NAŠE
VESNICE

» LEDEN 2020«

Usnesení z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 9. prosince 2019.
přítomno: 7 členů ZO
omluveno: Nešlehová Lenka
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
ověřovatelé zápisu: p. Šíma, p. Edelmann

3 občané
zapsala: Adéla Kindermannová

Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1.
ZO schvaluje program.
7:0:0
2.
Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3.
ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2020, který byl dle zákona o 7:0:0
obcích zveřejněn, příjmy činí 10 329 001,- Kč, výdaje činí 10 329 001,- Kč.
Závazné ukazatele ZŠ a MŠ Nový Oldřichov byly pro rok 2020 stanoveny ve
výši 573 500,- Kč. Závazné ukazatele Centra pro vzdělávání a kulturu byly
stanoveny pro rok 2020 ve výši 1 000 000,- Kč.
4.
ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 5/2019, kdy příjmy se navyšují o 7:0:0
částku 1 271 452,12,- Kč a výdaje se navyšují o částku 1 271 452,12,- Kč.
5.
ZO bere na vědomí složení inventarizačních komisí pro inventarizaci obecního
majetku:
Obecní úřad – p.Kindermannová, p.Burdová, p.Riantová
Hasičská zbrojnice – p.Šíma, p.Edelmann, p.Burdová
Centrum pro vzdělávání a kulturu – p.Nešlehová, p.Sedláček, p.Kindermannová
ZŠ a MŠ – p.Pícha, p.Riantová, p. Šíma, p.Sedláček
Místní hospodářství – p.Pícha, p.Edelmann, p.Sedláček
6.
ZO schvaluje provedení rozpočtového opatření v případě zapojení účelově 7:0:0
přidělených prostředků z jiných rozpočtů v období od prosincového zasedání
ZO do 31.12.2019 starostkou obce, kdy starostka obce bude v případě
provedení rozpočtového opatření informovat ZO na nejbližším zasedání.
7.
ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních 7:0:0
služeb Svazku obcí Novoborska na rok 2020 dle předloženého návrhu
8.
V souladu s § 76 zákona č.128/2000 Sb., ZO schvaluje mimořádnou odměnu 6:0:1
starostce obce Bc.Marcele Novotné za rok 2019 ve výši 40 000,- Kč hrubého.
Odměna se poskytuje za mimořádný rozsah vedení výkonu investičních akcí,
získání dotací, které navyšují daný rozpočet obce, okamžité zabezpečení
havarijního stavu komína na budově Centra pro vzdělávání a kulturu. Dále ZO
konstatuje, že poslední mimořádná odměna byla starostce obce udělena v roce
2013.
9.
Vzhledem k podané výpovědi účetní, ZO schvaluje nabídku firmy KODAP CL 7:0:0
s.r.o. Česká Lípa, na dodávku služeb – vedení účetnictví, mzdové agendy,
majetkové agendy a výkaznictví obce Nový Oldřichov a to od 1.1.2020
10. ZO schvaluje Darovací smlouvu se Severočeskou vodárenskou společností, 7:0:0
a.s., se sídlem v Teplicích na podporu realizace domovních čistíren odpadních
vod pro rok 2019 ve výši 480 000,- Kč.
11. ZO schvaluje rozpočtové opatření ZŠ a MŠ Nový Oldřichov č. 2/2019 kdy se 7:0:0
příjmy navyšují o 1 016 755,722,- Kč a výdaje se navyšují o 1 016 755,722,Kč.
12. ZO schvaluje finanční dar od firmy Martin Šrůt bussines Trade and Production, 6:0:1

13.
14.
15.

Nový Bor ve výši 5 000,- Kč pro ZŠ a MŠ Nový Oldřichov a to na základě
darovací smlouvy. Dar bude použit na aktivity školy.
ZO schvaluje nabídku firmy Jan Josiek, Liberec, dle předložené cenové 7:0:0
nabídky Florian – Komíny, na opravu komína na obecním úřadě.
Diskuze s občany na téma advent, osvětlení vánočního stromu, odpady.
ZO schvaluje usnesení
7:0:0

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce se bude konat ve středu 22. ledna 2020
od 18,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Změna termínu a času
vyhrazena. Případné změny budou zveřejněny na úřední desce OÚ a na
plakátovacích plochách.

SLOVO STAROSTKY …
Vážení občané,
máme tady rok 2020. Rok kovové Krysy podle čínského znamení. A ta
proklamuje, že se bude jednat o rok změn, a to ve všech oblastech, na
které pomyslíme. Pokud se však budeme snažit, půjde o změny jenom
pozitivní. Takže se máme na co těšit. Anebo se budeme muset hodně
snažit, abychom se měli na co těšit. Na počátku nového roku si někdo dává předsevzetí, co by
chtěl změnit, jiný zase zoufá nad uplynulým rokem, který pro něj byl třeba fajn a nerad se
s ním loučí, někdo si zase říká, ať už ten starý rok skončí a jsme v tom novém. V každém
případě se díky neúprosnosti času všichni ocitáme v roce, jehož číslo má dvě dvojky. Jsme ve
21. století dvacátých let. Celkem podrobně jste pravidelně informováni o dění v naší obci,
není tedy potřeba vypisovat všechny události, akce, investice, novoty, které naše obec zažila
minulý rok. Kráčíme stále vpřed a snažíme se pořád věci zlepšovat, i když ne pokaždé to jde
tak, jak bychom si přáli. Takže jen krátce - ustáli jsme padající komín na budově CVaKu,
nevyletěli jsme do povětří, když bylo zjištěno, že plynové topení na obecním úřadě je od
samého počátku nainstalováno špatně, ale revize byly v pořádku, zvládli jsme právní
„tahanice“ ohledně opravy střechy školy, máme další část nově opravených komunikací,
proplatili jsme z rozpočtu obce vybudované čistírny odpadních vod, na které jsme získali půl
miliónovou dotaci, dokončili jsme závěrečné vyúčtování projektu hasičských aut, setřeli jsme
slzy nad zničeným fotbalovým hřištěm od divokých prasat a navrhli řešení a mezitím se i
bavili na akcích, které pořádali - CVaK, obec, hasiči, fotbalisté, zahrádkáři, Unie rodičů a
přátel školy, základní a mateřská škola. Akcí bylo během celého roku mnoho a stály také
mnoho úsilí, dobrovolné práce a příprav. Dovolte mi velmi poděkovat všem těm, kteří svým
časem a aktivitami přispívají ke kulturnímu a společenskému životu v naší obci. Bez vás by to
nešlo!
Nový rok jsme přivítali ohňostrojem na fotbalovém hřišti a poté plamennou diskusí, kdy jedno
téma střídalo druhé a musím říct, že smíchu bylo tolik, že bychom ho mohli rozdávat. Říká se,
že jak na nový rok, tak po celý rok. A pokud by se toto rčení potvrdilo, bylo by to moc fajn.
Do nového roku 2020 Vám, milí občané, přeji hodně štěstí, zdraví, pohody, laskavosti,
radosti, smíchu. V mezilidských a partnerských vztazích pak hodně uvážlivosti v rozhodnutích,
která jsou leckdy nelehká. Pak také trpělivost, pokoru, slušnost, ať máte kolem sebe milé a
příjemné lidi.

VZPOMÍNKA NA ADVENTNÍ ČAS A ZAČÁTEK ROKU
Níže vám přinášíme pár fotografií z adventního času v roce 2019 a začátek roku 2020.
Rozsvícení vánočního stromečku, přílet anděla, adventní stezka, vánoční program dětí ze ZŠ a
MŠ, krásný tradiční adventní věnec od paní Hnídkové, který zdobil obecní úřad, návštěva
čerta a Mikuláše ve škole, na posezení se zahrádkáři, adventní koncert v kostele Povýšení sv.
Kříže, přivítání nového roku 2020.

PLES OBCE
Ples obce se bude konat v sobotu 25. ledna od 20.00 hod. K tanci a poslechu
nám bude hrát skupina U-style, se svým programem vystoupí Ledovky ZŠ Jižní,
Česká Lípa – CHEERLEADERS a agentura Festive se představí se svým
vystoupením OŽIVLÝCH SOCH. Vstupenky budou slosovatelné a jsou pro vás
připraveny hodnotné ceny.
Ještě je k dispozici pár vstupenek, tak neváhejte a přijďte si je zakoupit na
obecní úřad.

BESEDA SE ŽÁKY 3. ROČNÍKU NAŠÍ ŠKOLY
4. prosince navštívili obecní úřad žáci naší základní školy, kteří chodí to třetího ročníku. Byli
velmi zvídavé a jejich otázky kolem chodu obce a obecního úřadu byly zajímavé a inspirující.
Každý z nich si napsal, co by chtěl v obci zlepšit, co se mu nelíbí a na co by se mělo vedení
obce zaměřit. Celkem všichni se shodli na tom, že chtějí mít kolem sebe hezké prostředí,
uklizeno v lese, nelíbí se jim vyhazování odpadků mimo koše. A přinesli spoustu inspirace.
„Třeba mít v obci dvě školy, aby ti, co bydlí ve spodní části obce, to do ní neměli tak daleko,
vybudovat letiště, aby nechodili čerti, ale jen Mikuláš 😊
A taky, aby žil CVaK, obecní úřad, kostel, park, krám,
pošta, Jitřenka, škola“. Jejich návštěva byla moc milá a
příjemná. Jejich způsob vyjadřování velmi kultivovaný a
jejich zájem o hezké žití v obci může jít příkladem nám
všem.
Za návštěvu děkuji a těším se na příští rok.

INFORMACE MÍSTNÍM CHOVATELŮM
Máte psa? Nemáte? Škoda! Buďte ale ve střehu! V naší obci máme zloděje králíků. Pohybuje
se v noci, k ránu. Místo má dobře zmapované. Zajímají ho hlavně králíci vykrmení a
připravení ke kuchyňskému zpracování. Zloděj vás ve chvilce připraví o chutný oběd, o který
pečujete skoro 3/4 roku.
V noci při dlouhém čekání na správnou příležitost - zloděje přepadne velká potřeba. Na
místě nechává svoji zdařilou velkou stopu ... stopu
bez toaletního papíru ... ostatní stopy si odnáší domů na
spodním prádle ... a domů si odnáší i ukradeného králíka.
Doporučení: volejte policii.

INFORMACE K ČIPOVÁNÍ PSŮ
Čipování psů podle nového zákona: ceny a pokuty
Už jste o tom pravděpodobně slyšeli. Od 1. ledna 2020 musí být každý
pes na území naší republiky označen mikročipem. Pokud by se tak
nestalo, hrozí majiteli poměrně vysoká pokuta. V souvislosti s tím vás
možná napadá řada otázek. Kolik „čipování psů“ stojí? A jak vysoká pokuta vám hrozí?

Kolik zaplatíte za označení psa mikročipem?
Cena označení psa mikročipem není jednotná, ale může se i výrazně lišit. Skládá se totiž
z ceny čipu a částky za aplikaci. Jak se dočtete na webu Státní veterinární správy, pořizovací
cena čipu je 120-450 Kč. Výši částky za aplikaci si ovšem stanovuje každý veterinární lékař
sám.

Jak „čipování“ probíhá?
I o průběhu označení vašeho mazlíčka jsme se na webu Státní veterinární správy informovali.
Čipování psů je úkonem, který se provádí jen jednou. Čip je do podkoží zvířete zaveden
pomocí jehly. Celý proces připomíná aplikaci injekce.

Jak vysoká pokuta vám hrozí, pokud nebude pes „očipovaný“?
A co vám hrozí v případě, že svého mazlíčka „neočipujete“? Jak asi tušíte – pokuta. A
poměrně tučná! Může totiž dosahovat až výše 20 000 Kč, a to už je opravdu znatelná částka!

Co byste ještě měli vědět?
Na závěr pro vás máme několik podstatných informací, které byste v souvislosti
s označováním měli vědět:







Novela zákona se vztahuje pouze na psy. Čipování koček není nutné – pokud tedy
například necestujete do zahraničí.
A jak je to se štěňaty? Ty musejí být označeny nejpozději v době prvního očkování,
tedy zhruba v 6 měsících věku.
Má váš pes čitelné tetování, které získal nejpozději 2. července roku 2011? Pak být
označen mikročipem nemusí!
Bez označení není platné očkování proti vzteklině.
Číslo čipu bude uváděno v očkovacím průkazu.
Konec roku se neúprosně blíží, a pokud váš pes ještě není označen mikročipem, je
načase tak učinit. Cena úkonu se může i výrazně lišit, doporučujeme proto se vždy
informovat přímo u daného veterinárního lékaře. Ačkoli vás bude čekat investice
v řádech stokorun, splníte to, co vyžaduje zákon – a vyhnete se pokutě!

VYZVEDÁVÁNÍ ZNÁMEK
Po zaplacení poplatku za odpady v hotovosti obdrží občan známku na
popelnice ihned oproti platbě. Při platbě na účet je však nutné si známku
vyzvednout na obecním úřadě v úředních dnech, případně po předchozí
telefonické domluvě v jiný den. Známky nebudou rozváženy do schránek
občanům, jako tomu bylo doposud. Při odlišných termínech příchozích plateb
je nemožné, aby se všechny známky rozvezly naráz a nebylo nutné opakovaně
rozvoz zajišťovat. Děkujeme za pochopení.

Informační měsíčník „Naše vesnice“
Informujeme, že se od 1.1.2020 zvyšuje platba z 5,- Kč na 8,- Kč za 1 ks vydání. Měsíčník je od
prosince 2019 tištěn barevně.

DROBEK Z KNIHOVNY
K 1. lednu 1836 bylo dekretem nejvyššího purkrabího Království
českého hraběte Karla Chotka nařízeno založení obecních kronik.
V Mistrovicích se tohoto úkolu ujal v roce 1838 kněz řádu maltézských
rytířů JOHANN ALEX. KLAUDIS, kooperátor fary ve Volfarticích a
katecheta mistrovické školy, pozdější převor komendy řádu
maltézských rytířů v Horní Libchavě.
V úvodu obecní kroniky použil Johann Klaudis tehdy ještě existující
obecní, soudní a pozemkovou knihu z roku 1560, která byla
v majetku rodiny VOGEL v č.p. 91 v Mistrovicích. ANTON IGNÁZ
VOGEL byl mistrovickým rychtářem.
Z naší krásné knihy KDYSI MISTROVICE, DNES NOVÝ OLDŘICHOV pro vás vybrala
Irena Pokorná, knihovnice

KULTURNÍ KALENDÁŘ V OBCI
Datum
25.1.2020

Název akce
Ples obce

Pořadatel
obec Nový Oldřichov

8.2.2020

Posezení se seniory

ČZS

21.3. 2020

Ples Unie rodičů a přátel školy

Unie rodičů a přátel
školy

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem za krásné dárky k mým kulatým
narozeninám. Hlavně velký dík patří členkám SPOZ paní Iserové a Edelmannové za
milou návštěvu a dárek.
Děkuji Jaroslava Veitsová
Tímto bych chtěla poděkovat členkám SPOZU za dárky a milou návštěvu k výročí
mých narozenin.
Děkuji Jana Spilková
Chtěli bychom touto cestou vyjádřit velikánskou chválu a poděkování obecnímu úřadu
a všem, kteří nám tak nádherně vyzdobili vánoční stromeček. Né, že by jiné roky nebyl
pěkný, ale tentokrát se vám to obzvláště povedlo. Stromeček je opravdu překrásný,
široko daleko nemají takový. Máme být opravdu na co pyšní.
Děkujeme a přejeme všechno nejlepší do nového roku.
za celou rodinu - Stupkovi

Výlet do vánoční Prahy – postřehy našich žáků
Kuba Koník, 5. ročník:
Na začátek musím říci, že na tento výlet jsme si přispívali jen 100 korun, zbytek byl brán
z výtěžku jarmarku při stém výročí školy.
Cesta do Prahy uběhla docela rychle, jeli jsme asi dvě hodiny. Vystupovali jsme u Čechova
mostu, když jsme přešli most, tak jsme došli až na Staroměstské náměstí. Na samotných
trzích jsme se rozdělili do skupinek a řekli jsme si, že se sejdeme v půl jedné u anděla. Naše
skupinka šla k orloji, kde jsme viděli, jak odbíjí a pracuje. Pak jsme prošli trhy, které byly
opravdu hezké. Koupil jsem si mini palačinky, které byly moc dobré.

Potom nám paní ředitelka vyprávěla o budovách a různých událostech, které byly na
Staroměstském náměstí. Právě v tuhle chvíli bylo půl jedné a byli jsme jen kousek od anděla,
tak jsme k němu došli. Když jsme se sešli všichni z autobusu, tak jsme šli na Karlův most,
který byl velmi zajímavý, já jsem na něm byl potřetí. Pak jsme šli chvíli Nerudovou ulicí a vyšli
jsme po Zámeckých schodech. Nahoře u hradu jsme se najedli a šli jsme na Pražský hrad a
chrám sv. Víta. Samotný chrám sv. Víta mě velmi zaujal. Dále jsme šli k autobusu, po mostě
nad Jelením příkopem. Cesta domů utekla rychle.
Simona Motzová, 5. ročník:
Všichni jsme ráno v osm hodin nastoupili do
autobusu, jeli jsme do Prahy a s námi i někteří
rodiče. Cesta do Prahy trvala asi dvě hodiny,
vystupovali jsme u Čechova mostu. Potom
jsme šli na Vánoční trhy na Staroměstské
náměstí. Tam jsme se rozdělili na skupinky a
každá skupina si šla něco na trhy koupit. Bylo
tam hodně stánků, nejvíce se tam prodávali
slamění nebo pletení andílci, sladké bonbóny,
halušky, svařák, trdelník, mini palačinky,
grilovaný sýr, opečená brambora na špejli.
Také tam byl velký vánoční stromeček, kočár
s koňmi, socha Jana Husa, historická auta a
viděli jsme odbíjet orloj.
V půl jedné jsme měli sraz u velkého anděla,
pak jsme šli přes Karlův most, tam jsme viděli
žebráky se psy, na Zámeckých schodech hrála
paní na kytaru. Na Karlově mostě jsme viděli i
kapelu, která hrála na basu, trumpetu a
klarinet. Na Karlově mostě jsme potkali hodně
soch a bylo tam hodně turistů.
Potom jsme šli k Zámeckým schodům a všechny schody jsme vyšli, na jejich konci jsme se
najedli a nasvačili a pak jsme se podívali na Pražský hrad (Hradčany), ale ještě před tím jsme
prošli vstupní prohlídkou, jestli někde nemáme pistol nebo bombu. Také jsme si fotili chrám
sv. Víta.
Za výlet jsme zaplatili jenom 100 korun, protože jsme v září dělali jarmark a co jsme utržili,
tak to jsme si přidali na autobus.
Pepa Kühn, 3. ročník:
V pondělí jsme jeli do Prahy. Šli jsme na Staroměstské náměstí, tam byly Vánoční trhy. A tam
jsme si mohli koupit každý, co chceme. Viděli jsme vánoční strom, betlém a orloj. Mohli
s námi jet i rodiče. Šli jsme po Karlovu mostu, na mostu byli umělci a žebráci, pod mostem
tekla řeka Vltava, na ní byla šlapadla a lodě.
Prošli jsme pod Mosteckou bránou a došli jsme až k Pražskému hradu. K němu jsme vyšli
schody, těch schodů bylo 203. Na hradě jsme se mohli nasvačit, viděli jsme z vyhlídky až na
Národní divadlo. Viděli jsme i hradní stráže a než jsme do hradu vešli, tak každý musel projít
detektorem na zbraně.

Klárka Doležalová, 3. ročník:
V Praze jsme byli na Vánočních trzích. Poté jsme měli rozchod, my jsme šli s paní učitelkou
Sandrou do Hemley´s.
Poté jsme šli na Karlův most, nad Karlovým mostem létali racci. Poté jsme šli po zámeckých
schodech na nádvoří Pražského hradu.
Na trzích bylo hodně jídla a pití, byly tam ozdoby na stromeček, trdelník, maso, trička a
šperky. Jezdili tam koně a byl tam obrovský, nádherný vánoční strom. Bylo to moc super.

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Jsou biokrby bezpečné?
V posledních letech se na trhu rozšířila nabídka moderní bytové dekorace - krbů na
biopalivo („biokrbů“). Jejich většímu prodeji a užívání zprvu bránila vyšší cena, ale
toto již dnes neplatí. Biokrby vyráběné různými výrobci jsou dodávány i mnoha
internetovými obchody, kdy jde často o dovoz ze zahraničí.
Hlavními výhodami biokrbů jsou možnost instalace do míst, kde nelze instalovat
tradiční krb, kde není kouřovod a jejich finančně nenáročný provoz. Biokrby jsou
vhodné pro interiéry, terasy i venkovní prostory. Mohou být umístěny jako dekorace
na stole, je možné je zavěsit na stěnu, vestavět nebo nechat volně stojící v prostoru.
Neznečišťují místnosti kouřem a sazemi. Reklamy uvádějí jednoduchou instalaci a
dále pak již bezpečný a bezproblémový provoz. Jenže je vše tak bezproblémové a
bezpečné, jak to vypadá na první pohled? Praxe ukazuje, že tento typ krbu lze
většinou bezpečně provozovat za předpokladu, že uživatel dodrží návod k použití.
Kromě nutnosti větrat prostory kde jsou biokrby užívány, vzhledem ke spotřebě
vzdušného kyslíku a vývoji oxidu uhličitého, se uživatel může setkat také s
nebezpečím vzniku požáru, který může zničit nejen majetek, ale i ohrozit lidské
životy.
Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu:
 Vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.
 Vyžadujte od prodejce podrobný návod k použití v českém jazyce.
 Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr od hořlavých látek po stranách a
především nad biokrbem.
 Nikdy nedolívejte biopalivo, pokud v krbu stále hoří, hrozí riziko vzniku
požáru.
 Biopalivo doplňujte do zhašeného a vychladlého biokrbu (minimálně po 15
minutách od uhašení), aby nedošlo k popálení.
 Používejte pouze originální palivo pro biokrby – bioethanol (kapalina, gel)
určené pro spalování v biokrbech. Kvalitní bioethanol pro biokrby obsahuje cca
96% ethanolu.
 Obal obsahující nebezpečnou směs (palivo pro biokrby) musí být opatřen
informacemi v českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly.
Byla zjištěna skutečnost, že v ČR není certifikace této „dekorace“ povinná. Nejsou
tak dány konstrukční standardy (normy), které by měly stanovit bezpečnostní minima.
Jen někteří renomovaní zahraniční výrobci mají krby certifikovány (v rámci ČR byla
zjištěna jediná společnost provádějící certifikaci TÜV SÜD Group). Dále pak byl u
některých krbů renomovaných výrobců uváděn odkaz na certifikaci v zahraničí (např.:
Švédsko, certifikační organizace SITAC).
Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že provoz
biokrbu skrývá reálná nebezpečí ohrožení materiálních hodnot a zdraví jejich
uživatelů. Scházející legislativa pro tyto krby umožňuje prodej a provozování
zařízení, které nemají bezpečnostní prvky a nejsou dány standardy pro specifikování
rizik uváděných v návodech.
Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban
oddělení prevence
HZS Libereckého kraje

V měsíci lednu významná jubilea slaví:
Vintrová Jarmila
Scholzeová Dagmar
Scholze Herbert
Pavelková Miluška

70 let
83 let
83 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
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