Bulletin obce Nové Mitrovice

- ZPRAVODAJ 

Vážení čtenáři,

toto číslo je věnováno oslavám 100. výročí vzniku
Československa, které se v naší obci uskutečnily dne 8. září
2018.
Zároveň je věnováno blížícím se volbám do obecního
zastupitelstva, které proběhnou v pátek 5. října (14:00 22:00 hod.) a v sobotu 6. října (8:00 - 14:00 hod.) 2018.
Prostor v něm dostali všichni kandidáti do obecního
zastupitelstva pro svá vyjádření.
Jak jej využili, se dočtete na následujících stránkách.

 Oslavy stého výročí vzniku Československa
Oslavy byly zahájeny za krásného počasí ve 13:00
mší svatou v kostele sv. Jana Nepomuckého
v Nových Mitrovicích. Po ní se účastníci přesunuli
do parčíku mezi kostelem a farou, kde již čekali
další návštěvníci oslav.

Paní starostka Anna Sivčáková přivítala všechny
přítomné, hosty a pana senátora Václava Chaloupka.
Po státní hymně ve svém projevu krátce připomněla
výročí Československé republiky, především
ve vztahu k našim obcím.
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Po ní pohovořil místostarosta pan Martin Jiřinec
o vývoji obce v posledním období, o uskutečněných
investičních akcích i o nejbližších plánech obce.
Vysvětlil přítomným i důvod přesunutí pomníku
padlým z obou světových válek z původního místa
v křižovatce na klidné místo do parku.

Poté starostka požádala pátera pana
Janusze Romanskiho, aby přesunutý
pomník požehnal. Páter Romanski
po krátkém zamyšlení na téma obětí válek vyzval přítomné, aby povstali a společně se
pomodlili nejznámější křesťanskou modlitbu, a to modlitbu Páně, Otčenáš. Následovalo uctění
památky obětí položením věnců k pomníku padlým.
Dalším
oficiálním
bodem oslavy bylo
představení
nového
znaku obce a nové
obecní vlajky. Toho se
ujal pan Miroslav Hakl a
krátce přítomné seznámil
s jednotlivými barvami a
„figurami“ použitými na
znaku
a
vlajce.
Nezapomněl se zmínit,
že jako člen stavu
hornického je potěšen, že
znak
nese
stejné
symboly, jako jeho kytle,
hornická uniforma. Páter
Romanski znak i vlajku
na výzvu paní starostky
rovněž požehnal.
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Na závěr této části slavnosti
vystoupil pan senátor Václav
Chaloupek, připevnil na vlajku
pamětní stuhu a zavzpomínal na své
cesty do Nových Mitrovic a okolí
při pozorování přírody a zvěře a
krátce se zmínil i o svém působení
v Senátu
Parlamentu
České
republiky. Zdůraznil význam voleb
v demokracii a především kladl
důraz na zodpovědný přístup
voličů, neboť se mu zdá, že jsou
v poslední
době
preferovány
s velkým očekáváním především
nové a módní strany, aniž by se
volič zamyslel nad tím, co již bylo
vykonáno.
Poté starostka paní Sivčáková poděkovala přítomným za účast, popřála jim příjemnou
odpolední zábavu s dechovou kapelou „Malou muzikou Františka Jančara“ a pozvala všechny
na večerní zábavu v kulturním zařízení obce od 19:00. Zde hrála k tanci i poslechu kapela Orion
téměř do ranních hodin! Po celé odpoledne bylo zajištěno občerstvení a pro nejmenší byl
k dispozici oblíbený skákací hrad.
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 Volby do obecních zastupitelstev 2018
V minulém zpravodaji jsem popsal jak vytvořit volební kandidátku, jak napsat potřebnou petici
a celý postup, aby se člověk – občan mohl stát kandidátem zapsaným na kandidátní listinu
pro výše uvedené volby.
Možná, že i na základě mnou napsané “kuchařky“ se do voleb do obecního zastupitelstva hlásí
4 subjekty!!! Jedná se o kandidátku tradiční strany KDU-ČSL a nezávislých kandidátů,
kandidátku sdružení TOP 09 a nezávislých kandidátů (Společně za lepší Novomitrovicko)
a o dva nezávislé kandidáty. Těmi jsou paní Jana Pokorná a pan Miroslav Hakl.
Kandidátní listina KDU-ČSL: 1) Sivčáková Anna, 2) Jiřinec Martin, 3) Králová Dana, 4)
Michálek Luboš, 5) Třísková Blanka, 6) Herejk František a 7) Krejčík Miroslav. Jedná se o
sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů.
Kandidátní listina Společně za lepší Novomitrovicko: 1) Kropík Ondřej, 2) Šamšulová
Monika, 3) Vaska Robert, 4) Řehoř Martin Bc., 5) Frýbertová Barbora Bc, 6) Beňasová Lucie
a 7) Arzberger David. Jedná se o sdružení TOP 09 a nezávislých kandidátů.
Kandidátní listina Jana Pokorná: 1) Jana Pokorná
Kandidátní listina Miroslav Hakl: 1) Ing. Miroslav Hakl, Ph.D.
Protože se jedná o více kandidátek, popíšu, jak vlastně v tomto případě volby probíhají.
V případě, že by se jako v minulosti jednalo o jedinou kandidující stranu nebo sdružení, bylo
možné upřednostnit vybrané oblíbené kandidáty zakřížkováním na volebním lístku a tím je
posunout na vyšší místa. Obdobné to je i v dnešním případě, kdy na jednom volebním lístku ale
bude 16 lidí! Tedy sedm za KDU-ČSL, sedm za Společně za lepší Novomitrovicko a paní
Pokorná a pan Hakl. Opět lze jednotlivé kandidáty posunovat vzhůru, tedy dávat jim
preferenční hlasy, zakřížkováním. Na další straně je kopie volebního lístku, tudíž níže uvedené
možnosti je možné porovnat se skutečným lístkem.

TAKŽE:
Volič má tři možnosti, jak může svůj volební lístek upravit. Tou PRVNÍ možností je dávat
pouze tzv. malé křížky a volit jen jednotlivé kandidáty z různých stran, sdružení
i nezávislých kandidátů. Jim hlas dá, pokud křížkem označí čtvereček u jména každého
vybraného kandidáta. Volič má tolik hlasů, kolik se v dané obci volí zastupitelů, u nás v obci
Nové Mitrovice je to 7 zastupitelů. Když zakřížkujete méně kandidátů, váš hlas bude stejně
platný, ale jeho síla bude slabší, protože část svého hlasu nevyužije. Když naopak zakřížkujete
více kandidátů, než kolik se volí zastupitelů, bude celý hlasovací lístek neplatný.
DRUHOU možností, jak odevzdat svůj hlas, je volit pouze jednu z kandidujících stran.
V takovém případě volič křížkem označí velkým křížkem čtvereček v záhlaví sloupce
vybrané volební strany. V praxi tímto způsobem dává hlas všem kandidátům vybrané strany.
Pokud se tedy v našem případě v obci volí 7 zastupitelů, dá volič „velkým“ křížkem u názvu
kandidující strany hlas všem jejím 7 kandidátům. Tímto postupem zcela vyloučí dva nezávislé
kandidáty, kteří vystupují sami za sebe a nejsou tedy strana s velkým křížkem a samozřejmě
tímto postupem také vyloučí i kandidáty z nevybrané strany. Kdyby ale zakřížkoval obě strany,
bude jeho hlasovací lístek opět zcela neplatný.
Nejsložitějším způsobem, jak vyjádřit svou voličskou vůli, je varianta TŘETÍ, kdy volič
zkombinuje velký křížek a malé křížky. V takovém případě označí „velkým“ křížkem
některou z kandidujících stran (jen jednu!) a vedle toho přidělí „malé“ křížky jednotlivým
kandidátům. „Malé“ křížky ale v této situaci může dávat pouze jednotlivým kandidátům z jiné
strany, než kterou označil „velkým“ křížkem a nezávislým kandidátům. Kombinace „velkého“
4

křížku s „malými“ totiž v praxi funguje tak, že hlas se připočítá všem kandidátům s „malým“
křížkem a dále tolika kandidátům označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů
zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí,
v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. To je určitě třeba
vysvětlit na příkladu. Pokud se volí 7 zastupitelů a volič například dá „velký“ křížek některé
straně a pět křížků „malých“ kandidátům nezávislým a z jiné strany, znamená to, že jeho hlas
připadne 5-ti kandidátům, označeným „malým“ křížkem a prvním 2 kandidátům (7 – 5 = 2) ze
strany, které dal „velký“ křížek.

Hlasovací lístek pro volby do obecního zastupitelstva 2018
Abych čtenářům blíže představil kandidáty, zejména nové, jejichž jména jsou uvedena výše
na hlasovacím lístku, položil jsem jim následující otázky:
- proč jdete do těchto voleb?
- co chcete v obci zlepšit?
- co vám na práci současného zastupitelstva vadí, chybí?
- využili jste svého občanského práva podílet se na chodu obce již dříve?
- co mohu (můžeme) pro zlepšení života v obci nabídnout
Jak jsem uvedl výše, chtěl bych tímto Zpravodajem představit nové kandidáty. Obě strany, tedy
KDU-ČSL a Společně za lepší Novomitrovicko zaslaly volební program ne za jednotlivce,
ale za celek. Uvedu tedy jejich volební programy až po nezávislých kandidátech.
Prvním nezávislým kandidátem, vlastně nezávislou kandidátkou je paní

Pokorná Jana:
- proč jdete do těchto voleb?
Protože v této obci chci zestárnout a zajímá mě, v jakém prostředí a v jakých podmínkách
zestárnu. Není mi lhostejný osud obce a lidí, kteří v ní žijí. V obci se mi líbí, chci v ní zůstat,
a proto chci vědět, co se s ní bude dále dít.
- co chcete v obci zlepšit?
Ráda bych, aby získané finance byly využity účelově. Není dobré s penězi plýtvat. Ráda bych,
aby se vytvořilo více aktivit pro děti a dospělé. Aby si zde každý našel to své.
- co vám na práci současného zastupitelstva vadí, chybí?
Vadí mi, že i ostatní mladí lidé se nezapojují do chodu obce.
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- využili jste svého občanského práva podílet se na chodu obce již dříve?
Nevyužila
- co mohu (můžeme) pro zlepšení života v obci nabídnout.
Jsem komunikativní typ, mám mnoho životních zkušeností. Snažím se lidem pomoci, vyjít
vstříc.
Dalším nezávislým kandidátem je pan

Hakl Miroslav:
- proč jdete do těchto voleb?
Mám za sebou uplynulé volební období, kdy jsem se snažil pokud možno detailně seznámit
s prací zastupitelstva, s problémy obce a občanů. Převzal jsem funkci kronikáře obce a doplnil
kroniku, která nebyla vedena od roku 2007. Po několikaleté pauze jsem opět začal psát a
vydávat s pomocí tiskárny pana Kroce obecní Zpravodaj, kterým se vás snažím informovat o
životě v obci a o zajímavostech z historie obce. Jen pro pořádek uvádím, že to dělám zdarma.
Navrhl jsem obecní znak a vlajku, protože jsem přesvědčený, že obec znak mít má a dávno ho
již mít měla. Podařilo se mi prosadit koupi pozemku zahrady u bývalé školy od pana Ourody.
Pro oslavy 900 let Nechanic jsem sehnal grant na projekt a výrobu ocelové konstrukce pro kříž
u Nechanic a dodělal jsem chybějící prvky kříže. Na tuto činnost bych tedy rád navázal a díky
čtyřleté zkušenosti ji rozšířil.
- co chcete v obci zlepšit?
V roce 2017 se mi osobně podařilo ve spolupráci s Českou geologickou službou, Ministerstvem
životního prostředí ČR a společností GIS Geoindustry a.s. zabezpečit a zviditelnit staré štoly
v katastru Mítova, aniž by to obec stálo korunu nákladů. A v obdobné činnosti chci pokračovat.
Obec převzala od Plzeňského biskupství kostel a odkoupila faru. Musíme pro kostel připravit
mimo mší svatých i další kulturní činnosti, které by nám pomohly financovat opravu fasády.
Jedná se o kulturní památku, budu usilovat o finanční pomoc ze strany státu (památkářů)
i na opravu soch na portále, které jsem vám popsal ve Zpravodajích v loňském roce.
Fara není v památkové péči, není tedy památkáři chráněná, ale i tady bude nutné se snažit o
získání financí na její rekonstrukci. Víte třeba, že fara měla věžičku s hodinami? Nebylo by
krásné ji obnovit!? Psal jsem už v jednom Zpravodaji o obnově farské zahrady, tady bych si
opravdu přál součinnost obce a spolků v obci – zahrádkářů i ostatních (za hornický spolek se
hlásíme).
Ohledně školy mám představu domova důchodců s prostorem pro centrální jídelnu s kuchyní,
popřípadě jen s ohřevem dovezeného jídla, ordinaci pro návštěvy lékaře a zdravotní sestry,
prostor pro rehabilitace,… Obec zakoupila od pana Ourody vedlejší zahradu, která je pro vyžití
seniorů jak dělaná.
Otevřeně se přiznám, že nevím, co s objektem čp. 102, je téměř vybydlený, vlhký,…
Obdobný vřed na tváři obce je i kravín na pozemku obce, v těsné blízkosti obecní Hospůdky.
Zde jsem se o nějaké kroky k domluvě nebo alespoň placení nájmu snažil, ale zatím marně.
Přitom každý, kdo máme od obce pozemek pronajatý, nájem platíme…
Ale může se jednat i o drobnosti – např. upravit dubovou alej za Skálou, která je právě stoletá.
Na jaře letošního roku jsem ji přihlásil v rámci 100. výročí vzniku Československa do akce
Stromy svobody. Na přední místo se neprobojovala, ale obdržel jsem k ní certifikát, že existuje
a že je zapsána v seznamu 1918-ti stromů svobody.
Obnovit staré polní cesty, které byly za vlády komunistů zničeny a tím vytvořit novou síť cest
pro pěší i kolaře a vysázet podél nich ovocné stromy. Napojit na ně i výše zmíněné štoly, neboť
stále opakuji, že obec má bohatou historii, kterou je možné ukazovat turistům.
Na Malé straně jsem postavil malá boží muka se sv. Prokopem (poslední strana Zpravodaje),
čímž jsem chtěl naznačit, že zlepšit okolí svého příbytku může každý.
- co vám na práci současného zastupitelstva vadí, chybí?
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Musím přiznat, že jsme nebyli úplně tým, nebyli jsme bohužel schopni se pravidelně scházet
v termínech, které by mi, jako člověku, který do obce dojíždí, vyhovovaly a o věcech se
společně bavit. U některých věcí jsem cítil nechuť je řešit (např. kravín). I to je důvod, proč
jsem se rozhodl jít do těchto voleb jako nezávislý kandidát a neschovávat se za žádnou stranu.
V zastupitelstvu také vázla informovanost, což znamená, že informace, které přišly na obecní
úřad, nebyly předávány všem zastupitelům. Přitom nemůže být v dnešní době problém každý
dopis naskenovat (okopírovat) a poslat dále e-mailem.
- využili jste svého občanského práva podílet se na chodu obce již dříve?
Ano, účastnil jsem se veřejných zasedání předchozího obecního zastupitelstva, pokud mi to
termín schůzí dovolil. V roce 2012 jsem na žádost chatařek od Drahoty zrekonstruoval, nebo
lépe řečeno udělal nový kříž, zcela zdarma, protože původní z roku 1921 byl již zteřelý.
- co mohu (můžeme) pro zlepšení života v obci nabídnout.
Mám čtyřletou zkušenost s prací v zastupitelstvu. Jak jsem uvedl výše, některé akce se mi
podařilo již realizovat. Mám zkušenosti a znalosti v oblasti stavební projekce, realitní činnosti
a státní správy. Tedy z oblastí, které se při výkonu činnosti zastupitele hodí.
Představení volebního programu

sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů:
Do zastupitelstva obce jsme se rozhodli kandidovat, a to někteří hlavně proto, že nechceme
utíkat od rozdělané práce, a že nám záleží na dalším rozvoji našich obcí.
Za minulé volební období 2014 – 2018 se nám podařilo např.:
- byla dokončena 2. etapa rekonstrukce vodovodu v Nových Mitrovicích, kterou
musela obec financovat z vlastních zdrojů, protože na rekonstrukce vodovodů nebyl
vypsán žádný dotační titul (vlastní zdroje 2. etapy byly 3.800.000,- Kč)
- byl vybudován záložní vrt pro vodovod Nové Mitrovice pod rybníkem Drahota
(dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR činila 300.000,- Kč, vlastní zdroje
250.000,- Kč)
- bylo vybudováno víceúčelové hřiště v Nových Mitrovicích (dotace z programu
PSOV Plzeňského kraje činila 300.000,- Kč, zdroje obce představovaly 640.000,Kč)
- společně se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje jsme připravili projekt na
rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Nové Mitrovice podél komunikace 177/II a
současně také rekonstrukci chodníků podél této komunikace, část veřejného osvětlení
se v současné době buduje společně s vedením nízkého napětí, s termínem dokončení
10/2018
- vybavili jsme obec malotraktorem (+ vlekem a radlicí na odklízení sněhu)
- v rámci oslav 900 let obce Nechanice bylo obnoveno poutní odpočinkové místo U
kříže a byl zde znovu postaven kříž
- po dlouhých jednáních s Biskupstvím plzeňským a dle výsledků obecní ankety došlo
k dohodě o koupi fary a bezúplatný převod kostela sv. Jana Nepomuckého do
vlastnictví obce (cena za objekt fary se zahradou je 1.250.000,- Kč a bude hrazena
v pěti ročních splátkách)
- byl zrekonstruován parčík u kostela a vzhledem k tomu, že v roce 2019 se bude
rekonstruovat křižovatka u kostela, musela obec přemístit pomník padlým z obou
světových válek na klidnější místo
- vzhledem k tomu, že se zhoršovala kvalita vody ve vodovodu v Nových Mitrovicích,
požádala obec o dotaci Ministerstvo zemědělství ČR na rekonstrukci technologie na
úpravnu vody v Nových Mitrovicích. Získali jsme dotaci ve výši 620.000,- Kč,
vlastní zdroje budou ve výši 340.000,- Kč. Rekonstrukce úpravny vody bude
dokončena v termínu 11/2018
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byli jsme také úspěšní se získáním dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR
na záložní vrt v obci Nechanice. Dotace na vrt činí 320.000,- Kč, částka z rozpočtu
obce bude ve výši 160.000,- Kč. Záložní vrt byl již úspěšně vybudován, a v současné
době jsou prováděny dokončovací práce
díky pomoci pana Pavla Baráka z Mítova získala obec dotaci ze Státního fondu
životního prostředí ČR na vybudování domovních čistíren odpadních vod pro občany
obce Mítov. V současné době pracujeme na získání povolení vodoprávního úřadu a
následné na získání stavebního povolení.
v letošním jubilejním roce 100. výročí vzniku Československé republiky, byly
poslaneckou sněmovnou a to podvýborem pro heraldiku schváleny symboly obce.
Tedy znak a prapor obce Nové Mitrovice
v obecním domku v Nechanicích byly provedeny úpravy (odizolování vnější zdi,
nová dlažba, nové stoly). Dále byl v Nechanicích vyčištěný rybníček „Nouzovák“, a
v jeho okolí byl upravený terén.
obec společně s místními spolky pořádala každoročně různé oslavy, dětské dny a
poutě.

V nadcházejícím volebním období chceme na minulé období navázat např.:
- v první řadě bychom pokračovali se započatou rekonstrukcí veřejného osvětlení
v Nových Mitrovicích, a také rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Mítov a
Nechanice
- provést rekonstrukci chodníků podél hlavní komunikace, kterou bude SÚSPK
v příštím roce rekonstruovat
- zadat zpracování smysluplných projektů na rekonstrukci a využití obecních budov, a
to bývalé školy, bývalé hospody, a také budovy fary a přilehlé zahrady
- dále je naším zájmem propojení vybudovaných záložních vrtů v Nových Mitrovicích
a Nechanicích na úpravny vody, dokončení 3. etapy rekonstrukce vodovodu, a to
hlavní přivaděč od úpravny vody do Nových Mitrovic
- dále budeme usilovat o získání dotací na opravy místních komunikací, které jsou
v některých částech v neutěšeném stavu
- naším zájmem je také prodloužení dešťové kanalizace v části obce „Na Skále“.
- chtěli bychom také požádat o dotaci na opravu hřbitovní zdi, která je na některých
místech ve velmi špatném stavu
- v Nechanicích bychom chtěli dokončit opravu rybníku “Nouzováku“ a jeho okolí
- našim cílem je také dokončení započatého projektu na „Domovní čistírny odpadních
vod v obci Mítov“
- budeme se i nadále aktivně podílet na kulturním dění v našich obcích a velice nás
potěší spolupráce s místními spolky
Tyto zmíněné priority jsou pro nás hlavním cílem, a pokud nám občané ve volbách dají
důvěru a svůj hlas, budeme se ze všech sil snažit, abychom co největší část těchto věcí splnili
ku prospěchu všech občanů našich obcí, aby se všem občanům v našich obcí příjemně a
spokojeně žilo, vážili si jeden druhého a byli na svůj kraj a celou obec pyšní.
Za kandidáty KDU - ČSL
Anna Sivčáková
Představení volebního programu

„Společně za lepší Novomitrovicko“:
Chceme, aby se v našich obcích příjemně žilo, proto jsme sestavili kandidátní listinu z
občanů, kteří se zajímají o své okolí.
Naším cílem je efektivní využití dotačních titulů, uplatněním zkušeností z jiných měst a obcí,
zapojením mladých lidi do života obce a využitím životních zkušeností starších spoluobčanů.
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Chceme žít v bezpečném a klidném prostředí s vědomím, že vše je děláno s maximální
zodpovědností a výhledem do budoucna
Zde je několik bodů, kterým bychom se chtěli věnovat:
Správa obce:
- rádi bychom zprůhlednili nakládání s obecními nemovitostmi a pozemky s ohledem na
názory obyvatel
- větší transparentnost a komunikace jak mezi zastupiteli tak i občany
- aktuálnější a větší informovanost na vývěsce v Nových Mitrovicích a okolních obcích
Místní komunikace:
- oprava místních komunikací a vybudování nových chodníků i v okolních obcích
- budeme hledat řešení problematiky neukázněných řidičů
Kultura:
- založení tradice pořádání kulturních a sportovních akcí
- pořádání dětského dne s podporou místních obyvatel
- zavedení tradice festivalů – folk, rock, dechovka
- lepší využití kulturního domu pro obyvatele – pronájem pro sport v zimě, pro kulturní akce
jak veřejné tak soukromé
Sport + turistika:
- založení tradice memoriálu významných obyvatel – např. Nohejbal, fotbal
- rozšíření a zvelebení služeb v místní hospůdce pro místní i pro turisty
- větší zaměření na turistiku – infocentrum, mapy, propojení cyklostezek a turistických tras se
Spáleným Poříčím a Blovicemi
Internetové stránky + veřejná vývěska:
- lepší a přehlednější webové stránky
- aktualizování novinek
- podobnější a aktuálnější sdělování informací obyvatelům
- aktuálnější a větší informovanost na vývěsce v Nových Mitrovicích i okolních obcích
V případě dotazů, nápadů a připomínek se můžete obrátit na naší e-mailovou adresu
spolecnezalepsinovomitrovicko@seznam.cz.
Jsme tu pro Vás, občany Novomitrovicka. Děkujeme za Váš hlas.
Zde můžete kandidáty za Společně za lepší Novomitrovicko i vidět:

Ondřej Kropík

Monika Šamšulová Robert Vaska
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Martin Řehoř

Barbora Frýbertová

Lucie Beňasová

David Arzberger

Umět se chytit za nos – glosa paní Dany Haklové
Přestože nejsem stálou obyvatelkou Nových Mitrovic, cítím se být jejich součástí. Dokonce
mám pocit, že slovo „doma“ je pro mě tady, v Mitrovicích. Mám je ráda, záleží mi na nich,
a i když nemůžu volit, jsem zvědavá, jak dopadnou volby do obecního zastupitelstva.
Letos to bude obzvlášť zajímavé, neboť přibylo nových adeptů, kteří vědí, jak by to mělo
vypadat, co by se mělo udělat a jak by to bylo super, kdyby to ten či onen vzal do rukou. Ale
nejde mi do hlavy, kde všichni byli, než se začali ucházet o funkce? Spadli z Marsu, nebo
tady celou dobu žili, a přesto nehnuli prstem? Copak musím být zastupitelem, abych něco
dělal/a pro ostatní? Není náhodou život obce záležitostí nás všech?
Stačí obyčejná nedělní procházka, abyste si vytvořili obrázek. Jak se vám tady líbí? Proč by se
třeba Nové Mitrovice (včetně přilehlých obcí) nemohly stát obcí roku??? Co jim v tom brání?
Co kazí jejich tvář a znepříjemňuje život? V každé jednotlivé vesničce by se určitě nějaká
"vada na kráse" našla. Neutěšený stav komunikací, chátrající či nevyužívané budovy,
neudržované pozemky atd. Ale nejsou těmi vadami na kráse i "nenápadné" černé skládky za
vlastními ploty? Chyťme se za nos a pamatujme, že: Největším nepřítelem rozkvětu obce a
spokojenosti jejích obyvatel je lhostejnost, nezájem a pokřivené vztahy. Co se takhle
rozhlédnout po vlastním dvorku a položit si otázku, jaký jsem "hospodář". Nebo: Jsem
ochoten nabídnout pomocnou ruku svému sousedovi? Můžu vést druhé a přitom si
nezamést před vlastním prahem? Odpovězte si sami, milí kandidáti i voliči.
Jak být pyšný na Nové Mitrovice? Neptej se jich, co udělají pro tebe, ale zeptej se sám sebe,
co můžeš udělat pro ně! O velké plány a smělé nápady nouze určitě není. (Jenom v hospodě u
piva najdete bohatou inspiraci). Ale umět je prosadit a dotáhnout do zdárného konce už dá
práci. I tak by to mělo být cílem nejen volených zástupců obce, ale i nás řadových občanů.
Samo se nic neudělá! Možná vám slova "domluva a spolupráce" zní jako fráze, ale bez nich to
nepůjde. Dokud nepřiložíme všichni ruku k dílu, zůstaneme stále jen zapšklou vesnicí, která
se nehne z místa.
A to přece nechceme! D.H.
Ještě na závěr zopakuji, co jsem napsal v minulém Zpravodaji:
K tomu, aby se člověk podílel na dění v obci však není nutné podstupovat výše uvedené
martyrium se sbíráním podpisů pod petici a podobně. Stačí se o život v obci aktivně
zajímat, tedy sledovat web obce, úřední desku (vývěska), číst Zpravodaj a reagovat na
výzvy v něm uvedené, ale HLAVNĚ účastnit se veřejného jednání zastupitelstva a tam
přednášet své náměty, připomínky, atd.
Anebo když není čas se veřejného zastupitelstva účastnit, tak své náměty, připomínky, atd.
sepsat na papír a vhodit do schránky umístěné na obecním úřadě.
V tomto případě je však nutné se podepsat i s uvedením své adresy!
Anonymy končí v koši!
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Obecní úřad informuje:
Dne 28. 9. 2018 se koná tradiční Svatováclavská pouť v Mítově.
Zahájena bude ve 13:00 hod Mší svatou u kapličky sv. Václava v Mítově.
Program: ????

!!!
Obecní úřad upozorňuje:
Zastupitelstvo obce důrazně žádá občany, aby neukládali komunální ani jiný odpad
mimo popelnice nebo místa k tomu určená! Množí se případy odložení odpadu např. na
mostu k části obce „Ostrov“ nebo v okolí kontejnerů na návsi. Takto odložené pytle poté
roztahají volně pobíhající psi nebo kočky.
DBEJME NA ČISTOTU VE SVÉM OKOLÍ

INZERCE
Prodám kamna, zn.: nekouří

Inzerát Pavla Kroce
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Svatý Prokop – patron horníků a Malé Strany
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