TISKOVÁ ZPRÁVA
Obrnice získají dotaci na projekty prevence kriminality
Obrnice získají letos od ministerstva vnitra dotaci na tři projekty prevence kriminality s celkovými
náklady 623.700 korun. Příspěvek činí 567 tisíc korun, zbytek představuje desetiprocentní finanční
spoluúčast obce. Do strategie ministerstva vnitra se Obrnice zařadily poprvé před čtyřmi lety.
„Tentokrát jsme požádali o celkový příspěvek téměř 821 tisíc korun, přiznaná částka je přesto
slušná. Navíc jsme v Ústeckém kraji ve společnosti více než dvacítky měst včetně krajského a
statutárních jedinou obcí, která se do programu ministerstva vnitra každoročně a úspěšně zapojuje,“
uvedla obrnická starostka Drahomíra Miklošová.
Projekty obce se zaměřují na podporu činnosti asistentů prevence kriminality a financování
příměstského tábora pro děti, který pořádá komunitní centrum občanského sdružení Duhovka.
Novinkou letošního roku je záměr zřízení pracovního místa pro domovníka v jednom z obecních
panelových domů. „Díky úspěšné žádosti budeme mít na plat domovníka od července do konce
roku. Věřím, že se nám podaří sehnat peníze i v následujících letech. Funkci domovníka
považujeme za prospěšnou. Měl by pomáhat nájemníkům bytů s různými menšími opravami a
zároveň chránit obecní majetek,“ doplnila starostka.
Komise ministerstva vnitra letos posuzovala žádosti o dotaci v celkové výši 92,8 milionu korun na
406 projektů, které přihlásilo 163 krajů, měst a obcí. Uspělo 116 samospráv s 220 projekty. Rozdělí
si 46,5 milionu korun.
Více informací:
starostka Drahomíra Miklošová – tel, fax: 476 118 020, mobil: 724 181 155, e-mail:
starostka@ouobrnice.cz
zástupce starostky Stanislav Zaspal – tel, fax: 476 118 020, mobil: 724 179 647, e-mail:
mistostarosta@ouobrnice.cz
Obec Obrnice se nachází v údolí chráněné krajinné oblasti České středohoří nedaleko města
Mostu. Je správní jednotkou také pro sousední Chanov a České Zlatníky. V obci žije necelých
2 500 obyvatel, dle takzvané Gabalovy studie tvoří téměř 40 procent z nich muži, ženy a děti
romského etnika. Soužití Čechů s Romy bylo donedávna velkým problémem Obrnic,
současnému vedení se ale podařilo v poměrně krátkém čase situaci změnit. Obec s ročním
rozpočtem zhruba 30 milionů korun získala dosud dotace v celkové výši kolem 120 milionů
korun. Právě usilovná příprava projektů se žádostí o granty vedla i k úspěchu v práci se
sociálně slabými občany, kteří jsou v mnoha případech těžce zadluženi. Z příspěvků
ministerstev či EU se například podařilo opravit základní a mateřskou školu, vybudovat
kulturní a společenské centrum, nové náměstí, dětská hřiště, chodníky, veřejné osvětlení, či
zapojit zejména Romy do veřejně prospěšných prací a veřejné služby.

