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Vážení spoluobčané,
v úvodu bych chtěl vám všem popřát minimálně „Dobrý“
rok 2020! Uplynulý rok je již historií a doufám, že na něj
budeme všichni vzpomínat v tom lepším světle. Uplynul
tedy rok nového zastupitelstva naší obce. Nějaké
drobnosti si musely ještě tzv. sednout, některé věci se
musely i změnit, a já doufám, že směrem k všeobecné
spokojenosti a přání vás, obyvatel naší obce. Ne vždy jde
však vyhovět vám všem, často je velmi těžké najít
kompromis a správné řešení. Někdy se musí také říct to
neoblíbené NE! Jako zastupitel a starosta vaší obce se
snažím zastupovat vás občany, vaše potřeby a potřeby
této obce. Prioritou je zabezpečení bezproblémového
chodu obce, obecního úřadu a společností, kterým jsme
jako obec zřizovatelem (mateřská škola). Veškeré další
práce a projekty navíc jsou nadstandartními činnostmi,
které vykonává starosta, zastupitelé či jednotlivé výbory.
Zde bych chtěl vyzdvihnout práci kulturního výboru a
tímto poděkovat jejich členům za odvedenou práci
v uplynulém roce. Uskutečnily se dle odezvy úspěšné akce
jako Drakiáda a loučení s létem, Úcta ke stáří, Strašidelná
stezka pro děti, Halloweenská zábava a konečně i oslava
uplynulého roku vypouštěním balonků štěstí, konče
Oslavou Silvestra včetně Novoročního výšlapu na
rozhlednu Sokolí vrch. Jak vidíte, je zde vyjmenováno
mnoho akcí a ty se uskutečnily všechny během půl roku!
Děkujeme tímto i zúčastněným sponzorům!
Do těchto akcí se nám zapojují i děti z naší mateřské
školy, počet dětí v MŠ je k počátku tohoto roku 16.
Ředitelka MŠ v uplynulém roce úspěšně dokončila
realizaci dětského herního hřiště a byly zrekonstruovány
prostory toalet a umývárny pro děti. Tyto dvě akce se

uskutečnily s podporu finančních dotací, za jejichž
zpracování a dokončení paní ředitelce tímto děkuji! Obec
dále nechala zvětšit parkovací prostor před vstupem do
MŠ odstraněním staré lípy, posunutím a stavbou nového
plotu v čemž se bude i v roce 2020 postupovat osazením
nové vstupní brány, branky a novým plotem na levé
straně od vchodu do MŠ. Na základě špatných výsledků
kvality vody byla v uplynulém roce také vyčištěna studna
včetně přívodů vody i v budově MŠ. Následné vzorky
potvrdily již nezávadnost a dobrou kvalitu vody.
Mluvím-li o vodě, rád bych k tomuto již po několikáté řekl
následující – všichni slyšíme z různých stran, že vody
globálně ubývá a je potřeba se tomuto problému věnovat
a učinit všechny kroky k zajištění a zadržení vody. Ani
nynější deště, a ani případná sněhová pokrývka a její tání
nemohou dohnat deficit vody z uplynulých let a to jak
povrchových, tak podzemních. Znamená to pro nás
každého se o svou vodu postarat, minimálně si nechat
vyčistit svoji studnu. V lepším případě po konzultaci
s odborníky ji nechat prohloubit. I v budově obecního
úřadu nám tento problém vyvstal a museli jsme tedy řešit
zhotovení nového vrtu a následného připojení do budovy.
I v následujícím roce počítá náš rozpočet s určitými
náklady na úpravu vody v našich veřejných studních,
tedy pokud to jejich stav ještě dovolí.
V tomto roce se mimo jiné počítá i s opravou místních
komunikací, úpravou obecních pozemků, investicí do
dětského hřiště za bývalou školou, a jiné.
V loňském roce se v obci instalovaly lavičky s koši, již po
jednom měsíci byla jedna odcizena, prosím tedy občany,
aby byli všímaví a pomohli nám tyto naše hodnoty obce
udržet v dobrém stavu a třeba i o ně pečovat, děláme to
přeci pro sebe a naši obec. I v letošním roce se budeme
snažit naší obec tímto směrem obohacovat a udržovat.

Rádi uslyšíme i vaše podněty k jednotlivým potřebným
zásahům či investicím.
V případě sněhové nadílky je nasmlouván a připraven
vyjet sníh odklidit pan Pavel Pospíchal. Udržovat bude
komunikace místní a účelové. Hlavní trasy má za
povinnost udržovat SÚS Ústeckého kraje.
Jak jste určitě zaznamenali, globální problém
s kůrovcovou kalamitou trápí i naši lokalitu. Z toho
vyvstává potřeba intenzivnější těžby stromů i v našich
lesích. V případě zájmu se obracejte na obecní úřad, který
vám zajisté rád vyhoví a po domluvě s lesním hospodářem
vám bude dřevo označeno k těžbě. V lese směrem
k Brložci byla zhotovena nová přístupová cesta právě
k jednodušší manipulaci a přiblížení dřeva. V loňském
roce bylo vytěženo v našich lesích 187 m3. Potřeba
v letošním roce je jednou taková.
V závěru roku 2019 jsme na podněty občanů rozvázali
smluvní poměr s bývalým nájemcem nebytových prostorů
(krámku) v budově obecního úřadu a provedla se nutná
rekonstrukce, protože stav těchto prostor byl šokující.
Omluvám se tímto občanům, že jsme krámek uzavřeli
právě před Vánočními svátky, ale opravdu nebyla
možnost to již déle odkládat. Nový nájemce a provozovatel
krámku
otevírá
tedy
dne
16.1.2020
již
v rekonstruovaných prostorech. Věřím, že se kvalita
těchto služeb několikrát znásobí a budeme rádi tento
krámek navštěvovat.
Otevírací doba krámku:
Pondělí – Pátek : 6:30 – 18:00 hod.
Sobota – Neděle: 07:30 – 13:00 hod.
Polední pauza: 12:30 – 13:00 hod.

Pro upřesnění zde ještě otevírací doba Pošty partner:
Pondělí, středa, čtvrtek : 07:00 – 11:00 hod.
Úterý, pátek: 12:30 – 16:30 hod.

Pro zimní měsíce byly odstraněny velkoobjemové
kontejnery na bioodpad a nahradily se malými nádobami
velikosti popelnic. Prosím občany, aby do těchto nádob
umísťovali pouze bioodpad. Přehled raději zde:

Statistiky ukazují, že třídění a svoz odpadu se
v uplynulých letech mnoho nemění i když trend snižovat
objem směsného odpadu a více odpad třídit se všeobecně
prosazuje a lidé jsou vyzýváni k ekologičtějšímu myšlení a
chování. Každým rokem se zdražuje svoz netříděného,
směsného odpadu a v budoucích letech se předpokládá
ještě několikanásobné zdražení! Cílem naší společnosti je
úplně eliminovat netříděný, směsný odpad. Naše obec se
pohybuje v třídění odpadu někde v horším průměru,
konkrétně jsme vytřídili 6,4 t papíru, 14,0 t plastu, 14,6 t
skla, 1,1 t pneumatik, pouze 50 kg olejů, 700kg barev a
lepidel a naproti tomu činí směsný komunální odpad
hodnotu 115,4 t ! Zde vidíte, že poměr tříděných komodit
je ve velkém nepoměru vůči celkové hodnotě svezených
odpadů. Zkusme to změnit, začněme každý u sebe…

V měsíci únoru, dne 21.2.2020 pořádá obec Dobrná
zájezd na Muzikál Kvítek mandragory v Divadle
Broadway. Zájemci hradí pouze vstupenku v hodnotě
450,- Kč. V případě zájmu se obraťte na obecní úřad.

Termín: 21.2.2020 v 18:00 hod. Výjezd od obecního
úřadu obce Dobrná v 15:00 hod.
Cena vstupenky : 450,- / Ks - objednávejte a kupujte
na obecním úřadu Dobrná.
Doprava : autobus DEZKA Děčín s.r.o.
Další společenskou akcí je dne 7.3.2020 od 14:00–18:00
hodin Maškarní bál pro děti a poté od 20:00 hodin retro
taneční zábava Oslava MDŽ.
Na další kulturní akce vás budeme vždy včas zvát a
informovat o nich.
Na závěr bych vás chtěl pozvat k návštěvě našich
webových a Facebookových stránek, kde se snažíme
podávat aktuální informace občanům, ale kde i
očekáváme nějaké vaše podněty, jednoduše řečeno –
komunikujte s námi!
Petr Dvorský, starosta obce Dobrná

