školky
potvrzuje mnoho projektů, do kterých se školka zapojila, a tímto bych chtěl
vyzdvihnout práci ředitelky, která je velmi aktivní. Pro vaší informovanost přikládám
přehled aktivit a událostí v uplynulém roce.
Z důvodu snadného přístupu na webové stránky, což je nařízeno vyhláškou musíme
upravit naše webové stránky obce, které již těmto parametrům nevyhovují. Snažíme
se a doufám, že budou pro vás přehlednější a zajímavější. Když mluvím o
informovanosti občanů, dobrou zprávou je, že jsme se pustili do rekonstrukce
veřejného rozhlasu, který se budeme snažit v co nejkratší době zprovoznit.
Otevírací doba krámku:
Pondělí – Pátek : 7:00 – 18:00 hod.
Sobota – Neděle: 07:30 – 13:00 hod.
Polední pauza: 12:00 – 13:00 hod.
Pro upřesnění zde ještě otevírací doba Pošty partner:
Pondělí, středa, pátek : 07:00 – 11:00 hod.
Úterý, čtvrtek: 12:30 – 16:30 hod.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakoukoliv měrou podílí na fungování
naší obce, a věřím, že po překonání nouzového stavu, působnosti korona viru a
uvolnění všech opatření vás budeme moci opět pozvat na některou ze společenských
akcí, které jsme pro vás měli pro tento rok v plánu, ale neuskutečnili je.
S přáním dobrého zdraví a pevných nervů
Petr Dvorský, starosta obce Dobrná

Důležité je Žít!
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Zprávičky z naší školičky
Mateřská škola Dobrná
Školní rok utekl jako voda, a i když nám
ho na čas překazila situace kolem
koronaviru spojená s uzavřením školky,
stihli jsme dětem přichystat spoustu aktivit.

zazpívali a řekli básničky. A skoro jsme se
nebáli čerta :)

Měli jsme ve školce Halloween – dlabali
jsme společně dýně.

Dokonce i Ježíšek se u nás zastavil s dárky
– asi jsme byli všichni moc hodní, protože
jich pod stromkem byla spousta. I si každý
odnesl dáreček domů.
Byli jsme na exkurzi u hasičů a prohlédli
jsme si celou stanici.

Upekli jsme si koláče a uspořádali
masopustní veselici v maskách.
Přišel k nám Mikuláš, čert a anděl
s nadílkou a my jsme jim jako poděkování
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Pro rodiče jsme nachystali jarmark
s našimi výrobky a Vánoční posezení.

Oslavili jsme Den dětí soutěžemi a hrami.

Během roku jsme se s dětmi účastnili
projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme
se zvířátky“. Děti posilovaly svaly,
procvičovaly mrštnost a obratnost,
zkoušely nové zábavné cviky a za odměnu
si každý do svého sešitu lepil obrázky.
Společnou odměnou byl dětem plyšový
maskot Sokola, diplom a medaile.

Bohužel jsme museli zrušit naplánované
jarní a letní akce včetně Školky v přírodě u
Kamencového jezera, kde jsme měli 4 noci
přespat a moc jsme se na to celý rok těšili.
Snad nám situace dovolí uspořádat ŠvP za
rok.
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V dubnu, kdy byla školka zavřená, jsme
nelenili a „mákli“ jsme v šatně, kde jsou
nové výmalby a nástěnky.
A protože se snažíme každý rok něco
vylepšit, na co se můžou děti těšit v příštím
školním roce?
Nakoupili jsme krásné nové postýlky a
matrace, ve kterých se to bude spinkat
samo.

V srpnu nás ještě čeká rekonstrukce
sociálního zařízení v prvním patře, aby i
paní učitelky měly hezké záchody :)

Ale hlavně chceme poděkovat Vám všem –
rodičům, kteří jste nám s důvěrou svěřili
své děti a dalším lidem, kteří nás během
roku podporovali a pomáhali nám
zrealizovat naše plány.
Pro dvouleťáky máme přichystanou novou
třídu, která je plně vybavená pomůckami
vhodnými pro děti do tří let včetně
přebalovacího pultu. Zde budou mít své
zázemí a klid na hraní.

Užijte si volné dny a v září se na Vás
všechny zase moc těšíme.

Za celý tým MŠ
ředitelka
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