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Usnesení z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 14. července 2021
přítomno: 5 členů ZO
omluveni: Nešlehová Lenka, Šíma Štěpán, Riantová Hana
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Adéla Kindermannová
ověřovatelé zápisu: Pícha Tomáš, Sedláček Pavel

Průběh jednání:
1.
2.
3.

4.

1 občan

hlasování - pro:proti:zdržel se

ZO schvaluje program.
5:0:0
Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci 5:0:0
pomoci jižní Moravě zasažené tornádem ve výši 100.000,- Kč. Částka bude
zaslána na účet Diecézní charity Brno.
ZO schvaluje usnesení.
5:0:0

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Následující konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce bude dle zákona
o obcích oznámeno elektronicky na webových stránkách, fyzicky na úřední
desce a plakátovacích plochách.

Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou ve své polovině, koronavirus na ústupu, léto se potácí mezi sluncem, deštěm,
teplem, chladnem, jeden den tak a druhý zase úplně jinak. Příroda nám dává tvrdě zabrat.
Pandemie, mutace viru, tornádo, povodně, to všechno je možné v naší republice zažít, i když
jsme si to úplně nedokázali představit. Uvidíme, jak na tom budeme s koronavirem
po dovolených a prázdninách. Co nás bude čekat na podzim, se ještě neví. V Tokiu začaly
letní olympijské hry, které díky přísným opatřením a zjištěné nákaze i u našich sportovců
způsobily smutek a zmar těm, kteří nemohou odstartovat. Ve Vídni nepustili do klubu
na diskotéku dvě dívky, protože byly moc tlusté a provozní klubu jim nedokázal vysvětlit, proč
tlustý hoch na diskotéku může, ale dívka nikoliv. Odpůrci očkování svůj boj proti vakcinaci
nevzdávají, politická hnutí a politické strany vyráží do předvolebního boje, premiér Babiš
je pořád na „výslunní“ mnoha kauz, zpěvačku Ilonu Csákovou vyškrtli z koncertu na pomoc
tornádem zasažené Moravě, a tak je pořád o čem mluvit. Náš hejtman bude po volbách možná
stále hejtmanem, možná ministrem, vše je ve hvězdách. A přece se točí... jak by řekl Galileo
Galilei.
Jen těch mrzutých a věčně nespokojených lidí se mi zdá, že nějak přibývá. Koronavirus
nás před rokem úplně ochromil, doslova všechno zastavil a my jsme se ocitli v něčem, co jsme
ještě nezažili. Jen chvíli jsme postávali a řešili, co bude dál, co budeme dělat a celkem hbitě
jsme zareagovali. Solidarita na všechny směry doslova tryskala. V té době jako by se zastavil
čas. Nikdo nic nepotřeboval, nikdo nic neřešil, nikdo neměl důvod nikam chodit, všichni
dodržovali pravidla a v neposlední řadě se báli. Co bude, co se stane, postihne ten vir i mě,
mou rodinu? Převážná většina lidí byla milá a přátelská, společné téma nás doslova spojilo.
A tak šel čas dál, my a vir s ním, a naučili jsme se s ním i žít. Nějak se mi ale zdá, že nám nalil
do žil drzosti, odvahy někomu vynadat, chovat se neslušně, za každou cenu jít proti davu.
Téměř dnes a denně řeším stížnosti, kterých je za den několik. Sousedské vztahy,
nespokojenost, hraní si na umětela, který všechno ví a všechno zná a je zcela bez chyby. Že by
nám koronavirus vymazal slušné chování? Možná by stálo za to, popovídat si s někým,
kdo pracuje např. v sociálních službách, stará se o dlouhodobě nemocné nebo si vyslechnout

příběh nevyléčitelných chorob a smutku, který může kde koho z nás potkat. Možná byste ani
nedýchali, když byste ta neštěstí slyšeli a viděli, a byli byste šťastní, že jste zdraví a nic vám
neschází. V každém případě by bylo moc fajn, uvědomit si, že my se k vám chováme taky
slušně, a když zrovna není něco podle vašich představ, není to důvod nám přijít vynadat.
Leckdy je ta zlost tak velká, že si člověk řekne, aha, tak jsme se právě stali hromosvodem vaší
nespokojenosti. Nebo snad vy děláte všechno bez chyb a naprosto ideálně ke spokojenosti vaší
a vašeho okolí?

Přeji vám všem pěkný srpen, spoustu slunečních paprsků, radosti, štěstí a kupu nových
poznání a zážitků.
Marcela Novotná
starostka obce

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK MORAVĚ
Na mimořádném zasedání zastupitelstva obce byl schválen příspěvek jižní Moravě,
kde se přehnalo tornádo. Není lehké rozhodnout, kam, komu a na jaký účet
příspěvek zaslat. Nakonec zastupitelstvo rozhodlo, že obec pošle příspěvek
na Diecézní charitu Brno. Při analyzování informací jsme zjistili, že charita rozděluje
a posílá finanční prostředky přímo postiženým rodinám, operuje přímo v terénu a je tak
těmto lidem nejblíže. Peníze jsou samozřejmě potřebné i pro opravy krajského a obecního
majetku, ale když nemá člověk střechu nad hlavou, je jeho potřeba mnohem důležitější. Obec
uvolnila ze svého rozpočtu 100 tis. Kč.

KRÁDEŽ KASTRŮLKŮ I S OBĚDEM
Mnoho občanů z naší obce si objednává dovoz obědů z Bistra u Horníků.
Jsou s nimi domluveni na předání oběda, resp. kam je možné kastrůlky
s obědem uložit. Na předem stanovené místo, a to třeba betonový sloupek
plynu, přede dveře apod. Opakovaně se stalo, že kastrůlky i s obědem
zmizely. Někdo si asi myslí, že je nenápadný, ale není tomu tak. Milý zloději
obědů, napříště si dej velký pozor, protože jsi už významně monitorován.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Obec intenzivně řeší dopravní značení, které zamezuje průjezd automobilů
na skládku přes obec Nový Oldřichov. Nikdo po léta netušil, že stávající dopravní
značení je špatně. Podle současné dopravní značky není možné, aby hlídka
policie projíždějící auta pokutovala. To jsme zjistili poté, kdy jsem zcela
zablokovala na křižovatce na skládku provoz. V dobré víře, že řidiči nedodržují
dopravní značení, jim bylo vysvětleno, že napříště dostanou pokutu. Po jednání
s Krajskou správou silnic, odborem dopravy Nový Bor a Česká Lípa, dopravním
inspektorátem v České Lípě, obvodním oddělením policie v Novém Boru bylo zjištěno,
že značka je nesprávná. Rozeběhla se administrativní mašinérie, kdy se snaží každý obci vyjít
vstříc, nicméně musí dodržet všechny postupy týkající se nového značení. Krajská správa
silnic LB kraje zadá vypracování projektové dokumentace dopravnímu inženýrovi, poté dojde
k povinným schvalovacím procesům, budou muset být dodrženy všechny správní lhůty, termín
se odhaduje na půl roku. Nenašly se žádné doklady, podle kterých se po kolaudaci skládky

dopravní značení instalovalo. Nemá je ani správa silnic, ani kraj. Partyzánština, která
se tenkrát odehrávala, neměla obdoby. Navíc se v dolní části obce dělí kraje, takže značení
tam bude řešit Ústecký kraj. A dnes? Celé skvadře, která tenkrát skládku povolila –
od územního odboru, po stavební, Libereckého kraje, CHKO České středohoří apod,.
„nemůžeme ani poděkovat“, protože ti lidé už tam dávnou nejsou. A dostavil se výsledek,
který jsme předpokládali – naše obec působnost skládky odnese s plnou parádou.

LIPOVÁ ALEJ NA ŠAJBĚ
Lipová alej na Šajbě, která lemuje cestu na Vyhlídku, má mezi sebou jednu lípu, která
je nádherná, roste doslova do nebes, ale je nebezpečná. Je dvojatá a tak vysoká, že při
dnešních povětrnostních podmínkách člověk nikdy neví, co se může stát. Její pád by ohrozil
nemovitosti i bezpečnost. Stejně tak vysoký modřín u obecního rybníka ve spodní části obce
a v neposlední řadě smrk v parčíku na Šajbě, který se také rozrostl až moc. Požádali jsme
CHKO o stanovisko ke kácení. Bylo konstatováno, že stromy jsou z hlediska zdraví v pořádku,
ale z hlediska bezpečnosti je nutné smrk a modřín pokácet a u lip provést bezpečnostní řezy.
Požádali jsme arboristy o cenovou nabídku na danou práci.

DOTACE
Obec podala žádosti o dotace na střechu školy, do dotačního titulu Ministerstva
pro místní rozvoj, žádost na opravu fotbalového zázemí, vybudování nového školního
hřiště s 3D tématikou, akustiku do CVaKu a opravu autobusových čekáren. Žádost
o dotaci na opravu střechy školy jsme podávali i na Ministerstvo financí. Obec
dostala dotaci jen na opravu čekáren a akustiku. Z důvodu vysokého počtu podaných
žádostí a nízkého počtu alokovaných finančních prostředků jsme neuspěli tak,
jak bychom si představovali. Je to škoda ☹
Ale nehážeme flintu do žita a zkoušíme to dál 

ZTRACENÝ PÁV
Že se zatoulá pejsek nebo se mu výjimečně podaří utéct, je celkem běžná záležitost. Obecní
úřad byl informován rekreanty v obci, že mají na zahradě páva. Usadil se u nich a nehodlal
se nikam vracet ani přemísťovat. Díky sociálním sítím, které jsou na tyto případy skvělé,
se podařilo najít majitele. Páv se doma ani neohřál a frnkl znovu. Kdybyste ho někde v obci
viděli, kontaktujte prosím obecní úřad. Je to rebel 

STAVEBNÍ ZÁKON
Poslanecká sněmovna těsnou většinou schválila nový stavební zákon.
Svaz měst a obcí s jeho schválením nesouhlasí. Stavební zákon je v poločase
1:0 pro developery. Svaz tvrdí, že se stavební řízení vyvádí ze společného
modelu veřejné správy a ze sklepů budou moci investoři do budoucna udělat
byty. Uvádí, že byla schválena nejhorší možná kombinace pozměňovacích návrhů.
Kombinace, která centralizuje státní správu a koncentruje moc v jejich rukou. Obec spadá
stavebním úřadem pod Kamenický Šenov a nezaznamenali jsme potíže. Naopak. Spolupráce
s Kamenickým Šenovem byla vždy bezproblémová. Tak uvidíme, jak to teď půjde vrchní státní
správě. Poslední slovo však ještě neřekl Senát. Pořád je co sledovat a tipovat, jak bude
rozhodnuto. Jen to stojí mraky energie, času a peněz, oproti tomu, že stavební zákon už dostál
mnoha změn, a když se všichni změnám přizpůsobíme, přijde vláda s dalším nápadem.
Doufejme, že cíl máme všichni stejný – zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Abychom tady
neměli experiment, který není odzkoušen, nebyla vypracována podrobná analýza a nejsou
známy personální, finanční a věcné dopady.

ODPADY
Téma odpadů je věčné. Pořád řešíme, ladíme detaily, sbíráme informace od sousedních obcí
a připravujeme podle nového zákona vše na to, abychom mohli od 1.1. 2022 jednak splnit
legislativu a jednak nastavit odpadový systém co nejvíce spravedlivý. Nikdy nic nelze nastavit
spravedlivě na 100%. A co je vlastně spravedlnost? Přesto se snažíme, aby byl nový systém
přijatelný pro co největší procento občanů. Jen pro zajímavost - naše
republika loni vytřídila více než 713 tisíc tun využitelných odpadů.
Z toho téměř 403 tisíc odpadů z obalů. Navzdory pandemii se množství
vytříděného odpadu zvýšilo o 20 tisíc tun. Každý obyvatel ČR vytřídil loni
v průměru téměř 67 kilogramů odpadu.

INSOLVENČNÍ ZÁKON A DLUHY
Značných změn by měla mít novela insolvenčního zákona. Ta slibuje oddlužení již po třech
letech. Tříletá lhůta je od roku 2019 vyhrazena jen pro ohrožené skupiny dlužníků (senioři,
invalidé, dluhy vzniklé před osmnáctým rokem věku) a pro ty dlužníky, kteří splácí více jak
60% z dlužné částky. Ostatní dlužníci se dnes mohou oddlužit po pěti letech při splacení
alespoň 30% dluhu. Poslanecká sněmovna schválila 16. dubna ve třetím čtení novelu
exekučního řádu s tzv. „milostivým létem“. Milostivé léto odpustí dlužníkům příslušenství
pohledávky u dluhů veřejnoprávních věřitelů, zaplatí-li dlužník svůj dluh do tří měsíců
od účinnosti zákona. Stát by měl hlavně myslet na to, že těmito kroky bere
z cizího. Spravuje peníze všech občanů. Určitá změna exekučního řádu je jistě
správná, protože nehorázné exekuční poplatky leckdy vystoupají
do astronomických rozměrů. Odpuštění dluhů v ojedinělých a velmi jasně
zdůvodněných případech třeba také ano, ale jinak? Jak k tomu přijdou ti, kteří
si své závazky řádně platí a také jim třeba vůbec nezbývají financí nazbyt?
Vážení spoluobčané,
minulý týden jsem nesla do tříděného odpadu u základní školy sklo a zhrozila jsem se.
Takový bordel, jaký byl u kontejnerů, to je super vizitka pro naši obec. Mnozí z vás namítnou
- to dělají chataři, ale nemůžeme vše dávat za vinu chatařům. Vím, o odpadech a jejich
třídění už toho bylo napsáno mnoho, ale mně to přesto nedá. Kolem školy vede cyklostezka,
takže pro naše občany je to vizitka, jak v obci žijeme. U svých domů máte taky takový
nepořádek? Nemáte, protože ho odvezete ke kontejnerům a je vám jedno jak to u nich
vypadá. V kontejneru na plasty jsou plechovky od nápojů, žluté pytle, které patří k silnici,
kde je 1x za 14dní odvezou. Před kontejnery jsou pytle se smíšeným odpadem, ty patří
do popelnice. Dále pytle s kartony a vše co vám doma překáží. Za pytle, které sváží
odpadová firma, obec platí nemalé peníze. Do kontejneru tyto pytle nepatří, tam je
vysypeme a můžeme použít znovu. Na objemný odpad je v bývalé sběrně velkoobjemový
kontejner. Tak co nám brání udržovat pořádek u tříděného odpadu?
Naše pohodlnost, lenivost nebo prostě lhostejnost k tomu, jak to u nich vypadá? Doma si
také udržujeme pořádek, tak proč ne u nich. A to není jen u školy, je to na všech místech,
kde nádoby jsou.
A kdo to uklidí, pan Dvořák nebo někdo z úřadu? Ale ti mají jinou práci a úklid u tříděného
odpadu není zrovna vábný. Zamysleme se nad tím, až poneseme odpad k nádobám na
třídění. Myslím si, že obec, paní starostka a zastupitelstvo dělají vše proto, aby naše obec
byla hezká a dobře se nám tu žilo.
Děkuji všem, kteří článek dočetli až sem, přeji hezký zbytek prázdnin a dovolenou.
Lenka Vašáková (Půlkrabová)
obyvatelka obce

Příměstský tábor 2021
Letošní příměstský tábor v Centru pro vzdělávání a kulturu v Novém Oldřichově, byl v duchu
indiánů a jejich života. Tábora se zúčastnilo 11 dětí z Nového Oldřichova, Kamenického
Šenova a České Lípy.
Děti byly rozděleny do dvou kmenů – vyráběly totemy, čelenky, odlévaly stopy lesní zvěře.
Na výlet malí indiáni vyrazili autobusem do České Kamenice, odkud se vrátili pěšky přes
Kamenický hrad a Kamenický Šenov a také se tradičně vydali na koloběžkách do České Lípy
po Cyklostezce Varhany.
Těšíme se na příští rok …

DROBEK Z KNIHOVNY
Osobností naší obce v polovině 19. století byl AUGUST HEGENBARTH. Roku 1855 na světové výstavě
v Paříži uspěl se svými vázami a poháry se žlutou a červenou lazurou, například pohár s rytinami dětí
při vinobraní, a získal vysoké ocenění za výrobek „Přistání Kolumbovo“. Měl rafinerii skla se 130
většinou domácími zaměstnanci.
Další mistři sklářského řemesla v této době byli synové Ignaze Fritsche - JOSEF A WILHELM. Krize
způsobila, že se Josef vystěhoval do Ameriky a zemřel v New Yorku a jeho bratr Wilhelm strávil
velkou část svého života v Anglii.
Neotřelé výrobky, využívající pasířské práce s kovem v kombinaci se sklem, nabízel FRANZ WAGNER.
Založil firmu, která měla zakrátko 70 zaměstnanců. Sídlila hned u silnice do Kamenického Šenova,
dnes č.p. 105 a 120. Získal mnohé ceny na světových výstavách. Jeho syn ERNST vedl firmu až do roku
1944.
Z naší krásné knihy KDYSI MISTROVICE, DNES NOVÝ OLDŘICHOV
pro Vás vybrala knihovnice Irena Pokorná

Na facebookové stránce naší knihovny „Knihovna Nový Oldřichov“
si můžete poslechnout Prázdninová čtení 

SBĚROVÝ DEN
Dne 2. října 2021 v sobotu proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu.

Nebezpečné odpady – AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev
a oleje, vyjeté oleje apod.
Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače,
monitory, elektronické nářadí, hračky apod.

Výše uvedený odpad předejte OSOBNĚ přímo na místě BEZPLATNĚ
pracovníkům firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Přijedou do Vaší obce se speciální svozovou technikou.

MÍSTO A ČAS PŘISTAVENÍ SBĚROVÉHO VOZU:
Nový Oldřichov

U sběrny odpadů

8 00 – 9 00 hod.

KULTURNÍ KALENDÁŘ V OBCI
Datum
6.8.2021
19.8.2021
28.8.2021
5.9.2021

Název akce
Mistrovická letní kinokavárna
Šarlatán
Letní prázdninové pohádkování
„Kde je ten Ježek?“
Slavnosti piva – II. ročník
Loučení s létem „Indiánské a
kovbojské babí léto“

INZERCE:

Pořadatel
Centrum pro
vzdělávání a kulturu
Centrum pro
vzdělávání a kulturu
WINAM s.r.o.
Centrum pro
vzdělávání a kulturu
HRAjeto Nový Bor
Centrum pro
vzdělávání a kulturu

V měsíci SRPNU významná jubilea slaví:
Frýdková Jaroslava
Jonáš František
Hampejsová Eva
Prchal Petr
Kotyzová Věra

70 let
70 let
75 let
81 let
84 let

Srdečně blahopřejeme

Kontaktní údaje obecního úřadu
telefon: 487 767 220

mobil - starostka obce:
724 181 525
mobil – místostarostka obce: 736 753 752
mobil – administrativa obce: 730 145 208

www stránky: www.obecnovyoldrichov.cz

e-mail: uradoldrichov@seznam.cz

ID datové schránky: kgfaudp
bankovní spojení: 0903288359/0800 ČS, a.s. Česká Lípa
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