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NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK OBCÍ HORY SVATÉHO ŠEBESTIÁNA A NOVÉ VSI

Objasnění spoluobčanům.
Na zasedání zastupitelstva obce dne 6.3.2013 sdělila paní místostarostka občanům, že jsem způsobil
téměř uzavření místní mateřské školy. K této mylné informaci vám objasňuji skutečnou situaci, do
které se obec dostala svým nedůsledným jednáním, spíše nečinností a sama existenci mateřské školy
ohrozila.
Novela školského zákona umožnila od ledna 2012 zřizovatelům škol vyhlásit konkurz na místa
ředitelů škol, kteří byli ve funkci déle než šest let. Zřizovatelé, kteří byli s prací ředitelů spokojeni,
konkurz nevyhlašovali.V naší obci, jako jediné v okrese, se paní místostarostka a pan starosta
rozhodli, že konkurz na místo ředitelky v mateřské škole vyhlásí. Zřejmě byli s prací ředitelky, kterou
byla moje manželka, nespokojeni.Vyhlášením konkurzu skončila funkce ředitelky k 31.7.2012.
Školský zákon ukládá zřizovateli povinnost podat rejstříku škol návrh na zápis změny v osobě
ředitele do 31.8.2012. Obec však tento návrh nepodala a ve věci nekonala ani mateřská škola,
přestože obě byly na tuto povinnost několikrát upozorněny a žádány, aby jméno bývalé ředitelky,
bylo z rejstříku škol vymazáno. Věc dospěla tak daleko, že v únoru 2013 byly obec i mateřská škola
vyzvány k nápravě ministerstvem školství. Zároveň byly ministerstvem školství upozorněny na
následky nesplnění této povinnosti. Ještě připomínám, že vedení obce využívá služeb placeného
právníka, tudíž o svých povinnostech a následcích jejich nesplnění vědělo a zákon porušuje po
několik měsíců zcela úmyslně.
Vždy jsem měl a mám zájem na tom, aby v obci mateřská škola byla. Nařčení, že jsem téměř
způsobil její uzavření, je pomluvou.Vedení obce jsem naopak již na podzim loňského roku na
porušování zákona upozorňoval a je nesmyslné dávat mi vinu za cizí pochybení. Jestliže paní
místostarostka měla zájem na odvolání mé manželky z funkce ředitelky podle školského zákona, tak
se měla postarat také o to, aby byl nový ředitel v souladu se zákonem vybrán a do rejstříku zapsán a
nikoli zákon porušovat. I přes výše uvedené výzvy a nesouhlas, obec mou manželku, paní Irenu
Stanislavovou, stále využívá a uvádí ji v rejstříku škol jako ředitelku, přestože v mateřské škole již od
srpna 2012 není ani zaměstnána.
Josef Stanislav

Náměty a postřehy
Slovo občana

Dovolte mi, abych reagovala na příspěvek předchozího čísla, jehož autorem je pan
Jiří Brejcha.
Pozastavila jsem se nad názorem, který se týkal nepravidelné docházky dvou
opozičních zastupitelů. Nepochopila jsem, proč se jedná o dlouhou polemiku. Po
zveřejnění zápisu ze zastupitelstva, je na docházce nepřítomen a neomluven.
Dle mého názoru se stali zastupiteli z vůle občanů, kteří je volili. Není přece
podstatné, zda svůj názor prosadí. Je důležité vědět a mít zájem o dění ve své
obci. Svým postojem ukazují pouze nezájem. Může se i jednat o formu vyjádřit
nesouhlas s prací zastupitelů. Vůbec nechápu, jak mohou být voliči opoziční
strany spokojeni s prací těch, kteří dostali jejich hlas. Veřejné schůze zastupitelů
jsou příležitostí při hlasování zvednout ruku pro souhlas či nesouhlas. Na zápisu
ze zasedání je zřejmé s čím nesouhlasí a naopak co podporují. Proč tedy i oni
zůstávají ve své funkci.
Malá poznámka k ojedinělé účasti všech členů
Z přehledu je jasné, že většina zastupitelů vítězné strany má téměř maximální
docházku. Z 5ti členů 3 se zúčastnili vždy, 1 byl 2x omluven z pracovních důvodů.
Je pravdou, že pátý člen v současné době svojí funkci zanedbává. I přes tento fakt
má stále vyšší účast, než nepřítomnost.
Aktuální účast:
Jan Koutský

plná účast

Lenka Štelcichová plná účast
Roland Patzelt

plná účast

Dan Havelka

účast 21x, omluven 1x, neomluven 8x

Josef Stanislav

účast 12x, neomluven 18x

Karel Hejduk

účast 10x, neomluven 20x

Občanka Nové Vsi

Kamila Patzeltová

INFORMACE
OBECNÍHO ÚŘADU

Očkování psů a koček bude provedeno
dne 4.5.2013 v 10 hod. v Hoře Sv.
Šebestiána na náměstí.
V Nové Vsi 4.5.2013 v 11hod u
autobusové zastávky.

Internetové stránky obce : www.sebestian.cz
Adresa:
Hora Sv.Šebestiána č.p.3, psč. 431 82
TELEFON/FAX
474 695 121
Starosta obce:
Koutský Jan, tel.mob.724 155 305
Místostarostka : Štelcichová Lenka
Účetní:
Kovaříková Iveta, obecsebestian@volny.cz
Telefon: 474 695 131
Úřední hodiny:
Pondělí:

7.00 - 11.00 / 13.00 - 17.00

Středa:
Čtvrtek:

14.00 - 17.00
8.00 - 11.00

PROSÍM DODRŽUJTE ÚŘEDNÍ HODINY.
DĚKUJEME OÚ

INFORMACE ZE
ZASTUPITELSTVA

* Byla provedena revokace usnesení č. 28(výstavba
prodejního místa p.p.č.673/42 v kú. Hora Sv. Šebestiána.
Nebylo vydáno souhlasné stanovisko k územnímu
rozhodnutí k výstavbě prodejních stánků Rašelina.
* I nadále dochází k likvidaci prodejních stánků – staveb
dočasných „Rašelina“ na základě rozhodnutí stavebního
úřadu Chomutov ve spolupráci s naším obecním
úřadem.
* V současné době se vypracovává projektová
dokumentace na vybudování prodejních prostor
v budově kulturního domu v přízemí,kde má obec
záměr využít tyto prostory k samoobsluze - potraviny.
Obec je v jednání se společností COOP. Realizovat a
zprovoznit by chtěla obec do konce letošního roku.
* Zastupitelstvo obce odsouhlasilo finanční příspěvek na
stavění máje pro obec HSŠ a NV po 5 000,-Kč pro každou
obec na zajištění občerstvení. Májky zajistily Městské
lesy, tímto jim za zabezpečení děkujeme . MŠ připravuje
na každý táborák čarodějnici. Zajištění zázemí v Hoře
Sv. Šebestiána na uvedenou akci zabezpečuje místní
SDH. V Nové Vsi toto zabezpečuje pan Patzelt a pan
Hlaváček.
* Chystáme jarní úklid včetně přistavení kontejnerů na
objemný odpad. Tímto vyzýváme spoluobčany
k provedení úklidu okolo svých domů a zahrad.
Veškerou suchou trávu a listí můžete odvést na plochu
za obecním úřadem. Termín přistavení kontejnerů na
objemný odpad bude 27.4.2013 v dopoledních hodinách
na určená místa jako to bylo vloni. Odvoz bude
uskutečněn 29.4.2013. Do těchto kontejnerů prosím
nedávejte elektroodpad ,odvezte ho na určené místo u
obecního úřadu v HSŠ. Dále máte možnost zlikvidovat
pneumatiky nejpozději do 28.4.2013 do areálu u
hasičské zbrojnice,pokud bude areál uzavřen, na dvůr u
obecního úřadu v úředních hodinách.

Anketa pro zastupitele

V polovině volebního období se formou ankety
budeme ptát našich zastupitelů. Každý měsíc oslovíme
zastupitele. A koho jsme se ptali ?

Anketní otázky :
1. Jméno a bydliště…

Odpověď : Roland Patzelt

2.Kolikáté volební období jste v zastupitelstvu obce?
Odpověď :V zastupitelstvu obce jsem první volební
období.
3. Co se vám osobně v současném volebním období
podařilo ve prospěch obce prosadit?
Odpověď: Kdybych zde popisoval, co vše se mi
podařilo prosadit, tak bych lhal. Myslím si, že naše
strana pracuje jako „tým“ a každý tak má svou zásluhu,
ať už je to jen nápad, připomínka, návrh, nebo přímé
podílení se na jednotlivých projektech.

4. Čím se do konce tohoto volebního období z vašeho
pohledu ještě zviditelníte?
Odpověď: Nejde zde o zviditelňování se, ale například
o zviditelnění projektů, které nejsou očividně vidět.
Mám tím namysli spousty byrokratických koleček,
která jsou nutná podniknout k tomu, aby mohly být
provedeny úpravy a stavby v obcích, které nakonec
vidět budou. Jako příklad bych zde uvedl odvodnění
v Nové Vsi, či výstavbu přechodu v Hoře Svatého
Šebestiána, která už se blíží. Víme, že vše trvá moc
dlouho, ale jistě všichni znáte naše úřady a tak věříme,
že budete stejně trpěliví jako my, za což Vám
děkujeme.

5. Co se vám z vašeho pohledu osobně
nepodařilo prosadit a proč?
Odpověď:. Původně se nám nepodařilo
prosadit například snížení poplatků za
hřiště, ale už i na tom jsme se
v zastupitelstvu shodli a na letošní sezonu
se připravuje nový sazebník za pronájem
hřiště, který si myslím občané přivítají.
6. Myslíte si, že váš přínos obcím je takový,
že budete uvažovat o další kandidatuře
v příštím volebním období?
Odpověď: Jestli jsem přínosem pro tuto
obec jako zastupitel, či nikoli, bych
ponechal na zvážení občanů našich obcí.
7. Zhodnoťte vaší pracovitost a přínos pro
naše obce známkou ( jako ve škole 1 – 5 ).
Odpověď: Není mým zvykem hodnotit
sám sebe ,ať už je to kladně či záporně. Už
ve škole nás hodnotili učitelé a v dalším
životě naši zaměstnavatelé a tak bych to i
ponechal.
Myslím si, že tento bod by se lépe
vyjímal v anketě pro občany, kteří by se
zde mohli vyjádřit a dát tomuto
hodnocení tak nějakou váhu.
Poznámka redakce:
Děkujeme p.Patzeltovi za připomínku a tímto
vyzýváme občany, aby ohodnotili naše
zastupitele. Vaše příspěvky očekáváme na
adrese: stripkyzhor@seznam.cz

INZERCE

*Prodám Sodastream ,
používaný, funkční,
s bombičkou a jednou lahví
(objem 1l). Cena 500,-Kč
Tel.476 741 079

* Prodám psí boudy,
zateplené pro střední a malá
plemena. Profesionální
výroba,odklápěcí střechy.
Použité ,původní cena 5000,Kč nyní 500,-Kč /ks.

ZPRÁVIČKY
Z MŠ nebyl dodán žádný příspěvek.
Z MATEŘINKY
Od kronikářky obce rovněž nebyl dodán
příspěvek.
Zároveň je škoda, že pořádající organizace
akcí, které proběhly v minulém měsíci
(MDŽ, Pepíčkovská zábava), nedodaly
žádné příspěvky.

PŘIPRAVUJEME

Masáže bude provádět paní Alena Kyselová, objednání na tel.604329052.
Masáže budou prováděny o víkendech(lichá sobota) na obecním úřadě HSŠ.
Objednávky prosím volejte v odpoledních hodinách. Cena 150,-Kč (dále dle
rozsahu prováděné masáže) .

Pedikúra je zajištěna na každou lichou sobotu, tato služba bude
pro občany prováděna také na obecním úřadě. Objednání je u
paní Hadáčkové (605523579). Čas pro první objednání je vždy od
9 hodin, možnost objednání až do odpoledních hodin. Cena služby
150,-Kč.

Na vaše příspěvky, dotazy čeká naše emailová adresa :
stripkyzhor@seznam.cz, nebo poštovní schránka na adrese :
Jana Plachá, Hora Sv. Šebestiána č.p.39, psč.431 82
Šárka Brejchová, Hora Sv. Šebestiána č.p.85,psč.431 82
Upozornění! NEPODEPSANOU KORESPONDENCÍ , TEDY ANONYMEM , SE NEZABÝVÁME.
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