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Obec z Mostecka se představila v Praze
21. 5. 2013, 8:46
OBRNICE – Zrenovovanou kapli Nejsvětější Trojice a nově vybudované náměstí představila obec
Obrnice na národní putovní výstavě Má vlast cestami proměn v areálu pražského Vyšehradu. Akci
organizuje občanské sdružení Asociace Entente Florale CZ.

Obrnice na národní putovní výstavě reprezentovali i členové tanečního souboru komunitního

centra Duhovka.
Foto: Archiv obce Obrnice
Výstava upozorňuje na proměny krajiny, památek, sakrálních staveb, náměstí a návsí, železničních
zastávek a nádraží. Letos se uskutečnila popáté a partnerem byl Ústecký kraj.
"Úřad Ústeckého kraje oslovil města a obce, kde se podařilo změnit k lepšímu původní podobu
těchto sídel. My jsme v posledních šesti letech s pomocí dotací EU opravili řadu budov včetně
kapličky, která je kulturní památkou," uvedla obrnická starostka Drahomíra Miklošová s tím, že oku
více lahodící je nyní i samotné centrum obce. "Nabídku zúčastnit se výstavy jsme proto rádi přijali,"
dodala.
Součástí panelové expozice kolekce 2013 byly fotografie současné podoby kapličky a nově
upraveného náměstí. Putovní výstava bude otevřená do konce roku, a to v dalších městech. Obrnice
se v Praze představily i prostřednictvím tanečního souboru místního komunitního centra Duhovka.
Symbolem národní výstavy je kamenné srdce, nalezené v roce 2007 na Vyšehradě při stavbě
vodovodu z Vltavy k závlahám vyšehradských parků. Srdce je zranitelné, na jeho zdraví proto
symbolicky dohlíží známý kardiochirurg Jan Pirk. Zúčastnil se také výsadby potomka památného
dubu z Peruce na Lounsku.
Autor: Lada Laiblová

Mostecký deník
14.5.2013 16:12
Obrnice chtějí ušetřit za teplo
Vedení Obrnic hledá způsob, jak zamezit rostoucím nákladům na teplo v objektech, které jsou
centrálně vytápěny z obecní kotelny. Kromě obecního úřadu, základní a mateřské školy, kulturního
domu či služebny policie mezi ně patří zejména panelové domy. „Provozovatelé plynové kotelny,
která vytápí domy ve vlastnictví obce, přišli s návrhem zabudování kogenerační jednotky.
Umožňuje kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Princip úspory spočívá ve výnosech z prodané
elektřiny, jimiž by se dotovala cena tepla. Mělo by se tak podařit minimálně zafixovat,
pravděpodobně však ještě snížit stávající ceny za teplo, což by jistě uvítali i nájemníci našich bytů,“
uvedla obrnická starostka Drahomíra Miklošová. (fou)
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Obrnice získají významnou dotaci
8. 5. 2013, 18:12
OBRNICE – Peníze na celkem tři projekty z prevence kriminality poputují do Obrnic. Komise
ministerstva vnitra 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.
Od ministerstva vnitra získají Obrnice dotaci na tři projekty prevence kriminality s celkovými

náklady 623 700 korun. Příspěvek bude ve výši 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. V
letošním roce je novinkou 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,” vysvětlila starostka a dodala,
že funkci domovníka považuje za velmi prospěšnou. "Měl by pomáhat nájemníkům bytů s různými
menšími opravami a zároveň chránit obecní majetek.”
Autor: Lada Laiblová

