TISKOVÁ ZPRÁVA
Obrnice požádají opět o dotaci na opravu kaple
Obrnice chtějí i v letošním roce pokračovat v opravách kaple Nejsvětější Trojice ve starší části
obce. Prostřednictvím odboru školství, kultury a sportu magistrátu města Mostu, jako obce s
rozšířenou působností, proto podají žádost o dotaci ministerstva kultury z programu Podpora
obnovy kulturních památek.
„V letošním roce ministerstvo vyčlenilo obcím na Mostecku příspěvek v celkové výši 326.000
korun. Je tedy jasné, že i když budeme úspěšní, nemůžeme počítat se žádnou závratnou částkou.
Každá dotace je však dobrá,“ uvedla obrnická starostka Drahomíra Miklošová.
Kaple, kterou stát zapsal na seznam kulturních památek v únoru 2005, prošla o dva roky později
komplexní rekonstrukcí v hodnotě téměř 1,5 milionu korun. Poté byla slavnostně vysvěcena. Do
zdiva však stále prosakuje spodní voda, problém se dosud nepodařilo vyřešišt.
Opravy kaple a pořízení nových omítek si vyžádají 160.000 korun. Na první etapu obec získala loni
dotaci 36.900 korun. O příspěvek na opravy kulturních památek pro letošní rok lze žádat do 30.
dubna, po aktualizaci rozpočtu stavebních prací obec této možnosti využije.
„Památkáři se dosud bránili sanaci zdiva kapličky od vlhkosti podříznutím, odborníci z ministerstva
však tuto možnost nezavrhují. Pokud se tedy s pracovníky ústecké pobočky památkového ústavu na
tomto postupu dohodneme, požádáme o dotaci i na úhradu těchto prací,“ doplnila starostka.

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
oficiální webové stránky obce: www.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.

