TISKOVÁ ZPRÁVA
Obrnice požádají o dotaci na čtyři projekty prevence kriminality
Obrnice požádají o dotaci ministerstva vnitra na čtyři projekty prevence kriminality pro rok 2014.
Jsou zaměřeny na podporu činnosti asistentů prevence kriminality, domovníků, zabezpečení
jednoho z obecních panelových domů a financování příměstského tábora pro děti, který pořádá
komunitní centrum občanského sdružení Duhovka. Příspěvek může dosáhnout až 90 procent
uznatelných nákladů, do strategie ministerstva vnitra se Obrnice zařadily poprvé před čtyřmi lety.
Dva asistenti prevence kriminality pracují v obci od roku 2011, jejich činnost se podle obrnické
starostky Drahomíry Miklošové osvědčila. „Prioritním cílem projektu je ve spolupráci s městskou i
státní policií snížit počet spáchaných trestných činů a přestupků, a tím posílit pocit bezpečí místních
obyvatel. Aktivity asistentů se soustřeďují na střed obce a panelové sídliště, kde žije nejvíce
problémových a sociálně slabých rodin, zejména romského etnika. I v příštím roce bychom chtěli
získat prostředky na financování dvou pracovních míst pro asistenty,“ uvedla.
Dva domovnící působí v obecních panelových domech od letošního července, jejich financování je
zajištěno z dotace do konce roku. „Pomáhají nájemníkům bytů s různými menšími opravami a
zároveň chrání obecní majetek. Pokud ministerstvo tento dotační titul vyhlásí i pro přští rok, určitě
se přihlásíme,” doplnila starostka.
Peníze z dotace chce obec využít také k zabezpečení panelového domu č. p. 198 v sídlišti Nová
výstavba. Šestipatrový dům radnice nechala před čtyřmi lety kompletně zrekonstruovat. Práce
zahrnovaly zateplení obvodového pláště, opravu střechy, balkonů a výměnu oken a vchodových
dveří. Cílem je omezit volný pohyb cizích osob po domě, a tím chránit majetek nájemníků i obce.
Mezi zabezpečující prvky patří například nové vstupní dveře s elektronickým otevíráním, rozvody
zvonků do bytů, instalace nových poštovních schránek či světelného čidla reagujícího na pohyb lidí
u vchodu.
Příměstské tábory obec organizuje ve spolupráci se sdružením Duhovka vždy v době letních
prázdnin od roku 2009. “Tábor si velmi oblíbili děti i jejich rodiče. Chlapce a dívky z rizikového
prostředí se daří alespoň na čas chránit od negativních vlivů rodiny či jejich vrstevníků. Dobu v
táboře navíc tráví smysluplně a aktivně. Sport, tanec, hudba či výtvarný projev doplňují besedy a
přednášky zaměřené na prevenci závadového chování a dodržování společenských norem a
konvencí,” popsala Miklošová.
O příspěvek obec požádá také Radu vlády ČR pro záležitosti romské komunity, její pomocí chce v
příštím roce financovat terénní práci. Terénní pracovník zahájil v Obrnicích činnost před pěti lety,
od roku 2012 mu přibyl kolega. “Lidé - zejména ti bez práce a ohrožení chudobou - si na pomoc
terénních pracovníků už zvykli. Obracejí se na ně stále více, nejčastěji potřebují poradit v oblasti
zaměstnanosti, sociálních či bytových problémů a také finanční zadluženosti,” dodala starostka.
V letošním roce Obrnice získaly 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. 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. Rozdělily si 46,5 milionu korun. Obrnice jsou 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.
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 40 milionů korun získala dosud dotace v celkové výši kolem 132 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.

