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INFORMACE STAROSTY
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vám na začátku všem poděkoval za vaši disciplinovanost a trpělivost v době pandemie. Jsem
moc rád, že se znovu potvrdilo, že když je to zapotřebí, dokážeme si navzájem pomoci a jsme k sobě ohleduplní. Za to vám děkuji
nejen já, ale celý obecní úřad.
Začínáme se vracet do normálu, a to, co většině chybělo, bylo setkávání se sousedy při akcích. Několik akcí se nemohlo
uskutečnit, to bohužel platí i pro Mikulovické hry, které jsme měli letos hostit v naší obci, a měly být součástí Obecních slavností.
Jelikož na tyto slavnosti chodí poslední léta více jak tisíc lidí, tak ani 1. 8. se tato akce neuskuteční. Mikulovické hry a naplánovaný
program na Obecní slavnosti se přesouvá o jeden rok na 31. 7. 2021. I děti přišly o dětský den, který měl být letos v Brandově.
Jelikož už nám stav dovoluje uskutečnit akce v jiném rozsahu, proto jsme pro vás připravili náhradu a to: 4. července k zahájení
prázdnin bude v parku naproti obecnímu úřadu pojízdné kino. Promítat se budou ŠPUNTI NA VODĚ. Promítání začne kolem 21.30
h a je jak pro děti, tak dospělé. Stánek s občerstvením bude od dobrovolných hasičů a bude fungovat již od 20.00 hodin. Ještě
ladíme nějaký program od osmi do začátku promítání.
1. srpna od 15 hod. začne fotbalové derby proti Brandovu (družstva mohou být míchaná - ženy, muži). Od 16:30 h bude pro děti
připravený program od HOPSÍKA a po derby a po dětském programu bude k posezení hrát živá hudba. Akce se uskuteční
V Brandově na fotbalovém hřišti.
Od 9. srpna začíná již desátý ročník dětského tábora, který se letos prodloužil z deseti na dvanáct dní, takže končíme 20. srpna.
Ještě jsou volná poslední tři místa, tak pokud by měl ještě někdo zájem, může mě kontaktovat na tel. 604 588 494.
29. srpna platí akce Ukončení léta a akce bude probíhat na hřišti u Sokolovny.
Věřím, že od příštího víkendu bude možné využívat Sokolovnu ke sportovním účelům, jak jste byli zvyklí. Do 7. června byla
Sokolovna pronajatá Armádě ČR a nyní ji znovu připravíme tak, abyste ji mohli využívat jako před pandemií.
Poslední tři týdny mě trápí, že se ničí víceúčelové hřiště, malé dětské hřiště a jejich prostranství. Snažili jsme se během zákazů
vše připravit, aby byl celý areál v pořádku. Naše starší omladina vše natřela, krásně a barevně. Koupili jsme i další nový prvek a
vše bylo už počmárané, takže jsme museli znovu přetírat. Síť zauzlovaná, sítě za brankou potrhané, víčka, která se dávají místo
sloupků na síť, se ztratila. Na hřišti se válejí neustále PET lahve a výkaly od psů.
Víceúčelové hřiště máme od roku 2012 a vždy jsem říkal, jak jsem rád, že se umíme chovat k něčemu, co slouží nám všem a
nemusíme hřiště zamykat. Rád bych, abych nebyl nucen hřiště uzamknout a dávat kamery na hřiště. Pořád chci věřit, že je
správné, aby bylo hřiště dostupné všem.
Rád bych chtěl poprosit pejskaře, aby své miláčky venčili na volném prostranství, anebo po nich uklidili. Největší problém je před
bytovkami. Pokud se situace nezlepší, zaměstnanci úřadu nebudou na těchto místech sekat trávu. Děkuji za pochopení.
Přátelé, chtěl bych vám popřát krásné letní a prázdninové dny plné pohody a odpočinku.
Budu se těšit na setkání s vámi třeba na některé z akcí,
VÁŠ STAROSTA David Kádner

Zeptali jsme se starosty
Pane starosto, v současné době probíhá stavební ruch v části Mikulovic směrem k vodárně. Můžete sdělit, co se v místě staví?
„Ano, mohu. Jedná se o zpevnění přístupové cesty k úpravně vody z důvodu navazující rekonstrukce samotné úpravny vody.
Nejedná se o stavbu větrné elektrárny, jak se někteří nesprávně domnívají.“
Děkuji za odpověď.
rama

ZASEDÁNÍ ZO NOVÁ VES V HORÁCH se uskuteční 29. 6. 2020 od 17.00 h na OÚ.
Placení místních poplatků – ODPADY, PSI
Kdo ještě neuhradil, nezapomeňte zaplatit.

KONTEJNER
bude v roce 2020 přístupný v těchto dnech
v době 8.00-12.00 hodin:
27. 6. 2020

V KVĚTNU A ČERVNU
SLAVÍ

25. 7. 2020
29. 8. 2020
26. 9. 2020
31. 10. 2020
28. 11. 2020
19. 12. 2020

DOSTÁVÁTE INFORMAČNÍ
SMS Z ÚŘADU? NE?
A CHCETE JE DOSTÁVAT?
Důležité informace o dění v obci
rozesíláme prostřednictvím SMS
zdarma. Služba je určená občanům
obce. Chcete-li SMS dostávat a ještě
je nedostáváte, zavolejte na OÚ,
domluvíme registraci!
Tel.: 476 113 156
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Přátelé, chtěl bych vás pozvat do KD Pod lípou, kde pořádáme velké mistrovské
klání v České dámě. Je to již třetí ročník. Zahrát si můžou přijít i děti, které si chtějí
poměřit síly s ostatními z celých Čech. Jsou 2 kategorie: do 12 let a do 18 let. Letos je opět
otevřený také turnaj pro dospělé a poprvé jako součást Českého poháru, což je seriál
deseti bodovaných turnajů napříč celou republikou. A když nechcete hrát, tak alespoň
přijďte povzbudit naše startující. Těšíme se na vás. Od 10,00 startujeme.

Nabídka na výlet
Je jaro a příroda nás láká k výletům.
Teplické muzeum nejen online. Vydat se do útrob muzeí a navštívit zajímavé výstavy můžete i z pohodlí domova. Řada institucí zpřístupnila své
prostory online a nejinak je tomu i v Regionálním muzeu v Teplicích. Kromě virtuální procházky po muzejních interiérech a výstavních sálech
vás na webových stránkách muzea čekají „vzkazy“ od přírodovědců, archeologů a dalších pracovníků. Dozvíte se, na čem právě teď doma
pracují a na co se díky nim můžete v budoucnu těšit. Více na www.muzeum-teplice.cz
Stezka plná mravenců. Víte, kde můžete během tří kilometrů napočítat až 1200 mravenišť? Na naučné stezce Šebeň, kterou najdete u obce
Jívoví na Vysočině. Jde o jeden z největších výskytů mravenců na tak malém území v celé střední Evropě. Stezku lemují informační panely, na
nichž si přečtete o mravenčí říši mnoho zajímavostí. Třeba to, že mraveniště dokážou tyto malí tvorové postavit i za pouhý měsíc. Více na
www.vysocina.eu.
Nebo se vypravte do Mikulova , centra vinařské Pálavy , kde si kromě degustování vynikajících moravských vín můžete užít i spoustu dalších
příjemných aktivit. Střípky z historie: První zmínka o Mikulově se datuje do roku 1173. Největší rozkvět však město zažilo o 400 let později za
vlády Dietrichsteinů. V roce 1784 při ničivém požáru, lehly stovky mikulovských domů popelem. V roce 1945 vyhořel takřka do základů
mikulovský zámek. Dnes v mikulovském zámku sídlí Regionální muzeum. Pokud jedete na Pálavu a do Mikulova s dětmi, tak si určitě
poznamenejte adresu aquaparku Aqualand Moravia v nedalekých Pasohlávkách. Ať už v divoce rozbouřené řece , na nejstrmější skluzavce u
nás, nebo v uzavřeném tobogánu s hvězdným nebem, vaše ratolesti se tu vyřádí, i když se budou venku ženit všichni čerti . Zábavu jistě také
najdete v muzeu hraček v Lednici, díky němuž nahlédnete do dávné i pouhých pár let vzdálené historie nejrůznějších hraček. A vězte, že
nejstarším zdejším exponátem jsou puzzle z roku 1790. Pokud jste také i příznivci menších rodinných podniků a milujete posezení u kávy a
něčeho dobrého na zub, tak navštivte v Mikulově „Bistro Kafé Jako Doma“ v Brněnské ulici . Pokud dáváte přednost spíše nějaké slané
pochoutce, zavítejte do sýrárny „Mlsná myš“. V malém obchůdku si zaručeně vyberete tu nejlepší pochoutku.
A co takhle prozkoumat blízké okolí. Nejspíš budete překvapeni, jaká hezká a zajímavá místa vám může nabídnout.
Strážní hrad Hasištejn založený na počátku 14. století v hlubokém údolí Prunéřovského potoka na Chomutovsku. Název vznikl z německého
Hassenstein neboli skála nenávisti. Z hradu dnes zbyla jen poměrně zachovalá zřícenina s malou a velkou věží s vyhlídkou , kaplí a sklepními
prostorami. Určitě však stojí za návštěvu, stejně jako další turistické cíle Krušných hor. V Klášterci nad Ohří najdete zámek s krásným zámeckým
parkem v anglickém stylu, v němž se nachází na 150 druhů stromů z celého světa. A bavit to na zámku bude i malé děti, protože speciálně pro
ně je připravený druhý okruh zvaný Pohádkový. Vede totiž Pohádkovou zemí Vítězslavy Klimtové a expozicí loutek rodiny slavného Matěje
Kopeckého.
A ještě zpátky k hradu Hasištejn. Nedaleko hradu se můžete ubytovat v hotelu „Pytloun Wellness hotel Hasištejn“. Hotel je ideální jak pro
hosty, kteří hledají klid a odpočinek, tak pro aktivní sportovce, neboť okolí nabízí spoustu cyklistických, turistických a v zimě i běžkařských tras.
V hotelu nechybí ani aktivity a vybavení pro rodiny s dětmi .
Včelí stezka v Harrachově. Poznejte život pilných včeliček prostřednictvím naučné stezky hraběte Jana Harracha. Hrabě Harrach se zasloužil
velkou měrou o rozvoj včelařství a v roce 1864 založil první včelařský spolek v celé monarchii. Na stezce se seznámíte nejen se životem včel,
ale také tím, jak funguje a co všechno vlastně včelaření obnáší. Nechybějí samozřejmě odpočinková místa a vzdělávací hrací panely pro děti.
Více na WWW.vcelistezka.cz.
Za Dášenkou k Dobříši. Ve Staré Huti u středočeského Dobříše se nachází Památník Karla Čapka , významného českého spisovatele, dramatika,
filozofa a novináře. Čapek sem jezdíval se svojí ženou Olgou Scheinpflugovou a stýkal se tu i s mnoha svými přáteli. Před osmi lety otevřel
Památník i naučnou stezku Karla Čapka , po níž vás nemůže provést nikdo jiný než Čapkova Dášenka. Využít můžete okruhy v délce 1, 2, 7 a 10
km a na informačních panelech se dozvědět něco o zdejší historii, fauně i floře. Více na www.capek-karel-pamatnik.cz
Interaktivní stezka v Brně. Překonáte ve skoku na dálku saranče nebo srnku? A umíte hrát na dendrofon? To a další zábavu zejména pro děti
nabízí naučná stezka „Jezírka“ u brněnských Soběšic od výtvarnic Blanky Ponížilové a Hany Havlíčkové. Stezka je schůdná pro malé děti i seniory
a klade si za cíl nechat lidi vyzkoušet si a ověřit některé přírodní jevy a zákonitosti. Více na www. Lipka.cz
Tajemný chrám v Panenském Týnci zklidní mysl a posílí tělo. Na podlaze tráva a místo střechy nebe. Magicky krásné místo. Tento nedostavěný
klášterní areál s gotickým chrámem a zvonicí má v sobě silnou ozdravnou energii – a dost možná se tu nacházejí i ostatky svaté Anežky České.
Zavítejte někdy při cestě do Loun nebo Slaného meditovat mezi zdi tajemného chrámu a dýchne tu na vás neopakovatelný pocit. Podle
psychotroniků pozitivní zóna tohoto silně energetického místa svým tvarem připomíná kříž.
Dvorja

Dětský domov informuje
ČARODĚJNICKÝ SLET NA ZAHRADĚ
30. 4. se nám to na zahradě jen hemžilo čarodějnicemi a čaroději z různých koutů světa. Kdybychom chtěli být při pálení důslední, tak sedíme u
ohně ještě teď, ale my se rozhodli raději pro ně uspořádat soutěže a opéct si buřta. Odskákala to jen jedna malá neposedná čarodějnice, kterou
jsme pro tyhle účely vyrobili. Mějte se rádi.
Text a foto ze zdrojů DD Hora Sv. Kateřiny

Pozor na inženýrské sítě, které vedou přes váš pozemek!
Víte, jaké inženýrské sítě jsou uloženy v pozemku, jehož jste
vlastníkem? Víte, jaké sítě probíhají v zemi v nejbližším okolí Vašich
pozemků? Po zkušenostech některých občanů z naší obce bychom Vás
chtěli upozornit, že se může stát, že dlouhé roky vlastníte pozemek a
přitom nevíte, že v něm jsou uloženy kabely elektrického napětí,
vodovodní potrubí, plynové potrubí, optické kabely, telefonní kabely,
kabely veřejného osvětlení. Totéž se může stát, jestliže jste pozemek
koupili teprve nedávno. Doporučujeme Vám, než se rozhodnete
provádět jakékoli zemní práce, např. srovnat si terén, vykopat základy
pro pilíře pergoly, základy pro pilíře na vrata atd, atd., abyste se ujistili o
existenci vedení. Není důležité, jak hluboko pod povrch se budete
dostávat, protože podle našich osobních zkušeností sítě nejsou uloženy
v předepsané hloubce, nejsou uloženy v pískovém loži, ani v chráničkách. Až v průběhu posledních několika let mají vlastníci sítí
povinnost zřizovat do katastru nemovitostí věcná břemena. Jeden případ hovořící za všechny ostatní se tu stal v loňském roce,
kdy došlo na soukromém pozemku k přerušení optického kabelu díky bagrování. Majitel si nezjistil průběh sítí před zahájením
zemních prací a výsledkem bylo odsouzení dotyčného k podmínečnému trestu a dále byla uložena peněžitá náhrada škody, která
vznikla vlastníkovi sítě (CETIN) ve výši 91 tis. Kč. A přitom je to jednoduché: níže uvádím odkazy na webová rozhraní správců sítí,
kde jsou jednoduché formuláře. Po označení zájmového území (čísla parcely) Vám posléze přijde na e-mail odpověď s mapovým
podkladem a vyznačením sítě. Vy jste poté „kryti“ v případě nehody.

- Grid Services: https://www.gridservices.cz/ds-zadost-o-stanovisko/
- SČVaK: https://zadosti.scvk.cz/Requests/reqMain.iface
- CETIN a.s.: https://www.cetin.cz/vyjadrovani-o-existenci-siti
- ČEZ Distribuce: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/sdeleni-o-existenci-siti.html
V této souvislosti jsem oslovila právní kancelář za účelem objasnění problematiky po právní stránce:
Pane magistře, můžete shrnout právní dopady a rizika, která mohou vyplynout v neprospěch občana, když naruší vedení inženýrských sítí
správců IS na soukromém pozemku? Občané se obvykle domnívají, že na svém pozemku mohou provádět zemní práce v neomezeném
rozsahu. Můžete obecně zhodnotit, zda je vůbec reálné se bránit v případě, když IS není např. uložená v předepsané hloubce, není
v chráničce apod.?, když vlastníky sítí jsou obvykle velké organizace s bohatým právním zázemím.
Odpověď:
„Popisovaná situace je bohužel velmi častý právní omyl většiny obyvatel České republiky. Ti se často domnívají, že na svém vlastním pozemku
mohou provádět stavební práce v neomezeném rozsahu. Tak tomu ale není a velmi často se zapomíná na fakt, že i zemní práce, výkopy apod.
jsou pracemi stavebními, které nezřídka vyžadují souhlas či povolení stavebního úřadu, případě souhlas vlastníků v zemi uložených inženýrských
sítí.
Narušení, poškozené či dokonce zničení takové inženýrské sítě přitom může mít pro jeho „pachatele“ dalekosáhlé právní důsledky. Záležitost
může skončit ve správním (stavebním) řízení, kde je místně příslušný stavební úřad oprávněn udělovat pokuty s maximální sazbou v rozsahu od
200.000,- Kč do 2.000.000,- Kč s ohledem na závažnost spáchaného přestupku. Dalším možným následkem je případné občanskoprávní řízení
iniciované majitelem inženýrské sítě, který je oprávněn požadovat nejen náhradu přímo způsobené škody, ale také třeba ušlý zisk. Zde se mohou
případné následky pohybovat dle náročnosti oprav a rozsahu poškozené sítě v řádech desítek tisíc až desítek milionů korun. Posledním, avšak
opět velmi častým důsledkem takového neopatrného jednání je poté řízení trestní. Většina inženýrských sítí dnes spadá pod definici obecně
prospěšného zařízení v trestněprávním smyslu a toto zařízení je státem chráněno proto poškození. Jeho byť jen neúmyslné poškození končí
nejčasněji podmíněným trestem odnětí svobody, avšak výjimkou nejsou ani nepodmíněné tresty, kde neopatrný stavebník končí ve výkonu
trestu odnětí svobody s horní hranicí až 3 roky. I podmíněné odsouzení je přitom záznamem v trestním rejstříku se všemi jeho důsledky.
Jak v občanskoprávním, tak v trestním řízení je sice relevantní posuzování toho, zda byla inženýrská síť uložena v předepsané hloubce,
předepsaným způsobem a vybavena odpovídající chráničkou, avšak každý občan si v této pozici musí uvědomit, že důkazní břemeno bude vždy
ležet na jeho straně. Bude tedy s největší pravděpodobností nucen vynaložit nemalé finanční prostředky na své právní zastoupení, případné
znalecké zkoumání atd. Právě v téhle souvislosti je třeba vypíchnout Vámi již zmíněný fakt, že vlastníci sítí jsou velmi často zastoupeni nejlepšími
specialisty v daném oboru práva a v případě prohry v soudním sporu půjdou i náklady za toto zastoupení za neopatrným stavebníkem. Obecně
pak lze konstatovat, že takové soudní spory bývají zdlouhavé a vleklé a občan často žije s nejistotou ohledně výsledku i několik let.
Závěrem tedy shrnuji a mohu jen doporučit, že se vždy jako rychlejší, bezpečnější a hospodárnější jeví cesta dotazu na příslušné společnosti, zda
se na daném pozemku ta která inženýrská síť nenachází. Občan tak získá relativní jistotu, že jeho počínání nemůže způsobit negativní následek.“
S úctou
JUDr. Daniel Volák, advokát
i.s. Mgr. Ondřej Moutvička, advokát
pozn. Jedná o stručné vylíčení situace pro laickou veřejnost. Nejde tedy o komplexní článek, který by postihl veškeré alternativy a byl určen pro
odborné využití. Zobecněné informace často nedopadají na konkrétní případ a mohou být nesprávně interpretovány.

Věřím, že tyto informace pomohou vlastníkům pozemků předejít nepříjemným komplikacím, v neposlední řadě jim ušetří
bezesné noci a vlastní finanční prostředky.
Radka Malkusová

Nová zeleň
V posledních dnech byly po obci rozmístěny nové květináče, abychom zkrášlili naši obec. Počítá se s tím, že pár velkých květináčů
bude přistaveno také na Mníšek. Květinami byly osázeny stávající nádoby, a také nově vzniklá zídka u obecního úřadu. Tímto
bych ráda oficiálně poděkovala ženám, které se již léta starají o naši květinovou výzdobu:
Paní Vršanské, která se léta stará o květiny u křížku.
Paní Bláhové, starající se o výzdobu v parku a momentálně i u obecního úřadu.
Paní Kuželové, pečující o květiny u obecního úřadu.
Paní Hurajové, která léta pečuje o výzdobu u hřiště ve starém kopci.
Dále bych ještě chtěla touto cestou poděkovat všem lidem z obce, kteří upravují své blízké okolí- zeleň, a to i přesto, že se jedná
o pozemek obecní. Momentálně máme málo pracovníků na tyto práce a opravdu občas nestíhají, když vegetace bují.
Chtěla bych oslovit některé z Vás, kteří by měli zájem o letní brigádu v obci, aby se na nás obrátili.
Místostarostka Vlaďka Tondrová
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