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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, milí chataři a návštěvníci naší obce.
Přinášíme Vám další vydání Moldavského zpravodaje. Opožděný sk je zapříčiněn vývojem některých problémů, o kterých Vás
chceme informovat.
Osobně cím zklamání z toho, že na únorové číslo doposud žádný písemný ohlas nedorazil. Pouze se ke mně dostaly tzv. „chodbové
řeči“, které první zpravodaj zhodnoly kladně po všech stránkách. Zpravodaj má sloužit Vám všem a byl bych velice rád, abyste se
do jeho tvorby zapojili v co možná největší míře. Příspěvky, názory, zprávy o činnos místních sdružení, fotograﬁe a třeba i recepty
do rubriky „Co dnes uvaříme aneb, vraž do toho dvě vejce…“ můžete zasílat na email zpravodaj@moldava.cz nebo je přineste každý
den osobně do infocentra. Věřím, že v dalším čísle, které bude vycházet v srpnu, budeme moci osknout zprávy od Vás, čtenářů
moldavského periodika.
V dnešním slově úvodem bych rád informoval zejména spoluobčany tzv. dolní Moldavy o vývoji situace ohledně výstavby nového
vodovodu, kanalizace a čisrny odpadních vod. Ano, je to problém, jehož řešení se táhne už příliš dlouho. Projektová dokumentace
pro územní řízení, tedy ta dokumentace, která říká, kudy vodovod a kanalizace povede, byla zpracována již v roce 2004. Ale tehdejší
projektant zřejmě vůbec netušil, že se za prvé změní stavební zákon, za druhé v jakém dotačního tulu bude moci obec žádat
o peníze na výstavbu, ale hlavně jaké budou podmínky pro přiznání dotace. Proto se vedení obce v roce 2008 rozhodlo upravit
tento projekt. V tzv. Kapse kanalizace nebude a to z důvodu, že náklady na výstavbu kanalizace převyšují možnos dotace. Se
změnou stavebního zákona jsme zjisli, že veškeré do té doby zpracované podklady jsou neupotřebitelné. Proto inženýrská
společnost musela veškeré podklady pro budoucí výstavbu zajišťovat znovu. V současné době jsou všechny budoucí smlouvy
zajištěny, potřebné pozemky jsou smluvně nebo majetkově narovnány a v těchto dnech bude podána žádost o zahájení územního
řízení. Mezim jsme nechali za přispění Ústeckého kraje zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební řízení, které bude
následovat po ukončení územního řízení. Těmito kroky, do kterých jsme investovali bezmála 1 milion korun, bychom měli dosáhnout
patřičných povolení pro výstavbu nového vodovodu a kanalizace.
Již od roku 2009 bedlivě sledujeme Operační program životního prostředí, který jako jediný dotační program v ČR umožňuje čerpání
peněz na výstavbu nových vodovodů a kanalizací pro obce pod 2.000 obyvatel, které se nacházejí v chráněných lokalitách
a v oblastech NATURA 2000. Touto obcí jsme i my. Bohužel pro rok 2010 ani pro letošní rok OPŽP nepočítá s podporou výstaveb
nových vodovodů a kanalizací!
Získáme tedy veškerá potřebná povolení, ale nebudeme mít peníze na samotnou realizaci. Ta bude obnášet 60-70 milionů korun.
To je cca 12 ročních rozpočtů této obce! I když v budoucnu bude vypsána dotace, je třeba si uvědomit, že obec bude muset část
nákladů a to ve výši minimálně 15% zaplat ze svého. Těchto 15% činí cca 11 milionů korun.
To jsou peníze, které musíme sehnat! A děláme pro to maximum. Nechceme tož našim spoluobčanům říci: „Milý spoluobčané,
vodovod v dolní Moldavě nebude, provozování zastaralého vodovodu ukončujeme a všichni si na vlastní náklady udělejte studny
a žumpy!“.
Z těchto důvodů proto zam nemám odpověď na otázku: „KDY KONEČNĚ BUDEME MÍT NA DOLNÍ MOLDAVĚ VODOVOD
A KANALIZACI?“.
Tomáš Tvrdík, místostarosta
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Kraj od prosince ruší vlakové spoje
Měsíc březen je každoročně ve znamení příprav jízdního řádu vlakového spojení Most-Moldava, který v rámci své působnos
připravuje Ústecký kraj. Letos opět pracovníci kraje navrhují rušení vlakových spojů na tra, která je kulturní památkou České
republiky. Odbor dopravy a silničního hospodářství chce úplné zrušení spojů v pracovních dnech. Vlak by měl jezdit podle nového
jízdního řádu pouze o víkendech, svátcích a prázdninách. Tento návrh pracovníků krajského úřadu, který údajně vychází
z dlouhodobých analýz, je pro nás nepřijatelný. Neztotožňují se s ním ani zástupci měst a obcí Osek, Háj u Duchcova, Hrob, Dubí
a Mikulov. Všichni jsme, v pondělí 4. dubna na společném jednání se zástupci krajského úřadu, které se uskutečnilo na Městském
úřadu v Dubí, jednomyslně vyjádřili svůj nesouhlas s rušením vlakových spojení.
Je přeci nemyslitelné, aby do naší obce přestal jezdit vlak, který zajišťuje dopravní obslužnost směrem na Most. Jak může dopadnout
kulturní památka, kterou nebude povinnost denně udržovat sjízdnou? Bude chátrat, postupně se stane terčem pobertů, kteří
v množství železa uvidí svou obživu. Příš rok nám úředníci sdělí, že neobjednají už ani ty víkendové a prázdninové spoje. Možná
se v budoucnu setkáme i s m, že se budeme muset ﬁnančně podílet na udržení vlakového spojení. Návrhem krajských úředníků
je vážně ohrožen záměr propojení železniční tratě do Spolkové republiky Německo. Záměr, který by mohl velice turiscky zatrakvnit
nejen naší obec, ale celý Ústecký kraj, jehož jsme součás.
Stanovisko starostů podpořil i Klub přátel Krušnohorské železnice a Klub českých turistů Litvínov. Vše marně. Jak z dalších jednání
vyplynulo, krajš úředníci vůbec společné prohlášení představitelů obcí nezohlednili a svůj návrh předložili Radě Ústeckého kraje,
která jej dne 5.5.2011 usnesením č. 65/76R/2011 přijala.
Nevím, jestli si všichni zúčastnění uvědomili, že pokud přestane fungovat dopravní obslužnost, přestanou časem fungovat i obce,
kam již vlak nebude zajíždět.
Největším paradoxem na celé věci je dopis hejtmanky kraje ze dne 23.5., kterým nás žádá o podporu zachování dopravní obslužnos
v Ústeckém kraji. Co vlastně máme podporovat, když nám kraj sám omezuje dopravní obslužnost naší obce?
( )

Zlepšujeme vzhled obce
Jen co povolily mrazy, rozhodli jsme se v souladu
s dlouhodobými záměry obce, že naplníme další část našich
úkolů a to je zkvalitňování přenosu informací směrem k vám
obyvatelům a také k návštěvníkům Moldavy.
Jedním z center těchto informací je i prostor vesbulu před
úřadovnou České pošty v č.p. 138, kde jsou umístěny úřední
desky Obecního úřadu Moldavy. Původně byl tento prostor
koncipován jako společný vesbul pro všechny provozovny
v přízemí objektu. Postupem času ale došlo k jejich „přidělení“
nebo zabrání, chcete-li pro podnikatelské účely prodejců.
Výsledkem bylo nekontrolované označování objektu
reklamami spolu s postupným devastováním těchto prostor.
Vzhledem k tomu, že prostor před poštou a před obchůdky již
dávno postrádá parametry upraveného veřejného místa,
rozhodli jsme o vnitřní rekonstrukci spojené s odstraněním
nefunkčních cizojazyčných reklamních panelů a hodláme tak
navrát toto místo původnímu účelu.
Proto byly úřední desky, z prostoru před poštou, dočasně
přemístěny na objekt obecního úřadu č.p. 113, kde setrvají po
dobu oprav. Poté budou vráceny zpět, rozšířeny a nahrazeny
moderními vývěsními tabulemi.
Tabule na obecním úřadě budou sloužit ke zveřejňování
informací KÚ a dalších instucí včetně např. inzerce pro
obyvatele obce. V neposlední řadě také k prezentaci činnos
knihovny a občanských sdružení se sídlem v naší obci.
Obměna informační desky proběhla i v autobusové zastávce
v dolní Moldavě. Nové Město připravujeme.
(ek)

Dočasně přemístěné nové úřední desky na Obecním úřadě

Infocentrum opět rozšiřuje svoji nabídku
služeb
Pro zájemce o veškeré sociální dávky vyplácené magistrátem,
úřadem práce nebo pracovištěm odboru sociální péče máme
v infocentru nabídku formulářů k těmto žádostem.
Ušetříte tak jednu cestu na úřady do Teplic nebo Duchcova.
Postupně doplníme o aktuální žádos na vydání občanských
průkazů a cestovních pasů nebo k registraci do evidence úřadu
práce.
(ek)

Čištění komínů – změna právní úpravy
Topná sezóna byla ukončena a každý, kdo topí nejen tuhými palivy, by si měl nechat zkontrolovat komín, do kterého má kotel
napojený. Od 1. 1. 2011 je v platnos nové nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
(pokračování na str. 3)
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Čištění komínů – změna právní úpravy (pokračování ze str. 2)
o podmínkách požární bezpečnos při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které ukládá majitelům kotlů provádět
pravidelně kontrolu a čištění spalinových cest. Nově je nařízením zakotvena podmínka nechat vyčist komín a kouřovod odborně
způsobilou osobou nejméně jednou za rok. Další čištění komínu si přitom majitel může provést sám. Komín, který využívá kotel na
tuhá paliva do 50 kW, se musí čist 3x ročně.
( )

Po roce opět na obecním plese
Jak už se stává zvykem v naší malé obci, sešli jsme se opět po
roce tentokrát v březnu na 3. Obecním plese. K naší rados
zájem o společné akce tohoto druhu jak ze strany sponzorů,
tak ze strany chatařů a obyvatel Moldavy nijak neupadá.
Ples se uskutečnil tradičně na Bouřňáku, jehož rekonstruované
prostory poskytly elegantní prostředí jako stvořené pro tyto
společenské účely.
Novinkou programu bylo vystoupení tanečního kroužku
Dětského domova z Krupky, který obstaral předtančení
v úvodu plesu a za to si odvezl dar v podobě pingpongového
stolu včetně příslušenství.
Bohatou tombolu, kterou pomohly zajist ﬁnanční a věcné
dary dvace sponzorů, jsme tentokrát pojali trochu jinak.
Zájemci o lístky do tomboly, kterých se prodala celá sícovka,
si mohli své ceny vyzvednout hned a pokračovat tak v zábavě.
K tanci hrála skupina Basic a tradičně bohatý raut potěšil nejen
oko, ale i mlsné jazýčky.
Další novinkou bylo losování vstupenek o deset hlavních cen
obecního plesu. Spokojení návštěvníci si odnesli např.
motorovou pilu, šeskilovou šunku Proscuito nebo vstupenky
na galavečer MMA s Mikem Tysonem v pražské Tesla Aréně.
O výplň jedné z přestávek se postarala spontánně vzniklá
skupina ROMITO. Zahrála a zazpívala Zátoku, Dajánu
a Nebeskou bránu.
Nejcennější co si mohli účastníci plesu i jeho organizátoři
odnést, byla pěkná sváteční atmosféra, dobrá zábava
v kulturním prostředí a pocit, že akce tohoto druhu mají své
místo v kulturním životě obce.
(ek)

Předtančení tanečního kroužku Dětského domova v Krupce

Náhodné seskupení ROMITO (zleva Roman, Michal a Tomáš)

Setkání knihovníků v Žalanech
Dne 16. dubna 2011 jsme se zúčastnili setkání knihovníků teplického regionu, který tentokrát pořádala knihovna Žalany ve spolupráci
s Bořislaví.
Každoročního semináře se zúčastnilo dvaadvacet zástupců ze dvace šes vesnických knihoven. Pořadatelé měli připravený zajímavý
program, který byl doplněn vedením Regionální knihovny v Teplicích o metodické školení. Dozvěděli jsme se o odborných
a technických novinkách ve vedení knihovny, pořádání akcí a o tvorbě webových stránek.
Porovnali jsme také postavení moldavské knihovny Adolfa Branalda s ostatními knihovnami v obcích s 200 až 400 obyvateli, kterých
je v okrese celkem sedm. Patří mezi ně i knihovna v Mikulově, která nás předčí nejen v počtu svazků, ale i v počtu registrovaných
čtenářů a vypůjčených knih. Zamco knižní fond v Mikulově čítá na 1095 vlastních svazků, moldavská knihovna disponuje 617
knihami. K dispozici máme přibližně stejný počet knih z výměnného souboru. V Mikulově je registrovaných rekordních 53 čtenářů
v roce 2010, zamco na Moldavě čtyři. Výpůjčnost je v Mikulově celkem 2966 knih, což je cca 16 knih na obyvatele ročně. V Moldavě
je to celých 146 svazků, takže na obyvatele je to něco přes půl knihy za rok.
Ale zanechme suchých čísel. Knihovna A. Branalda je nyní otevřena shodně s infocentrem a za měsíc je znát posun ve všech
sledovaných kategoriích. Od zahájení rozšířeného provozu jsme zaregistrovali celkem 19 čtenářů, z toho 7 dě. Všichni dohromady
si vypůjčili 86 knih a periodik.
(pokračování na str. 4)
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Setkání knihovníků v Žalanech (pokračování ze str. 3)
Knihovnická půda je propůjčována také k setkávání dě i dospělých při dobrovolných akvitách. Inspiravní prostředí knihovny
využívají jednou za čtrnáct dnů většinou v pátek dě k malování, modelování a povídání o knihách. Škoda jen, že sem nenajde cestu
více rodičů s dětmi. Připomínáme, že akvity jsou bezplatné a s jarním počasím se vydáváme i do terénu.
Knihovna uspořádala velikonoční povídání o tradičních zvycích, kterého se zúčastnilo 19 dě i dospělých z obou stran hranice. Velmi
nás potěšil zájem ze strany dětských obyvatel Moldavky. Ale o tom až v dalším čísle zpravodaje.
(ek)

Fotoreportáž – Opravdu je to nejkrásnější údolí v Moldavě?
Tyto fotky jsou pořízené koncem března a začátkem dubna 2011 v údolí potoka Muldy, tedy v Kapse. Myslím, že občanské sdružení
„Přátelé zeleného údolí Muldy“ v čele s paní Ježkovou a všichni jejich příznivci by měli dbát na hlavní poslání tohoto sdružení, tak
jak jej mají deklarované na webových stránkách a to „OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY V OKOLÍ MULDY“. Zakládání černých skládek
určitě k ochraně krajiny a přírody nepatří! Že by cílem bylo úplně něco jiného? Možná by měli zakladatelé občanského sdružení
pouvažovat o změně stanov.
V rámci zachování objekvity je nutné zmínit, že podobné černé skládky jsou i v chatařské oblas Nové Město.
Další úsudky a komentáře nechávám čistě na zvážení čtenářů Moldavského zpravodaje. Vždyť jsme si sami vybrali takto zde bydlet.

Černá skládka komunálního odpadu u chaty č.p. 21

Vysypaný popel před chatou č.p. 21

Černá skládka komunálního a stavebního odpadu u domu č.p. 153

Detail odpadu u domu č.p. 153
(pokračování na str. 5)
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Fotoreportáž – Opravdu je to nejkrásnější údolí v Moldavě?

(pokračování ze str. 4)

Černá skládka stavební su u domu č.p. 19

Skládka u domu č.p. 19 – přímo u sídla občanského sdružení

Kdyby si snad někdo potřeboval odskočit! Za chatou č.e. 16

Jedna z černých skládek v Novém Městě

Větrníky v naší obci
Téma výstavby větrných elektráren a vůbec alternavních zdrojů energie v naší obci se díky občanskému sdružení „Přátelé zeleného
údolí Muldy“, které vede paní Ivana Ježková, opět stalo náplní článků některých novin, rádií a dokonce i zahraniční televize.
Objekvnost a úplnost uváděných údajů v těchto článcích a relacích nechám na zvážení Vás čtenářů. Ani bych tento článek nepsal,
kdybych neshlédl 30.5.2011 ve večerních Událostech reportáž týkající se uzavírání jaderných elektráren u našich sousedů v SRN.
Tamní spolková vláda rozhodla, že do roku 2022 uzavře všechny své jaderné elektrárny a zdvojnásobí výkon elektrické energie
z alternavních zdrojů. Co to znamená? Že Němci postaví do roku 2022 ještě jednou tolik větrných a slunečních elektráren, než kolik
jich mají postaveno dnes. Zpráva mě přivedla k zamyšlení, kde  Němci to vlastně chtějí stavět? Odpověděl jsem si vzápě. Přece
v lokalitách s větrným a slunečním potenciálem. Jednou z těchto oblas jsou i Krušné hory. Nasvědčuje tomu i fakt, že na druhé
straně naší hranice v Hermsdorfu stojí již řadu let tři větrné elektrárny, nedávno se u našich sousedů vybudoval obrovský park
větrných elektráren za přehradou Fláje! A to mě přivádí k otázce: Ptal se někdo z německé strany, zda s m souhlasíme? Proč o tom
všem píšu? Jak jistě víte 15.května 2011 proběhl v naší obci protestní pochod pro výstavbě alternavních zdrojů energie, pořádaný
p. Ježkovou a jejím občanským sdružením. Této demonstrace se údajně zúčastnilo 130 lidí a to hlavně ze Spolkové republiky
Německo! Ať si každý projeví svůj názor. Máme přece demokracii. Ale…
Podívejme se trochu do nedávné historie a připomeňme si několik základních doložitelných faktů.
• Již dne 10.6.1992 obec psala možnému investorovi, že má zájem o výstavbu větrných elektráren.
• 29.6.1994 schválilo zastupitelstvo obce výstavbu větrných elektráren v katastru obce pro společnos Tošovský a Rekostav.
Toto usnesení nebylo do současné doby zrušeno!
• 5.5.1997 vydáno územní rozhodnu pro výstavbu 10 ks větrných elektráren v Novém Městě.
(pokračování na str. 6)
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Větrníky v naší obci

(pokračování ze str. 5)

• 13.10.1997 nabylo právní moci stavební povolení pro stavbu 34 ks větrných elektráren v Moldavě a Novém Městě pro
společnost Tošovský s.r.o.. Toto povolení je dle vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje stále v platnos. Pan Tošovský
může kdykoli začít stavět!
• 23.7.1998 schválilo zastupitelstvo obce zahájení jednání o výstavbě větrných elektráren v Novém Městě a vstupu obce jako
majoritního vlastníka do ﬁnancování projektu!
• 10.1.2002 projednalo zastupitelstvo Program obnovy vesnice na rok 2002, kde počítalo se 2 miliony korun, jako vlastním
podílem, na výstavbu větrných elektráren.
• Následně se v letech 2005-2008 přijímala a rušila usnesení o lokalitách možné výstavby větrníků. Stav se ustálil až s jasným
vymezením lokality v oblas Žebráckého rohu a uzavřením smlouvy s investorem Czech Wind Holding a.s., který se obci za
jasných podmínek zavázal zaplat až 80 milionů korun. Výše odměny je závislá na instalovaném výkonu elektráren.
To jsou fakta! Záměr stavět v územní působnos Moldavy větrníky trvá již 20 let. Hlavní myšlenkou záměru byla vždy ﬁnanční
vyhlídka na vylepšení rozpočtu obce. Finanční podpora plyne již z provozovaných VTE v Nové Městě. Tato myšlenka je zakotvena
i ve smlouvě s Czech Wind Holdingem a.s.. Jak jinak do obecního rozpočtu dostat peníze? Nebo máme snad investory, kteří sami
nabízejí peníze, odhánět? Všechny jiné záměry ať už obecní či soukromé postupně mizí nebo ani nejsou z hlediska vysokých nákladů
realizovány. Je nutné zmínit, že společnost Czech Wind Holding poskytla obci nevratnou zálohu na budoucí plnění ve výši 2,5 milionu
korun, která však musela být použita na vyrovnání dluhu správkyni konkursní podstaty za zkrachovalou společnost „Datatechnik“,
kde je spolumajitelem a jednatelem ing. Pavel Drozd, který se dnes s manželkou angažuje právě v o.s. Přátelé zeleného údolí Muldy.
Mohl bych zde vyčíslit i kolik si společnost Datatechnik odnesla z veřejných zakázek z obce Moldava. To však dělat nebudu.
Společnost Czech Wind Holding nabídla další nevratnou zálohu ve výši 1,5 milionu korun, které jsme chtěli použít na spoluúčast
ﬁnancování dotace na rekonstrukci hřbitova v Moldavě. Žádost jsme podávali letos v únoru a byla ohodnocena 110 body ze 120
možných. Tedy obrovská šance, že dotace bude přiznána. Bohužel jsme byli nuceni žádost stáhnout, neboť investor výstavby VTE
odmítl 1,5 milionu korun poskytnout právě díky chystané demonstraci pro výstavbě větrníků. Chtěl bych touto cestou poděkovat
paní Ježkové a účastníkům demonstrace, hlavně těm ze SRN, za to, že NEBUDEME mít opravený hřbitov, kde jsou pochováni
zejména původní němeč obyvatelé Moldavy.
Nechci zde sáhodlouze rozvádět další a další argumenty, které by výstavbu větrných elektráren podpořily. Chci jen Vás všechny
čtenáře přivést k zamyšlení! K zamyšlení nad dobou nedávno minulou, kdy Krušné hory byly zničeny emisemi z tepelných elektráren.
Kdy jsme všichni dýchali silně znečištěný vzduch. K zamyšlení nad m, jak se rozšiřují bloky tepelných elektráren nejen v našem kraji.
Z tohoto rozšiřování Moldava nic nemá. A žádný užitek rozšiřování určitě nepřinese ani lidem, kteří bydlí v těsné blízkos těchto
elektráren. Bude naše republika opět postupně čelit zvýšeným škodlivým emisím, nezdravému vzduchu a „hnusným“ mlhám, které
budou díky tepelným zdrojům opět přibývat? Zamysleme se nad m, jak do obecního rozpočtu dostat peníze, které jsou potřebné
pro chod a rozvoj obce. Chceme přece vybudovat vodovod, kanalizaci, opravit hřbitov, chceme Vám v zimě čist silnice, musíme
udržovat obecní majetek, který byl za nemalé peníze pořízen! Chtěli bychom Vás občany a chataře v budoucnu ještě více sociálně
podporovat než doposud. Bez dostatku peněz to však nebude možné.
Chápu, že ne všichni mají stejný názor, chápu i to, že velké většině těch, kteří se do naší obce jezdí rekreovat, se záměr nelíbí. Ale 
všichni sem jezdí z míst, kde mají veškerý komfort a na chatě ho až tolik nepotřebují. I když spousta z nich volá po vodovodu
a kanalizaci. My zde však žijeme a chceme mít přece stejný komfort jako , kteří se rádoby tváří jako občané Moldavy. Jsem velice
zvědavý, jestli němeč občané, kteří byli protestovat v naší obci, budou protestovat pro rozhodnu vlády SRN. Koneckonců
řekněme si upřímně, že majiteli „větráků“ v Novém Městě jsou právě naši němeč sousedé a buďme rádi, že přistoupili na ﬁnanční
podmínky obce, kterými je každoročně rozpočet posilován. Ale neměli bychom spíš podporovat české investory? Neměli bychom
spíš podpořit energii, která nekouří, nezapáchá a pro životní prostředí je neškodná?
( )

Svoz nebezpečného odpadu, elektroodpadu a velkokapacitního odpadu v Moldavě
V sobotu 18.6.2011 proběhne v naší obci svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu (pneumaky, staré barvy, ředidla, vyřazené
elektrospotřebiče atd.) Občané mohou tento odpad předat přímo pracovníkům svozové ﬁrmy Marius Pedersen takto:
08.00-08.30 h – na stanoviš v dolní Moldavě u hasičárny
08.35-09.05 h – na stanoviš v horní Moldavě u obecního úřadu
09.15-09.45 h – na stanoviš v Novém Městě u restaurace Studánka
Velkokapacitní kontejnery pro objemný odpad budou do obce přistaveny:
24.6.-28.6. – horní Moldava, u domu č.p. 138
28.6.-1.7. – dolní Moldava, u hřiště pod bývalým obecním úřadem
1.7.-4.7. – Nové Město, odstavná plocha napro restauraci Studánka
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Výzva pro obyvatele domu č. p. 138
Po loňském označování bytů a sklepů v obecním domě přišly na řadu venly. Ve spolupráci s panem Fraňkem, jsme uvolnili a označili
venly ve sklepě tak, aby kdokoli mohl v případě poruchy na vodovodu do bytu uzavřít konkrétní přívod. Často se stávalo, že např.
při výměně baterie byl uzavřen přívod do celého objektu. Děkujeme mto všem za spolupráci.
Při procházení bytovým domem č.p. 138 jsme zjisli, že ve sklepě a na schodišch se nachází větší množství nábytku, koberců
a dalšího odloženého nepotřebného zařízení. Žádáme obyvatele obecního domu, aby veškerý velkoobjemový odpad přemísli do
přistaveného kontejneru ve dnech 24.6.-28.6.2011 a neshromažďovali ho ve společných prostorách domu.
(ek)

Prodloužení termínu ohlášení místního poplatku
Lhůta pro ohlášení poplatku dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 byla prodloužena do 30.6.2011. Formulář naleznete na webu
www.moldava.cz nebo jej můžete vyplnit a odevzdat od pondělí do čtvrtka na Obecním úřadě či každý den v infocentru.
Upozorňujeme všechny, kteří doposud ohlašovací povinnost nesplnili, že k vynucení plnění ohlašovací povinnos dle § 14a
zákona o místních poplatcích lze využít pořádkovou pokutu podle § 247 odst. 2, daňového řádu. Pokuta bude uložena jako
prostředek k získání součinnos poplatníka pro správné stanovení výše poplatku.
Máte-li jakékoli otázky k problemace odpadů a placení poplatků, obraťte se tel. 417822727, paní Tvrdíková nebo na kancelář obce.
Všem, kteří poplatek ohlásili (61 místních poplatníků a 101 chatařů) děkujeme za projevenou spolupráci.
(pt)

Moldavští hasiči v akci
Koncem dubna šest dobrovolných hasičů obce vyčislo přítok
a požární nádrž v dolní Moldavě, odkud vyvezli na 30 koleček
nánosu a kamení. Následně posbírali odpadky podél silnice až
do Nového Města.
Zúčastnili se také likvidace následků vichřice, která shrnula
střechu na obecním domě. Dobrovolní hasiči pod vedením
Luboše Suchého zajisli odhrnutou střešní krynu a vráli ji
do původního stavu.
Roman Prokop
Shrnutá střecha po vichřici na obecním domě

Otevřený dopis k zápisu ze zastupitelstva ze dne 27.1.2011 k bodu 5 – Garáž SDH
(na Obecní úřad došlo dne 14.4.2011-pozn. redakce)
Vážený pane starosto,
výbor Sboru dobrovolných hasičů obce Moldava ( dále jen SDH ) na svém zasedání projednal připomínky zastupitelů, které se
bezprostředně týkaly našeho sdružení.
Výbor se kategoricky distancuje od vyjádření p. Josefa Houdka, cituji: “ Vidí to tak, že nyní to už není o hasiččině, neboť plno hasičů
s navrhovanou nájemní smlouvou, a nejen s ní, nesouhlasí.
Výbor SDH s nájemní smlouvou souhlasí, ta opravdu nemá s činnos hasičů nic společného. Návrh smlouvy byl, jak sám uvádí p. Tvrdík,
narovnáním smluvních vztahů. To, jestli je nepřístojná, je otázkou názorů a jednání.. Dovolte, abych uvedl některé souvislos.
SDH od 70. let nemělo žádnou zbrojnici ani techniku. Proto mimo svou zásahovou činnost (kdy první jeho technika byla PPS12), začalo
budovat svůj obnovený sbor a prostory pro výjezdovou jednotku. Jako první hasiči opravili malý domeček napro bývalé škole. (Doufám, že
nemusím zdůrazňovat, že veškerá činnost byla a je prováděna zcela nezištně).
Do této zbrojničky dostali první výjezdovou techniku – Gaz 69.
Když přeskočím mnoho let, ve kterých sbor rozšiřoval své řady, začal pracovat s mládeží atd.,dostaneme se až do let, kdy jsme převzali od
MNV nynější restauraci „U kohouta“.
Nejen, že jsme provedli celkovou rekonstrukci objektu, ale dále jsme za obrovské spolupráce Rudných dolů Moldava postavili 4 výjezdové
garáže pro hasičskou techniku.
V dalším období jsme opět svépomocí vybudovali tzv. velkou garáž, na kterou jsme každou cihlu očisli z bouraček. Tuto garáž jsme
následně dostali od obce na svou svazovou činnost. Je to ta garáž, kterou nám teď chcete vzít. Původně jsme ji užívali společně s obcí. V období
posledních 5 let byla garáž z větší čás obsazena pouze obecní technikou, dokonce, jak je zřejmé ze zápisu zastupitelstva, ji bez našeho vědomí
užívala tře osoba, která měla s obcí smluvní vztah. Vše toto se dělo bezplatně.
Když jsem s p.Tvrdíkem začal řešit chátrající stav garáží, řekl zcela správně, že nemohou ﬁnancovat náš majetek. Proto jsme hledali cestu
k řešení této situace. Logická cesta vedla k jednání o nájmu garáže.
(pokračování na str. 8)

7
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(pokračování ze str. 7)

To, že Vaše náklady na provoz garáže SDH činí 40.785Kč (tato částka je podle našeho názoru na celou zbrojnici) není nic zvláštního. Je
obvyklé, že náklady spojené s užíváním pronajatých prostor si hradí sám nájemce!
Naší organizaci se jeví jako nemorální, když zastupitelé včetně Vás, pane starosto, v oﬁciálním zápisu zastupitelstva uvádíte, že se SDH
nestará o techniku a o udržování hasičské zbrojnice. Všechny Vás ubezpečuji, že i při své výjezdové činnos pracují členové SDH ve svém volnu
o sobotách a nedělích jak na technice, tak na zbrojnici. Jen pár příkladů – výměna střešní kryny na výjezdové garáži obce
- celková repase Tatry 815 CAS 32
- oprava nabourané Tatry 148 CAS 45, která měla úplně zničenou zadní část včetně čerpadla a armatur
- běžná údržba např. dýchací techniky, hadic, armatur, nářadí atd.
Snad již poslední připomínka. Vaše usnesení ukládá rozbor současného stavu v SDH. Naše sdružení se řídí svými stanovami, má své
nadřízené a obci nepřísluší dělat rozbor v nezávislé organizaci.. Kde naopak přísluší obci dělat rozbor, je v oblas požární ochrany Moldavy. Jak
jsme zjisli z usnesení zastupitelstva, mto bodem jste se nezabývali od roku 2006. Naše organizace byla a je připravena s Vámi tyto problémy
řešit, napomáhat s činnos výjezdové jednotky a plnit další úkoly z toho vyplývající. Určitě by neměli být těmito úkoly pověřováni lidé neznalí
problemaky, ale odborníci, kteří jsou v řadách hasičů z povolání.
Ještě malou zmínku k tvrzení, že v kalamitní situaci pomohli pouze dva ze členů jednotky. Naše celá jednotka je, jak určitě víte, dvacet čtyři
hodin připravena k okamžitému výjezdu, což se již mnohokrát prokázalo. Takže až příště bude třeba, stačí přes operační středisko integrovaného
záchranného systému (112) vyhlásit poplach a my všichni jsme povinni pomoci!
Na závěr mi dovolte Vás ubezpečit, že hasiči nedělají rozdíly mezi lidmi, pouze je dělí na odborně schopné a na odborně neschopné, což
je v činnos hasičů zásadní.
Děkuji a za další dobrou vzájemnou spolupráci výbor SDH Moldava.
Podepsán Miroslav Pěkný
Poznámka redakce: Na tento otevřený dopis bude starosta obce Jaroslav Pok reagovat na červnovém zasedání zastupitelstva.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 20.června 2011 od 17.00 h se v zasedací místnos Obecního úřadu, Moldava 113, uskuteční zasedání zastupitelstva obce Moldava.
Projednávat se bude: závěrečný účet obce a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010; řádný rozpočet obce na rok 2011;
rozpočtový výhled do roku 2014; žádost Ústeckého kraje o převod pozemku; nabídka nepotřebného majetku od SŽDC; cyklostezka
Krušnohorská magistrála; žádos o prodej majetku; otevřený dopis výboru SDH a další záležitos týkající se chodu obce.

Zasedání zastupitelstva je veřejné a všichni občané i chataři jsou srdečně zváni.

Co dnes uvaříme aneb, vraž do toho dvě vejce…
Jarní povzbuzující salát paní Evy
Ani nevím, kde jsem k tomu receptu přišla, ale padl mi do oka a hlavně do
chu hned, co jsem ho s rodinou vyzkoušela. Od té doby nesmí chybět na
našem stole pro svou jednoduchou přípravu a pikantní chuť.
Použité ingredience ho předurčují právě pro období, kdy tělo lační po prvních
čerstvých vitamínech a zároveň potřebuje ještě něco pro zahřá:
tři až čtyři rajčata, jeden svazek jarní cibulky, jedna kysaná smetana, polévková
lžíce chilli papriček naložených v soli (malá sklenička mletých papriček
s obsahem cca 20%soli v ceně cca 20,- Kč).
Rajčata pokrájíme na malé kousky, cibulku na válečky, promícháme s kysanou
smetanou a lžičkou nebo lžící papriček (podle chu). Pokud ještě potřebuje
dosolit, dosolíme, ale většinou stačí sůl obsažená v papričkách.
Vychlazený salátek je pikantní, vitamínový, zkrátka osvěžující. Pravá pochoutka
moldavského horského jara.
Své recepty můžete zasílat na email zpravodaj@moldava.cz nebo přinést do
infocentra každý den od 9.00 do 17.00. Rádi je zveřejníme a vyzkoušíme.

Moldavské nádraží a lyžaři

Odečet a kontrola vodoměrů

Foto poskytl p. M. Münzberger

MOLDAVSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Moldava,
Moldava 113, 417 81 Moldava, IČ 00266507.
Evidenční číslo MK ČR E 19507.
Vychází v Moldavě v nákladu 200 výsků.
Tisk: TABUC-PACK s.r.o.

Od 20.6. do 31.6.2011 bude probíhat kontrola
a odečet vodoměrů.
Žádáme všechny odběratele, aby pracovníkům
úřadu zpřístupnili všechna místa,
kde jsou vodoměry nainstalovány.

Další číslo Moldavského zpravodaje vyjde v srpnu 2011. Uzávěrka bude 31. července 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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