Bulletin obce Nové Mitrovice

- ZPRAVODAJ Vážení čtenáři,
možná jste zaznamenali, že znak obce je na tomto vydání
Zpravodaje trochu jiný, než na vydáních předchozích. K této
změně došlo na základě požadavků členů podvýboru
pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
na který se obec v loňském roce obrátila se žádostí o schválení
znaku.
Obcí předložený znak trpěl z heraldického hlediska vadami, které
jsou touto úpravou odstraněny. Jedná se o to, že jednotlivé
„figury“, v našem případě svatojanské hvězdy a hornická kladívka
nemohou být umístěny jen na jedné barvě znaku, jak to bylo na
návrhu, ale musí zasahovat znak celý.
V této souvislosti je třeba poznamenat, že zcela první návrh znaku ze strany obce, který byl
odbornou společností, zabývající se touto problematikou schválený, tak sice vypadal, tj. figury
byly dostatečně veliké, nicméně po konečné diskuzi v zastupitelstvu obce, kdy bylo vytýkáno,
že hornické symboly i hvězdy jsou zbytečně veliké, došlo k jejich dodatečnému zmenšení, a to
až na podvýborem neakceptovatelnou verzi. Bylo přislíbeno, že podvýbor novou žádost
projedná již v červnu.
Do oslav stého výročí vzniku Československa, které se v naší obci uskuteční dne 8. září, se jistě
podaří již správný a odsouhlasený znak vyrobit, stejně tak i vlajku a bude možné obojí při těchto
oslavách představit veřejnosti a nechat posvětit.
Jen dodávám, že na vlajku jako takovou se vztahují jiné heraldické požadavky, a ta tedy zůstane
stejná, jako byla v loňském roce navržena, tedy s malými figurami, umístěnými na středovém
černém svislém pruhu.

Oslavy stého výročí vzniku Československa
Jak již bylo uvedeno v předchozí části Zpravodaje, uskuteční se v naší obci oslavy vzniku
Československa dne 8. září 2018. Do této doby bude upraven prostor parčíku mezi farou
(zámečkem) a kostelem, kam bude přenesen pomník padlým. Pomník padlým z I. a II. světové
války musí být přesunut z důvodu připravované rekonstrukce křižovatky, na níž je dosud
umístěn, resp. z důvodu rekonstrukce komunikace procházející obcí.
Jeho nové umístění do parku bude jistě pietnější než současné uprostřed poměrně rušné
křižovatky.
Oslavy budou zahájeny v sobotu dne 8. 9. 2018 ve 13 hodin s programem:
13:00
koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého
14:00
vysvěcení pomníku padlým
15:00
představení znaku a vlajky obce – vysvětlení symbolů
16:00
hudební produkce – dechovková kapela
20.:00 taneční zábava – hudební skupina Orion
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Volby do obecních zastupitelstev 2018
V letošním roce se opět po čtyřech letech uskuteční volby do obecních zastupitelstev, a to ve
dnech 5. - 6. října. Tento termín se zdá být ještě poměrně vzdálen, ale z několika důvodů se o
volbách chci zmínit právě v tomto čísle Zpravodaje.
 První důvod je, že termín voleb byl prezidentem České republiky již sdělen, takže veškeré
dohady ohledně termínu voleb již vzaly za své.
 Dalším důvodem je, že příští číslo Zpravodaje v září 2018 bude především věnováno
oslavám stého výročí vzniku Československa v naší obci.
 Posledním, ale nejdůležitějším důvodem, proč o volbách píšu již nyní je ten, že ještě je
čas!
A to čas na to, utvořit si kandidátku vlastní, jako nezávislý kandidát (nezávislá kandidátka)
nebo kandidovat za sdružení nezávislých kandidátů!
Po minulých volbách, kdy byla předložena pouze jedna kandidátka a to stranická za KDU-ČSL,
ale s většinou nezávislých kandidátů, bylo možné zaslechnout hlasy říkající něco ve smyslu:
„Kdybych to byl(a) býval(a) věděl(a), tak jsem se nechal(a) zvolit taky!“

Z tohoto důvodu zde dále napíšu návod, jak v tomto případě lze postupovat!
Takže:
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zákon o volbách,
prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona č. 491/2001 Sb. V širším pojetí také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů - zákon o obcích.
Podle § 20 odst. 1 zákona o volbách volební stranou mohou být registrované politické strany
a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti,
sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí
a nezávislých kandidátů.
Nezávislý kandidát kandiduje sám pod svým jménem.
Volební strana typu nezávislý kandidát se tak nijak nezakládá nebo neregistruje.
Sdružení nezávislých kandidátů je neformálním uskupením, nikde neregistrovaným, na
rozdíl od politických stran a politických hnutí, které musejí podat žádost o registraci
Ministerstvu vnitra.
Sdružení nezávislých kandidátů je obdobně jako nezávislý kandidát volební stranou
ad hoc, což znamená, že tedy jen pro volby, ve kterých kandiduje.
V případě kandidatury nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů
ve volbách do zastupitelstev obcí bude prvním úkonem sepsání kandidátní listiny,
a tady se dostáváme k termínům.
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Chronologické shrnutí:
Před vyhlášením voleb musí dojít k sepsání kandidátní listiny a petice, a musí proběhnout
sběr podpisů pod petici. Počet podpisů na peticích podle § 21 odst. 4 představuje pro obec
naší velikosti, tedy kategorie do 500 obyvatel pro nezávislé kandidáty 5% a pro sdružení
7%.
V minulém Zpravodaji jsem jako jeden ze statistických ukazatelů uváděl, že počet obyvatel
našich všech čtyř obcí byl ke konci roku 2018 celkem 322. Z toho plyne, že nezávislý
kandidát potřebuje 17 podpisů na petici a sdružení potom 23 podpisů.
Na petici se smí podepsat pouze osoba, která má v obci volební právo!
Po termínu vyhlášení voleb, tedy právě teď je nutno:
 do 66 dnů přede dnem voleb (do 16.00 hodin) - podání kandidátní listiny
registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona o volbách)
 66 - 60 dnů přede dnem voleb - možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní
listině nebo měnit jejich pořadí (§ 22 odst. 2 zákona o volbách)
 53 dnů přede dnem voleb - odstranění závad na kandidátních listinách (§ 23 odst. 1
zákona o volbách)
 30 dnů přede dnem voleb - delegování zástupců do okrskové volební komise (§ 17
odst. 2 zákona o volbách)
 48 hodin před zahájením voleb – možnost kandidátů vzdát se písemně své
kandidatury (§ 24 odst. 1, 3 zákona o volbách).
Toto tedy je návod pro všechny zájemce o účast v obecním zastupitelstvu, kteří chtějí být po
svém zvolení „hodnoceni“ a „chváleni“ ať už na ulici nebo v hospodě.
Po termínu vyhlášení voleb, tedy právě teď je nutno:
 do 66 dnů přede dnem voleb (do 16.00 hodin) - podání kandidátní listiny
registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona o volbách)
 66 - 60 dnů přede dnem voleb - možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní
listině nebo měnit jejich pořadí (§ 22 odst. 2 zákona o volbách)
 53 dnů přede dnem voleb - odstranění závad na kandidátních listinách (§ 23 odst. 1
zákona o volbách)
 30 dnů přede dnem voleb - delegování zástupců do okrskové volební komise (§ 17
odst. 2 zákona o volbách)
 48 hodin před zahájením voleb – možnost kandidátů vzdát se písemně své
kandidatury (§ 24 odst. 1, 3 zákona o volbách).
Toto tedy je návod pro všechny zájemce o účast v obecním zastupitelstvu, tedy pro ty, kteří
chtějí být po svém zvolení „hodnoceni“ a „chváleni“ ať už na ulici nebo v hospodě.
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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Z historie naší obce
Historie naší obce je oproti obcím v okolí velice krátká, ale to je pouze jeden úhel pohledu.
Pojďme se podívat na naši obec z pohledu historie a průmyslu, resp. techniky.
Vše zde začalo nálezem železné rudy a jejím zpracováním na železo. Kromě štol a šachet se
zdvihacími mechanismy, jako byly různé vrátky nebo žentoury poháněné lidskou silou nebo
dobytkem (koně, voli) zde fungovaly hutě, tedy provozy zpracovávající vytěženou rudu.
Prvním krokem bylo rozmělnění vytěžených kusů rudy, což se většinou v té době odehrávalo
ve stoupách poháněných vodní silou.

Stoupa vyobrazena v bibli horníků a hutníků, tedy v publikaci
Georgii Agricolae „De Re Metallica Libri XII“ (Dvanáct knih
o hornictví a hutnictví) vydané v Basileji v roce 1556
Rozmělněná ruda byla ve „vysokých“ pecích tavena na kujné železo, které bylo dále
upravováno v hamrech, opět na vodní pohon. Krásný příklad takového hamru se nachází v naší
blízkosti v Dobřívi.
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Vysoká pec dle vyobrazení v publikaci
Jiřího
Agricoly
Dvanáct
knih
o hornictví a hutnictví

Pod pojmem vysoká pec si nemůžeme
vybavovat něco podobného současným
vysokým pecím, to ani z daleka.
Dosahovaly výšky cca 6 – 8 metrů.

V našem okolí máme písemnou zprávu
o vysoké peci ve Strašicích
z posledních let 16. století a o přestavbě
vysoké pece v Dobřívi z roku 1707,
kdy na starých základech byla
postavena nová pec do výšky 11,5 lokte
(1 loket = 59,14 cm, tedy výška pece
byla 6,8 m).

Aby se ruda přetavila, byla pec nejprve roztopena a dále vyhřívána dřevem těženým
v nejbližším okolí hutí. Když si vezmete názvy v okolí obce Na peci, Houtmaň, Na horách, Pod
Houtmaní,…
Možná by v této souvislosti stálo za úvahu, když už přemýšlíme o naučné stezce věnované těžbě
železné rudy v okolí obce, postavit jako její součást repliku takovéto vysoké pece.
Po ukončení těžby železné rudy a ukončení činnosti hutí byl výpadek práce nahrazen sklárnou,
sklářskou hutí, která alespoň částečně zajistila obživu místních obyvatel. Památky po sklárně
zde máme rovněž, ať se již jedná o objekt pana Tolara s impozantním komínem, budovu
čp. 102 nebo, a to především o unikátní sbírku zde vyráběného skla, prezentovanou Muzeem
jižního Plzeňska v Blovicích.

Sušárna šišek
Poslední technickou památkou, které se v tomto čísle Zpravodaje budu věnovat, je objekt tzv.
sušárny šišek. Tento objekt je spíše známý pod označením Na pile, tak je uvedený
i v katastrálních a turistických mapách. Z pohledu ze silnice na Planinský dvůr („bejkárna“) se
může zdát, že se jedná o dřevěnou stodolu větších rozměrů, na kterou navazuje zděná část
a komín, který stojí zcela samostatně.
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Pohled na sušárnu ze silnice
Jedná se však o technickou raritu, protože v tomto objektu byly sušeny šišky na speciálních
dřevěných roštech, následně z nich byla pomocí rotačního dřevěného bubnu získávána semínka,
aby mohla být dále použita k vypěstování semenáčků a jimi pak osázeny vytěžené paseky.
A tato technologie tam zůstala do dnešních dob!
Neuvěřitelné!

Dřevěná stolice pro umístění rotačního bubnu a vyrovnaná dřevěná sušící síta
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Police – regály na síta.
k sušení šišek

Dřevěná síta

Dle sdělení zástupce stavebního technika Metropolitní Kapituly u sv. Víta pana Lukáše Janoty,
bude jednáno o možnosti prohlášení objektu sušárny za technickou památku a o její záchraně.
Objekt byl navštíven zástupci Národního památkového ústavu s odborností na technické
památky, kteří byli příjemně překvapeni nejen technickou úrovní stavby, ale i jejím autentickým
stavem.
Další vývoj je těžké předjímat, důležité však je, že je zde vůle tento objekt s důležitou
historickou hodnotnou zachovat. První kroky by však měly vést do oblastního archivu, kde se
možná podaří zjistit něco o stavebním vývoji tohoto objektu.
Rovněž byly učiněny kroky k provizornímu zajištění stavby, tzn. částečná oprava střešní krytiny
a likvidace náletových dřevin v jejím bezprostředním okolí, které stavbu narušují a stíní.

Znovu opakuji, máme jako obec krátkou, ale velice bohatou historii!
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Obecní úřad informuje:
 Dne 6. 7. 2018 od 19:00h se v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nových
Mitrovicích uskuteční koncert komorního souboru ve složení - zpěv, viola
da gamba, kytara, flétna; vstupné dobrovolné
 Dne 7. 7. 2018 pořádají občané z Nechanic svoji již tradiční pouť
 Rybářský spolek „Seitzův rybník“ pořádá dne 19. 7. 2018
Veřejné rybářské závody
Začátek: 6:00, ukončení: 12:00. Chytat se bude na dva pruty s jedním návazcem.
Pro nejlepší soutěžící jsou připraveny věcné ceny. Během soutěže je zajištěno
občerstvení a bohatá tombola. Předprodej místenek u pana Josefa Nováka, Nové
Mitrovice 128. Cena místenky k lovu ryb je 100,- Kč

!!!
Obecní úřad upozorňuje:
 z důvodu množících se stížností na nevhodné chování dětí na víceúčelovém hřišti,
prosíme o dodržování pravidel slušného chování. Žádáme rodiče, aby domluvili
svým dětem, aby se na hřišti vyvarovaly násilí, sprostých slov a nadávek! Žádáme
i odrostlejší mládež, aby nešla svým nevhodným chováním příkladem mladším
dětem
 na dětském hřišti je přísně zakázáno vykonávat osobní potřebu! K dispozici jsou
toalety v hospůdce
 spolu s Policií ČR vyzýváme občany, aby dali důraz na zabezpečení svých
nemovitostí. V poslední době se v našem okolí množí případy vloupání
do rekreačních objektů. Zároveň prosíme občany, aby nebyli lhostejní k tomu,
co se děje v jejich okolí a případná podezření hlásili na linku PČR – 158
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