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» LEDEN 2021«

Vážení spoluobčané,
než jsme se stačili rozkoukat, máme tady další rok. Rok 2021. Ten čas tak strašně
rychle letí. Jsme zase o rok starší, v lecčem zkušenější, bohatší o zážitky, které jsme zažili,
o prožitky, které nám přinesl rok 2020. To, že jsme se minulý rok ocitli v něčem novém, jiném,
nevyzkoušeném asi není potřeba připomínat. Nejvíce skloňovaným slovem je stále slovo
koronavirus. Ať se nám to líbí nebo ne. Asi bychom museli žít na pustém ostrově, aby se nás
dění kolem pandemie nedotklo. A s ní jsme vstoupili i do roku nového, ve kterém budeme
i nadále bojovat za lepší zítřky. Věřím, že ty nastalé časy zvládneme alespoň tak dobře, jako
v roce minulém. Přes všechna příkoří, která se nesla na vlně covidu se vzedmula jedna
z našich vlastností, kterými jako český národ disponujeme. A tou je solidarita. Byla obrovská
a přinesla mnoho pomoci, energie a naděje. Prověřili jsme si, že se dokážeme semknout
a pomoci jeden druhému, bez ohledu na to, zda je někdo mladý, starý, oblíbený, protivný,
samotářský, více či méně vzdělaný, pracovitý, ochotný. Prostě se pomáhalo bez rozdílu.
Za to patří všem velký neutuchající dík. Dnes už nemůže být řeč o tom, že novodobá nemoc
je jen chřipka. Když se rozhlédneme kolem sebe, vnímáme, že někdo ji prožil bez větších
příznaků, jiný se s ní potýkal s většími zdravotními potížemi, někdo skončil v nemocnici
a potřeboval pomoc zdravotníků a někdo zemřel. Je potřeba toto všechno brát jako fakt
a uvědomit si, že tento problém řeší celý svět, ne jen naše republika a náš národ. Mnoho
na výsost vzdělaných lidí, vědců, fenomenálních mozků po celém světě se snaží přijít této
nemoci na kloub a navrhují opatření, která by vedla k tomu největšímu úspěchu. Porazit toho
„šmejda“. Je potřeba si zároveň uvědomit, že těžce porazitelných nemocí je více a že i proti
nim je nutné neustále vynalézat nové a nové vakcíny a léky. Proto by bylo na místě, abychom
se tak tvrdě nebránili proti jednoduchosti některých opatření. Těmi jsou zvýšená hygiena
a rouška. Že se na této pandemii přiživuje politika, je bez diskuse jasné. Podle mého názoru
naše vládní garnitura zvládla jarní vlnu bravurně. Ovšem to, co přednáší a koná dnes
je žalostné. Všichni víme, že spravedlnost neexistuje. Filozofie tohoto slova je tak obšírná jako
třeba láska. Ovšem volili jsme si do čela své zástupce, o kterých jsme si mysleli, že budou
vládnout přinejmenším uspokojivě. Nemuselo se tedy čekat na to, abychom od jiných zemí
okopírovali obraz vládních opatření, která by vedla ke snížení negativních dopadů
na ekonomiku a živnostníky. Nechat vydělávat velké řetězce a živnostníky totálně odstavit bylo
velmi nemoudré a politování hodné rozhodnutí. Všech. Počínaje premiérem a konče
posledním poradcem, který se na rozhodnutí podílel. A že těch poradců bylo. Je potřeba
se také řídit selským rozumem, který máme na rozdávání. Je přece úplný nesmysl zavřít malé
obchůdky, služby, papírnictví, obuv. Vždyť i v těch je snad možné dodržovat daná pravidla.
Roušku, rozestup, jeden člověk na 15m2. Nevidím rozdíl mezi tím, když jdu do obchoďáku
nebo do papírnictví, při dodržování stejných pravidel. Zavírání restaurací ve 20h. Proč
nemohou mít otevřeno do 22h? Opět za dodržení hygienických pravidel. Oproti tomu můžeme
jet v narvaném vlaku, metru, autobuse. To je přece nesmysl. Nikde jsem se nedočetla data,
podle kterých se tato vládní opatření opírají a mají smysl. Konec lamentování, musíme jít
dál. V uplynulém roce se také hodně událo. Narodilo se mnoho krásných miminek, pomyslně
se zastavil čas, kdy jsme museli zůstat doma a být jen sami se sebou, nejbližší rodinou, kdy
jsme měli možnost alespoň trochu rozjímat a věnovat se rodinným záležitostem. Čerpat to
krásné z přírody, přečíst si zajímavou knížku, vícekrát vyplet záhon květin na našich
zahrádkách a uvědomit si, jak je děsně fajn, že žijeme na vesnici a máme tady o mnoho větší
bohatství než lidé ve městech.
Milí spoluobčané, do nového roku Vám přeji jen to krásné, které si zkusme najít
v okamžiku každého všedního dne. Pohled na kapky deště, které nám smáčí a zastudí na tváři,
sluneční paprsky, které ji naopak zahřejí, rozkvétající louku, přečtení milé sms zprávy, kterou
obdržíme, chuť z dobrého jídla, které si připravíme, sklenku vína, kterou si vychutnáme.
Prostě toho všeho, co dnes a denně prožíváme, bez toho aniž bychom si to uvědomili. Zkusme
si častěji a více uvědomit, že i tyto maličkosti nám pomohou k příjemnému pocitu našeho žití.
Přestaňme být vystrašení, nejistotu přeměňme za zdravý úsudek. Je už na čase, abychom
se zklidnili a necítili se jen jako vězni v zajetí koronaviru. Nemohu samozřejmě opomenout

přání pevného zdraví, štěstí a stálých úsměvů, které přijímejme a rozdávejme na potkání.
Úsměvů totiž není nikdy dost. Tak to všechno Vám ze srdce přeji.
Marcela Novotná
starostka obce

Usnesení z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 9. prosince 2020.
přítomno: 7 členů ZO
omluveni: Nešlehová Lenka
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Adéla Kindermannová
ověřovatelé zápisu: Riantová Hana, Mgr. et Mgr. Burdová Pavlína

3 občané

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 2021, který byl dle 7:0:0
zákona o obcích zveřejněn, příjmy činí 9. 654. 351 Kč,- výdaje činí
9. 654. 351,- Kč. Závazné ukazatele ZŠ a MŠ Nový Oldřichov byly
pro rok 2021 stanoveny ve výši 700. 000,- Kč. Závazné ukazatele
Centra pro vzdělávání a kulturu byly stanoveny pro rok 2021 ve výši
1. 000. 000,-Kč.
4. ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 6/2020, kdy se příjmy 7:0:0
navyšují o částku 13 400,- Kč a výdaje se navyšují o částku 121.
700,- Kč.
5. ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Nový Oldřichov 7:0:0
na období 2021-2023.
6. ZO bere na vědomí složení inventarizačních komisí 7:0:0
pro inventarizaci obecního majetku:
OÚ - 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
Místní hospodářství - p. Pícha, p. Edelmann, p. Sedláček
7. ZO schvaluje provedení rozpočtového opatření v případě zapojení 7:0:0
účelově přidělených prostředků z jiných rozpočtů v období
od prosincového zasedání ZO do 31.12.2020 starostkou obce,
kdy starostka obce bude v případě provedení rozpočtového opatření
informovat ZO na nejbližším zasedání.
8. ZO schvaluje Smlouvu o dílo na zimní údržbu obce pro rok 2021 7:0:0
s p. Josefem Kühnem za cenu 600 kč/hod.

9. ZO schvaluje zápis konceptu do obecní kroniky za rok 2019
10. 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:
- Z. D., nemovitost č.p. 195 Mistrovice - Nový Oldřichov,
podpora ve výši 80.000,- Kč
Žadatel bude vyzván k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.
11. ZO schvaluje Dodatek s firmou AVE CZ odpadové hospodářství,
s. r.o. o navýšení ceny za svoz odpadů o inflaci, dle předloženého
návrhu.
12. ZO zamítá žádost firmy BIMONT, s.r.o. o schválení Smlouvy
o smlouvě budoucí na uložení elektrického kabelu do tělesa
komunikace p.č. 99 v k.ú. Mistrovice u Nového Oldřichova.
13. ZO na základě poptávkového řízení schvaluje firmu Roman
Macháček, Kamenický Šenov, která bude provádět odkanalizování
školy a pověřuje starostku obce podpisem předložené Smlouvy
o dílo. Cena díla: 355. 704,- Kč, včetně DPH.
14. V souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., ZO schvaluje
mimořádnou odměnu starostce obce Bc. Marcele Novotné za rok
2020 ve výši 50. 000,- Kč hrubého. Odměna se poskytuje
za mimořádné hospodaření obce, kdy obec na svých účtech
vykazuje ušetřené finanční prostředky ve výši 12 mil. Kč, trvající
posilování rozpočtu obce získanými dotacemi. Opětovné získání
finančních prostředků na výstavby DČOV a již připravené získané
prostředky pro rok 2021.
15. ZO schvaluje zpětvzetí žádosti o poskytnutí dotace na domovní
čistírnu odpadních vod manželů H.
16. Diskuse s občany na téma Advent, koronavirus, zrušené kulturní
akce.
17. 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.

NAŠE OBEC V ROCE 2020
Pandemií koronaviru bylo pozastaveno spoustu pěkných akcí,
které se měly v naší obci konat. A že jich je vždycky velká spousta,
protože se na nich podílejí i naše spolky. Přesto se podařilo
Vás potěšit alespoň v takové míře, která nám byla rozhodnutím
vlády dovolena.
Ples obce, Žolíkový turnaj, Posezení se seniory, Recitační soutěž, 45. ROČNÍK
MEZINÁRODNÍCH ZIMNÍCH HASIČSKÝCH ZÁVODŮ, tematická víkendová menu
v Centru pro vzdělávání a kulturu, Degustace francouzských vín a pokrmů,
Letní příměstský tábor, akce - SRDCE od SRDCE, Mistrovické letní kinokavárny,
Letní prázdninová pohádkování, Pohádkové loučení s létem, Zájezd na Zahradu Čech,
1. ročník Pivních slavností, Pohádkový den.

Opravili jsme místní komunikaci v horní části obce, pořídili čtyřkolku, nový zahradní
traktůrek pro údržbu veřejné zeleně, dále pořídili do kostela Povýšení sv. Kříže nový koberec,
začali realizovat čistírnu odpadních vod ve škole, svépomocí vystavěli nové oplocení
fotbalového hřiště ..

Podařilo se podat žádost o dotaci na:
 kompostéry
 pořízení notebooku do knihovny
 opravu střechy školy
 opravu zázemí fotbalových kabin
 na akustiku v Centru pro vzdělávání a kulturu.
 vybudování sportovního hřiště ve škole
 získat finanční prostředky ve výši 50-ti % na domovní čistírny odpadních vod od
Severočeské vodárenské společnosti, a.s., s příslibem dalšího financování pro rok
2021

PLÁN PRO NAŠI OBEC V ROCE 2021
Rozpočet pro rok 2021 byl schválen ve velmi podobné výši, jako byl schválen
pro rok 2020. A to i přesto, že daňové příjmy dle rozhodnutí vlády klesnou.
Daňový koeficient byl ponechán pro rok 2021 v zákonné výši 1.
Poplatky za odpad byly ponechány ve stejné výši jako pro rok 2020. Tedy 500,Kč/obyvatel/rok/rekreační nemovitost.
Ostatní poplatky za hrobová místa, pronájmy pozemků, psy a místní zpravodaj zůstávají
ve stejné výši i pro rok 2021.
Plánované kulturní, společenské, sportovní akce:
- zde bylo velmi těžké rozhodnout o těchto akcích a tak je zastupitelstvo obce ponechalo
zatím nevyřčené a budeme je řešit operativně v rámci vývoje situace kolem pandemie
koronaviru
- o jejich termínu, čase a místě konání budeme informovat na plakátovacích plochách,
webových stránkách, v obecním měsíčníku, úřední desce, tak, jak jsme zvyklí v místě
obvyklém

OHLÉDNUTÍ ZA ČASEM ADVENTNÍM A VÁNOČNÍM
Adventní neděle jsme se Vám snažili zpestřit písněmi s vánoční tématikou, které jsme pouštěli
v nedělní podvečer v místním rozhlase. Moc Vám děkujeme za zpětnou vazbu, kdy jste nám
psali a volali, že byl tento nápad moc fajn a potěšil Vás, navodil vánoční atmosféru, kdy jste
si pobrukovali do rytmu nebo zvesela vyšlápli oldřichovský kopec, ať už pěšky nebo na kole.
Zpětná vazba přišla i kritická, že se Vám ten řev v rozhlase nelíbí a nemá nic společného
s adventním časem. I kritika je názor. I za něj díky. Můžeme si pak lépe utvořit obraz nálad
a pocitů občanů naší obce v porovnávacím měřítku. Díky Vám také za vánoční výzdobu
Vašich zahrad, oken, balkónů. Výzdoba dotvořila kouzlo Vánoc a potěšila při procházkách
obcí. Poděkování také směřujeme paní Hnídkové za nádherný adventní věnec, který zdobil
prostory obecního úřadu.

ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODŘÁSTVÍ
Velké změny nás čekají v oblasti odpadového hospodářství. Obec s firmou AVE
podepsala Dodatek ke smlouvě pro rok 2021, kdy se náklady se svozem
komunálního a tříděného odpadu opět zvyšují. Navíc je připravena novela
zákona o odpadech, která by měla být vládou schválena tak, aby nabyla
účinnosti od 1.1.2021. Připravovaná nová právní úprava v oblasti nakládání

s odpady zahrnuje nejenom nový zákon o odpadech, ale dotkne se významnou měrou –
ve vztahu k obcím – i zákona o místních poplatcích.
Za rok 2020 byla od občanů na poplatcích za odpady vybrána částka: 415 757,- Kč
Odměna za zpětný odběr a využití odpadů z obalů: 146 435,- Kč
Náklady na likvidaci odpadů za rok 2020 činily:
 komunální odpad – 418 110,- Kč
 nebezpečný odpad – 19 775,32 Kč
 ostatní – 372 560,- Kč (velkoobjemový kontejner, pytle na tříděný odpad,
svoz tříděného odpadu)
DOPLATEK OBCE ZA LIKVIDACI ODPADŮ za rok 2020 činí 248 253,32,- Kč
Dovolujeme si Vás opětovně a poněkolikáté požádat, abyste tříděný odpad, na který si berete
barevné pytle, ponechávali před svou nemovitostí na den pytlového svozu. Pytel na tříděný
odpad stojí 32,- Kč/ks a obec ho svozové firmě platí zvlášť.
Také Vás opětovně žádáme, abyste do kontejnerů na tříděný odpad skutečně vhazovali jen
odpad, který do nich patří, a ukládali ho správně. Jejich kontrolou dokola zjišťujeme,
že je v nich odpad, který tam nepatří - papírový odpad neroztrhaný (celé kartony), pet lahve
nesešlapané - pak se do kontejneru odpadu vejde méně, a samozřejmě navýšení míst
a kontejnerů s sebou nese navýšení financí. Nelze pak zajistit, aby bylo v kontejnerech místo,
když je do nich opakovaně vhazován odpad, který tam nepatří nebo není řádně zpracován.
Proto se snažme udržet systém v tomto režimu.

VENČENÍ PSÍCH MAZLÍČKŮ
A máme tady opět obligátní téma. Venčení našich psích mazlíčků.
Dovolujeme si upozornit, že jejich venčení je upraveno vyhláškou obce
o znečišťování veřejného prostranství. Ne, jen jeho. Je prostě sobecké,
když necháme svého pejska, aby vykonal svou potřebu před domem
někoho jiného. Bylo by potřeba si uvědomit, že tím omezujeme život
ostatních. Nikdo není zvědavý na to, když má před svým domem hromadu
exkrementů, do kterých pak šlápne nebo je rozjede autem.
Buďme ohleduplní k ostatním a po svých psech si uklízejme.

MIMOŘÁDNÉ PROVOZNÍ OPATŘENÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Protiepidemický systém PES a jeho stupeň se neustále mění a je těžké se v něm
vyznat. Nyní se nacházíme v 5. stupni dle nařízení vlády, je možné mít obecní úřad
otevřen jen pro případy nezbytně nutné. Volejte, pište maily, jsme Vám touto
formou v pracovních dnech plně k dispozici. Vaše požadavky po vzájemné dohodě
vyřídíme.
Poplatky zasílejte prosím na účet nebo složenkou.

Od 11.1.2021 po dobu platnosti mimořádných opatření vlády ČR v souvislosti
s koronavirem je obecní úřad pro veřejnost otevřen pouze v úřední dny
následovně:

Pondělí 9h – 12h
Středa 14h – 17h

-

Žádáme občany, aby
upřednostnili písemný, elektronický či telefonní kontakt s úřadem před osobním
jednáním, pokud to povaha úřední věci dovolí
omezili osobní kontakt na nezbytně nutnou dobu
používali ochranné pomůcky dýchacích cest (nos, ústa)
aby využili pro dezinfekci rukou přípravek, umístěn ve vstupní chodbě úřadu
dodržovali odstupy mezi osobami alespoň 2 metry a to jak přímo v kanceláři, tak i
v čekacích prostorách
Kontakty
Marcela Novotná, starostka obce – 724 181 525, uradoldrichov@seznam.cz
Pavlína Burdová, místostarostka obce – 736 753 752
Adéla Kindermannová, administrativní pracovnice – 730 145 208
obecnovyoldrichov@seznam.cz

PLATBY NA ROK 2021:
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
- pytel na komunální odpad – 70,- Kč v případě, že nebude postačovat nádoba, pytle je
možné si zakoupit na obecním úřadě
úlevy dle 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
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,

Všechny uvedené poplatky jsou splatné do 31.3.2021

POUZE
převodem na účet obce
nebo formou složenky – po předchozí domluvě
VS pro platbu se skládá z aktuálního roku, čísla rozdělujícího číslo popisná
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

Známky na svozové nádoby (POPELNICE)
Pro rok 2021 platí nové svozové známky na popelnici. Tu obdrží občan po platbě poplatků.
Pokud nebude poplatek zaplacen, známka nebude vydána a popelnice nebude vyvezena.
Poplatek je možné uhradit ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března
a do 30. září příslušného kalendářního roku nebo jednorázově nejpozději do 31. března
příslušného kalendářního roku.

V případě platby poplatku po 31. 3. je poplatek splatný najednou a není možné
úhradu provést pouze na 1. pololetí příslušného kalendářního roku.
ZNÁMKY BUDOU ROZVEZENY TĚM, KTEŘÍ BUDOU MÍT ZAPLACENO,
HROMADNĚ PŘED KONCEM PLATNOSTI ZNÁMEK PŮVODNÍCH

NOVÝ UKAZATEL NA HŘIŠTĚ A K HASIČSKÉMU MUZEU
Někteří z Vás si už určitě všimli nového ukazatele na křižovatce u bývalé pošty, směr
Šajba. Vyroben byl Standou Dvořákem, na jaře se bude po vyschnutí dřeva ještě
natírat. Je moc pěkný. Šikovnosti zaměstnanců obce se meze nekladou 😊

SVOZOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2021
Bylo zjištěno, že ve svozovém kalendáři, který nám každoročně posílá firma AVE,
nebyl ve všech měsících vyznačen pytlový svoz na tříděný odpad.

Kalendář byl již opraven a je aktualizovaný k dispozici na našich webových stránkách.
Svozy nebyly jen vyznačeny, nicméně zůstávají stejné – pytlový svoz se provádí VŽDY v úterý
a to v sudých týdnech. První týden nového roku, stejně tak jako poslední týden starého roku
byl týden lichý. Přesto byl první týden nového roku pytlový svoz proveden. Zřejmě si tuto
skutečnost neuvědomila ani svozová firma. Ale to se všechno srovná 😊

OZNAMOVÁNÍ ODSTÁVEK ELEKTRICKÉ ENERGIE NOVĚ
Od nového roku nebude firma ČEZ Distribuce oznamovat informace o odstávce elektřiny
formou letáků. Doposud informovala o odstávkách vylepováním oznámení na sloupy. NOVĚ
bude své zákazníky bezplatně informovat emailem nebo SMS zprávou. K této službě je nutné
se zaregistrovat. Registrace služby se provádí na webové adrese www.cezdistribuce.cz/sluzba

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
-

BUDOVA ŠKOLY, S NÁPISEM ČESKÁ ŠKOLA
POHLED NA OBEC

DROBEK Z KNIHOVNY
Letošní rok bych chtěla tyto malé příspěvky věnovat některým
osobnostem naší vesnice.
Za třicetileté války sídlila na rychtářském statku v Mistrovicích rodina
KNECHTELŮ. Patrně před rokem 1632 přesídlili do Kamenického
Šenova a rozvinuli obchod se sklem ve velkém. Domek číslo 43
si zakoupil roku 1701 rytec skla KRISTIAN WANDER a záhy k sobě povolal i svého bratra malíře skla
KILIANA. Mistrovičtí WANDEROVÉ byli vnuci zakladatele sklářské huti v Bedřichově v Jizerských
horách PETRA WANDERA a syny KRISTIANA WANDERA. Stali se mistry a četní poddaní mistrovického
statku se u nich učili. V roce 1753 bylo v obci 9 rytců a 19 kuličů skla (a 2 ševci, krejčí, pekař, pernikář,
kovář). V obci se také předlo, ale většina obyvatel se podílela na sklářském podnikání.

Z naší krásné knihy KDYSI MISTROVICE, DNES NOVÝ OLDŘICHOV pro vás vybrala
Irena Pokorná, knihovnice

V měsíci LEDNU významná jubilea slaví:
Cháma Josef
Hampejs Ivan
Bláhová Milena
Scholzeová Dagmar
Scholze Herbert
Pavelková Miluška

75 let
75 let
80 let
81 let
84 let
85 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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