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» LISTOPAD 2021«

Usnesení z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 25. října 2021
přítomno: 6 členů ZO
omluveni: Pícha Tomáš
neomluveni: Nešlehová Lenka
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Adéla Kindermannová
ověřovatelé zápisu: Šíma Štěpán, Edelmann Pavel

Průběh jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

9 občanů

hlasování - pro:proti:zdržel se

ZO schvaluje program.
Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o výprose s TJ Jiskra Nový Oldřichov od
1.1.2022 na dobu 5 let.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2021 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Nový Oldřichov.
ZO souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti
k projednávání přestupků podle §105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
ZO schvaluje Dodatek č.1 Veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přenesené
působnosti č. A01-10808/2012
ZO bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ a MŠ Nový Oldřichov 2020/2021.
ZO souhlasí s finančním příspěvkem útulku BONA – Kozly u České Lípy
v částce 5 000,- Kč.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření obce č. 4/2021, kdy se příjmy navyšují
o částku 1 234 452,29,- Kč a výdaje o částku 254 907,- Kč.
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní
rozvoj, Podpory obnovy a rozvoje venkova pro rok 2022 v následujícím znění:
a) schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 80% z celkových uznatelných
nákladů z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova pro dotační titul „117D8210B Podpora obnovy sportovní
infrastruktury“ na akci „Multifunkční víceúčelové hřiště – Nový
Oldřichov“
b) schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 80% z celkových uznatelných
nákladů z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova pro dotační titul „117D8210A Podpora obnovy místních
komunikací“ na akci „Oprava komunikace “
ZO schvaluje Smlouvu o dílo na zimní údržbu obce pro rok 2022 s p. Josefem
Kühnem za cenu 600Kč/hod.
Diskuse s občany na téma odpady, plánované akce a opatření s nimi spojená, TJ
Jiskra Nový Oldřichov, volby do zastupitelstev obcí 2022.
ZO schvaluje usnesení.
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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 občané,
tak máme za sebou volby do Parlamentu České republiky, které byly velkým očekáváním.
Osobně si myslím, že každé volby jsou důležité a je jedno, jestli se jedná o Parlament ČR,
obec, kraj, prezidenta apod. Prostě máme demokracii, právo volit, tak jsou všechny volby
důležité. Poděkování patří volební komisi, která zvládla administraci voleb a vládních
nařízení ohledně koronaviru bezchybně. Pro mne je jednoznačným vítězem Hnutí ANO, v čele
s Andrejem Babišem. Toto hnutí dokázalo učinit výsledek, který nedokázalo ani jedno
politické hnutí nebo politická strana, která by kandidovala ve volbách samostatně. Vypadá to,
že i když Hnutí ANO zvítězilo, míří do opozice. Spojení s ostatními koalicemi přinese většinu
mandátů v parlamentu a vládnout bude pětikoalice – ODS, TOP 09, KDU-ČSL, PIRÁTI
a STAN. Že to nebudou mít jednoduché, je už teď jasné. Pandemie koronaviru ochromila
téměř vše. Počínaje ekonomikou, ohromnou inflací, zastavením velkých automobilových firem
kvůli nedostatku dílů, zvyšováním cen elektřiny, plynu a konče náladou ve společnosti,
mezilidskými vztahy a pesimismem, který kolem sebe vnímáme. Volební zákon připouští
už před volbami spojení jednotlivých stran, tak nemá smysl dneska diskutovat o tom, že se
jedná o podvod. Nejedná. Náš volební zákon má určitá pravidla a ta byla dodržena. V každém
případě mne osobně velmi překvapilo, s jakou převahou Hnutí ANO v jednotlivých obcích
zvítězilo. Města zase naopak prokázala, že si tam lidé přejí změnu. Zamýšlím se nad tím, čím
si Andrej Babiš zajistil tak velkou popularitu. Častokrát jsem slýchala, že čím větší boj proti
němu bude, tím více lidí ho bude volit, protože Andrej je prostě nejlepší a nemůže za to, z čeho
je obviňován. Zvláštní. Jsem přesvědčená, že starostovi na obci by nebyla odpuštěna ani
setina z toho, z čeho je obviňován Andrej a občané by ho skrze své zastupitelstvo odvolali.
Jsou to zajímavé příměry a poměry smýšlení voličů.
Domluvím se s každým příznivcem toho či onoho politického smýšlení. Nikomu nevnucuji svůj
názor, ten je můj, stejně tak jako ho má každý z nás. Takže mi je celkem jedno, kdo koho volil.
Jen je zajímavé sledovat průřez názorů a důvodů ke své volbě. V žádném případě nesouhlasím
s tím, co se dnes děje na politické scéně kolem pana prezidenta. V prezidentských volbách
jsem ho nevolila. Je to ale člověk a mám ohromnou úctu k lidskému životu. Veletoče kolem
jeho zdraví a jeho „opatrovatelů z Hradu“ jsou něco neskutečného. Pan prezident sáhl vedle,
když se obklopil takovými darebáky. Většina z nás mu přeje hodně zdraví a zlepšení jeho
zdravotního stavu, bez ohledu na typ diagnózy. Ta mi je celkem ukradená, i když ji podvědomě
tušíme. Zároveň mu přeji, aby se zdravotně zlepšil a odešel do důchodu odpočívat.
S nenávistnými komentáři naprosto nesouhlasím, stejně tak jako s Ovčáčkovými prosbami,
abychom se modlili a četli jeho žalmy. Mluvčí prezidenta by měl jednat a konat úplně jinak.
Přeji naší republice co nejrychlejší stabilizaci vlády, konec koronaviru a hodně štěstí
v následujících letech, protože jednoduché to mít určitě nebude. Ona ani my.
Zároveň si dovolím navázat na volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat příští rok
na podzim. Předpokládá se, že budou přibližně ve stejnou dobu, tedy v říjnu. Známé přísloví
praví, třikrát a dost. Možná na něm něco je. Podle toho už dvě volební období přesluhuji.
S nadsázkou myšleno. Rozhodla jsem se, že ve volbách v roce 2022 do zastupitelstva obce
nebudu kandidovat. Pokládám za důležité a správné oznámit toto rozhodnutí již teď, téměř rok
před volbami. Kandidátní listiny se budou uzavírat v červenci 2022. Je tedy potřeba, aby se
případní zájemci o kandidaturu začali na volby připravovat. Není mi jedno, kdo bude mít
v rukou na další období naši krásnou obec a také věřím, že občané naší obce si do svého čela
zvolí někoho, komu půjde o její blaho, rozvoj a také především o to, aby se zde lidem dobře
a spokojeně žilo. Zároveň bych ráda z celého srdce poděkovala za ohromnou podporu, které
se mi v každých volbách dostalo. Nikdy to pro mě nebyla samozřejmost, nikdy jsem si
nemyslela, že mám hlasy jasné a potěšil mě každý. Kandidovat za sebou pět volebních období
a získat ve volbách nejvyšší počet hlasů je pro mě celoživotní úspěch. Ještě jednou Vám
nesmírně děkuji. Zároveň věřím, že pochopíte můj důvod již nekandidovat. Ten ohromný
mandát, který jsem od Vás za ty roky minulé získala, dlužím nyní své rodině. Mám před sebou

ještě rok práce, kdy dostojím všem povinnostem, které mi funkce ukládá, a samozřejmě jsem
připravena poradit, pokud o to budou mít případní zájemci na funkci zájem.
Přeji Vám klidný a krásný podzim, plný barev, čerstvého vzduchu, procházek a pohody.
Marcela Novotná
starostka obce

ODPADY
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání schválilo Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci a Obecně závaznou vyhlášku č. 2/202, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Nový
Oldřichov.
Údaje k odvozu odpadů:
- odvoz odpadů bude účtován na litry (k vydání budou možné popelnice 120l a 240l)
- poplatek za 1l = 0,55 Kč
- svoz odpadů bude týdenní, den svozu bude ponechán - čtvrtek
- na popelnici bude nalepen čip, o instalaci čipu vás budeme informovat
- svoz tříděných odpadů bude zachován (pytlový sběr, stávající místa s kontejnery
na tříděný sběr zůstávají, termín pytlového svozu bude zachován - každé liché úterý)
- pokud bude popelnice při týdenním svozu před nemovitostí, bude načipována
a vyvezena, je NUTNÉ ji po svozu odstranit za plot, na svůj pozemek tak, aby nebyla
v trase svozu
- poplatky se budou hradit zpětně, a to v roce 2023, nejpozději do března daného roku,
na základě výpisu ze seznamu, který bude mít obec od firmy AVE k dispozici
Požádali jsme vás o připomínky ke změně systému svozu odpadů. Níže je přinášíme
s odpovědí:
„Lidé budou šetřit, a aby si ušetřili počty svozů, budou odpad pálit v kamnech.“
Pokud k tomuto bude docházet, věc bude řešit odbor životního prostředí v České Lípě
v rámci přestupku. Předtím bude nutné zavolat policii, která sepíše protokol
o nepovoleném pálení a věc bude na přestupkové oddělení postoupena.
„Jak si mají rekreanti zajistit uklizení popelnice po vývozu, když odjíždí do svého
trvalého bydliště a popelnici nechávají k vývozu před nemovitostí?“
Požádají souseda, aby jim popelnici uklidil.
„Proč jste nenechali paušální poplatek na osobu?“
Poplatek na osobu by se zvýšil na částku min. 1. 000,- Kč/osoba vzhledem k nákladům,
které obec má, a to vzhledem ke změně zákona, který je platný od 1.1. 2022. Změnou
systému si každý sám může určit, jak bude třídit, kolik bude mít komunálního odpadu
a sám si může odpady regulovat. „Co za komunální odpad vyprodukuji, to si
zaplatím“.
„Bude obec na odpady přesto doplácet?“
Ano, bude. Náklady na odvoz komunálního, tříděného, velkoobjemového,
nebezpečného, biologického odpadu bude obec i nadále doplácet.
„Může podnikající fyzická či právnická osoba uzavřít s obcí smlouvu o odpadech?“

Pro rok 2022 nemůže. Obec není schopna rozpočítat náklady tak, aby mohla pro rok
2022 s podnikateli uzavřít smlouvu. Pro rok 2023 až bude mít údaje, to třeba bude
možné. Podnikatelé si tedy musí uzavřít smlouvu s jakoukoliv svozovou společností
dle svého uvážení.
„ Co když se rozmůže, že si lidé budou vzájemně házet odpad do jiných popelnic,
tajně, aby ušetřili místo v popelnici své?“
Ano, to se může u bytových jednotek stát. Na popelnici bude nutné si dát zámek.
U rodinných domů je toto nepravděpodobné, když budou mít popelnici na svém
pozemku za plotem.
„ Budete přidávat kontejnery na tříděný odpad na jednotlivá svozová místa?“
Nebudeme, kontejnery jsou již posíleny, ale ukázněnost v rámci třídění není úplně
ideální. V kontejnerech se objevuje odpad, který do nich nepatří a tím zabírá místo,
papír není sešlapán, v kontejneru se objevují celé papírové krabice apod. Pokud
bychom zvýšili četnost odvozů nebo přidali kontejnery, rapidně se zvednou náklady
a musel by být tím pádem zdražen l1 odpadu. Obec by na odpady doplácela takovým
způsobem, že bychom se dostali téměř k 1 mil. Kč doplatku z rozpočtu obce.
„V jakém množství budete vydávat pytle na tříděný odpad?“
Ve stejném jako doposud, s tím, že počítáme, že se třídění samozřejmě zvýší,
ale nad pytlovým svozem nemáme žádnou kontrolu. Kdo k čemu pytle používá se nedá
zkontrolovat. Jeden pytel na tříděný odpad stojí 40,- Kč. Předpokládáme jistou
ukázněnost a solidaritu lidí mezi sebou.
„Vracíte se k systému, který může zároveň i navrátit nepořádek v příkopech
a lesích.“
Ano, z tohoto hlediska jsme o tom také uvažovali. Někam se snad naše společnost
posunula a vyhazovat odpady do příkopu, a do lesa může dnes jen primitiv. V poměru
tohoto hlediska vůči zdražení poplatku na osobu ve výši 1. 000,- Kč jsme se rozhodli
upřednostnit regulaci odpadů pro každého jednotlivce dle jeho individuálních potřeb.
Závěrem článku o odpadech vám chci poděkovat za vaše připomínky, telefonáty
a závěrem položit jednu otázku směrem k občanům. Za co všechno má a musí obec
odpovídat? Některé řečnické připomínky byly totiž taky takové, jak obec udělá to či
ono, že to či ono jsme vymysleli špatně. Obec v mnoha oblastech myslí a přemýšlí
o tom, o čem by měl přemýšlet sám občan a co je povinností občana, nikoliv obce.
Přesto si to klade na svá bedra, a ne málokrát dostaneme vynadáno za něco, za co
vůbec nemáme odpovědnost.

DIVOKÁ PRASATA NA HŘIŠTI
Tento měsíčník je hodně zvířecí. Řešíme divoká prasata, africký mor, kočky 😊 Prasata opět
obléhají hřiště. Ryjí za oplocením. To kdyby nebylo, máme zase hřiště zcela zničené.
Doufejme, že mobilní oplocení, které je k lesu vydrží a prasata ho nepřekonají.

Vážení spoluobčané
chtěli bychom vás informovat o zhoršené nákazové situaci týkající se afrického moru
prasat. Tato nákaza, která se v současné době na našem území nevyskytuje, postupuje
v Polsku a Německu směrem k naší společné hranici s těmito státy v oblasti
frýdlantského a šluknovského výběžku.
Africký mor prasat je virové, vysoce přenosné, obvykle smrtelné, nakažlivé onemocnění
domácích a divokých prasat a představuje vážnou hrozbu i pro chovatele domácích
prasat.

Není přenosné na člověka ani jiné živočišné druhy, ale neexistuje proti němu ani
léčba, ani očkování. Přenos této nákazy je přes dutinu ústní a nosní, kontaktem
s nakaženými prasaty domácími nebo divokými, tepelně neopracovanými odpady
ze společného stravování, kontaminovanou podestýlkou, slámou apod. Výjimečně je
možný přenos kanibalismem, klíšťaty a hmyzem. Jako přenašeč nákazy může působit
i člověk, a to prostřednictvím oblečení a nástrojů znečištěnými při kontaktu
s nakaženými zvířaty nebo prostřednictvím špatně tepelně opracovaných potravin
(pokrmů, výrobků) z divokých prasat.
Onemocnění může způsobit závažné zdravotní dopady na hospodářství s chovem
domácích prasat, která jsou v případě zjištění nákazy zlikvidována. Tato likvidace
a následná opatření působí velké ekonomické ztráty a v celostátním a mezinárodním
rozsahu rozvrat obchodování se zvířaty a živočišnými produkty.
Žádáme občany, aby omezili vstupy do lesů, kde se divoká prasata zdržují. Plašením
zvířat lidskou přítomností se zvyšuje neklid a migrace zvířat, která napomáhá šíření
nákazy. Tím současně nepříznivě působí na možnost snižování populace černé zvěře
odstřelem či jinými způsoby.

S nalezeným uhynulým divokým prasetem nemanipulujte, nález a místo
nálezu hlaste na mobilní číslo Krajské veterinární správy – 720 995 207
Snižování populace a mechanické bariery bránící migraci jsou významnými prostředky
prevence šíření této nákazy.
Děkujeme za porozumění a pomoc při řešení tohoto nelehkého úkolu.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správa pro Liberecký kraj

KRMENÍ KOČEK
Dokola řešíme problémy s kočkami. Nejčastěji se tento problém týká
chatařů, kteří se tu nezdržují celoročně a tak si mnohdy myslí, že kočka,
která se k nim zatoulala, je bez domova a mají potřebu se o ni postarat. Začnou ji
krmit, na toto se kočka velmi rychle naučí a začne pochopitelně opakovaně docházet
za zdrojem krmiva. Problém však nastává v momentě, kdy se chataři vrací do svých domovů.
Řeší, co bude s kočkou dále a kdo se jí ujme, povětšinou se obrací na obec a kočka končí
v útulku. V horším případě, jako v tom nedávném, kočka v místě, kde je krmena, porodí koťata
a následně se řeší, co bude nejen s kočkou, ale i s koťaty. Důrazně vás žádáme, nekrmte
kočky, které nejsou vaše. Ve většině případů, jsou to kočky místních obyvatel. V opačném
případě, pokud nemáte v plánu si kočku ponechat, ji zkrátka neučte k vám docházet. S tímto
problémem také souvisí jejich kastrace. Kočka u chatařů, kteří ji krmili, porodila koťata,
údajně svůj domov má. Nenechat vykastrovat svou volně pobíhající kočku je krajně
nezodpovědné. Útulky jsou plné takovýchto opuštěných koček a koťat, doslova praskají
ve švech. Buďte, proto prosím zodpovědní a nekrmte cizí kočky a ty své toulavé kastrujte,
pokud nemáte zájem o případná koťata. A to nebudeme rozvíjet článek o řečech, kdy
slýcháme, že se vypořádávají někteří s koťaty po svém .. proboha jsme v jednadvacátém
století, doba pokročila a kastrace stojí pár korun. Pořídit si zvíře, znamená převzít za něj
zodpovědnost. Stejné je to s krmením psů. Pejsek uteče a v podstatě nemá šanci se vrátit
domů, protože než se naděje, už mu přistane před čumákem miska s jídlem. A po celodenním
nášupu už se mu pochopitelně nechce hledat cestu domů a u krmitelů zůstává. Těm se to náhle
přestane líbit a volají, co mají dělat. Nekrmit ho.

SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ, ZÁBAVNÉ AKCE
Na příští měsíce se chystá spousta akcí. Vzhledem k vládním nařízením, která jsou
vládou vydávána nedokážeme říci, co bude za týden, za dva, za měsíc. Nyní je nutné při každé
akci zabezpečit vládní opatření. Nelze pořádat ani venkovní akci, aniž by nebyl zabezpečen
vstup pouze osob, které jsou očkované, mají negativní antigenní test ne starší 24 hodin, PCR
test bude platit pouze 3 dny a všichni účastníci musí mít nasazený respirátor. Zajistit toto
všechno bude velmi náročné a nákladné. Přesto prozatím naplánované akce připravujeme
podle momentálního vládního nařízení.

POVODÍ OHŘE
Na základě opakované žádosti směrem k Povodí Ohře o vyčištění koryta potoka
Bystrá po celé jeho délce, zaparkovalo Povodí svou maringotku za hřištěm u lesa
a započalo práce. Koryto potoka by mělo být zbaveno trávy a nánosů, které
se tam usadily. Tak snad se dílo podaří.

KNIHOVNA – NOVÝ KATALOG KNIH
Naše knihovna přešla na novější katalogizační informační systém Tritius, ten je
nástupcem dosavadního systému Clavius, který byl jedním z nejrozšířenějších
knihovních systémů v České i Slovenské republice. Tritius byl navržen pro evidenci jakýchkoli
dokumentů (fyzických i elektronických) v jakékoli sbírce a je to úplný knihovní systém.
Smyslem tohoto systému je propojit co nejvíce čtenářů a knihoven. Pro naše stávající, ale
třeba i budoucí čtenáře přikládáme odkaz nového knihovního katalogu a přejeme šťastnou
ruku při výběru dalších knižních titulů. K naší knihovně je mimo informací na našich
webových stránkách veden i facebookový profil Knihovna Nový Oldřichov a webové stránky
knihovny https://novyoldrichov.knihovna.info

Odkaz katalogu: https://tritius.knihovna-cl.cz/library/oldrichov

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Takto dopadlo celorepublikové hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR a níže tabulka, jak se hlasovalo v naší obci. Zároveň volební komise
děkuje občanům, kteří dodržovali mimořádné opatření, které bylo kvůli průběhu voleb
vydáno.
Konečné výsledky – Česká republika

* výsledky stran nad 100 000 hlasů
* číslo u symbolu

je oficiální počet mandátů. Pro vstup do Sněmovny musí koalice dvou stran
dosáhnout 8%, koalice tří stran 11%, samostatná strana 5%
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STEZKA ODVAHY
Unie rodičů a přátel školy
Na letošní moc pěknou stezku odvahy pořádanou UNIÍ rodičů
a přátel školy v Novém Oldřichově se sešlo 16. října asi 120
dětí, i s rodiči a prarodiči se jí zúčastnilo přibližně 250 nebojsů.
Už celý týden předem byly nedočkavé a natěšené a myslím,
že jejich očekávání se splnila vrchovatě. Děti odcházely
spokojené, nakrmené buřtíky a odnášely si diplom, strašidelné
lízátko a některé i zážitek s ostudou, o kterou se postarali
chlapci z devátého ročníku z Kamenického Šenova.
Tady je několik zpráv ze „Stezky“, které dobrovolně napsali
někteří naši žáci a žákyně:

I.
STEZKA ODVAHY
Naše stezka odvahy se konala v sobotu 16. 10. 2021. Asi 14 dnů jsme ve škole neustále řešili,
kdo a s kým půjde, kdo co řekne strašidlům … Nemohli jsme se dočkat. Konečně nastala naše
vytoužená sobota. Sraz byl v 18.00 u horního hřbitova. Už když jsme přicházeli, viděli jsme,
že letos se zúčastní opravdu hodně lidí, parkoviště, ale i plac před startem, byl úplně plný.
Stezka vedla po cyklostezce od horního hřbitova k fotbalovému hřišti. Po stezce nám místy
svítily lucerničky. Museli jsme chvíli čekat, než se setmí, protože by to nebylo takové
strašení, když není tma. Na startu stály dvě paní, které pouštěly skupinky asi po 3 minutách.
Ve skupince bylo okolo 3-5 osob. Začalo se malými dětmi. S přibývající tmou jsme se přeci
jen začínali trochu bát. Přišla řada na naši skupinku – vyrazili jsme. Byli jsme už hodně
vystrašeni. Na cestu jsme si svítili i baterkami, ale moc nám to nepomohlo. Kdykoliv se něco
ozvalo, nebo zašustilo, hned jsme se otáčeli a měli oči na šťopkách… Tu najednou se objevilo

uprostřed cesty strašidlo, které tam jenom stálo. Mysleli jsme, že je papírové. Procházeli jsme
okolo něj a ono se na nás otočilo! Koukali jsme na něj, když z druhé strany z křoví na nás
něco zařvalo a vyběhlo, ani nevíme, co to bylo, protože jsme ihned začali křičet a utíkat. Další
strašidlo na nás mávalo lucerničkou, přišli jsme blíž a ono mělo celý bílý obličej a z očí mu
tekla krev. Opět jsme si jej prohlíželi a zase na nás něco vyběhlo…. Dalším strašidlem byl
čert na stromě, zakřičel a my povyskočili do vzduchu a pelášili pryč od něj. Ale byla tady
i strašidla, která na nás volala, ať se nebojíme, že jsou hodná…. No, ale my jim moc nevěřili.
Báli jsme se opravdu už všeho. Viděli jsme i oběšence, nejprve jsme si mysleli, že jde
o figurínu, ale opět, když jsme přišli blíž, vybafl na nás. Už ani nevím, kolik tam těch strašidel
bylo, protože jsme se ke konci báli už i svých kroků …. Na cestě stálo strašidlo s mečem
a zakázalo nám jít dál po cyklostezce a my museli za pomocí lana a dalšího strašidla na konci
toho lana slézt dolů z kopečka. Už jsme viděli lidi i světla na hřišti pomalu jsme šli k nim.
Když jsme před sebou uviděli hromadu. Mysleli jsme, že tam leží strašidlo. Šli jsme kus od té
hromady, čekali jsme, kdy na nás něco vyskočí, ale byla to jenom kupka sena, začali jsme se
smát. Už jsme si mysleli, jak máme strašidla za sebou, když tu najednou se jedno plazilo
po zemi, už jsme nekřičeli, ale rovnou utíkali. Utíkali jsme až k lidem na hřišti. Tam jsme
dostali od paní ředitelky sladkou odměnu – strašidelná lízátka a sušenku. Mohli jsme si dát
i čajík a buřtík.
Měli jsme i v plánu, že se se strašidly vyfotíme, ale nedošlo na to, protože jsme se opravdu
moc a moc báli ….
Bylo to opravdu super, šla bych klidně znovu. Moc se těším na příští rok.
Maruška Králová, 4. ročník
II.
STEZKA ODVAHY
Na sobotu si pro nás připravila unie rodičů stezku odvahy. Sraz byl v 18 hodin nahoře
u hřbitova. Čekali jsme, až se začne stmívat. Nejprve vyšly školkové děti. Potom my, starší.
V lese byla velká tma, proto jsme si svítily mobilem. Šla jsem se Zuzkou a Klárkou. Všechny
jsme se bály. Strašidla byla ošklivá, nejhnusnější masku měla paní učitelka Lenka. Strašidel
tam fakt bylo hodně. Konec stezky byl na hřišti, kde jsme všichni dostali odměnu, čaj
a opékali si buřty, bylo to moc hezké.
Natálka Sedláčková, 5. ročník
III.
STEZKA ODVAHY
Vycházeli jsme v 18.00… ne všichni vyšli v 18.00 … ale my ano…byla tma a docela jsme
se báli, ale docela dobře. První strašidlo bylo takové divné, bylo v obličeji dupkované a nic
neříkalo, ze křoví na nás něco baflo, lekli jsme se, utíkali jako o život a začali jsme se bát.
Potom jsme narazili na něco, co stálo, ale nevím, jak to popsat… vypadalo to jako kovboj,
nevím, no, ale ve křoví něco zašumělo a něco, co nedokážu specifikovat na nás vybaflo a my
jsme se lekli a utíkali … Potom se tam sama od sebe hýbala lampa, mysleli jsme, že je na
něčem pověšená, ale nebylo tomu tak, nějaký pán to byl a vypadal takový chlupatý a měl
masku… nedokážu říct jakou, ale masku měl na 100% …poté, co jsme prošli asi tak pár
metrů, byl oběšenec, lekli jsme se ho, ale neběželi jsme tak jako před tím. Skoro na konci
jsme našli nějakého pána v černém obleku, šli jsme dál, ale koukli jsme se za sebe a běžel
za námi! Tak jsme utíkali, no, a když jsme byli skoro na místě, tak tam byl čert, který nám
držel provaz a ze zdola držel provaz Vřískot… no, nebylo to lehké slézt z toho, ale zvládli
jsme to. Potom jsme šli do lesa a tam šumělo v křoví, mysleli jsme si, že je to vítr, ale nebylo
tomu tak, bylo to takové jako divoké prase nebo něco takového, lekli jsme se a utíkali jsme
plnou rychlostí, už jsme nemohli. Skoro u cíle na nás taky něco vybaflo, ale už nešlo vidět,
co a řekli nám: furt rovně, no, tak jsme šli a na konci jsme si dali čaj a buřta a diplom a nějaké
sladkosti.
Jéňa Pokorný, 4. ročník

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Aby u nás nehořelo – spalinové cesty
Babí léto a následné měsíce, s sebou přinášejí pokles teplot, a leckdo z nás si pak rád zatopí
v kamnech či v krbu. Idylka je to kouzelná, ale aby zůstala zachována po celou topnou
sezónu, je důležité věnovat čas údržbě a kontrole spalinových cest včetně spotřebičů paliv.
Požár, vzniklý na základě lidské nedbalosti úzce související s technickým stavem komínu
a způsobem topení, je totiž velmi častým jevem.
Abychom požáru předešli, je nutné zajistit řádný stavebně technický stav komínů (zpravidla
svislá konstrukce s jedním nebo více otvory, které slouží k odvodu kouře z tepelných
spotřebičů) a kouřovodů (roura spojující kamna s komínem) s připojenými tepelnými
spotřebiči.
Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv jsou pro fyzické osoby,
podnikající fyzické osoby i pro právnické osoby obsaženy v ustanovení § 43 - 47 zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění kontrole a revizi
spalinové cesty. V souladu s uvedeným nařízením si každý musí počínat tak, aby při provozu
komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku
požáru.
Provoz spalinové cesty se považuje se vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života
nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí
způsobem podle tohoto zákona.
A kdo a kdy tedy provádí kontrolu, čištění a revizi?
 Kontrolu a čištění spalinové cesty může provést pouze osoba, která je držitelem
živnostenského oprávnění v oboru kominictví (kominík). Kontrola a čištění spalinové
cesty se provádí ve stanovených lhůtách, které jsou závislé na druhu paliva a výkonu
připojeného spotřebiče. Svépomocí lze provést pouze čištění spalinové cesty, k
níž je připojen spotřebič na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně, a čištění
spalinové cesty, která slouží pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické
energie (dieselagregáty). O provedené kontrole spalinové cesty musí kominík
vyhotovit Zprávu o provedení čištění a kontroly spalinové cesty. Pokud čištění
prováděla svépomocí podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, musí o tomto
čištění učinit písemný záznam.
 Revizi smí provádět držitel profesní kvalifikace kominík – revizní technik spalinové
cesty. Zda má dotyčná osoba příslušnou kvalifikaci si lze ověřit na stránkách MV GŘ
HZS ČR: https://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/. O jejím výsledku
vyhotoví Zprávu o revizi spalinové cesty, jejíž nedílnou součástí je Technický protokol
revize spalinové cesty. Revize musí být provedena vždy před uvedením nové
spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu, při změně
druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před připojením spotřebiče paliv do
nepoužívané spalinové cesty, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče
paliv (výjimka uvedena ve vyhlášce), po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve
spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové
cestě.


Lhůty k provedení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty: https://www.hzscr.cz/clanek/cisteni-kontrola-arevize-spalinovych-cest.aspx

Po údržbě spalinových cest nám ještě zbývá zaměřit se na další článek vytápění, kterým je
spotřebič paliv, tzn. topidlo (kotel, kamna)
Hasiči radí, co je nutné dále dodržovat, abychom předešli případnému požáru:
 Správnou instalaci a údržbu topidel. Vždy se řídit návodem výrobce, v žádném
případě neinstalovat topidla bez odborné pomoci.
 Bezpečnou vzdálenost topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí
a podlahových krytin. Zajistit kvalitní tepelnou izolaci a ochrannou nehořlavou
podložku pod topidlo.





Dostatečné odvětrávání topidla (prevence otravy).
Použití druhu paliva určeného pro dané topidlo (nepoužívat odpad z domácnosti).
Bezpečné nakládání s žhavým popelem (nechat vychladnout a pak umístit do
nehořlavých nádob, které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné
vzdálenosti od hořlavých látek).

Nezapomeňte, prevence je řešení, které se vyplatí!
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

KULTURNÍ KALENDÁŘ V OBCI
Datum
29.– 31.10.2021

Název akce
Halloweenské menu

Pořadatel

12.-14.11.2021

Svatomartinské hody

Centrum pro
vzdělávání a kulturu

28.11.2021

Advent

Obec Nový Oldřichov

11.12.2021

Krampus

22.1.2022

Ples obce

Obec Nový Oldřichov
a Centrum pro
vzdělávání a kulturu
Obec Nový Oldřichov

Centrum pro
vzdělávání a kulturu

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Dádě Edelmannové a Laďce Pravdové za milou
návštěvu, dále SPOZu a obecnímu úřadu, za přání a dárek k mým
narozeninám.
Jaroslava Frýdková

Srdečně děkuji SPOZu za návštěvu a dárek k mým narozeninám.
Zdeňka Píchová

DROBEK Z KNIHOVNY
Firma ZEKERT sídlila naproti základní škole - tehdy byla škola v č.p. 112 - a vyráběla
krásné dózy. Byly skleněné s pozlaceným kováním a uvnitř vyložené hedvábím,
zdobeným perlami. Většina se prodala ruským šlechticům. Majitel, pan JOHANN
ZEKERT, uměl dokonale rusky. Měl dvě dcery a dva syny a jeden z nich – Rudolf také
vlastnil sklářskou rafinerii. Zekertovi bydleli ve vile v zatáčce nad obecním úřadem. Když Johann
zemřel, vedl podnik jeho bratr.
Z naší krásné knihy KDYSI MISTROVICE, DNES NOVÝ OLDŘICHOV
pro Vás vybrala
knihovnice Irena Pokorná

SVATOMARTINSKÉ HODY VÉ
CVaKu
Pečená husa + variace
knedlíků + červené a
bílé zelí
(200 Kč)

Svatomartinská vína

12. – 14. listopadu 2021
Přijďte oslavit sv. Martina do Centra pro vzdělávání a kulturu
v Novém Oldřichově
Nutná rezervace předem do 08. 11.
tel.:722634895, mail: centrum@centrumcvak.cz

INZERCE:

V měsíci LISTOPADU významná jubilea slaví:
Dvořáková Věra
Brychtová Jiřina
Hloušková Věra
Brychta Martin
Šulek Ladislav

70 let
75 let
75 let
75 let
81 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
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