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Ročník I.

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, milí chataři a návštěvníci naší obce. Právě držíte v ruce
historicky první číslo Moldavského zpravodaje, který má za úkol zlepšení Vaší
informovanos o dění v obci. Pravidelně ho budete dostávat do poštovních
schránek a bude Vám k dispozici také v infocentru. Na Novém Městě bude
distribuován mezi chataře v restauračních zařízeních. Samozřejmos bude i jeho
on-line umístění na webových stránkách obce. Zpravodaj Vás bude pravidelně
informovat o činnos obecního úřadu, zastupitelstva, infocentra, knihovny
i z činnos místních spolků a sdružení. Osobně věřím, že do tvorby zpravodaje
se zapojíte i Vy, zasíláním svých článků, podnětů a připomínek včetně fotograﬁí.
Moldavský zpravodaj Vám poskytne prostor pro soukromou i ﬁremní inzerci.
Doufám, že s obsahem a zpracováním sku budete spokojeni a Moldavský
zpravodaj se stane periodikem, které zlepší život v naší obci.
Tomáš Tvrdík, místostarosta

Proč název „Moldavský zpravodaj“
Od prosince 2009 do února 2010 probíhala anketa mezi návštěvníky webových
stránek obce o názvu budoucího periodika. Na výběr bylo z dese názvů. První
místo obsadily „Moldavské píšťaly“, druhé „Moldaviny“ a na třem místě se
umísl název „Moldavánek“. Na veřejném zasedání zastupitelstva, které se
konalo 11. března 2010, se o názvu mezi zastupiteli diskutovalo a hlasovalo.
Názvy „Moldavské píšťaly“ a „Moldavánek“ podporu zastupitelů nezískaly.
Zastupitelé oslovili přítomné hosty, aby s výběrem pomohli. Z řad občanů však
žádný návrh nepadl. Nakonec zazněl název „Moldavský zpravodaj“, který se
v anketě umísl na pátém místě. Ten byl zastupiteli přijat.
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Už zase chtějí rušit pobočku pošty
Vážení spoluobčané, zajisté se k Vám dostaly informace, že Česká pošta, s. p., se
opět chystá uzavřít svou pobočku v naší obci. Je velice znepokojivé, že se s mto
problémem po více jak dvou a půl letech musíme opět potýkat. V měsíci lednu
letošního roku jsme vyvolali jednání se zástupci České pošty, kteří nám potvrdili
do té doby neověřené informace. Pobočku pošty chtějí uzavřít ve druhém
čtvrtle letošního roku. S plánem státního podniku se vedení obce neztotožňuje,
a proto nabídlo, že za pobočku obec převezme veškeré náklady spojené
s provozem vyjma úhrady mzdy poštovní pracovnice. Tato nabídka se nám zdá
velice seriózní a ohodnoli ji i zástupci pošty. Návrh obce musí pošta projednat
a následně nás bude o výsledku informovat. V této době nezbývá, než čekat na
konečné rozhodnu zástupců pošty. Dle celostátních sdělovacích prostředků se
záměry vedení České pošty nelíbí ani samotnému ministru vnitra, který se snad
zasadí o to, aby naše i další pobočky zůstaly zachovány.
Vyjádřete svůj názor o zachování pošty v probíhající anketě na webových
stránkách obce Moldava.
()
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Mgr. Květoslav Kučera
Duben
v dubnu oslaví životní jubileum paní

Marie Horová

Oběma oslavencům z celého
srdce blahopřejeme a přejeme
do dalších let mnoho zdraví
a štěs.

Nové obecně závazné vyhlášky účinné od
1. 1. 2011

Změny v roce 2011
V souvislos s legislavními změnami, které na nás připravili
poslanci ČR s účinnos od 1. 1. 2011, změnilo zastupitelstvo
obce celou řadu obecně závazných vyhlášek. Na zpracování
agendy spojené s vybíráním místních poplatků byla přijata
pracovnice Pavla Tvrdíková, jejíž mzda je hrazena z dotace
úřadu práce v Teplicích. Vedení obce si od tohoto kroku slibuje
zvýšení tzv. daňové kázně. Odpovědnost občanů a podnikatelů
vůči zákonným povinnostem není stále ještě na odpovídající
úrovni.
Zástupci obecní samosprávy upozorňují na to, že peníze
vybrané na dnes tak „nepopulárních“ daních se vrací
z rozpočtu zpět k obyvatelům obce. Obec může věnovat více
peněz na vylepšování svého vzhledu nebo např. z poplatků za
ubytování zkvalitňovat informační systémy a propagaci služeb.
Všechny tyto věci mají zpětně vliv na zvyšování návštěvnos
lokality a m opět posilování ekonomiky její i jejích obyvatel.
Naše nová spolupracovnice Pavla Tvrdíková je k dispozici
každému poplatníkovi radou a pomocí. Vstřícným krokem
směrem k občanům je postupné rozesílání registračních
formulářů k jednotlivým daním tak, abyste mohli bez
problémů splnit svou zákonnou povinnost a k platbě poplatků
se přihlásit. Pokud jste to někteří doposud neudělali
a pospíšíte si, nehrozí vám žádné sankce za nesplnění
registrační povinnos.
(ek)

Chtěli bychom Vás všechny informovat, že se změnou právních
předpisů České republiky, vydalo zastupitelstvo nové obecně
závazné vyhlášky o místních poplatcích, které vešly v účinnost
od 1. 1. 2011. Nové vyhlášky o místním poplatku ze psů, za
lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení povolené Ministerstvem ﬁnancí jsou Vám k dispozici
v štěné podobě na Obecním úřadě nebo je naleznete na
internetu www.moldava.cz.
V současnos připravujeme nové obecně závazné vyhlášky
o „systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu“ a o místním poplatku
za využívání tohoto systému. Návrhy budou předloženy
k projednání na dalším zasedání zastupitelstva obce tak, aby
vyhlášky vešly v účinnost od 1. 5. 2011.
(ek)

Upozornění pro podnikatele
Upozorňujeme podnikatele působící v Moldavě a Novém
Městě a kteří mají uzavřenou smlouvu o likvidaci odpadu
s Technickými službami Duchcov, že Obec Moldava s mto
subjektem ke dni 30. 4. 2011 ukončuje smlouvu. Od 1. 5. 2011
bude na území obce svoz komunálního odpadu provádět jiná
společnost.
Z tohoto důvodu doporučujeme podnikatelům navšvit
Obecní úřad v Moldavě, paní Tvrdíkovou, která jim podá
informace o možnos začlenění do nově vznikajícího systému
nakládání s odpady v obci. Nový systém by měl přinést nejen
úsporu, ale i zkvalitnění služeb.
()

Vážení spoluobčané,
chceme většině z Vás poděkovat, že vstřícně reagujete na
upozornění ohledně poplatku za odpady za uplynulá období.
Doufáme, že i nadále bude naše spolupráce dobře fungovat.
(pt)

Kdo se skrývá pod zkratkami?
Šéfredaktorka zpravodaje Eva Kardová (ek); redaktor Tomáš Tvrdík () a spolupracovnice zpravodaje Pavla Tvrdíková (pt). Celé číslo
najdete i na internetu www.moldava.cz. Zapojte se do dění kolem sebe i Vy. Pište své články a náměty na email:
zpravodaj@moldava.cz.
()

Budou odpady zadarmo?
Obec Moldava každoročně vynakládá ze svého rozpočtu přes 400 síc korun na likvidaci odpadů vzniklých na území obce. Zpětné
vybírání poplatku za komunální odpad je zajištěno pomocí obecní vyhlášky z roku 2007. Tato vyhláška (nebo prováděcí předpis
zákona o odpadech, chcete-li) se vztahuje na trvale žijící obyvatele. Majitelé rekreačních chat mají povinnost začlenit se do systému
nakládání s odpadem, ale v drvé většině tak nečiní. Někteří sice využívají možnos zakoupení oznámkovaných igelitových pytlů,
ale tento způsob se v průběhu let ukazuje jako neefekvní. Potvrzení nebo čestná prohlášení o likvidaci odpadů v místě trvalého
bydliště nejsou dnes z legislavního hlediska možná. Přitom to lidé využívají sběrných nádob na tříděný odpad a každé jaro
naplní k prasknu velkokapacitní kontejner. Nebo nechávají odpad v autobusové zastávce, ona to přece obec uklidí. To vše
bezplatně! Přitom by stačilo tak málo, zakoupit si pytel za 50,- Kč a splnit si svou povinnost vůči zákonu, který nevymyslel nikdo
z obce! Částka, která byla vynaložena na likvidaci odpadů v roce 2010, činí 423.002,- Kč. Návratnost ve formě poplatku od občanů
je 73.424,- Kč.
Řeknete si možná, tak ať, vždyť řada měst a obcí poplatky nevybírá a pla odpady ze svého. Tak to lze také chápat. Současné
vedení obce je však toho názoru, že by každý občan, chatař i návštěvník měl být za svůj vyprodukovaný odpad odpovědný a obec
bude naopak nápomocna v jeho třídění a likvidaci. Jen tak je možné naučit se navzájem svým povinnostem a mít Moldavu čistější.
(pokračování na str.3)
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Budou odpady zadarmo?

(pokračování ze str.2)

Prvním krokem ze strany obce je změna ﬁrmy zajišťující svoz odpadů. Spolupráce přestala být efekvní zejména pro stagnující služby
a zvyšující se ceny. Vždyť cena za odvoz jedné popelnice se od roku 2003 zdvojnásobila. Dalším krokem je změna vyhlášky o systému
likvidace odpadů, která zajis pro všechny dostatek nádob k tomu, aby někteří občané a chataři nemuseli svůj odpad nechávat
volně odložený na veřejných prostranstvích. S m bude souviset i vydání vyhlášky o místním poplatku. Poplatek bude spravedlivý
pro všechny, kteří v naší obci odpad produkují. Poplatek bude v porovnání se stávající normou levnější a nabízené služby kvalitnější.
A v čem vedení obce spatřuje především posun k lepšímu? Nová vyhláška umožní začlenění chatařů a podnikatelů do systému
nakládání s odpadem a do jeho ještě efekvnějšího třídění a m také k účinnější ochraně životního prostředí.
(ek)

Soutěž o věcné ceny!
Otázka: Kolik kilogramů komunálního odpadu ročně vyprodukuje jeden
občan České republiky?
a) 580 kg
b) 280 kg
c) 180 kg
Vaše py volejte na 417 822 821 nebo piště na email tvrdikova@moldava.cz.
Odpovědět můžete i osobně na infocentru nejpozději do 15. března 2011.
První tři výherce odměníme. Ceny si budou moci vyzvednout 16. března 2011
na Obecním úřadě u Pavly Tvrdíkové.
Infocentrum s provozovnou Tipsportu

Rozšiřuje se činnost infocentra
Po dvou letech omezeného provozu informačního centra dochází k rozšíření jeho činnos v Moldavě. Infocentrum opět zahájilo svou
práci v objektu obecního úřadu a začalo pomalu navazovat na nitky spolupráce, které musely být v letech zadluženos obce
přerušeny. Díky oddlužení a m možnos čerpání dotací a také užší spolupráci se sponzory může být zaměstnán jeden pracovník
na dotaci od úřadu práce a postupně se rozšiřuje i samotný obsah nabízených služeb. Na spoluﬁnancování provozu infocentra se
bude podílet i sázková kancelář Tipsport. Obyvatelé a návštěvníci si budou moci vsadit na sportovní utkání a nejen to. Významnou
službou je i možnost dobíjení mobilních telefonů všech operátorů a možnost online zakoupení vstupenek na sportovní a kulturní
akce.
V době, kdy dostanete domů tento výsk, bude již infocentrum včetně dobíjení mobilů a dalších služeb v plném provozu, tj. od
pondělí do neděle v čase od deví do sedmnác hodin.
Všechny Vás srdečně zveme k návštěvě infocentra. Pomozte nám rozvíjet i další připravované akvity, mezi něž patří např. zřizování
Nordic Walking Centra s půjčovnou severských holí a v neposlední řadě otevření Malé Moldavské Galerie, která bude prezentovat
regionální výtvarníky, jejichž tvorba má vztah k Moldavě a okolí.
(ek)

Knihovna nejen pro čtenáře
Věhlasní autoři knih se jistě neurazí, když se dveře krásné moldavské knihovny
A. Branalda otevřou pro malé a velké návštěvníky nejen v sobotu a ne jen pro
půjčování svazků. Dobrovolné spolupracovnice infocentra Anežka Kreibichová
a Jitka Díazová nabídly část svého volného času a chtějí rozvíjet činnost v knihovně
společně s infocentrem především na úrovni dobrovolného setkávání dě, rodičů,
seniorů a v neposlední řadě také našich německých sousedů. Program
„Dobrovolných akvit pro malé i velké“, jak své snažení nazvaly, najdete jednak
v Moldavském zpravodaji nebo na informačních tabulích, které budou
nainstalovány v centru obce na budově obecního úřadu. Budou sloužit propagaci
knihovny a zejména dalším spolkům, které v Moldavě fungují. Informace najdete
také na webových stránkách www.itcmoldava.wz.cz. Mezi první významnější akce
bude patřit velikonoční posezení a povídání o místních obyčejích u nás
a v sousedním Sasku s našimi německými sousedy. Jen co se počasí ustálí, pozveme
vás také na výlety do okolí Moldavy nebo na přednášky s hasiči a Horskou službou.
Možnos je mnoho a uvítáme nejen další dobrovolné spolupracovníky, ale
i zajímavé nápady.
(ek)
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Knihovna Adolfa Branalda

Dvouměsíčník MOLDAVSKÝ ZPRAVODAJ vydává
Obec Moldava, Moldava 113, 417 81 Moldava,
IČ 00266507.
Evidenční číslo MK ČR E 19507.
Vychází v Moldavě každý sudý měsíc v nákladu
250 výsků.
Tisk: TABUC-PACK s.r.o.

Vlakem z Mostu přes Moldavu, směr Holzhau
V neděli 2. ledna vyjela parta železničních nadšenců a příznivců
běžkování dopoledním vlakem z Mostu na Moldavu. Odtamtud dále
pokračovali na německé území, to už ale jen za pomoci běžek
a vlastních sil. Skupina asi třice běžkařů se vydala po zrušené tra
mezi Moldavou a německým Holzhau jako vlak. Tento „vlak“ byl veden
organizátorem akce, výpravčím z Postoloprt panem Studničkou, jehož
lyže vezly také dvě malé mašinky skrývající lahve s posilňující „veselou
vodou“. Vozy „vlaku“ tvořili další lyžaři, někteří v uniformách, jiní nikoli.
Poslední lyžař měl na batohu připevněnou plechovou tabulku nesoucí
návěst „konec vlaku“ a tak byla alegorie jedoucího vlaku úplná. Celý
průvod se takto vydal do první německé bývalé železniční stanice na
tra, jménem Hermsdorf-Rehefeld. Zde se pod 93 cm vysokou vrstvou
sněhové pokrývky ukrývalo staré zarážedlo, které je spolu s funkčními
nádražními hodinami, starým vodním jeřábem a zašlými vjezdovými
návěsdly jedinou památkou kdysi zrušeného provozu. Koleje bychom
pod sněhem již bohužel nenašli.
Opačným směrem z Holzhau do Hermsdorf-Rehefeldu vyjel klub
německých historických lyžařů na dřevěných lyžích a v dobovém
oblečení. V bývalé železniční staničce Hermsdorf-Rehefeld došlo
k setkání obou skupin a společnému posezení u teplých nápojů
a něčeho dobrého k snědku. Zájemci si mohli také prohlédnout
exponáty železničního muzea v bývalé nádražní budově.
A tak došlo po mnohaleté pauze k proje vlaku z Moldavy pod mostem
kolem zarážedla na německou stranu až do Hermsdorf-Rehefeldu. Nu,
vlaku… Jen jeho náhražky, kterou si sami zařídili milovníci železnice
a železničního provozu. Jaká je asi budoucnost této trasy s pěkným
okolím? Zůstane už navždy jen cestou s párem projetých stop ve sněhu,
nebo snad ještě má šanci, že se po ni projede opět reálný vlak
s ocelovými koly, vrnícím motorem a plný cestujících? Doufejme, že se
sem jednou vlaky vrá a podpořme trať a železniční provoz třeba
výletem na Moldavu za pěknou přírodou a turiskou, ať už zimní, nebo
letní.
Za Klub přátel Krušnohorské železnice Šárka Tauberová

Co dnes uvaříme aneb, vraž do toho dvě vejce…
Tipy, nápady a rady obyvatel Moldavy, chatařů i návštěvníků posílejte na
email zpravodaj@moldava.cz. Své recepty můžete přinést také do
infocentra každý den od 9.00 do 17.00. Rádi je zveřejníme a vyzkoušíme.
Krušnohorská fazolačka paní Pavly
Ingredience: 1 kg dobře vyuzeného masa, sůl, pepř, 250 g velkých
(máslových) tmavých fazolí, 2l vody, 2 brambory, 1 větší mrkev, 1 větší
petržel, kousek celeru, 2 polévkové lžíce sádla, hladká mouka, 1 čajová
lžička mleté papriky, majoránka.
Postup přípravy:
Fazole si namočíme do studené vody den předem. Dáme do 2l vody vařit
uzené maso. Když je z poloviny měkké slejeme vodu z fazolí a vaříme je
s masem tak dlouho, dokud nejsou fazole poživatelné. Vyjmeme maso
a necháme vychladnout, aby se nám dobře krájelo. K fazolím přidáme
veškerou nakrájenou zeleninu a vaříme dál. Připravíme si hnědou jíšku ze
sádla a hladké mouky, do které po odstavení z plotny vmícháme mletou
papriku. Nakrájené uzené maso dáme zpět do polévky, kterou jíškou
zahusme. Pořádně zavaříme. Když ustane var, přidáme majoránku, sůl
a pepř dle chu.
S chlebem poslouží i jako hlavní jídlo. Je výborná!
(pt)

Lidský vlak Most-Moldava-Holzhau

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Ke dni 26. března 2011 se bude na celém území České republiky
konat Sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání lidu, domů a bytů 2011
upravuje zákon č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytu v roce
2011, a vyhláška č. 279/2010 Sb., k provedení některých ustanovení
zákona č. 296/2009 Sb. Sčítání se koná v rámci celosvětového
programu organizovaného OSN.
Rozhodným okamžikem sčítání, tj. okamžikem, k němuž se vztahují
všechny zjišťované údaje, je půlnoc z pátku 25. na sobotu
26. března 2011. Za každou osobu musí být vyplněn sčítací list
osoby, za každou domácnost jeden bytový list a za každý dům
určený k bydlení jeden domovní list.
Všichni vlastníci nemovitos jsou povinni označit budovy číslem
určeným obcí.
Elektronické sčítací formuláře budete moci vyplnit v době od
26. března do 14. dubna 2011 na Obecním úřadě Moldava, kde
Vám bude poskytnuto bezplatné připojení k internetu.
Nesplnění povinnos podrobit se sčítání je přestupkem. Odmítnu
sdělení zákonem stanovených údajů, popřípadě úmyslné uvedení
nepravdivých údajů může být v přestupkovém řízení sankcionováno
pokutou do 10 s. Kč.
Další informace najdete na www.scitani.cz nebo na bezplatné
telefonní lince č. 800 879 702.
()

Informace o oznámení koncepce
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad, v souladu
s ustanovením § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů oznamuje koncepci „Plán
odpadového hospodářství Ústeckého kraje – Změna č. 1“,
zpracované podle přílohy č. 7 zákona a sděluje, že tato koncepce
bude podrobena zjišťovacímu řízení podle ustanovení § 10d
zákona.
Do koncepce je možné nahlédnou u obce s rozšířenou působnos:
•
Město Teplice, Náměs Svobody 2, 415 93 Teplice a to
po předchozí telefonické domluvě v úředních dnech.
Do koncepce je možné také nahlédnou v Informačním systému SEA
na internetových stránkách:
•
hp://www.cenia.cz/sea, kód koncepce MZP114K.
Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování
vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslat své
písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce kraje.

Další číslo Moldavského zpravodaje vyjde koncem měsíce dubna 2011. Uzávěrka bude 15. dubna 2011. Své příspěvky můžete
zasílat na email zpravodaj@moldava.cz nebo je můžete přinést do infocentra každý den od 9 do 17 hodin.
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