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» BŘEZEN 2021«

Usnesení ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 15. února 2021
přítomno: 6 členů ZO
omluveni: Šíma Štěpán, Riantová Hana
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Adéla Kindermannová
ověřovatelé zápisu: Pícha Tomáš, Mgr. et Mgr. Burdová Pavlína
Průběh jednání:
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5 občanů

hlasování - pro:proti:zdržel se

ZO schvaluje program.
Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních
služeb Svazku obcí Novoborska na rok 2021 dle předložené Smlouvy.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření obce č. 7/2020, kdy se příjmy navyšují
o částku 121 000,- Kč a výdaje se navyšují o částku 121 000,- Kč. Rozpočtové
opatření č.1/2021 – nebylo rozpočtováno, dle výkazu FIN nebyly položky
překročeny.
ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
k pozemku p.č. 99 v k.ú. Mistrovice u Nového Oldřichova dle předloženého
návrhu. Smlouva nenahrazuje Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.
ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
k pozemku p.č. 142 v k.ú. Nový Oldřichov dle předloženého návrhu. Smlouva
nenahrazuje Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, ve kterém budou
stanoveny závazné podmínky pro překop komunikace.
ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
k pozemku p.č. 302 v k.ú. Nový Oldřichov dle předloženého návrhu. Smlouva
nenahrazuje Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.
ZO zamítá žádost p. V.M. o zřízení služebnosti k pozemku p.č 688 v k.ú.
Mistrovice u Nového Oldřichova. Pozemek zůstane ve vlastnictví obce, je
přístupem k ostatním pozemkům. Obec tento pozemek prodávat nebude.
ZO schvaluje žádosti spolků o individuální dotace na rok 2021 v rámci zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dle
schváleného rozpočtu. TJ Jiskra Nový Oldřichov požádala o snížení částky
dotace ze strany obce s tím, že pokud nebude obdržena dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj, bude rozpočtovaná částka dorovnána dodatkem ke smlouvě o
dotaci.
 ČZS Nový Oldřichov ve výši 10.000,- Kč
 TJ Jiskra Nový Oldřichov ve výši 100. 000,- Kč
ZO bere na vědomí informaci ohledně pohledávek místních poplatků za období
2015-2019.
ZO odkládá žádosti o koupi pozemku p.č. 552 v k.ú. Mistrovice u Nového
Oldřichova za účelem výstavby rodinného domu. Obec obdržela dvě žádosti.
ZO rozhodlo tak, že pozemek bude znovu zveřejněn na úřední desce obecního
úřadu dle zákona o obcích, poté o něm bude rozhodnuto na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce, a to obálkovou metodou. Žadatelé se dostaví na veřejné
zasedání ZO a předloží v zalepené obálce cenovou nabídku za 1m2. Výchozí
cena pozemku je 150,- Kč/1m2. Vyšší cena za 1m2 rozhodne o majiteli
pozemku.
ZO revokuje usnesení č. 10/2019 bod 3) s tím, že při přepisu usnesení došlo
v tomto bodě k písařské chybě. ZO schválilo na svém veřejném zasedání dne
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9.12. 2019 vyrovnaný rozpočet na rok 2020 ve výši 10. 334. 401,- Kč. Oproti
zveřejněnému návrhu rozpočtu ve výši 10. 329,001 Kč na rok 2020 byla
navýšena položka 4112 – neinvestiční transfery ze státního rozpočtu na straně
příjmů o částku 5 400,- Kč, a to na částku 173. 400,- Kč. Zároveň byly o tuto
částku navýšeny i výdaje, tzn., že rozpočet na rok 2020 byl schválen na straně
příjmů: 10. 334. 401,- Kč, na straně výdajů: 10. 334. 401,- Kč.
ZO revokuje usnesení č. 12/2020 bod 19) s tím, že při přepisu usnesení došlo
v tomto bodě k písařské chybě. ZO schválilo na svém veřejném zasedání dne
27.4. 2020 rozpočtové opatření č. 2/2020 na straně příjmů částku: 525. 354,94
Kč a na straně výdajů částku: 142. 990 Kč. Výdaje byly chybným přepisem
usnesení zaměněny.
ZO rozhodlo o pořízení nového územního plánu obce Nový Oldřichov. Zároveň
rozhodlo o tom, že bude obec zpracovávat územní plán s Městským úřadem
v České Lípě, odbor územního plánování a obec bude v této souvislosti
zastupovat starostka obce. Informace spolu s dotazníkem o záměru na
provedení změny v území ve správním obvodu obce Nový Oldřichov budou
zveřejněny v obecním měsíčníku, na webu obce/připravované změny územního
plánu, na fyzické úřední desce obecního úřadu. Záměry na provedení změn je
možné podat prostřednictvím obecního úřadu Nový Oldřichov nebo MěÚ
Česká Lípa, odbor územního plánování, a to nejpozději do 31.5. 2021.
ZO revokuje usnesení č.15, bod 8 ze dne 11.11. 2020. Žádost o koupi pozemku
– pozemek p.č. 258/1 v k.ú. Mistrovice u Nového Oldřichova, žadatelé manželé
H. Pozemek nebyl zaplacen v daném termínu, žadatelé na výzvu obce o platbě
nereagovali.
ZO bere na vědomí zamítnutí žádosti o umístění dopravního zrcadla v horní
části obce.
ZO schvaluje žádost v rámci vyhlášeného Programu pro poskytování dotací na
podporu výstavby domácích čistíren odpadních vod v obci Nový Oldřichov –
III. Výzva – 1. kolo, pro tyto žadatele:
- L.N., nemovitost č.p. 184, Nový Oldřichov,
podpora ve výši 80.000,- Kč
Žadatelka bude vyzvána k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.
ZO zároveň schvaluje 1. kolo - IV. výzvy Programu pro poskytování dotací na
podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod. Zahájení příjmu žádostí:
1.4. 2021, ukončení příjmu žádostí: 31.8. 2021, vyhodnocení žádostí:
30.11.2021.
ZO bere na vědomí změnu zákona o odpadovém hospodářství.
ZO vyhlašuje výběrové řízení na Opravu střechy školy – ZŠ a MŠ Nový
Oldřichov a jmenuje komisi pro otevírání obálek v tomto složení: Bc. Marcela
Novotná, Pavel Sedláček, Mgr. et Mgr. Burdová Pavlína. ZO pověřuje starostku
obce, aby zajistila podklady pro vyhlášení výběrového řízení.
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o příspěvku se Severočeskou vodárenskou
společností na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod. Čj.
SVS/LB/071/21.
ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Nový Oldřichov za rok 2020
ZO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Nový Oldřichov za rok 2020 a to
zisk ve výši částky 58 235,39,- Kč. Částka bude použita na úhradu ztrát z let
minulých.
ZO schvaluje Čtvrtý komunitní plán sociálních služeb obcí Svazku obcí
Novoborska na období 2021-2025.
Diskuse s občany na téma likvidace odpadů, výstavby nových rodinných domů,
pluhování v zimním období.
ZO schvaluje usnesení
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Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném
znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu OÚ.

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,
počty nakažených stoupají, počet zemřelých se zvyšuje, nemocnice hlásí už jen
jednotky volných míst, lékaři, zdravotní sestry a zdravotní personál jsou vyčerpaní,
jak psychicky, tak fyzicky, ale popírači roušek a vládních opatření, spolky nosící rakve před
domovy politiků mají pořád dost sil. Tak aspoň někdo v tomto našem státě, v této době,
v tomto čase. Možná jim dokonce můžeme závidět jejich sílu pro neustálý boj s transparentem
- jsme PROTI. Výkřiky těch, kteří jsou pro plošné promoření, byly vyslyšeny. Nemocných
je víc a víc a úmrtí den ode dne přibývají. Ano, proměřujeme se. Ale víte, co je na tom
nejhorší? Že nám to promoření způsobuje jeden obrovský problém. Promořovací vlna se nese
na jiných mnohem agresivnějších mutací viru. A ty jsou mnohem horší než ta chřipečka,
kterou se popírači stále ohánějí. Nebude nás mít kdo ošetřit a v nemocnici pro nás nezbyde
nemocniční lůžko s potřebnými přístroji. Protože ta situace je opravdu velmi vážná. K vládě
a opozici nemám už slov. Jsem zastáncem toho, že rozhodovat v této době není vůbec
jednoduché a sama nevím, zda bych rozhodovala správně. Ale divadelní představení a výkony
vládních herců nemají obdoby. Bohužel jsem už dnes přesvědčená o tom, že jde skutečně jen
o politické tahy, volební kampaně. Dostatečně neočkujeme, netrasujeme, e-rouška je už
v propadlišti dějin, stejně tak jako je v propadlišti dějin náš státní rozpočet. Ten se tenčí před
očima. Jediné, v čem jsme fakt dobří a možná i na předních příčkách žebříčku je dluh státního
rozpočtu, který se astronomicky zvyšuje. To, co se děje v rámci rozhodování o veřejných
zakázkách za stovky miliónů je naprosto šílené, neomluvitelné, podle mého názoru nezákonné.
To by si nikdo na úrovni komunálního politika nedovolil. Naše republika, textilní velmoc
a vláda odmítá odebírat ochranné pomůcky od vícero firem za třetinové ceny. Tak je naše
firmy dodávají do Německa a my je pak z Německa nakupujeme. Kancléřka Merkelová bude
ze své vůle volat našemu panu premiérovi, že nás žádají, abychom přijali jejich pomoc,
že nám pomohou, co budou moci. To jsou prostě opravdu skandální věci. Byla jsem
zastáncem tvrdého lockdownu, s vycházením na 100 m od domu nebo jen pro jídlo. A to na 3
týdny. Zastavit úplně všechno, od průmyslu, po služby, zakázat setkávání kohokoliv
s kýmkoliv. Ruku v ruce nastavit kontrolní mechanismy, tvrdě pokutovat nedodržování
opatření, povolat k pomoci armádu a odškodnit ze strany státu všechny ty, kteří to budou
v důsledku zastavení živností, obchodu, služeb potřebovat. Na to už je dnes ale pozdě.
To se mělo stát na podzim, za pět minut dvanáct by se to povedlo možná ještě hned
po Vánocích. Jenže průmyslové aglomeráty jsou, jak se zdá největší hybnou silou, která jako
šedá eminence určuje, co se bude dít. Nikdo si nedovolí je zcela uzavřít. Domnívám se, že tam
dochází k největší nákaze a přenosu a pak samozřejmě v nemocnicích, což je neovlivnitelné.

Jejich zaměstnanci covid zatajují a chodí s ním do práce, protože by přišli o peníze
na živobytí. No není divu, že mají obavu, když vidí, co se děje. Hloupé, nemístné, ubohé
komentáře pod různými články typu, ať si zdravotní sestry nestěžují, když stojí venku
u zadního východu nemocnice, smějí se tam a kouří. Tohle může napsat jen naprostý hlupák.
Může si to s nimi vyměnit nebo si to alespoň vyzkoušet. Že by jim zakázal si zakouřit a zasmát
se. Řeči typu, vystudovali školy, chtěli dělat svoji práci, plní Hippokratovu přísahu, tak ať si
nestěžují. Člověku je z těch komentářů opravdu regulérně na nic. Copak se na medicíně učí,
jak postupovat v případě takové pandemie, když vláda vydává opatření, která nejsou
slučitelná se současným stavem v nemocnicích a další nesmyslné hovadiny, které vláda
vymýšlí a přidělává tím práci? Budou se muset zřejmě přepsat učebnice. Zásadně
nesouhlasím s tím, že se budou otevírat školy a bude probíhat naprosto nepřipravený styl
testování čímsi a jaksi. Vláda měla mraky času na to, aby tyhle marginální záležitosti dávno
vyřešila a naplánovala. Teď si bude brát děti jako rukojmí a pokusné králíky s hulákáním,
že vzdělání je nade vše. Bohužel, v dnešní době a stavu, ve kterém všichni jsme, není.
Omlouvám se učitelům a rodičům, kteří mají jiný názor, protože nápor distanční výuky je pro
obě strany obrovský a jsme si toho určitě všichni, resp. převážná část lidí vědomi. Vydržte to
prosím ještě, já věřím, že se to pomalými krůčky zlepší. Zároveň je potřeba stejně tak prosit
lékaře a zdravotníky, aby vydrželi ten nápor a tu zátěž, která je na ně nakládána dnes a denně
v neskutečných dávkách už skoro rok. A jestli si někdo z popíračů myslí, že jsou čísla
zkreslená, údaje nevypovídající, ať jde do jakékoliv nemocnice v republice na exkurzi. Údaje
o počtu nakažených zkreslené jsou, je jich totiž mnohem víc. Lidi se už tolik nechodí testovat
z důvodu záchrany práce a peněz.
Vážení občané, mějme obrovský respekt z viru a mějme obrovský respekt a úctu k těm,
kteří jsou v první linii, děkujme jim dnes a denně za jejich práci. Mějme zdravý, selský rozum
a chraňme se již podle svého vědomí a svědomí. Dodržujme tři R – rouška nebo respirátor,
hygiena, odstup. Kam povedou vaše kroky, když ne, jen do práce, na nákup nebo do přírody si
rozhodněme každý sám. Teď už je to skutečně jen na každém z nás. Bez nadsázky.
Do dalších náročných dní Vám všem přeji hodně zdraví, s notnou dávkou štěstí,
správný výběr knihy na čtení, která potěší duši i mysl, spoustu slunečních paprsků, radost
z přicházejícího jara, hodně sil, milých a hezkých zpráv s tím, že pořád věřím, že se objeví
světlo na konci tunelu, o kterém se teď tak hojně mluví.
Marcela Novotná
starostka obce

JEŘABINA K MUZEU
U hasičského muzea se na podzim pokácela stará nemocná bříza, která dokreslovala obraz
hájku T.G. Masaryka. Po poradě s hasiči a ochránci přírody z obce jsme se domluvili,
že u muzea zasadíme jeřabinu. Dobrý nápad.
Jeřabina nedoroste do takové výšky, vypadá moc
hezky, a když má plody, bude mít své kouzlo.

FOTOSOUTĚŽ
Téma soutěže: VIDITELNÁ ZMĚNA K LEPŠÍMU
Do 31.5.2021 tak můžete zasílat své snímky podle níže uvedených
podmínek soutěže.
Snímky nebudou rozdělovány do soutěžních kategorií. Zaslané snímky bude
hodnotit porota složená z laiků i odborníků. Porota vyhodnotí první tři
vítězné snímky, které budou ohodnoceny věcnými cenami. Snímky budou vystaveny v obecní
vývěsce a v měsíčníku.
Podmínky soutěže:
Každý fotograf může zaslat maximálně 3 ks barevných nebo černobílých fotografií v
elektronické podobě na e-mail: obecnovyoldrichov.cz .Uzávěrka soutěže je 31.5. 2021
Těšíme se na spousty vašich zajímavých snímků změn, které se v naší obci udály. Nemusí to
být jen opravené nemovitosti. Fantazii na fotku se meze nekladou.

ÚZEMNÍ PLÁN
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání, které se konalo
15. února, rozhodlo o pořízení nového územního plánu obce Nový Oldřichov.
Nyní je celý proces na počátku a lze podávat návrhy vašich záměrů, které
mohou ovlivnit podobu územního plánu. Dále zastupitelstvo rozhodlo o tom,
že k pořízení územního plánu vybralo Městský úřad v České Lípě, odbor
územního plánování a jako zástupce za obec byla zvolena starostka obce.
Prvním krokem bude ZADÁNÍ.
Své návrhy můžete zaslat do 31.5. 2021 na adresu:
- Městský úřad Česká Lípa, Úřad územního plánování, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa
- Obecní úřad Nový Oldřichov, Mistrovice 51, 471 13 Nový Oldřichov
Zároveň v tomto obecním měsíčníku přikládáme formulář – ZÁMĚR NA PROVEDENÍ
ZMĚNY V ÚZEMÍ ve správním obvodu obce Nový Oldřichov.
Veškeré dosavadní informace jsou uvedeny na webových stránkách obce
(www.obecnovyoldrichov.cz – připravované změny územního plánu), na úřední desce. Ti, co
mají o změnu územního plánu zájem, sledujte prosím, tyto informační zdroje. O územním
plánu bude také jednat zastupitelstvo obce, informace budou podávány jednak na veřejném
zasedání, poté budou součástí usnesení.

ODPADY
Nový zákon o odpadech jsme zmiňovali v posledním vydání měsíčníku. Podle
zákona původce odpadů (obec) se musí rozhodnout, jaký způsob platby pro
rok 2022 zvolí. Obec bude moci zavést pouze jeden z těchto místních
poplatků:
1. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
o vychází z principu stávajícího místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
o poplatníkem bude (obdobně jako u stávajícího místního poplatku za provoz
systému ….):
 fyzická osoba přihlášená v obci



vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která
je umístěna na území obce
o tento poplatek je poplatkem za samotnou existenci systému nakládání
s komunálním odpadem v obci, vychází z principu, že z obecního systému
odpadového hospodářství má prospěch každá osoba, která je přihlášena v obci
nebo vlastní na území obce byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba
o výše poplatku bude moci činit nejvýše 1.200,-Kč/rok
o zákonem bude stanoveno osvobození od poplatku pro některé skupiny
poplatníků (obdobně jako u stávajícího místního poplatku za provoz systému +
nově bude osvobozen i ten poplatník, který bude poplatníkem poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné
obci bydliště – bydliště není trvalý pobyt, bydliště je místo, kde se člověk
skutečně zdržuje a předloží k žádosti o osvobození příslušný doklad)
2. Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
o základem poplatku bude:
 hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci v kilogramech
připadajícího na poplatníka, nebo
 objem odpadu odloženého z nemovité věci v litrech připadajícího na
poplatníka, nebo
 kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad
v litrech připadající na poplatníka.
Obec bude moci zvolit pouze jeden z těchto základů poplatku (nelze směšovat)
K tomu, aby mohla obec zavést poplatek odvozovaný od hmotnosti odpadu nebo od objemu
odpadu, bude muset disponovat prostředky, které umožní množství odpadu (hmotnost nebo
objem) prokazatelně změřit, předpokladem je, že obec bude schopná zjistit hmotnost či objem
odloženého odpadu a přiřadit je ke konkrétní nemovitosti.
Tuto skutečnost uvádí i důvodová zpráva k zákonu; jak však těmito prostředky „disponovat“,
když půjde o záležitosti, které musí zajišťovat svozové společnosti, to nikdo neví.
Zahájili jsme jednání se svozovými firmami, jakým způsobem dokáží tento požadavek splnit.
Druhý způsob platby a to podle skutečně odvozeného a zváženého odpadu by byl samozřejmě
nejlepší a nejspravedlivější. Tak uvidíme, jak se budou jednání vyvíjet.

STANOVISKO K DOPRAVNÍMU ZNAČENÍ
Obec požádala o souhlas s umístěním dopravního zrcadla na silnici III.
třídy, která obcí prochází. Zrcadlo mělo být umístěno naproti výjezdu
z místní komunikace v horní části obce výjezd na komunikaci III. třídy,
výjezd u nemovitosti čp. 96 Nový Oldřichov (Koutovi). Dopravní
inspektorát Policie ČR v České Lípě provedl v daném místě dvakrát
místní šetření. Policie vydala stanovisko, že nesouhlasí s umístěním dopravního zrcadla.
V obsahu rozhodnutí byl nesouhlas zdůvodněn tím, že rozhled z místní komunikace na silnici
č. III/2639 je v souladu s ČSN 73 6110. V rozhledovém trojúhelníku vpravo směrem
na Kamenický Šenov jsou však v rozporu s uvedenou normou dřeviny, resp. větve stromů,
které brání dostatečnému rozhledu. Dále policie uvádí, že dle TP 119 ODRAZOVÁ ZRCADLA
se nesmí používat tam, kde řidič na příjezdové komunikaci má na daný silniční úsek
dostatečný výhled, nebo kde je možno zajistit rozhled jiným způsobem. V případě osazení
dopravního zrcadla by nebyla splněna podmínka nezbytnosti obsažená v usnesení daného
zákona, neboť dostatečný rozhled lze zajistit ořezem dřevin a dopravní inspektorát požaduje
provedení ořezu dřevin na výjezdu z místní komunikace pro zajištění dostatečného rozhledu.

KOMUNITNÍ PLÁN
Zastupitelstvo obce schválilo 4. KOMUNITNÍ PLÁN sociálních služeb obcí Svazku obcí
Novoborska na období 2021 – 2025. Tvorba dokumentu probíhala již od roku 2019, kdy byl
zahájen sběr informací od zástupců obcí, občanů obcí Novoborska a poskytovatelů sociálních
služeb. V loňském roce byla příprava plánu ztížena současnou situací pandemie koronaviru,
která neumožňovala osobní jednání v požadovaném rozsahu. Mnoho zjištění bylo nutné
provést korespondenčním způsobem. Součástí komunitního plánu byla tvorba akčních plánů
sociálních služeb obcí svazku a jejich vyhodnocení, tvorba katalogu sociálních služeb,
vzdělávání členů pracovních skupin a především zavedení procesu společného financování
sociálních služeb v rámci Svazku obcí Novoborska. Komunitní plán bude možné si pročíst
na webových stránkách obce: www.obecnovyoldrichov.cz – ODKAZY Sociální služby na Novoborsku bez bariér a to poté, kdy bude 4. Komunitní
plán schválen ve všech zúčastněných obcích v jednotlivých zastupitelstvech.

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU VÝSTAVBY
DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání schválilo v pořadí již čtvrtou výzvu v rámci
Programu pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod
v obci Nový Oldřichov – IV. výzva.
I. termín -

zahájení přijímání žádostí:
ukončení přijímání žádostí:
vyhodnocení žádostí:

1. 4. 2021
31. 8. 2021
do 30. 11. 2021

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD - KOMPOSTÉRY
V rámci tohoto projektu je již zpracovaný návrh zadávací dokumentace
k zakázce na dodávky kompostérů. Jedná se o zakázku malého rozsahu.
Nyní podávají k tomuto návrhu zúčastněné obce Novoborska své
připomínky. Termín k podání připomínek je do konce února. Poté bude vypsáno
výběrové řízení.

CYKLOSTEZKA VARHANY
Počasí k zimní údržbě cyklostezky letos přálo a sněhu bylo dost. Možná docela
škoda, že už je pryč. Ale nevadí, budeme se chystat na jaro. Na Cyklostezce
Varhany byla udržována a realizována běžkařská stopa. Bylo to moc fajn a její
návštěvníci si užili tohoto pěkného sportu, výhledů, sluníčka a zimní pohody.
Za údržbu děkujeme panu Miroslavu Pröllerovi, který se o údržbu stopy naším
skútrem Buranem staral.
MĚŘENÍ NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY

Návštěvnost vybrané turistické trasy
cyklisté brusle koloběžka skate/longboard
kolečkové lyže
chodec běžec
09.05.2020
470
21
7
5
0
43
7
05.07.2020
713
39
21
3
2
129
4
05.09.2020
397
14
5
0
0
93
9
Měření proběhlo od 9:00 do 18:00 v daných dnech. Měření návštěvnosti trasy proběhlo poprvé.

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Sbor pro občanské záležitosti se aktivně podílí na místních jubileích, jeho
členky se účastní hezké akce Vítání občánků a pravidelně svou návštěvou
potěší každoročně jubilanty. V den jejich narozenin přijde popřát
s balíčkem a kytičkou, posedět, popovídat s oslavenci. To vše před dobou koronavirovou, dnes
bohužel už vše jen od plotu. Ale věříme, že se doba zlepší. Dlouholeté členky Sboru – Ivana
Lebedová, Věra Oberreiterová a Renáta Švandová ze své funkce odstoupily a požádaly za
sebe o náhradu. Jejich osobní a rodinné povinnosti jim už neumožňují další aktivity. Za ty
roky Vám dámy velmi děkujeme. Děkujeme za Vaši práci a činnost pro Sbor pro občanské
záležitosti, děkujeme za Váš úsměv, vtip, návštěvy našich seniorů, které jste mnohokrát přišly
potěšit. Naší Ivance pak díky za každoroční vytváření mnoha balíčků a vedení tohoto spolku.

BRUSLENÍ NA KOUPALIŠTI
Díky tuhým mrazům zamrzly obě požární nádrže – u obecního úřadu a horní nádrž, nazývána
koupaliště. I tam se děti vyřádily a nejen ty.

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
8. března všechny ženy slaví Mezinárodní den žen. Mezinárodní den
žen (ve zkratce MDŽ je mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených
národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908.
Tak všechno nejlepší milé ženy!
Věřím, že dostanete kytičku, květinářství totiž fungují nepřetržitě

DEN UČITELŮ
28. března slaví všichni učitelé svůj svátek, je totiž Den učitelů. Tímto všem
přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a optimismu do dalších dní.
A s uznáním, že ty učitelské dny v posledním roce nejsou vůbec lehké. Obdiv
a úctu před Vámi vážení. Odvádíte nelehkou práci a plníte nelehké úkoly, které
tato doba přinesla. S přáním, aby se Vám do školních lavic vrátili všichni žáci
„naživo“ a svět byl zase normální.

KOLOBĚŽKY
V lednu proběhlo jednání ohledně půjčování koloběžek. Ve CVaKu budou dále k dispozici
koloběžky z České Lípy, které bude možné vrátit v České Lípě, nebo naopak si půjčit v České
Lípě a vrátit ve CVaKu. V infocentru na Panské skále bude fungovat soukromá půjčovna
firmy ACTIVE POINT Děčín (https://active-point.cz/): 15 koloběžek, 6 elektrokol, 4
hoverboardy pro trasy směr Česká Lípa - přes Nový Oldřichov a Česká Kamenice.
Provozní doba
Duben - Červen víkendy a na objednávku skupiny
Červenec - Srpen denně
Září - Říjen víkendy
Otevřeno 10:00 - 18:00

SČÍTÁNÍ LIDU 2021
Již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu. V roce 2021 nastane
další opakování této významné události. Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27.3.2021.
V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na
webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do
11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.

Přílohou přikládáme OZNÁMENÍ a SEZNAM kontaktních míst pro Sčítání 2021 pro
Liberecký kraj.

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkuji za blahopřání a dárek a květinu od SPOZu k mým narozeninám.
Tyršová Hana

Děkuji děvčatům ze SPOZu za milý dárek a blahopřání k mým narozeninám.
Peterková Václava

DROBEK Z KNIHOVNY
V roce 1830 postavili bratři GÖRNEROVÉ v Mistrovicích rafinérii skla, jejímž majitelem se později stal
Franz Pelikan.
Originální mistr FRANZ ANTON PELIKAN rozvinul bohatství námětů v době biedermeieru.
K jeho nejvýznamnějším dílům patří pohár s portrétem knížete Rudolfa Kinského, žlutě lazurovaný
pohár s rytinou bitvy u Chlumce a rubínově vrstvený pohár s poprsím krále Bedřicha Viléma IV.
Tyto skvělé práce jsou vesměs v cizině. Na průmyslových výstavách v Praze v letech 1831-1836 byla
jeho díla oceněna pro vhodně zvolenou kompozici a vysokou čistotu kresby.

Z naší krásné knihy KDYSI MISTROVICE, DNES NOVÝ OLDŘICHOV

INFO: Knihovna je otevřena jen pro návštěvníky, kteří si knihy objednají (stačí žánr – připravím jich víc
a vyberete si). Vydány budou v první místnosti knihovny vždy v pondělí od 15 - 16 hodiny. Objednat
si můžete i na lístku vhozeném do schránky na budově úřadu.
- na našem fb – Knihovna Nový Oldřichov – je nové čtení  Irena Pokorná, knihovnice

KULTURNÍ KALENDÁŘ V OBCI
Datum
19.3.2021

Název akce
Virtuální zájezd do Bordeaux

12.-16.7.2021

Příměstský tábor na téma
„Indiánský tábor“

Pořadatel
Centrum pro
vzdělávání a kulturu
a Winam s.r.o.
Centrum pro
vzdělávání a kulturu

* akce se uskuteční pro takový počet osob, jaký umožní aktuální epidemiologická opatření

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat za projevenou soustrast při úmrtí mého manžela, dětí
dědečka, ale i pradědečka. Všem, kteří jste ho znali a projevili mu tichou vzpomínku, patří
naše velké díky. S poděkováním manželka a celá naše rodina.
Děkujeme
Scholzeová Dagmar, manželka

SBĚROVÝ DEN
Dne 17. dubna 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:

800 – 900 hod.

U sběrny odpadů

ODSTÁVKY
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dne
9.3.2021

Od
7:30

Do
12:00

Upřesnění rozsahu plánovaných přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených
odběrných míst naleznete na našich webových stránkách
https://www.cezdistribuce.cz/odstavky.
Nový Oldřichov – Mistrovice
Mistrovice
1, 3, 4, 22, 33, 36, 44, 91, 92, 114, 181, 203, 213, 217, 226, 232, parc. č. 32/2, parc. č.
411, E101, E228, E5
Nový Oldřichov
Nový Oldřichov
1, 12, 30, 101, 237, parc. č. 395/1

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

„Indiánský tábor“
Týden plný poznávání, her, výletů, tvoření a nových přátelství

Kde: Centrum pro vzdělávání a kulturu (CVAK), Nový Oldřichov

Kdy: 12. – 16. 7. 2021

Cena: 1.200 Kč (cena zahrnuje stravu, nápoje, dozor, pojištění, výtvarný
materiál, dopravu na výlet)

Kapacita: max. 15 dětí

Věk: 6–12 let

Přihlášky: informace na mailu: centrum@centrumcvak.cz
tel: 722634895, nebo osobně v kanceláři CVAKu
www.centrumcvak.cz

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Vstup na zamrzlou vodní plochu nemusí být vždy bezpečný
Jakmile se hladiny rybníků, vodních nádrží a při delších a silnějších mrazech také řek pokryjí
vrstvou ledu, lidé si vyráží zabruslit na čerstvý vzduch do přírody. V letošním roce je tato
zábava vzhledem k četným koronavirovým omezením jiných sportovních aktivit ještě o něco
lákavější a masovější. Aby se z romantiky a zdravé sportovní aktivity nestalo drama,
dodržujte tato základní pravidla:










Nevstupujte na led, dokud se nepřesvědčíte o jeho dostatečné síle a pevnosti
(bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm a led má namodralou barvu). Vždy záleží
také na počtu osob, které se na vodní ploše pohybují.
Pokud při vstupu na led slyšíte praskání, vraťte se ihned na břeh.
Na ledové ploše pokryté sněhem, kalužemi nebo nečistotami (např. listím, větvemi)
dbejte zvýšené opatrnosti. Pozor také na praskliny.
Pokud začne led při bruslení praskat, vraťte se ihned na břeh, případně si lehněte a
rozložte tak svoji váhu. Pokuste se doplazit na břeh. Pokud to není možné, zůstaňte
ležet a snažte se přivolat pomoc.
Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, nepanikařte.
Prudkým kopáním nohama se snažte dostat na hladinu, paže rozložte ze široka na
led a neustálým kopáním nohama se snažte dostat co nejdál na led a plazením co
nejkratší cestou na břeh.
Pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, nikdy se k danému místu
nepřibližujte vestoje, ale v kleče nebo plazením. Na pomoc si vezměte hokejku,
případně delší větev, bundu, opasek nebo lano.
Pokud začne praskat led i pod Vámi, ihned se vraťte na břeh a přivolejte hasiče
prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
Zachráněnému se po vytažení z vody snažte zajistit teplo a suché oblečení.
V případě šoku nebo silného podchlazení přivolejte zdravotnickou záchrannou službu
na čísle 155. Při selhání základních životních funkcí zahajte okamžitě resuscitaci
zachraňovaného a pokračujte v ní až do příjezdu záchranářů.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

V měsíci BŘEZNU významná jubilea slaví:
Sháněl Jaroslav
Vozáb Jiří
Müller Helmar

70 let
82 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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