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Vážení občané,
21. března začalo jaro. První jarní den jsme sice měli bílo, zima pořád ještě neřekla
své sbohem, ale věřím, že se už s námi opravdu loučí. My všichni totiž už nutně potřebujeme
vitamín D, sluníčko, teplo a rozkvétající přírodu. Kdyby se tak dal covid zahnat jarem, to by
byla paráda. Tato nemoc se dotkla i mé blízké rodiny, která žije v jednom společném
rodinném domě. Onemocněli všichni a nic pěkného to nebylo. Nejhorší průběh měl 15-tiletý
synovec. V těchto chvílích se ve vás mísí strach, vztek, bezmoc a strašná potřeba k nim jet,
obejmout je a říct jim, že na ně denně myslíte a věříte, že bude vše v pořádku. Vypadá to, že
došla řada i na náš Liberecký kraj, kde se covid teď šíří přímo raketově. A lidstvo viru
bojovně čelí, někteří z nás, kteří mají prozatím to štěstí, viru odolávají. Zprávy a informace
ohledně kroků naší vlády v době pandemie pořád nepřestávají překvapovat. Odměny
některým zdravotníkům se řeší zpětně půl roku, maturity vlastně nejsou potřeba, protože
premiér si vybírá zaměstnance podle toho, zda chce někdo pracovat, umí jazyk a má do práce
chuť, tak proč se zdržovat s řešením, jak by měly maturity v této době vypadat. Dvěma
dávkami vakcíny máme naočkováno 350 tis. obyvatel z 10 miliónů, v naší republice
se demonstruje bez zakrytí úst a nosu, s těsným shromažďováním a shlukováním lidí
bez doporučené vzdálenosti, a celou zemi v podstatě řídí čtyři lidé. Ministr zdravotnictví
Blatný, premiér Babiš, ministr průmyslu Havlíček a ministryně financí Schillerová. Všichni
svorně tvrdí, že vládní opatření jsou vydávána na základě rozhodnutí odborníků, které vláda
má. Nevím tedy jakých, protože každý odborník, který se ve vládě pouze „ohřeje“ odchází
s tím, že ho vláda stejně v ničem neposlechne. Prezident bude hučet do premiéra, ať odvolá
Blatného pro jeho rozhodnutí nepoužívat vakcínu, která není povolená Evropskou lékovou
agenturou, pan Blatný odvolá hlavní hygieničku Rážovou a jako důvod uvede, že se věci nějak
dějí a víc to komentovat nechce, teď se zřejmě budou dít věci kolem něj, pan Havlíček průmysl
prostě nezavře, ani přes Velikonoční svátky, i když už to doporučují všichni, kteří v tomto
kroku spatřují velký posun v boji s covidem a paní Schillerová nám bude říkat, ať se ničeho
nebojíme, že má rozpočet, resp. jeho dnes již půlbilionový schodek pod kontrolou. Ve firmách
se dle nařízení vlády enormně testuje antigenními testy, které mají až stonásobnou chybovost
a když vyjde test pozitivní, zaměstnancům se zakazuje hlásit další kontakty, aby nebyl kvůli
nedostatku pracovníků zastaven provoz.
Tento rok slavíme 100 let od vydání knihy, kterou napsal Jaroslav Hašek a nese název
Osudy dobrého vojáka Švejka. Humoristický román, který po celá léta inspiruje a dává
podklady k filmům českým, ale i zahraničním. A nejen to, podklady si z něj zřejmě bere i naše
vláda. Když si někdy uděláte čas a poslechnete si naše vládní představitele v Poslanecké
sněmovně při jejich jednání, nebudete se stačit divit. To je panečku unikátní představení.
Pořád jsem si říkala, proč tak dlouho jednají, co projednávají, kdy už se dočkáme avizované
tiskové konference. Jejich řečnické úvodníky jsou tak plytké a neprofesionální, že dnes už se
nedivím ničemu. V tak těžké době, kterou prožíváme, si nejdříve musíte vyslechnout, jak paní
poslankyně dostala 4 kg jablek od zahrádkářů, doufá, že nikoliv jako úplatek, ale jen
poděkování za to, že bude prosazovat nový zákon o zahrádkářích, pak se dozvíte, že by bylo
dobré to v naší zemi dělat tak, jako to dělá ten Rakušák premiér od vedle a podobné umělecké
vyjádření, vás uvedenou do stavu studu za svou vládu, ale především je vám naprosto jasné,
že tahle politická garnitura nás z pandemie v nějakém brzkém čase nevyvede. Proto si myslím,
že není vůbec na místě onemocnění covid 19 podceňovat, je potřeba se chránit a svou
zodpovědností chránit i ostatní. A pokud je někdo proti tomuto názoru, respektuji
ho samozřejmě, ale jako hlavní představitel obce se zcela ztotožňuji s přísnými opatřeními
a ochranou zaměstnanců obecního úřadu, školy, CVaKu a jejich prostor. Zároveň pořád
věřím v lepší zítřky, že to prostě zvládneme, i když škody a ztráty lidských životů jsou
ohromné. Věřím, že žijeme ve společnosti takových lidí, kteří společně se zdravotníky a těmi
všemi, kteří se starají o naše potřeby, díky kterým můžeme alespoň trochu normálně žít –
prodavačky, pošťačky, řidiči MHD, sociální pracovníci podpoříme alespoň v tom
nejjednodušším – zakryjeme si ústa a nos, budeme dbát na zvýšenou hygienu a dvoumetrový
odstup.

Čekají nás Velikonoce, nejvýznamnější křesťanské svátky, zároveň svátky jara.
Tak bohaté na tradice, kterými jsou pomlázka, malování velikonočních vajíček, řehtání,
hodování. Jsou to už druhé Velikonoční svátky, které strávíme v omezeném režimu. Přesto
si je můžeme užít. Vytvořit si velikonoční výzdobu na svých zahrádkách, ve svých domovech,
kde je teď asi nejvíce bezpečno, zasadit si vrbový proutek, osázet si truhlíky na oknech, uvařit
si něco dobrého a pokud bude svítit sluníčko, vystavit svou tvář jeho paprskům.
Přeji Vám hodně sil a energie do dalších dní, pokud možno krásné jaro plné květů a čerstvého
vzduchu. Opatrujte se a díky Vám všem za Vaši neustálou trpělivost a pomoc všude tam, kde
je potřeba.
Marcela Novotná
starostka obce

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce se bude konat ve středu 31. března 2021
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.

VELIKONOČNÍ STEZKA
Milé děti,
připravili jsme pro vás Velikonoční stezku s odměnou. Na mapce najdete
jednotlivá velikonoční stanoviště. Úkoly si očíslujte od 1 - 5 a zapisujte
si je na papír. Po splnění všech úkolů dejte papír do obálky a vhoďte
do schránky na obecním úřadě. Nezapomeňte napsat své jméno a příjmení,
a taky svou adresu. Pokud splníte všechny úkoly, přivezeme vám odměnu.

Na stezku můžete vyrazit od středy 31.3. do úterý 6.4.2021
1. Velikonoční kočička
Kočičky jsou symbolem jara. Živé i ty co rostou na stromě. Nám se jedna kočička zatoulala do lesa
u multifunkčního hřiště. Najdeš ji? Pokud ano, napiš pod úkol č. 1 - kde se skrývala.
2. Velikonoční zajíček
Zajíček v své jamce, sedí sám. Sedí u školy a má před sebou nůši. Hoď mu do nůše mrkev nebo
jablíčko. Zajíček pak dobroty odnese daňkům. Napiš pod úkol č. 2 - co dobrého jsi do nůše hodil/a.
3. Stezka beránků
Pět velikonočních beránků se nám rozuteklo na cyklostezku. Najdeš je na stezce v úseku od školy
ke CVaKu. Napiš pod úkol č. 3 - jaké měli barvy.
4. Velikonoční pomlázka
Pomlázka se plete z vrbového proutí. Z jakékoliv vrby ustřihni proutek a zasaď ho do květináče na
terase CVaKu a uvaž na něj mašličku. Napiš pod úkol č. 4 - jakou barvu mašlička měla.
5. Velikonoční vajíčko
K Velikonocům patří malovaná vajíčka. Vystřihni vajíčko z papíru, namaluj ho a pověs ho na keř (zlatý
déšť), který roste u obecního úřadu. Vajíčko si zezadu popiš svými začátečními písmeny jména
a příjmení (např. MN). Napiš pod úkol č. 5 - den, který jsi vajíčko na strom pověsil/a.

PŘESTUPKY
Množí se nám frekvence a počet přestupků, které nám policie posílá
a obecní úřad je na základě veřejnoprávní smlouvy přeposílá na Městský
úřad, odbor přestupků, Česká Lípa k vyřešení. Za přestupky obec platí
1. 000,- Kč za každý. Pozastavujeme se nad tím, že už se neřeší běžné
sousedské spory o spadané švestky na zahradu souseda, neposečené
plochy, které zaplevelují udržované zahrady apod. Vůbec nechceme
zlehčovat individuální problémy, které nás trápí. Jenže teď se řeší přestupky, kdy vám někdo
několikrát do měsíce sprostě nadává, uráží vás, vyhrožuje vám smrtí. A je úplně jedno, jestli
je střízlivý nebo opilý. Vrcholem však je fyzické napadení. A když vidíte přiložené CD
s nahrávkou, protože si kumpán napadení nahraje k tomu všemu na mobil, tak je vám opravdu
na nic. Nechápu, že se takové věci řeší jen přestupkem, a ne přímo trestním oznámením
na státním zastupitelství. V neposlední řadě velmi apeluji na rodiče dětí, aby se zajímali o to,
kam jejich 12-ti – 14-ti leté děti přes den chodí, co dělají, s kým se přátelí. Nepodceňujte
to prosím, jejich současné činnosti mohou do budoucna přinést hodně smutného
a nevratného.

POPLATKY
Veškeré údaje k poplatkům byly zveřejněny v obecním měsíčníku
v prosinci 2020 a v lednu 2021. Číslo účtu, variabilní symbol, výše
místních poplatků. Dále jsou začátkem každého roku informace
uveřejněny na webových stránkách obce v sekci aktuality, kde jsou
zveřejněny vždy až do konce daného roku
Stejně voláte a píšete, kolik že to máte zaplatit? 😊 Tak si tady tak přemýšlím, kam ještě
informace zveřejnit, abychom vám je co nejvíce přiblížili.
Známky jsou pak vydávány oproti platbě. Minimálně dvakrát do týdne je rozvážíme
do jednotlivých schránek nebo v rámci roznosu obecního měsíčníku. Pokud nemáte schránku
nebo popelnici u plotu, není možné vám známku předat. Pak prosím zavolejte a domluvíme se
na předání. A to i v případech, kdy se stane i chyba na naší straně a známka vám není
doručena. Nelze jeden den platbu uhradit a druhý den se ptát po známce. Platby se nám musí
nejen zobrazit na účtu, ale musí být také zkontrolovány a zaevidovány.
Po některých již přijatých platbách jen upozorňujeme na časté chyby a to – změna částky
za zpravodaj z 60,- Kč na 96,- Kč za rok. Platba 96,- Kč za noviny byla už i v roce 2020.
V případě platby za psy – často se stává, že máte více psů a každý je hlášený na jinou osobu –
to znamená, že každý takový pes je za 100,- Kč. Pokud máte více jak jednoho psa a jsou

zapsáni jen na jednoho majitele, pak je každý další za 200,- Kč. Často přicházejí nesprávné
platby – v případě, že si nejste přeci jen jisti, jaké poplatky hradíte - piště, volejte.
Zároveň informujeme, že od 1. dubna do 30. září bude probíhat opět svoz komunálního
odpadu 1x za 14 dní. První dubnový svoz bude 8.4.
Děkujeme Vám za platby poplatků na účet, děkujeme za to, že využíváte bezkontaktní styk
s obecním úřadem. Samozřejmě, že v neodkladných záležitostech jsme vám osobně k dispozici
v omezených úředních hodinách, dnech, při dodržení hygienických opatření a stanovené
vzdálenosti.
Vážení občané, žádám vás a prosím, omezte osobní styk – neodkladný důvod není platba
poplatků v hotovosti na obecním úřadě v době zkrácené otevírací doby. V případě, kdy nemáte
možnost platby uhradit přes účet, tak samozřejmě to není jinak možné. Ale vy si vybíráte
zkrácené úřední hodiny na to, abyste přišli zaplatit hotově, i když máte možnost provést
úhradu přes účet, dotazy, které je možné zodpovědět po telefonu také nejsou důvodem osobní
návštěvy OÚ. K této prosbě mě vede i fakt, že momentálně je mnoho ošklivých případů
nákazy covidem, které se dotkly mých kolegů a spolupracovníků, jsem povinna chránit
zaměstnance obce a zkrácené úřední hodiny slouží jen k NEODKLADNÝM řešením vašich
záležitostí. Např. přihlášení se k trvalému pobytu.
Informace o poplatcích opětovně zde:
1) poplatek za TKO
– základní sazba 500,-Kč za 1 občana přihlášeného v obci k trvalému pobytu; za rekreační
objekt, ve kterém není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu
úlevy dle obecně závazné vyhlášky: (úlevy se vztahují pouze na občany s trvalým pobytem
v obci)
pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, je držitelem starobního, vdovského nebo
vdoveckého, sirotčího a invalidního důchodu a obývá nemovitost sama, se poplatek
snižuje na 300,- Kč – nejedná se o automatické snížení
V případě uplatňování úlevy je plátce povinen doložit doklad o přiznání jednotlivých
důchodů (pokud byla uplatňována úleva na výši poplatku, není potřeba znovu dávat žádost
– platí z minulých let).
2) poplatek za psy – základní sazba 100,-Kč za 1. psa, důchodci 50,-Kč za 1. psa
každý další pes 200,-Kč
3) předplatné zpravodaj – 96,-Kč/ rok
4) pronájem pozemků – částka individuální dle smlouvy o pronájmu pozemku

Všechny uvedené poplatky jsou splatné do 31.3.2021
převodem na účet obce
nebo formou složenky – po předchozí domluvě
Variabilní symbol (VS) pro platbu se skládá z aktuálního roku, čísla rozdělujícího číslo
popisné v Mistrovicích a v Novém Oldřichově a číslo nemovitosti.
1 - pro nemovitosti v Novém Oldřichově
2- pro nemovitosti v Mistrovicích
příklad: adresa obecního úřadu je Mistrovice 51
VS by v případě platby za tuto nemovitost byl
2021251
2021(rok)2(Mistrovice)51(číslo popisné)

V případě, že si nebudete jisti VS, uveďte do zprávy pro příjemce své příjmení a číslo
nemovitosti, ke které se platba vztahuje

Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí 9h – 12h
Středa 14h – 17h
Kontakty
Marcela Novotná, starostka obce – 724 181 525, uradoldrichov@seznam.cz
Adéla Kindermannová, administrativní pracovnice – 730 145 208
obecnovyoldrichov@seznam.cz

SPADLÝ STROM NA DOLNÍM HŘBITOVĚ
Na dolním hřbitově se vyvrátil přes hřbitovní zeď strom. Na štěstí nikoho nezranil a zeď
nepoškodil. Děkujeme hasičům za jeho likvidaci.

PSÍ …___
Víte co? Obligátní téma, které je populární téměř celý rok. A teď na jaře
zejména. Po roztání sněhu je to tedy doslova a do písmene „pocuc“.
Člověku se zvedá žaludek, když jde po obci a nemá ani kudy projít, aby se
vyhnul psím exkrementům. Na obec byl učiněn dotaz, zda by nebylo dobré
pořídit sáčky na potřeby vašich mazlíčků. Jsme na vesnici, se svými pejsky
se chodíte procházet kamkoliv. Buď po obci nebo na louku nebo do lesa
nebo ke hřišti, prostě kamkoliv. Je tedy složité specifikovat, kam bychom měli všude sáčky
umístit. Není snad takový problém si vzít sáček z domova. Myslím, že pro většinu z nás je
naprosto nepochopitelné, že majitelů psů nechají svého mazlíčka vykonat potřebu před
plotem, brankou nebo vraty někoho jiného. A ten jiný si pak nadílku přiveze na kolech auta
do garáže, na botě do chodby, na nájezdu na chodníček k domovu. Ti, co udržují prostranství
před svými ploty, se tedy musí potýkat s takovými nepříjemnostmi. Ti majitelé, kteří nechají
svého psa vykonat potřebu kdekoliv, aniž by to pak uklidili, porušují vyhlášku o veřejném
pořádku, znečišťují veřejné prostranství a jejich neohleduplnost zasahuje do práv ostatních
občanů. Co můžeme poradit nám ostatním, kterým toto jednání vadí? Snad jen to, že když

se podaří vyfotit psa, nejlépe i s majitelem, pošlete nám fotku a my ji s přípisem pošleme
na přestupkové oddělení do České Lípy k řešení přestupku v rámci porušení vyhlášky
o veřejném pořádku.

OPRAVA STŘECHY ŠKOLY
Po vyhlášeném výběrovém řízení na dodavatele opravy střechy školy
obec obdržela dvě nabídky na tuto akci. Nabídku podala firma Jan
Seifert, Střešní systémy, Děčín a firma PROREKO, David Blažej,
Dolní Podluží.
Cenová nabídka firmy Jan Seifert, Střešní systémy je 1. 075 107,39 Kč bez DPH
Cenová nabídka firmy PROREKO, David Blažej je 831. 516,43 Kč bez DPH
Výběrová komise doporučí zastupitelstvu obce schválit firmu PROREKO, která splnila
všechny podmínky zadávací dokumentace a měla nejnižší cenu.
Věříme, že se konečně podaří střechu opravit tak, aby bez problému sloužila svému účelu.
Už jsme si s paní ředitelkou říkaly, že snad zůstal v budově školy nějaký nepřející duch
po předcích 😊
Zároveň jsme požádali o dotaci na střechu školy, a to jak Ministerstvo pro místní rozvoj, tak
Ministerstvo financí. Uvidíme, zda se podaří alespoň z jednoho dotačního titulu dotaci
obdržet.

AKUSTIKA VE CVAKu
Obci se podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí na akustiku
ve CVAKu. Realizace tohoto záměru je nyní neaktuální, když musíme mít zavřeno,
ale do budoucna bude určitě fajn, když se ozvučení sálu odborně zrealizuje. Všechny
akce, ke kterým je potřeba zvuk, budou o moc profesionálnější, bez ozvěn a špatného
poslechu.
Dotaci jsme obdrželi ve výši: 394 552,80 Kč, včetně DPH
Vlastní podíl obce je ve výši: 98. 638,20 Kč, včetně DPH
Předpokládané náklady na realizaci jsou: 493. 191,- Kč, včetně DPH
Nyní se připravují zadávací podmínky pro výběr dodavatele.

DOTACE NA PODPORU HASIČŮ
Liberecký kraj vyhlásil dotační titul v oblasti podpory Požární ochrany
a prevence kriminality, podtitul Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje. Obec bude podávat žádost o dotaci na ráfky k transportnímu
vozidlu a ventilky. Předpokládané náklady jsou 32 tis. Kč. Dotace je 70%, vlastní
podíl obce 30%.

ÚZEMNÍ PLÁN
Zastupitelstvo obce 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

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.

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 obecním 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.

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD ROSTLINNÉHO PŮVODU
Oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je
v obci Nový Oldřichov zajištěno jeho odkládáním do velkoobjemového
kontejneru, který je umístěn v areálu bývalé výkupny druhotných surovin
(plechová vrata nad obecním úřadem):

od 3. 4. 2021 do 30. 10. 2021 každou sobotu od 9.00 h do 11.00 h
Na základě požadavku majitelů nemovitostí, kteří se do obce jezdí rekreovat o
víkendech je možné biologicky rozložitelný odpad ponechat před danou
nemovitostí a to po telefonické domluvě, tel. – starostka obce Marcela Novotná
– 724 181 525.

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
Velkoobjemový kontejner, který je umístěn v areálu bývalé výkupny druhotných surovin
(plechová vrata nad obecním úřadem), bude přístupný:

od 6. 4. 2019 do 26. 10. 2019 každou sobotu od 9.00h do 11.00h.
Do tohoto kontejneru lze ukládat pouze starý rozebraný nábytek, matrace, koberce, linolea,
textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany. Lednice,
pneumatiky, televizory a jiné elektrospotřebiče do velkoobjemového kontejneru nepatří.

Veškeré elektrospotřebiče jsou sváženy v rámci zpětného odběru zdarma vždy na jaře a na
podzim.

SBĚROVÝ DEN NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 17. dubna 2021 se od 8,00 do 9,00 hod. uskuteční u sběrny odpadů 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.

ODSTÁVKY – NOVĚ NA WEBU
Vzhledem ke změnám v rámci informovanosti o odstávkách elektrické energie, jsme pro vás
nově na našich webových stránkách vytvořili na hlavní stránce podpoložku - ODSTÁVKY,
PORUCHY, kam jsme zároveň umístili informační banner. Banner by měl pomoci informovat
o aktuálních odstávkách v naší obci, zároveň po kliknutí na něj budete odkázání přímo na
webový odkaz, kde se odstávky vyhledávají. Obec bude i nadále informovat o odstávkách jako
tomu bylo doposud a to na svých vývěskách, ve zpravodaji i na svém webu.

Sčítání lidu domů a bytů 2021 termíny a otázky
Během posledních pár dní se na nás obracíte s dotazy ohledně formulářů a vyplňování.
Veškeré informace ke sčítání jsme zveřejňovali v minulém čísle, jsou vyvěšeny na webu obce
a fyzicky i na všech našich vývěskách. Pro ty co ještě stále tápou, jsme se pokusili shrnout
informace, aby byly co nejvíce srozumitelné všem.

Sčítání bude spuštěno o půlnoci z 26. na 27.3.2021




MOŽNOST VYPLNĚNÍ – formuláře budou ONLINE i v PAPÍROVÉ PODOBĚ
DO 9.4.2021 – má každý možnost sečíst se ONLINE prostřednictvím elektronického
formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci

Kdo se NESEČTE ONLINE – má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit
a odevzdat listinný formulář, který nalezne ve své schránce poté, co bude distribuován
sčítacími komisaři. Obecní úřad tyto formuláře nemá a ani je nedistribuuje, proto vyčkejte, až
vám bude formulář doručen. V případě, že by vám formulář nebyl ještě ani začátkem května
dodán, obraťte se na tato kontaktní čísla:
Česká Lípa – 954 247 001, 954 247 003, 954 247 006
Průměrná doba pro vyplnění:

15 minut

Termín pro vyplnění online formuláře:

27. březen - 9. duben 2021

Termín pro případné odevzdání papírového formuláře:

11. květen 2021

Povinná účast:

ANO

KULTURNÍ KALENDÁŘ V OBCI
Datum
12.-16.7.2021

Název akce
Příměstský tábor na téma
„Indiánský tábor“

Pořadatel
Centrum pro
vzdělávání a kulturu

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji
SPOZu
Nový
k mému životnímu jubileu.

Oldřichov

za

krásný

dárek

Jaroslav Sháněl

INZERCE:

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká
Lípa, příspěvková organizace
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022
Ředitelka školy stanovuje termín zápisu:
na středu 7. dubna 2021 od 13,00 do 16,00

Vzhledem k situaci bude nejspíše bez osobní přítomností dětí ve škole.
Čekáme na konkrétní pokyny z MŠMT, poté zveřejníme další informace.
Zapisují se děti:
které do 31. 8. 2021 (nar. od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) dovrší věk 6 let. Podle § 36 školského
zákona č.561/2004 Sb. může být též přijato (předčasný nástup) k plnění povinné školní
docházky dítě narozené od 1. 9.2015
do 31. 12. 2015 (k žádosti je třeba dodat vyjádření školského poradenského zařízení) a dítě
nar. od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 (kde je třeba doložit i vyjádření odborného lékaře).
Rodiče dětí s loňským odkladem musí podat stejně jako v loňském roce přihlášku.
Informace k odkladu školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží
ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa.
Přihláška a dotazník pro rodiče, případně žádost o odklad, jsou na našich webových
stránkách v rubrice Zápis do ZŠ 2021/2022.
Zákon umožňuje přijmout k povinné školní docházce také žáka z jiného školského obvodu.
O přijetí rozhoduje ředitel školy.
Výuka na naší škole probíhá od 1. ročníku podle Školního vzdělávacího programu
„Tvořivá škola“ zaměřeného na tradici činnostního učení. Jsme škola s rodinnou atmosférou
s důrazem na individualizaci výuky a inkluzi.
Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová
ředitelka školy
www.skolanovyoldrichov.estranky.cz
telefon: 487767515, 736753752
e – mail: zsmsno@seznam.cz
datová schránka: 5ywmfvc
Adresa:
Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Nový Oldřichov 86
471 13

VAROVÁNÍ PRO SENIORY před okradením nebo
podvodným jednáním pachatelů trestné činnosti
Policie České republiky varuje seniory před možným okradením nebo podvodným jednáním
pachatelů trestné činnosti, kdy objektem zájmu jsou právě senioři většinou přímo v místě
svého bydliště.
Podvodníci využívají různé záminky k okradení nebo vylákání peněz od seniorů, kdy je
kontaktují osobně nebo telefonicky většinou s nabídkou různých služeb anebo pod smyšlenou
legendou:
Nabídky řemeslných služeb:
- Broušení nožů, nůžek atp.
- Výměny okapů nebo jiné práce na domě
- Výměna zámku u dveří (prodej a nabídka montáže bezpečnostního zámku, kdy se však
jedná pouze o běžný zámek)
- Kontrola komínů (výměna vložkování komínu i přesto, že to není nutné)
pachatel požaduje za službu přemrštěné ceny nebo mnohonásobně vyšší částku, než žádal
před započetím práce. V případě odporu seniora ohledně zaplacení, pachatel vyhrožuje
mnohdy i fyzickým napadením, v některých případech vyvíjí nátlak na seniora i více
pachatelů. Ve snaze získat od seniora požadovanou částku jsou pachatelé ochotni jej odvézt i
k bankomatu, aby zde vybral finanční hotovost.
Nabídky levných energetických služeb nebo pojištění v místě bydliště:
- Levnější plyn nebo elektřina
- Pojištění – životní, zdravotní, proti pohromě, spoření apod.
pachatel, při vpuštění do domu, nechává úmyslně otevřené vchodové pro spolupachatele, poté
obvykle vyzve seniora, aby mu ukázal plynové připojení, pojistky, hlavní uzávěr vody apod.,
ve chvíli, kdy se senior vzdálí z domácnosti, tak druhý pachatel vnikne do jeho bytu a odcizí
nalezené cennosti. V některých případech pachatel vyšle seniora do jiné místnosti, třeba
koupelny, aby pouštěl vodu nebo k televizi, kterou má senior zapínat a vypínat, dle jeho
pokynů. Pachatel mezitím prohledá ostatní místnosti a odcizí peníze nebo vše cenné.
Legendy:
- Vnuk v nouzi (nejčastější legenda)
- Přeplatek za plyn, elektriku nebo vodu – (falešný plynař, elektrikář nebo vodař)
- Údajné těžké životní nebo mimořádné situace - (vylákání peněz na operaci dítěte, na
různé služby, pokuty a poplatky, neboť pachatel u sebe zrovna nemá hotovost)
nejčastější legendou je „Vnuk v nouzi“ - pachatel telefonuje na pevnou linku (výjimečně na
mobilní telefon), kdy se vydává za vnuka a žádá finanční pomoc, neboť se dostal do velkých
problémů nebo, že má možnost výhodné koupě vozidla, bytu apod. a nemá dostatečnou
finanční hotovost. Pokud senior sdělí, že nemá takovou finanční hotovost je často nucen
poskytnout šperky nebo jiné cennosti. Pachatel sdělí, že peníze nebo cennosti vyzvedne u
seniora řidič taxislužby, kterému má poškozený vše předat, v některých případech si pro
požadované věci má přijet známý falešného vnuka.
V případech, kdy se za seniorem dostaví falešný plynař, elektrikář nebo pracovník vodáren
(většinou dva pachatelé) s legendou vrácení přeplatku, nejčastěji ve výši okolo 1 000,- Kč,
kdy však má u sebe pouze větší bankovku, kterou potřebuje rozměnit. Poškozený tedy jde na
místo, kde má uloženou finanční hotovost, což vidí pachatel, který následně odvede pozornost
seniora sepisováním formulářů a druhý nepozorovaně z tohoto místa odcizí zbylou hotovost.
K vrácení přeplatku nakonec nedojde, neboť pachatel vyzve poškozeného, aby mu předložil
další dokumenty, kdy on mezitím nepozorovaně opustí domácnost. V drtivé většině nabízí
přeplatek žena.
AKTUÁLNĚ v době nouzového stavu

Podvodníci bohužel využívají krizové situace a obohacují se na osaměle žijících seniorech
pod záminkou nabídky zdravotní péče, přípravků na posílení imunity i s nabídkou pomoci při
každodenních činnostech jako je nákup.
Legenda:
- Nabídka zdravotní preventivní péče – měření teploty (nejprve nabídnuto telefonicky,
poté osobní návštěva pachatele u seniora doma)
Žádné kontrolní měření teploty u seniorů v České republice v jejich domácím prostředí
neprobíhá! Pachatel se pouze pokouší dostat do domácnosti seniora s úmyslem jej okrást.
Pokud využije senior nabídky pomoci v podobě nákupu, doporučujeme:
- ověřit si, zda se jedná o organizace zřízené obcí nebo neziskovou organizací,
požadujte předložení průkazu o tom, že se skutečně jedná o zaměstnance takové
organizace. Vyžádejte si telefonní kontakt, na kterém si můžete danou osobu ověřit.
- mějte předem připravený seznam věcí, které potřebujete nakoupit, zařídit, obstarat.
- nepůjčujte svou platební kartu a pokud možno mějte připravenu přesnou finanční
hotovost za požadovaný nákup či službu.
- při převzetí nákupu nepouštějte cizí osoby do bytu, k tomu využijte společné prostory
domů, u rodinných domů využijte možnosti předání nákupu přes plot.
Zároveň upozorňujeme, že v současné době neprobíhá žádná veřejná sbírka, která by se
zaměřovala na výběr peněz v souvislosti s opatřeními proti COVID – 19. Neposkytujte
k těmto účelům žádné finanční dary.
Policie ČR apeluje na seniory, aby byli obezřetní a nedůvěřovali neznámým lidem, kteří
je osloví v místě jejich bydliště. Pokud se již senior rozhodne cizí osobu vpustit do svého
bytu, tak by neměl být doma sám (zavolejte příbuzným, přátelům nebo sousedům a
poproste je, zda by nemohli přijít, do té doby nikoho dovnitř nevpouštějte, popřípadě se
dohodněte s cizí osobou na jiném termínu návštěvy).
Seniorům doporučujeme, aby si pořídili na dveře do bytu bezpečnostní řetízek, který
udrží dveře jen pootevřené a tak budou moci vyřídit některé věci bezpečněji.
V případě podezření, že jste se setkali s podvodníkem, neprodleně kontaktujte Policii
České republiky na tísňové lince 158.

DROBEK Z KNIHOVNY
Dalším znamenitým rytcem byl AUGUST BÖHM. Po návratu z ciziny (Anglie, Hamburk,
Amerika) se usadil v Mistrovicích a byl uznáván jako vysoká autorita.
V roce 1838 ho navštívil nejvyšší purkrabí hrabě Chotek a v roce 1841 se u něj na svých cestách
zastavil habsburský arcivévoda Štěpán. Mezi Böhmovy nejznámější práce patří pohár s vyobrazením
bitvy Alexandra Velikého s perským králem Dareiem nebo pohár s arcivévodou Karlem v bitvě
u Aspern z časů válek napoleonských. Většina jeho prací byla prodána do zahraničí, jen několik málo
je v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze a ve sklářských muzeích v Kamenickém Šenově a Novém
Boru.
Z naší krásné knihy KDYSI MISTROVICE, DNES NOVÝ OLDŘICHOV pro Vás vybrala
knihovnice Irena Pokorná
P.S.: 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.

V měsíci DUBNU významná jubilea slaví:
Novotná Josefa

87 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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