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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2018 a i když jsem ve funkci starosty
pouze několik týdnů, cítím tu povinnost vám sdělit
několik následujících vět.
Ve dnech 5 a 6.10.2018 proběhly volby do zastupitelstev
obcí. Jak vše dopadlo zajisté již víte. Změny na postech
starosty a místostarosty, vašich hlavních kontaktních
osob, vám raději ještě jednou uvedu:
Starosta - Petr Dvorský,
(tel.727.889.660,starosta@obec-dobrna.cz),
místostarosta – Stanislav Černý ( tel. 602.126.531)
S vašimi problémy a veškerými podněty se ale můžete
kdykoliv obrátit na celé zastupitelstvo. Zde je jeho celé
složení: Petr Dvorský, Stanislav Černý, Michal Frič, Eva
Kolibová, Naděžda Malečková, Libuše Šrámková, Šárka
Štrossová, Josef Čech, Zdeněk Pospíchal. Tento tým lidí
se pravidelně schází na pracovních schůzkách, kde
předloží vaše problémy a potřeby k řešení.
Jelikož jsem tzv. uvolněným starostou, jsem zaměstnán v
obci na plný úvazek. Z toho pro vás plyne, že jsem pro vás
k zastižení buďto na obecním úřadě nebo neustále na
výše uvedeném telefonu. Na obecním úřadě je pro vás také
styčnou osobou i nadále paní Lenka Plodíková, která má
již o dění a potřeb naší obce perfektní přehled, takže vám
zajisté také ráda pomůže nebo podá potřebné
informace.Tel. na obecní úřad 412.514.370 Na obecním
úřadě funguje samozřejmě dále možnost ověřování
podpisů a listin. K dispozici je vám i Česká pošta, otevírací
dobu naleznete u vchodu. Všechny důležité informace a
sdělení najdete na vývěskách obce, ale také na webových
stránkách obce: www.obec-dobrna.cz

Jak jsem již uvedl, ve funkci starosty jsem velmi krátkou
chvíli a s celým chodem obce a obecního úřadu se za běhu
seznamuji a řeším nyní hlavně problémy, které jsou
aktuální. Nastalo již zimní období a je třeba zajistit údržbu
cest. Nasmlouvané máme dva dodavatele těchto služeb,
jedna zajišťuje údržbu na cestě na Folge a druhá vršek
obce (k bytovce, ke školce, Brložec). Hlavní silnice
samozřejmě zajišťuje SÚS Ústeckého kraje a často
zajedou i do okolních cest. Chtěl bych vás všechny
požádat o toleranci, ne vždy se povede nahrnout sníh
přesně podle vašich požadavků a často je potřeba i část
osobně dočistit. K dispozici máte posypový materiál ve
žlutých nádobách u cest. Samozřejmě, v případě potřeby
větší techniky pro úklid sněhu, se kterým si vy sami
neporadíte, se na nás obraťte a problém nějak vyřešíme.
Požádám vás i o rozumné parkování vozidel na okrajích
vozovek. Technika, která prohrnuje cesty je v zátěži hůře
ovladatelná a velmi těžko se vyhýbá překážkám na cestě.
Ulehčeme jim to našim přístupem, děkuji!
V následujícím roce bychom chtěli po celé obci instalovat
nové lavičky, popřípadě i koše. Přispějte nám prosím
svými nápady a sdělte nám, kde byste lavičku uvítali.
Dne 8.12.2018 jsme uspořádali Mikulášskou nadílku,
které se zúčastnilo odhadem 60 dětí s jejich doprovody.
Nechci hodnotit akci za vás zúčastněné, ale za sebe a
všechny organizátory si myslím, že se akce velmi povedla
a poděkoval bych tímto našemu kulturnímu výboru,
který to perfektně zvládl! Můžete se těšit na další akce,
bude jich v následujícím roce dost. Nejbližší akcí bude
Vypouštění lampionů štěstí na Silvestra 31.12.2018 od
17:00 hodin. Lampiony si budete moci zakoupit na
místě. Hned 1.1.2019 proběhne Novoroční výstup na
rozhlednu Sokolí vrch. Jste všichni zváni, rozhledna
bude otevřena od 10:00 hodin. Pozvěte i známé!

Obec Dobrná je zřizovatelem Mateřské školy Dobrná, kde
je k dnešnímu datu pouze 8 dětí. Jde tedy o velmi nízký
stav a snahou je nyní počet dětí navýšit.
Pokud byste měli ve svém okolí někoho, kdo hledá
umístění pro své děti, neváhejte ho informovat o naší
mateřské škole, děkujeme vám za to!
Na závěr bych vám chtěl po krásném létu a podzimu
popřát i krásně bílou zimu, pohodové prožití Vánočních
svátků, a pokud budete rekapitulovat rok 2018, tak
abyste byli se sebou a svými činy spokojeni.
Přeji vám, aby rok 2019 byl minimálně „dobrým“ a aby
každý váš počin byl doprovázen
dobrým pocitem a svědomím!

Petr Dvorský, starosta obce Dobrná

