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OBČASNÍK PRO OBCE NOVÁ VES V HORÁCH, MIKULOVICE, MNÍŠEK A LESNÁ
Vážení čtenáři, jak jsme již avizovali v posledním vydání, připravili jsme pro vás zvláštní číslo Zpravodaje,
které se bude věnovat pouze blížícím se volbám do zastupitelstev obcí. Nejdřív několik základních
informací: volby se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018; v pátek 5. 10. je volební místnost otevřena od
14.00 h do 22.00 h a v sobotu 6. 10. můžete přijít volit od 8.00 h do 14.00 h. Volební místnost se tradičně
nachází v přízemí na Obecním úřadě Nová Ves v Horách. Hlasovací lístky budou distribuovány 1. 10.,
nejpozději 2. 10. 2018. Pokud z jakéhokoliv důvodu ve své schránce lístek nenajdete, dostanete jej v den
hlasování ve volební místnosti. Volit může přijít občan ČR, který se prokáže platným dokladem (OP, pas) –
zkontrolujte si platnost(!), i občan jiného členského státu EU, který v den voleb, čili 6. 10. dosáhne 18-ti let
a má trvalé bydliště v obci a nemá překážku ve výkonu volebního práva. Při těchto volbách se nevydávají
voličské průkazy.
Specifikem komunálních voleb je křížkování, při kterém můžete označit celou stranu, hnutí, sdružení, ale i
jednotlivé kandidáty. Celkem můžete kandidátům rozdat stejný počet křížků, jako je zastupitelů v obci, což
je 9. Pro stranu, jenž podporujete, je nejvýhodnější zaškrtnutí celé strany. Můžete rovněž zaškrtnout celou
stranu a kandidáty z jiných stran. V tom případě platí vaše křížky a ze zaškrtnuté strany dostanou vaše hlasy
nejvýše postavení kandidáti na kandidátce. S klidným svědomím můžete rozdat méně hlasů, než jaký je
počet zastupitelů. Naopak jestliže zakřížkujete více kandidátů, než jaký je povolený počet (zastupitelů),
tak váš hlasovací lístek bude neplatný. Kdo se dostane do zastupitelstva? Pro zvolení do zastupitelstva
potřebuje sdružení, strana či hnutí alespoň 5 % z platných hlasů. Pro jednotlivé kandidáty je rovněž
důležité pořadí na kandidátce, protože čím výše se kandidát na kandidátce nachází, tím je větší šance, že se
dostane do zastupitelstva. Ovšem díky křížkování se může do zastupitelstva dostat i kandidát z posledního
místa. Jak se tedy může dostat na přední příčky a přeskočit další kandidáty?
Pro přeskočení výše postavených kolegů potřebuje kandidát získat o 10 % hlasů více, než kolik je průměrný
počet hlasů pro kandidáty celého politického subjektu. Pořadí se posléze stanovuje podle počtu hlasů
jednotlivých kandidátů. Po sečtení všech hlasů členy okrskové volební komise se 6. 10. po 14. hodině
předají výsledky Českému statistickému úřadu. Poté se ihned s výsledky můžete seznámit na portálu
www.volby.cz a zápis bude také zveřejněn na úřední desce obecního úřadu i na www.novavesvhorach.cz.
V dalších dnech pak bude následovat ustavující jednání nového Zastupitelstva obce, kde bude zvolen
starosta obce. O termínu konání zasedání vás budeme opět informovat ve Zpravodaji.
Na dalších stranách se už budeme věnovat pouze kandidátům a jejich programům a poslední stránky
budeme věnovat hodnocení dosavadních členů zastupitelstva.
Radka Malkusová
V obci Nová Ves v Horách se o hlasy voličů ucházejí tři subjekty:
1. KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
2. OTEVŘENÁ RADNICE
3. OBČANÉ ZA SPOKOJENÉ ŽITÍ
Lídrům těchto tří subjektů jsme položili stejné otázky.

1. KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Odpovídá LIBUŠE NOVOTNÁ POKORNÁ
1. Jaká skutečnost Vás vede k tomu, že znovu kandidujete ve volbách do
zastupitelstva obce?
Předchozí čtyři roky se nezávislí zástupci za KSČM v čele s místostarostkou
obce podíleli na rozhodování o obecních věcech. Některé z nich se povedly
uskutečnit, jiné jsou rozpracované a další na svoji realizaci ještě čekají.
Rádi bychom v započaté práci pokračovali, protože naše obec i občané si
to rozhodně zaslouží.
2. Představte, prosím, plány vašeho uskupení, které byste chtěli uskutečnit.
Pro další volební období máme v plánu zaměřit se na několik oblastí, ať jsou to investiční záměry nebo neinvestiční.
K tomu mohou dopomoci připravované výzvy ministerstev, ovšem musíme brát na zřetel také finanční rozpočet obce,
protože každá dotace si žádá i část vlastních finančních prostředků. Hlavním bodem pro další období je nezadlužení
obce, průkazné hospodaření s obecními prostředky a majetkem obce a větší komunikace o zamýšlených aktivitách
s občany.
3. Vyberte, prosím, tři nejdůležitější priority, které chcete v příštím volebním období realizovat.
Vybrat tři nejdůležitější priority pro realizaci v příštím období není vůbec snadné. Nejprve chceme, aby se dodělali
všechny rozdělané akce jako rekonstrukce sokolovny, obecního parku, vodovod a další. Dále je pro nás prioritou
zavedení kanalizace, veřejné osvětlení a zaměřit se na postupnou opravu místních komunikací. To vše by mělo jít
ruku v ruce se schváleným programem rozvoje obce, který je platný až do roku 2020. V neposlední řadě je pro nás
významnou prioritou podpora a zachování kulturního a spolkového života. Podrobnější program nezávislých
kandidátu za KSČM naleznete na stránkách tohoto zpravodaje.
4. Představte kandidáty vašeho uskupení.
Na závěr mi dovolte, abych jako jednička kandidátky představila sebe i své kolegy - kandidáty a požádala Vás, abyste
při hlasování volili celou kandidátní listinu, ne jednotlivce, protože chceme pracovat společně s lidmi a pro lidi naší
obce. Váš hlas je důležitý, proto přijměte pozvání a přijďte k obecním volbám a volte kandidátní listinu č. 1.
1. LIBUŠE NOVOTNÁ POKORNÁ, 40 let, ředitelka agentury Dolní Poohří a kronikářka obce Nová Ves v Horách,
Mikulovice
2. JAROSLAV DVOŘÁK, 59 let, technik, Nová Ves v Horách
3. JIŘÍ BRANDNER, 66 let, důchodce, Nová Ves v Horách
4. ZDENĚK GÄNSLER, 56 let, státní zaměstnanec, Nová Ves v Horách
5. VÁCLAV VESELÝ, 66 let, důchodce, Nová Ves v Horách
6. JANA HORÁKOVÁ, 50 let, zdravotní sestra, Mikulovice
7. VĚRA BEROUSKOVÁ, 47 let, vedoucí školní jídelny, Nová Ves v Horách
8. VÁCLAV DVOŘÁK, 70 let, důchodce, Nová Ves v Horách
9. JIŘÍ VYBÍRAL, 70 let, důchodce, Nová Ves v Horách

2. OTEVŘENÁ RADNICE
Odpovídá DAVID KÁDNER
1. Jaká skutečnost Vás vede k tomu, že znovu kandidujete ve volbách do
zastupitelstva obce?
Narodil jsem se tu, naši obec mám rád a pracuji pro ni a je to pro mě srdeční
záležitost. Rád bych, aby zde zůstávaly i naše děti. Obec se rozvíjí, ale k úplné
spokojenosti nás čeká ještě hodně práce, a proto jsem se rozhodl, že budu
usilovat o vaši přízeň i v následujícím volebním období.
2. Představte, prosím, plány vašeho uskupení, které byste chtěli uskutečnit.
V následujícím volebním období nás čeká rozhodnutí jako odkanalizování
zbytku obce, oprava komunikací, využít dotační tituly na nové vodní plochy,
bezpečnost v obci, hlavně pro chodce a děti. Jelikož se nám v letošním
extrémním suchu objevily potíže s vodou v místech, kde není vodovodní řad,
v tuto chvíli prověřujeme možnosti, aby byl dostatek vody i v místech, kde řád dosud není.
3. Vyberte, prosím, tři nejdůležitější priority, které chcete v příštím volebním období realizovat.
1. Bezpečnost
2. Voda
3. Místní komunikace
4. Představte kandidáty vašeho uskupení.
Všech devět kandidátů je připraveno plně pracovat pro naši obec a jsem moc rád, že se chtějí zapojit i mladí lidé.
1. DAVID KÁDNER, 41 let, starosta obce, Nová Ves v Horách, bez politické příslušnosti
2. VLADIMÍRA TONDROVÁ, 46 let, cukrářka, Nová Ves v Horách,bez politické příslušnosti
3. JOSEF BEROUSEK, 61 let, živnostník, , Nová Ves v Horách, bez politické příslušnosti
4. RENATA BAŇKOVÁ, 41 let, pracovnice v dřevovýrobě, , Nová Ves v Horách, bez politické příslušnosti
5. ING. JAN VALENTA, 35 let, vedoucí výzkumu a vývoje, , Nová Ves v Horách, bez politické příslušnosti
6. ALEŠ BRANDNER, 40 let, řidič, strojník, , Nová Ves v Horách, bez politické příslušnosti
7. DANIELA NICKELOVÁ, 19 let, studentka, , Nová Ves v Horách, bez politické příslušnosti
8. JOSEF HORÁK, 27 let, pokrývač, Mikulovice, bez politické příslušnosti
9. MIROSLAV DUBENECKÝ, 60 let, instalatér, topenář, Mikulovice, bez politické příslušnosti

3. OBČANÉ ZA SPOKOJENÉ ŽITÍ
Odpovídá EVA NIRODOVÁ
1. Jaká skutečnost Vás vede k tomu, že znovu
kandidujete ve volbách do zastupitelstva obce?
Vzhledem k tomu, že již 4 roky pracuji jako zastupitelka a předsedkyně
kulturního výboru, tato doba je opravdu krátká na uskutečnění všeho, co
by si člověk představoval, a proto jsem dospěla k názoru, že mám stále
ještě co občanům nabídnout.
Chtěla bych se pokusit více ovlivnit fungování obce, nejen jako celku, ale i
občanů jednotlivě. Zapracovat na dodělání rozdělaných projektů a
nezačínat nové, dokud nebudou dodělané stávající.
Také bych byla pro úspornější režim ohledně financí, abychom se v
rozpočtu nedostávali do mínusových položek a měli dostatečnou rezervu
pro náhlé případy. Další a pro mě důležitou věcí je systém práce veřejně
prospěšných pracovníků (VPP), který by dle mého názoru potřeboval
zefektivnit a stanovit pracovníka, který by za ně zodpovídal, rozdával úkoly
podle priority potřeb obce a také odvedenou práci kontroloval. Mezi další
body patří například vodovod a kanalizace do celé obce i jejích částí, dokončení rekonstrukce kostela, dětské hřiště
na Mníšku, úprava exponátů muzea do prezentovatelné formy a mnoho dalšího.
Samozřejmostí pro mne je podpora místních spolků a uskupení občanů, kteří zde chtějí cokoliv dobrovolně dělat a
přispívat ke stmelení a setkávání místních obyvatel.
2.
Představte, prosím, plány vašeho uskupení, které byste chtěli uskutečnit.
- budování přátelské společnosti, společně vytvářející podmínky pro kvalitu života, při respektování demokratických
principů a ochrany práv občanů
- podpora práva člověka žít ve svobodné společnosti
- realizace věcné politiky, jejímž cílem bude vždy blaho občanů
- zasazení se o trvale udržitelný rozvoj a o rovné příležitosti pro všechny občany
- trvalé prosazování čestnosti, morálky, poctivosti, pravdomluvnosti a otevřenosti vůči občanům
- zajištění otevřenosti úřadů k občanům, jak po stránce informační, tak po stránce funkční
- podpora zájmů mládeže, mladých rodin s dětmi i seniorů s cílem usilovat o lepší kvalitu života všech občanů
- podpora zachování a rozvoje kulturních tradic, rozvíjení mezilidských vztahů a ekonomické aktivity občanů,
zejména podnikatele zabezpečující veřejné služby obyvatelům
-odmítání jakékoliv formy zneužívání moci zákonodárné či výkonné
- odmítání korupce ve všech jejích formách
3.
Vyberte, prosím, tři nejdůležitější priority, které chcete v příštím volebním období realizovat.
Těžko vybrat pouze 3 body. Mohly by to být tyto:
- vodovod a kanalizace do všech částí obce
- zefektivnění práce VPP
- dokončení územního plánu
4.
Představte kandidáty vašeho uskupení.
Představuji Vám kandidáty za sdružení nezávislých kandidátů Občané pro spokojené žití:
1. EVA NIRODOVÁ, 40 let, doručovatelka, Mníšek, bez politické příslušnosti
2. TAŤJANA MARÁZOVÁ, 62 let, pracovnice Info centra, Nová Ves v Horách, bez politické příslušnosti
3. LENKA GAJARSKÁ, 52 let, zdravotnice, Nová Ves v Horách, bez politické příslušnosti
4. ALEXANDER BÚZI, 60 let, důchodce, Mníšek, bez politické příslušnosti
5. ROMAN VAŠINA, 56 let, kuchař, Nová Ves v Horách, bez politické příslušnosti
6. ING. PETRA HAVLOVÁ, 39 let, ekonomka, Mníšek, bez politické příslušnosti
7. ING. PAVEL SVOBODA, muž, 55 let, OSVČ, Nová Ves v Horách, bez politické příslušnosti
8. ANNA VRŠANSKÁ, 62 let, důchodkyně, Nová Ves v Horách, bez politické příslušnosti
9. ALENA MALKUSOVÁ, 58 let, řidička, Nová Ves v Horách, bez politické příslušnosti

Všem dosavadním zastupitelům jsme položili stejné otázky za účelem ohlédnutí za končícím mandátem. Kdo z nich odpověděl
a jakým způsobem vám přinášíme na následujících stranách. 1. Jak hodnotíte uplynulé volební období, co se podařilo, či naopak
nepodařilo, případně proč? 2. Jak hodnotíte komunikaci s veřejností? 3. Jak hodnotíte kolektivní práci zastupitelů či všech členů Vašeho
výboru, v čem spatřujete rezervy? 4. Budete se ucházet o hlasy voličů také v nadcházejících volbách?

DAVID KÁDNER, starosta obce
Vážení občané, přátelé,
Dovolte mi, abych se ve volebním speciálu, místo volebního letáčku, ohlédl zpět, co se během čtyř let udělalo a co a
proč se nestihlo, ale také co vše stojí před novým zastupitelstvem.
Chtěl bych nejdříve upřímně poděkovat stávajícímu zastupitelstvu za jejich podporu a práci, kterou za celé čtyři roky
odvedli. Myslím si, že nikdo z nás se nemusí stydět, že jsme toho stihli málo, i když bychom toho samozřejmě chtěli
ještě více. Každopádně toto zastupitelstvo dokázalo, že má každý svůj názor i někdy odlišný pohled, přesto vždy se
dokázalo domluvit a najít společnou řeč a vy jako občané jste mohli výsledek vidět v obci.
Proběhly rekonstrukce v muzeu, jak ústředního topení, tak celé místnosti infocentra a střechy, které je navštěvované
hlavně z řad turistů, kteří chtějí různé informace např. ohledně stravování, obchodů či jen nasměřovat na správnou
cestu a k tomu slouží různé propagační materiály jak v češtině, tak v němčině. Infocentrum zajištuje i rozvoz obědů.
Dále proběhla rekonstrukce celé ordinace včetně čekárny i s vybavením a následně zasedací místnosti, která kromě
zastupitelstva a voleb slouží k vítání nových občánků. Dále v ní byly pořádány Novoveské čaje pro seniory s podporou
knihovny a místních dětí. Pro děti zde byla uspořádána Noc s Andersenem.
Momentálně se dodělává celá chodba na úřadu včetně elektrického vedení nového rozvaděče a novinkou bude video
telefon na úřad a do knihovny, který bude sloužit všem, kterým dělá problém vyjít naše schody a samozřejmě i pro
maminky s kočárkem. Budete teď moci říct své přání a my vás obsloužíme v přízemí nebo v zasedací místnosti.
Před dvěma roky jsme bezúplatně převzali budovu Sokolovny, kde jsme v prvním roce zrekonstruovali celou chodbu
včetně sociálního zařízení, odpadů, vodovodního řádu, ústředního topení a celé elektrické vedení v celém přízemí a
připravili pro natažení v prvním patře. Tam jsme také udělali nové sociální zařízení v bývalé místnosti pro rozhodčí.
Do tělocvičny si pak TJ Sokol Nová Ves v Horách dokoupil Saharu na vytápění. V letošním roce se dodělala další část
přízemí z místností, které dříve byly používány jako byt, jsme udělali místnosti pro spolky, ale také hernu pro naše
nejmenší děti s rodiči. Tato budova je i připravena pro evakuaci občanů, jelikož je již bezbariérový přístup jak do
přízemí, tak do prvního patra. Tato budova se začala využívat velmi často a od října bude využita občany každý den a
za to jsem moc rád.
Dokončili jsme náš park naproti obecnímu úřadu a už ho jen každý rok zkrášlujeme a přidáváme stromky za každé
narozené děťátko v naší obci. Převážně v našem parku jsou veškeré kulturní akce a využívaný je i pro turisty, kteří rádi
v parku zastaví odpočinou si a posvačí. V parku jsme již natáhli elektriku včetně lamp, které hezky a lehce park osvítí a
o to hezčí jsou hlavně předvánoční akce.
Pořídili jsme kontejnerové Iveco, štěpkovač a kompostéry pro občany. Naše vozidlo už využilo hodně z vás na dovoz
čehokoli k vám domů za malou úplatu, ale hlavně jsme soběstační při odvozu trávy, listí, větví atd. A cenově nám stojí
celoroční provoz, co jsme dávali za jeden odvoz soukromé firmě.
Dalším pořízení nové techniky bylo hasičské vozidlo zn. Iveco, které nahradilo starou Avii. Nové vozidlo je plně
připraveno na jakýkoliv zásah jako jsou autonehody, popadané stromy a další. Má oproti Avii i vodu. Na požáry jezdí
vždy i naše cisternová Tatra. Hasiče jsme kompletně vybavili a udělali novou hasičárnu ve středu obce, která splňuje
požadavky pro výjezdy hasičské jednotky, která zabezpečuje dojezdové časy do obcí Klíny a Český Jiřetín. Věřím, že
každý ocení mít v obci připravenou jednotku. Musím ocenit všech jedenáct členů jednotky, kteří ve svém volnu
akceptují veškeré školení a cvičení, která musejí absolvovat, aby mohli při zásahu plnit veškeré úkony jako by byli
profesionální hasiči. Jelikož profesionální hasiči nesplňují požadované časy dojezdů na hory. O to víc je důležité
udržet naši jednotku a náležitě jí ocenit.
Další obměnou byl náš starý traktor za nový. Ten starý nebyl určen k protahování přední radlicí, a proto jsme se
rozhodli pro nákup nového se šípovou radlicí a sypačem. Věřím, že to bude komfortnější pro obsluhu, a hlavně
bezpečnější, tak abychom se dostali na všechna místa a v pořádku.
Vybral jsem jen pár věcí, které jsme zvládli a věřím, že to většina z vás ocení.
Potýkáme se s nedostatkem pracovníků, přesto jsem rád, že se nám daří udržovat obec v čistotě a veškeré
rekonstrukce si děláme svépomocí a to včetně vodovodu v Mikulovicích, kde doufám bude hotovo v příštím týdnu.
Za čtyři roky jsme proinvestovali do rekonstrukcí, či do techniky cca třináct milionů, ale využili jsme dotací a obec to
nestálo víc jak tři miliony. S tím že vodovod a opěrnou zeď nad kostelem jsme platili celé sami. Velice nám pomohlo
finančně, že jsme si většinu udělali svépomocí a obec ušetřila za práci bez firem několik milionů a za to patří veliký dík
zaměstnancům obce.
Dokázala se vyjednat fungující příhraniční spolupráce. Smíšené policejní hlídky, rychlá záchranná služba může odvézt
pacienta do nemocnice v Olbenhau pokud usoudí, že by pacient nezvládl cestu do mostu a vrtulník by byl u jiného
pacienta. Nebo může přijet sanita z německé strany. Propojení hasičů, techniky, společná cvičení atd.

A co jsme nestihli nebo z konkrétních důvodů odložili?
Pořád máme dluh vůči občanům v horních Mikulovicích ohledně odkanalizování této místní části, jelikož je zrušená
veškerá státní podpora. Proto v tuto chvíli připravuji nějaké možnosti pro nové zastupitele, aby se mohli dělat první
úkony pro výpočet stavby a představit občanům. Jsou potřeba nové asfaltové povrchy na místních komunikacích. V
tuto chvíli mají poslat firmy rozpočet pro projednání.
Bezpečnostní prvky po obci, a to i na Mníšku. Před dvěma týdny jsem projel celý katastr s dopravní policií a ukázal
místa, která jsou velmi problémová ohledně rychlosti aut, motorek ale i cyklistů. Dopravní policie dala některá
doporučení a přislíbila spoluúčast s krajem, který je vlastník silnice. Určitě si obec bude muset vypracovat projekt,
který bude posuzovat kraj i dopravní policie proto jednání před, abych odstranil neshody, až se vynaloží peníze i čas
na projektovou dokumentaci. Myslím, že bezpečnost by měla zůstat pro nás všechny jednou z priorit.
Dalším, čím se budeme muset vyrovnat je zabezpečit vodu tam, kde není, například na Mníšku. Pokud bude nadále
sucho, jako v letošním roce. Budeme muset zkusit dosáhnout na dotace, které vodní zdroje na našem katastru posílí.
Je tu řada úkolů, které stojí před novým zastupitelstvem, ale věřím, že si s tím postupně poradí jako zastupitelstvo
v tomto období.
Na závěr mi dovolte ještě pár vět. Ještě v půlce července jsem přemýšlel, zda do říjnových voleb mám jít či ne.
Důvodem byly několikaměsíční útoky od pana Bureše, ale i od určitých jednotlivců, a proto jsem přemýšlel, jestli mi
to stojí za to na úkor mé rodiny trávit veškerý čas včetně víkendů prací pro obec a přitom poslouchat, jak utrácím
veřejné peníze, anebo dokonce okrádám obec. Nakonec právě z důvodu podpory ze strany většiny občanů jsem se
rozhodl, že před rozdělanou prací neuteču, jelikož tu práci dělám rád. Narodil jsem se tu a chci, aby se nám tady žilo
dobře. Aby naše děti neodcházely žít jinam a naopak po škole se sem rády vracely. Proto jsem postavil kandidátní
listinu pod stejným názvem jako před čtyřmi lety OTEVŘENÁ RADNICE a je tam devět jmen. Tito lidé pro tuto obec
chtějí pracovat naplno a já pokud dostanu vaši důvěru, vás budu rád zastupovat jako Váš starosta obce. Bohužel
starostu nevolíte přímo vy, ale zastupitelstvo, které zvolíte. Budu moc rád, pokud v hojném počtu přijdete k volbám a
zvolíte si svého zástupce.
Přeji zastupitelům, kteří kandidují i nadále hodně štěstí ve volbách. A ti, kteří se rozhodli nekandidovat hodně štěstí
v osobním životě. Obzvláště paní místostarostce Janě Dvořákové, které patří můj obdiv za práci, kterou pro obec za
celá léta vykonala.

JANA DVOŘÁKOVÁ, místostarostka obce
1. Jak hodnotíte uplynulé volební období, co se podařilo, či naopak nepodařilo, případně proč?
Určitě necítím takové to úplné vnitřní uspokojení. Nepovedlo se nám provádět průběžně
údržbu místních komunikací a stávajících objektů. Ale to vše jde ruku v ruce s finančním
problémem. Vyhledat vhodnou dotaci a mít zajištěn vlastní podíl tj. 30 až 50% je většinou nad lidské
síly.
Některé akce by potřebovaly důkladnější přípravu a víc zapojit do rozhodování zastupitele. Problém vidím také
v nevedení knih jízd. Zákon nám sice neukládá vést deník jízd a spotřeby PHM, ale bez toho je velmi obtížné
provádět kontrolu faktur a spotřebu jednotlivých vozidel. Některé akce nejsou dokončeny, opět se vše odvíjí od
finančních prostředků. Na druhé straně se podařilo vybavit moderně naší hasičskou jednotku za pomoci dotací.
Získala se také dotace na zakoupení vozidla Iveca, kontejnerů na bioodpad, do muzea na rekonstrukci vytápění, na
částečnou opravu sokolovny, na vybavení dětského koutku v parku, na cvičební prvky do parku pro dospělé, na
úpravu parku u OÚ, na zakoupení traktůrku, na opravu vrat u hřbitova, na kulturní akce. Když se podíváte na Kulturní
kalendář obce zjistíte, že se tu neustále každý měsíc něco dělo a děje. A kdyby jenom jedna akce v měsíci, většinou se
hlavně v jarních a letních měsících koná hned akcí několik. Velký podíl na zajištění kulturních akcích mají všechny
naše organizace v obci, děkujeme. Provedlo se osvětlení parku, rozšíření veřejného osvětlení a hlavně se rozjely
práce na vybudování vodovodního řádu pro občany Mikulovic a další dlouhá řada drobných, ale stejně důležitých
prací pro chod obce. Ale jsou to práce, které jsou naší povinností vyplývající z funkce a slibu zastupitele. Ještě
k dotacím, co se mi vůbec nelíbí. Nelíbí se mi zejména složitost zpracování žádostí a následná administrativa, ať již
jde o státní či evropské zdroje.
Všeobecně se mi nelíbí, že mnoho zákonů je nedokonalých nebo složitých a často zatěžují místo, aby pomáhaly
lidem.
2. Jak hodnotíte komunikaci s veřejností?
Komunikace s veřejností je jedna z našich slabých stránek. Ale jak na vás? Občané na veřejná zasedání zastupitelstva
téměř nechodí. (Slabá účast se však táhne již několik let). Snad, když se jednání zastupitelstva konala na sále
Kulturního domu , tak chodilo více občanů. Důvod možná byl, když už jste si mysleli, že se to „ už nedá poslouchat „
(jako nás zastupitele), tak mužská část odcházela o poschodí níž na pivo, no a ženy, aby zachránilyi situaci, tak
zůstávaly až do konce. Ale v účasti na jednáních je právě ta největší síla, Vás voličů. Přijďte a řekněte co očekáváte
od zastupitelů, s čím potřebujete pomoc, jaký nešvar vás „vytáčí“ a s čím naopak souhlasíte. Ale přijďte a
diskutujte. Já vím, v televizi běží seriál, který musíme vidět, děti ještě nemají hotové úkoly, hry na počítači také
nejsou k zahození a odtrhnout se od takových lákadel je nelehké. Ale někdy to zkuste a přijďte.
3. Jak hodnotíte kolektivní práci zastupitelů či všech členů Vašeho výboru, v čem spatřujete rezervy?

Určitě se většina zastupitelů snažila být nápomocna podle svých možností a pracovního
zaneprázdnění. Ale čas utíká rychle a ne vždy všechno stihneme. (Známe to i z domova). A tak se
domnívám, že ještě „nějaké“ ty rezervy v zapojení zastupitelů se do činnosti obce by se našli.
Největší tíhu za chod obce nese na svých bedrech vždy starosta, ale tak je to dané. Slovo starosta
odvozeno od slova starosti a těch je stále dost. Tak pane starosto, děkujeme za kus práce, kterou jste
pro obec udělal a stále děláte.
4. Budete ucházet o hlasy voličů také v nadcházejících volbách?
O hlasy voličů se již ucházet nebudu, i když s voliči se mi právě spolupracovalo úplně nejlíp. Líbilo se mi, že jste si
nebrali žádné jak se říká „servítky“ a vždy řekli všechno pěkně od srdce. Vážím si všech co nám pomáhali a
pomáhají, byť jen tím, že si udržují pořádek okolo domu, mají vysekáno, kytičky voní do ulice a vy, byť vám někdy
není do zpěvu, máte úsměv ve tváři a vždy s úsměvem odpovíte na pozdrav. Vážím si těch, kteří přijdou domů
z práce, uklidí si okolo domu a stačí ještě posekat před plotem obecní pozemek, zalít kytičky u památníků, v parku,
vyčistit záhon od plevele, zasadit nové kytičky. Také si hluboce vážím těch, kteří neváhají a napomínají ty jedince,
kterým se právě daří ničit to, co se vybudovalo především pro ně, aby se měli kde bavit, pro děti, aby si mohly hrát
v čistém prostředí a na nepoškozených herních prvcích, i když vědí, že za kritiku se někdy setkají s nadávkami a
urážkami od malých či velkých vandalů. Prostě všem moc a moc děkuji, jste prima a pracovalo se mi s vámi dobře.
A poslední přání. Až půjdete k volbám, buďte obezřetní a volte podle svých zkušeností, postřehů a zaškrtněte ty
kandidáty, o kterých víte, že se do voleb hlásí proto, že je práce pro obec nabíjí energií. Přijďte všichni, i kdybyste si
mezi všemi jmény vybrali pouze jednoho kandidáta, věřte, že i jediný křížek u jména kandidáta má velkou váhu.
A ještě velké poděkování patří našim hasičům, kteří bez ohledu na svůj volný čas, ochotně přispěchají na pomoc při
dopravní nehodě, při nepříznivém počasí , rozvezou potřebné pytle s pískem, vytáhnou vodu ze sklepů apod.

JAROSLAV DVOŘÁK, zastupitel, předseda kontrolního výboru
Volební období a současný mandát se blíží ke konci. Hodnotit práci zastupitelů mi nepřísluší, ale přesto si myslím, že
se podařily některé akce, které pomohou zlepšit naši obec. Jen tak namátkou na prvním místě bych jmenoval
rekonstrukci naší Sokolovny, která se začala až po majetkovém převedení ze Sokolu na obec. Další neméně důležitou,
je pořízení nového auta pro naše hasiče, které se nám podařilo v rámci přeshraniční spolupráce. Jiná věc, která nám
poslouží je zakoupený traktor i se sněhovou radlicí. Když jsem u služeb pro obyvatele, tak obec poskytuje pronájem
nákladního vozu Iveco, štěpkovače i minibagru. V neposlední řadě máme nový park před OÚ. A že mají i ostatní chuť
se zapojit do dění v naší obci svědčí jeden fakt. Na posledních Mikulovických hrách, které se konaly v Mikulovicích u
Jeseníku, jsme byli obec s největším počtem účastníků.
Kontrolní výbor se scházel dle potřeby, aby prohlédl usnesení ZO a jeho plnění. Přes některé drobnosti stále před
sebou máme nedokončený úkol a to je vyhotovení územního plánu naší obce. Bohužel je ve fázi, kterou zatím
neovlivníme. I když to vypadá, že už jsme ve finále a chybí jenom krůček.
Novému zastupitelstvu v dalším volebním období bych chtěl popřát, ať se jim daří a občané, aby byli s jejich prací
spokojeni.

VLADIMÍRA TONDROVÁ, zastupitelka, předsedkyně finančního výboru
Tímto bych ráda poděkovala zastupitelům za spolupráci v uplynulém volební období. Dovolím si také poděkovat paní
Ing. Malkusové, která je již nedílnou součástí OÚ Nové Vsi v Horách za její trpělivost a práci.
Hodnotit práci jednotlivých zastupitelů nechci. Důležité je to, že jako kolektiv jsme většinou našli řešení, které bylo
pro obec to nejlepší, i když jsme nebyli vždy stejného názoru, ale tak to má být.
Vyjmenovávat zde co se za poslední volební období v obci podařilo či nikoli občané jistě vidí sami, nebo si již
několikrát přečetli.
Před 4 roky jsem vstupovala do voleb především jako dlouholetý člen Sokola, který bude usilovat o rekonstrukci
Sokolovny. Jako další bod byla spolupráce s německými sousedy. Myslím, že díky práci zastupitelů a celého OÚ bylo
možné těmto závazkům dostát.
Rozhodla jsem se znovu kandidovat, jelikož se mi líbí, jakým směrem se naše obec rozvíjí. Svědectvím toho je, že se k
nám stěhují mladé rodiny s dětmi a poptávka po bydlení na Nové Vsi v Horách je momentálně vysoká.
Proto chci i nadále podpořit našeho Starostu v jeho vizích.
Jestliže dostanu důvěru občanů, ráda se své „práce“ ujmu, jinak přeji novému zastupitelstvu mnoho úspěchů a
především spokojené občany.

LIBUŠE NOVOTNÁ POKORNÁ, zastupitelka, členka kulturního a
finančního výboru
1. Jak hodnotíte uplynulé volební období, co se podařilo, či naopak nepodařilo, případně proč?
Uplynulé čtyři roky byly pro mě novou životní zkušeností. Dostala jsem šanci podívat se pod pokličku obecním věcem
a udělat si obrázek o tom, že věci, které člověk chce, aby šly jednoduše, tak občas nejdou z důvodu zákonů nebo

nařízení. Jsem ráda, že jsem svými kladnými stanovisky pomohla získat do obce důležité věci jako hasičské auto, nové
pracovní vozidlo Iveco s kontejnery nebo nový traktor. Zároveň jsem podpořila řadu dalších aktivit jako opravu
sokolovny, zídku u kostela, opravy obecního parku nebo dodělání obecního vodovodu. Samozřejmě, že výčet je
mnohem delší, ale pokud si lehce přihřeji svoji polívčičku, tak mám radost, že jsem pro obec v loňském roce
vypracovala přeshraniční projekt na obecní slavnosti. Ten byl schválen, realizován a vyúčtování bylo v pořádku, tudíž
se do konce letošního roku vrátí jeho předfinancování zpět do rozpočtu obce. Věřím, že i letošní mnou napsaný
projekt bude stejně úspěšný. Na druhou stranu mě mrzí, že je v obci rozděláno několik věcí najednou a zatím se
nedotáhly do konce, což je většinou o omezených finančních možnostech obce.
2. Jak hodnotíte komunikaci s veřejností?
Z mého pohledu komunikace s veřejností není úplná. Viděli jsme to na počtem občanů na jednáních zastupitelstva,
kdy pokud se nejednalo o nějaké žhavé téma, tak chodilo málo lidí a projevilo se to také na posledním setkání
ohledně územního plánu, kdy většina příchozích byly rekreanti a při tom územní plán je hlavně pro místní, aby si
řekli, jak zde chtějí žít. Domnívám se, že na komunikaci by se mělo do budoucna zaměřit, i když při pracovní
vytíženosti zastupitelů i samotných občanů to určitě nebude jednoduché.
3. Jak hodnotíte kolektivní práci zastupitelů či všech členů Vašeho výboru, v čem spatřujete rezervy?
Kolektivní práce zastupitelů byla vynikající. Každý svým názorem, nápadem nebo připomínkou přispěl
k projednávaným záležitostem a dal jiný pohled na věc. Na druhou stranu bylo skvělé, že na konci jsme se většinou
všichni shodli, jak je provést či vyřešit. Samozřejmě nastaly situace, kdy všichni nezněli jednotně, ale základní bylo
demokraticky rozhodnout.
4. Budete se ucházet o hlasy voličů také v nadcházejících volbách, zde můžete prezentovat svoje záměry?
Ráda bych poděkovala všem, kteří mě i stranu, za kterou jsem kandidovala, volili. Snažila jsem se, abych respektovala
názor občanů a aby má rozhodnutí byla vždy správná. Zároveň mě tato „služba lidu“ naplňovala a bavila,
proto jsem se rozhodla, že půjdu do nadcházejících voleb opět za stejnou stranu. Ráda bych dotáhla
rozdělané věci do konce
anebo přišla s novými nápady, které dají naší obci jen to dobré. Ještě jednou všem děkuji a věřím, že
k volebním urnám přijde většina občanů naší Nové Vsi v Horách.

EVA NIRODOVÁ, zastupitelka, předsedkyně kulturního výboru
Předem bych ráda poděkovala všem voličům, díky jimž jsem měla možnost spolupodílet se na práci kolektivu
zastupitelů. Uplynulé období bylo pro mne plné různých zkušeností, ať již kladných či záporných. Povedla se nám
spousta věcí, například. získání nákladního vozidla Iveco a kontejnerů na bioodpad,štěpkovače, bagříku, kompostérů,
hasičského auta Iveco, nového traktoru se sněhovou radlicí, rekonstrukce Sokolovny, oprava střechy na muzeu, a
spousty jiného. Mimo to, ale samozřejmě jsou i věci nedotažené do konce, jako je třeba územní plán obce, oprava zdi
kostela, oprava cesty v obecním parku, vodovod a kanalizace zejména v Mikulovicích, dětské hřiště na Mníšku aj. Tím
chci říct, že práce je ještě spousta a čtyři roky uběhly jako voda.
Z hlediska komunikace s veřejností vidím já osobně velké plus v místní SMS bráně, kde se důležité informace předají
všem, kdo si zadali na obecním úřadě telefonní číslo. Začal také fungovat facebookový profil obce, což určitě spousta
lidí ocení. Bylo by dobré se více setkávat tváří v tvář, ale samozřejmě v dnešní uspěchané době si ne každý najde čas,
aby se zúčastnil jednání zastupitelstva. I když zde vidím velký nedostatek v tom, že když po zastupitelích něco
požaduji, měl bych být přítomen projednávání mé žádosti osobně.
Kolektivní práci zastupitelů hodnotím veskrze kladně. Vždy jsme dokázali dané téma prodiskutovat ve vší slušnosti a
domluvit se na dalším postupu, i když ne vždy byl závěr jednotný. Ale o tom to je, aby každý vyjádřil svůj názor a
mohlo se s ním dále pracovat.
Všem členům kulturního výboru bych ráda poděkovala za spolupráci a plodné připomínky k plánovaným akcím. I když
to někdy zaskřípalo, tak jsme ale všichni věděli, že pokud bude kdokoliv z nás potřebovat pomoc, může se na ostatní
obrátit.
Vzhledem k tomu, že si myslím, že mám stále co nabídnout, rozhodla jsem se do nastávajících voleb založit
kandidátku sdružení nezávislých kandidátů Občané pro spokojené žití. Ráda bych se pokusila o znovuzvolení,
možnost dokončit rozdělané projekty a přinést další nové nápady, jak by se dala naše obec ještě vylepšit, aby se v ní
žilo všem spokojeně :-) Mohu svým voličům nabídnout, pilnou a poctivou práci a zároveň schopnost naslouchat. Na
závěr bych si dovolila občany požádat, aby využili možnosti svobodné volby a šli k volebním urnám.
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