NAŠE
VESNICE

»PRÁZDNINOVÉ VYDÁNÍ 2022«

Usnesení z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 20. června 2022
přítomno: 7 členů ZO
7 občanů
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Adéla Kindermannová
ověřovatelé zápisu: Pícha Tomáš, Nešlehová Lenka
Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1.
ZO schvaluje program.
7:0:0
2.
Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3.
ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 150/3 v k.ú. Nový Oldřichov žadateli 7:0:0
panu J. K., bytem Nový Oldřichov č.p. 141. Cena 350,- Kč/m2, žadatel zajistí
sepsání kupní smlouvy na vlastní náklady.
4.
ZO souhlasí s prodejem pozemků p.č. 683, 685, 686 a 687 v k.ú. Mistrovice 7:0:0
u Nového Oldřichova manželům M. a M. Z., bytem Janská 73, Děčín. Cena
406,-Kč/m2, žadatelé zajistí sepsání kupní smlouvy na vlastní náklady.
5.
ZO souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 653/1 v k.ú. Mistrovice u Nového 7:0:0
Oldřichova dle předloženého návrhu žadatelce paní L. K., bytem Vězeňská
205/2, Česká Lípa. Cena 350,- Kč/m2. Žadatelka zajistí sepsání kupní smlouvy,
geometrické odměření a v případě potřeby přestěhování informační tabule
na vlastní náklady.
6.
ZO schvaluje žádosti v rámci vyhlášeného Programu pro poskytování dotací 7:0:0
na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod v obci Nový Oldřichov
– V. Výzva pro tyto žadatele:
- M. V., nemovitost čp. 103 - Nový Oldřichov, podpora ve výši 80.000,- Kč
- R. Š., nemovitost č.p. 79 – Nový Oldřichov, podpora ve výši 80.000,- Kč
- M. a K.Š.i, nemovitost č.p. 83 - Nový Oldřichov, podpora ve výši 80.000,- Kč
- I. P., nemovitost č.p. 5 – Nový Oldřichov, podpora ve výši 80 000,- Kč
Se žadateli bude sepsána Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Nový Oldřichov na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod.
7.
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 7:0:0
o umístnění staveb - inženýrské sítě k pozemku p.č. 186 v k.ú. Mistrovice
u Nového Oldřichova dle předloženého návrhu s tím, že nebude zasaženo
do tělesa komunikace, a to dle předložené projektové dokumentace. Smlouva
nenahrazuje Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.
8.
ZO schvaluje doplacení nákladů na opěrnou zeď mezi nemovitostí čp. 115 7:0:0
Mistrovice manželů H. a hasičským muzeem. Celkové náklady z rozpočtu obce
byly schváleny ve výši 20. 000,- Kč, 10. 220,- Kč již bylo uhrazeno z rozpočtu
obce na materiál. Částka 9. 780,- Kč bude zaplacena z rozpočtu obce oproti
předložení příslušného dokladu ze strany manželů H.
9.
ZO bere na vědomí Vyhodnocení akčního plánu sociálních služeb obcí Svazku
obcí Novoborska za rok 2021 a Akční plán sociálních služeb obcí Svazku obcí
Novoborska na rok 2022.
10. ZO souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s firmou 22 NET na pronájem 7:0:0
internetového zařízení na budově kostela Povýšení sv. Kříže a to ve výši 2000,Kč/měsíc.
11. ZO souhlasí s pořízením tankovacích karet CCS pro JSDH Nový Oldřichov 7:0:0
dle schváleného rozpočtu.
12. ZO souhlasí s opravou části střechy na budově Centra pro vzdělávání a kulturu 7:0:0
firmou PROREKO – IČO: 71964258, David Blažej, Dolní Podluží 524
dle předložené cenové nabídky. Cenová nabídka: 235. 151,40 Kč, vč. DPH.
13. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022, kdy se příjmy navyšují o částku 1. 7:0:0
423 580 Kč a výdaje se navyšují o částku 3. 286 271,20 Kč.
14. ZO souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy se společností Festive na realizaci 7:0:0

15.

16.

17.

18.
19.

akce „Slavnosti obce, aneb otevíráme léto“ v celkové částce 241. 000,- Kč
včetně DPH.
ZO souhlasí s cenovou nabídkou a uzavřením smlouvy s firmou ZEPS, IČO:
28688651 na akci „Oprava havarijního stavu mostu Nový Oldřichov“ v částce
1 575 205,90 Kč včetně DPH.
ZO souhlasí se změnou Směrnice o zadávání veřejných zakázek v případech
krajně naléhavých, kdy není možno postupovat podle dané směrnice. Krajně
naléhavé případy: odstraňování bezprostředních následků havarijních stavů,
živelných pohrom, odvrácení možného ohrožení.
ZO souhlasí s následující změnou v rámci zřizovací listiny Centra pro
vzdělávání a kulturu: hostinská činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu
a lihovin, včetně nápojů bude dle zřizovací listiny v hlavním předmětu činnosti
organizace a to od 1.5. 2022.
Zároveň bere ZO na vědomí informaci účetní firmy Rajtr & spol. ohledně
obratu z vedlejší činnosti a dani z přidané hodnoty.
Diskuse s občany na téma hasiči a slavnosti obce
ZO schvaluje usnesení

7:0:0

7:0:0

7:0:0

7:0:0

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

BĚH NOVÝM OLDŘICHOVEM
5. června se konal již 4. ročník Běhu Novým Oldřichovem. Níže přinášíme výsledky sportovců,
kteří se akce zúčastnili. Děkujeme Miroslavu Pröllerovi za organizaci celého závodu
a objednání pěkného počasí 😊
VÝSLEDKY MUŽI 5 KM
jméno a příjmení
team/město
čas
Tomáš Kolařík
Cvikov
19.01
1.
Jiří Petr ml.
Svor
24.25
2.
Jiří Petr
Svor
24.41
3.
Alex Neugebauer
Česká Lípa
26.01
4.
Jakub Kolařík
Cvikov
28.01
5.
Aleš
Kuna
Nový
Oldřichov
30.21
6.
Tadeáš Dědek
Česká Lípa
33.05
7.
Vladimír Dědek
Česká Lípa
33.09
8.
Karel Pěnička
Cvikováček Cvikov
33.47
9.
Marek Ledvina
KRB Chrudim
44.28
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VÝSLEDKY ŽENY 5 KM
jméno a příjmení
team/město
Ivana Slaměná
AC Česká Lípa
Kateřina Petrová
SK Nový Bor
Anna Kučerová
TJ Jiskra Nový Bor
Markéta Červinková
Česká Lípa
Magdaléna Lotová
SK Nový Bor
Martina Bartáková
KV Klíč
Dagmar Mokošínová
Nový Oldřichov
Jana Zitová
Nový Oldřichov
VÝSLEDKY MUŽI 10 KM

čas
24.51
25.09
25.14
26.11
27.19
27.33
31.27
40.51

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

jméno a příjmení
Václav Hladík
Tomáš Třešňák
Radek Studený
Pavel Souhrada
Jan Tauchman
Tomáš Leurich
Vít Seidl
Tomáš Hájek
Martin Sokol
Ondřej Hrůzek
Břetislav Kalvoda
Ladislav Vetešník
Martin Konvalinka

team/město
AC Česká Lípa
ZŠ SK Jablonné v P.
Triatlon Česká Lípa
KV Klíč
Liberec
Doksy
Jiskra Nový Bor
Jiskra Nový Bor
Fehrer Česká Lípa
OK Nový Bor
Moonros Cvikov
Moonros Cvikov
Kravaře

1.
2.

VÝSLEDKY ŽENY 10 KM
jméno a příjmení
team/město
Laura Matulová
Radeč
Marie Mitáčová
AC Česká Lípa

čas
37.08
41.08
42.19
43.34
43.37
44.32
44.47
45.41
45.47
50.09
53.41
53.42
55.25

čas
41.27
49.47

OPRAVA KOSTELA
Rekonstrukce kostela je v plném proudu. Dokončení prací je naplánováno
nejpozději do 15.11.2022. Kromě mnoha administrativních záležitostí, které
se s rekonstrukcí pojí, jsme řešili i netopýry. Jejich ochránci přesně určili, který prostor musí
po celou dobu rekonstrukce zůstat netopýrům přístupný. Po jednání s panem ředitelem
ze sklářské školy v Kamenickém Šenově jsme dostali skvělou zprávu. Vyrobí nám skleněné
číslice do ciferníku kostelních hodin. Takové, které tam byly a tím se nám podaří zachovat
historii. Na zdejším kostele byly totiž skleněné číslice velkým unikátem.
Na kostele je zařízení pro internet. Památkáři nevidí problém v tom, aby tam byl internet
ponechán. Domluvili jsme se tedy s firmou 22NET, že bude nájemní smlouva převedena
na obec.

UKÁZKA ČÍSLICE (nová a stará)

KOMPOSTÉRY
Stále vydáváme zahradní kompostéry. Zájem je veliký. Jsou zdarma 😊
Kompostéry jsou vydávány na základě smlouvy. Ve smlouvě je uvedeno, že kompostéry musí
být umístěny na pozemku, který se nachází v obci Nový Oldřichov a ve smlouvě je také
konkrétně uvedeno parcelní číslo. Smlouvu může podepsat pouze majitel pozemku a ten je
povinen dodržet všechny podmínky smlouvy. Podmínky určil dotační orgán, ze kterého jsme
čerpali dotaci.

Informace pro zájemce dalších kompostérů:

Od 11.7. je možné si vyzvednout další kompostér.
Kompostéry budou k dispozici do vydání všech kusů. Je vás mnoho, kteří máte
zájem o další, není možné, abychom si vedli seznam a opět vás všechny
obvolávali. Kompostéry budou opět vydány oproti podpisu smlouvy. Děkujeme
za pochopení.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 11. 6. proběhlo v Centru pro vzdělávání a kulturu Vítání občánků. Bylo to moje poslední
vítání a musím se usmívat. Ty, které jsem vítala před 20-ti lety, jsou dnes už dospělými lidmi,
ty které jsem vítala zdánlivě nedávno, přednáší básničky občánkům v kolébce. Koloběh života
je rychlý a neústupný, a člověk si v těchto chvílích uvědomuje, jak děsně rychle ten čas letí.
Nově narozené děti v naší obci:

Ondřej Jakeš
Amálie Šocrová
Josef Veber
Emma Sedláčková
Tobiáš Triner

Srdečně gratulujeme! 

CENTRUM PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU
Bezproblémový chod Centra pro vzdělávání a kulturu se pořád nějak nedaří. K červenci
odešla paní kuchařka, která se rozhodla pro práci v rodinném podniku. Její jídla byla moc
chutná, samozřejmě jí přejeme, ať se jí v novém zaměstnání daří. Nová paní vedoucí dala
výpověď k 30.6.2022 s odkazem na to, že není hospodská a tuto činnost neumí.
Ani z výběrového řízení se nedá bohužel poznat, zda vybraný uchazeč svou práci zvládne
a bude tím pravým. Nyní je v Centru na pozici provozní paní Lenka Vašáková, která má
uzavřenu Dohodu o provedení práce (DPP), zůstává styčná důstojnice Hanka Blažejovská
a za barem Kája Sobotková. Dále má CVaK uzavřeny DPP s brigádníky na léto a od srpna
bude nápomocná zastupitelka Lenka Nešlehová. Směny se podařilo poskládat tak, aby se
CVaK nemusel zavírat, teď před sezónou by to byla opravu škoda. Zastupitelstvo obce nyní
nebude vyhlašovat na pozici vedoucí výběrové řízení nebo vybírat někoho jiného. Statutárním
orgánem je starostka obce. Pořád věřím, že se ve CVaKu sestaví ten správný tým, který se
stabilizuje, ať ze zaměstnanců současných nebo úplně nových.

DEN DĚTÍ
Poslední květnovou neděli připravila Unie rodičů a přátel školy na hřišti pro děti DEN DĚTÍ.
Odpoledne plné her, soutěží a zábavy. To odpoledne byla zima. Ukrutná 😊 Přesto děti
přišly, i když v teplých zimních bundách, ale jistě si odpoledne užily. Zasoutěžily si, pobavily
se a dostaly ke svému dni dárky. Děkujeme Unii.

OKAMŽITÉ UZAVŘENÍ MOSTU
Obec objednala hlavní mostní prohlídky u všech mostů, které v obci jsou a které
má ve svém vlastnictví. Mostů a mostků máme 19. Celková cena za tyto
prohlídky činí 106. 000,- Kč a všechny prohlídky mají být dokončeny
nejpozději do září tohoto roku. Most, který vede přes potok Bystrá směrem
k nemovitosti Mistrovice čp. 76 (Dvořákovi) měl hlavní mostní prohlídku hotovou přednostně
a to vzhledem k tomu, že se nám zdál z našeho laického pohledu nevyhovující. Prohlídkou
bylo zjištěno, že most je nutné opravit přednostně s tím, že do roka od prohlídky (byla učiněna
v březnu 2022) má obec povinnost zajistit instalaci značky, která určuje možnost zatížení
mostu do 2t a do dvou let nechat most opravit. Obec začala vyřizovat potřebná povolení
k instalaci dopravní značky. Vzhledem k tomu, že most postupně vykazoval další a další
trhliny, byl pozván mostní technik znovu, neboť se nám z našeho pohledu zdálo, že by mohlo
dojít k nebezpečí jeho pádu. Revizní technik nechal most s okamžitou platností uzavřít.
Nestačila by ani do roka značka, ani do dvou let oprava. Mohlo by se stát velké neštěstí.
Začali jsme jednat s policií, odborem dopravy, sháněli firmu, která most začne okamžitě
opravovat.
I na tyto havarijní stavy zákon myslí a bude nám povoleno opravovat hned. Přesto musíme
počkat na příslušná stanoviska od nadřízených orgánů. Na veřejném zasedání jsme rozhodli o
tom, že most bude opravovat firma ZEPS, která se těmito stavbami zabývá. Celková investice
bude činit 1,6 mil Kč.
Nebylo ani možné určit objízdnou trasu, protože pozemky, po kterých by objízdná trasa vedla,
nejsou v majetku obce. Resp. v jednom úseku má obec pozemek v max. šíři 1,38 cm. Jednotliví
vlastníci vozidel, kterých se toto nepříjemné omezení týká, si mohou svá vozidla odstavit
k hlavní komunikaci III. třídy nebo do bývalé sběrny, kde je budou mít i zamčená.
Děkujeme za pochopení, toleranci a vstřícnost vzhledem k nastalé situaci.

OPRAVA STŘECHY NA CENTRU PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU
Část střechy, přístavku na Centru pro vzdělávání a kulturu odvál déšť 😊 Požádali
jsme pojišťovnu, aby nám tuto škodu uhradila. Zároveň jsme na veřejném zasedání
schválili firmu PROREKO, David Blažej, která střechu opraví. S panem Blažejem
máme výbornou zkušenost z opravy střechy školy, tak věříme, že se dílo podaří. Celkové
náklady na opravu byly vyčísleny na 235. 000,- Kč. Po odečtu plnění ze strany pojišťovny
se tato částka poníží.

SLAVNOSTI OBCE, ANEB OTEVÍRÁME LÉTO
Slavnosti obce, které se konaly 25. června, celé odpoledne propršely. Bylo to smutné. Když
sedíte s dětmi na dětském divadélku, nad hlavou vám do party stanu bubnuje déšť, obloha je
dokola kolem zatažená, žádná vidina zlepšení, tak člověk nemá žádnou slavnostní náladu.
Bohužel, jedna z naprosto neovlivnitelných věcí, nad kterými nemáme převahu. To mi bylo
opravdu moc líto. Vyčasilo se kolem půl páté. Vysvitlo slunce a hned to bylo veselejší. Výletní
vláček po obci povozil návštěvníky, program odbíhal bez ohledu na počasí, mušketýři a
dobové tanečnice se usmívali, i když byli mokří na kost, kolotoče svezly malé i
velké, Lucie revival potěšila své fanoušky, hudební skupina Garance opět
nezklamala, ohnivá show se moc líbila, tichý ohňostroj rozsvítil nebe,
panák alkoholu, dva, tři nebo více 😊 uvolnily stres a tak příště snad
bude počasí lepší.
Děkuji všem za pomoc při přípravě a závěrečném úklidu.

AKADEMIE ZŠ A MŠ NOVÝ OLŘICHOV
21. června pořádala naše základní a mateřská škola na závěr školního roku akademii.
Akademie se konala v Centru pro vzdělávání a kulturu. Pozvánku na ni si připravily samy děti
a byla moc pěkná. Stejně tak jako akademie. Vidět všechny naše dětičky z mateřské školky
a naše žáky pohromadě bylo moc hezké. Díky poutavému programu se vám na tváři objevil
úsměv, zejména při vystoupení dětí z MŠ. Byly opravdu kouzelné. V připravených kostýmech
jim to moc slušelo, mávání maminkám, tatínkům, babičkám, svým příbuzným bylo úsměvné.
„Ahoj, jsem tady, vidíš mě?“ A když rodiče pokynuli, že ano, prstem jim ukazovali pšt, dítko
bylo spokojené a soustředilo se na své vystoupení. Starší žáci předvedli úžasné a dojemné
představení na téma PLÁČ ZEMĚ. Nádherné masky jim připravila paní asistentka Jelenová.
V závěru akademie jsme slavnostně šerpovali předškoláky a páťáky. Předškolákům a páťákům
hodně štěstí při nástupu do jejich nové životní etapy. Moc děkuji za pozvání a za kytičku,
kterou jsem dostala.

VOLBY
Letošní komunální volby se budou konat 23. a 24. září.
Co jsou to komunální volby
V komunálních volbách se volí zástupci na nejnižší územně samosprávní úrovni. To znamená,
že Češi volí na čtyři roky zastupitele na radnicích a magistrátech, a tím pádem i nové
starosty.
Minimální věk kandidátů a kdo může kandidovat
Do obecního zastupitelstva může kandidovat každý občan ČR, kterému je nejpozději v den
voleb 18 let a má ke dni voleb v obci trvalé bydliště. Za stejných podmínek můžou do
zastupitelstev kandidovat i občané států Evropské unie. Kandidáty mohou nominovat i
politické strany nebo mohou kandidovat nezávislé. Musejí však odevzdat petici podepsanou
občany dané obce. Počet podpisů je stanoven podle toho, kolik je v obci voličů.
Křížkování místo kroužkování
Volební systém pro komunální volby je poněkud složitější než u těch ostatních. Místo
kroužkování se totiž křížkuje. Volební systém umožňuje rozdělit hlasy mezi kandidáty z více
stran. Volič může zakřížkovat buď celou stranu, nebo pouze jednotlivé kandidáty z různých
stran podle svých osobních preferencí. Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň
kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební stranu, pro vybrané kandidáty se
křížky nepočítají. Pokud volič rozdá více křížků, než je členů v zastupitelstvu, je volební lístek
pro komunální volby neplatný.
Volba
Aby občan České republiky mohl odvolit, musí s sebou do volební místnosti přinést občanský
průkaz nebo cestovní pas. Od volební komise volič obdrží obálku, případně náhradní volební
lístek a za plentou pak lístek vyplní, vloží do úřední obálky a následně jej vhodí před volební
komisí do zapečetěné volební urny. Pro volby do zastupitelstev obcí se voličský průkaz
nevydává.

V roce 2023 nás čeká volba prezidenta České republiky. Samotná volba prezidenta může být
jednokolová nebo dvoukolová. Jednokolová je v případě, že v prvním kole získá jeden
z kandidátů více než padesát procent hlasů, což se ještě nestalo. Pak se koná druhé kolo, ve
kterém soupeří dva nejlepší kandidáti z prvního kola. I prezidentské volby probíhají tradičně
dva dny, a stejně jako všechny ostatní volby v pátek od 14.00 hodin do 22 hodin a sobotu od
8.00 hodin do 14.00 hodin.
Termín prezidentských voleb: první kolo se bude konat 13. a 14. ledna 2023
druhé kolo se bude konat 27. a 28. ledna 2023
O voličský průkaz šlo v těchto volbách v minulosti zažádat a tak lze předpokládat, že ani
v roce 2023 tomu nebude jinak. Kandidovat na prezidenta může každý občan, kterému je
nejméně 40 let a není nesvéprávný. Zároveň musí sesbírat alespoň 50 tisíc ověřených podpisů
od občanů České republiky, nebo získat podporu od 20 poslanců, anebo 10 senátorů.

POPLATKY A JEJICH SPLATNOST
A máme tu červenec .. je úsměvné, že ještě v červenci se zaobíráme poplatky a jejich
splatností. Všechny poplatky byly a jsou VŽDY splatné do 31.3. daného roku. Výjimkou byl
poplatek za odpady, který se jako jediný, mohl platit na dvě splátky, a to do konce března
a druhá polovina do konce září. Systém odpadů se letos změnil a tak se platba odpadů
přesunula na příští rok a letošní rok odpadla. Nicméně stále zůstávají v platnosti poplatky za
psy, zpravodaj a pronájmy pozemků a mají svou splatnost, což je termín do kdy nejpozději
mají být uhrazené. Jsme v červenci a pořád máme plno těch, kteří splatnost našich poplatků
absolutně ignorují a to nejen letos .. ale i roky předchozí .. tak si tak říkáme, jestli si dovolí
neplatit své závazky i vůči jiným institucím .. třeba finančnímu úřadu, společnostem, které jim
dodávají energie a daly by se jmenovat další případy, kdy si troufáme říct, že nikdo si
nedovolí vybočit a nedodržet termín splatnosti. Obec nikdy nechtěla přistupovat na radikální
řešení tím, že by hned k 1. dubnu vystavovala urgence a následné platební výměry, které
mohou činit až trojnásobek neuhrazené částky. Možná to je kamenem úrazu a tak si občané
neplní své povinnosti vůči obecnímu úřadu a v klidu si vyčkávají, až je někdo vyzve .. a ne
jednou, protože oni vzápětí zapomenou, že byli vyzváni. Jen kdyby si obecní úřad neplnil své
„závazky“ vůči občanům .. to by se děly věci. Letos urgujeme ohledně splatnosti poplatků od
ledna neustále .. vše je srozumitelně zveřejněno také na webu, dokonce je tam i číslo účtu,
pochopitelně  pokud ale nezaplatí poplatky i lidé, kteří pravidelně odebírají zpravodaj, kde
vše neustále opakujeme, tak pak jsou naše články a připomenutí jen házením hrachu na zeď.
Člověk zapomene, jsme jen lidé, i my zapomínáme. To se stane. Proto rok co rok, dokola, a
stále opakujeme placení poplatků. I proto jsme nikdy nepřistupovali k platebním výměrům ..
ale nemít zaplaceno ještě v červenci?
Od náročné agendy poplatků jsme tedy měli mít od dubna na chvíli klid, abychom se mohli
soustředit na agendy jiné, a také na přípravu vyúčtování poplatků za komunální odpad za
tento rok. Žádná firma totiž nebyla připravena na různorodé systémy úhrad odpadů a tak
mimo excelové tabulky, kterou vám pravidelně zveřejňujeme na web, nemáme systém, který by
nám práci ulehčil a vaše vývozy sčítal sám. Takže nás čeká spousta práce s vytvořením si
nějakého co nejjednoduššího systému vyúčtování.
Je to nejen únavné a vyčerpávající, ale také to zbytečně zabírá spoustu času věčnými
kontrolami úhrad, kontrolami těch co nemají zaplaceno a neustálými urgencemi. Při platbě,
kterou přijdete zaplatit po urgenci vás žádáme, aby napříště byly poplatky zaplaceny včas. Je
nám například odpovědí, že uvidíte, jestli si na to vzpomenete. To už je ale opravdu drzé.
Příští rok bude zlomový v novém systému odpadového hospodářství, poplatky za vaše
zpravodaje, psy a pozemky budou ve stále stejném termínu splatnosti i nadále, jen k nim opět
přibude poplatek za komunální odpad. Nezbývá nám než doufat, že si budou občané plnit své
povinnosti i vůči našemu úřadu včas a nebudeme nuceni přistoupit na platební výměry. Tři
měsíce v daném roce a několik let opakování úhrad a splatností snad není tak málo, aby si
někteří z vás nezapamatovali, co platí, kolik platí, kam případně, jak a do kdy si svou
povinnost splnit.
To samé se týká odhlašování a přihlašování psů .. povinnost je nejen psa přihlásit, ale také
odhlásit. Pokud si neplníte povinnost odhlášení a nemáte ani do března zaplaceno, a pak nám
sdělíte, že psa už dávno nemáte, tak to není odůvodnění toho, že jste měli
za psa včas uhradit, případně změnu neodkladně nahlásit.
Příklad: splatnost poplatků je do 31.3. daného roku a vy nemáte
zaplaceno ještě v květnu, kdy při výzvě k platbě dávno po splatnosti nám
sdělíte, že psa už od února nemáte. Takhle ne  Pes se odhlašuje
v momentě, kdy tato situace nastala ne půl roku po té, co měl být již
zaplacen a obecnímu úřadu nebyla tato změna sdělena ani nijak doložena.
Děkujeme za pochopení.

Školní novinky
Druhá půlka května 2022: školáci se zúčastnili programu “Zažij sklo“ spolku
Lužické hory. Navštívili jsme sklárnu pana Pačinka a kostel v Kunraticích,
jeli jsme lokálkou do Kamenického
Šenova, kde jsme byli ve sklárně
Jílek a ve sklářském muzeu. Také
jsme vystoupili na Sloupském
tyjátru v lesním divadle s naším,
velmi dramatickým, vystoupením
Pláč Země. Víte, že diktát může být
běhací a že násobilku se naučíte s
plácačkou na mouchy?
Ve školce měli zajímavé týdenní
programy: naše obec a naše vlast,
dopravní výchova a ZOO.
Mája Kotyzová byla odbornou
porotou vyhodnocena, jako skvělá
ilustrátorka a tak její linoryt bude součástí Kalendáře malotřídek na rok
2023.
Ve školní družině se stále něco děje, tentokrát se nám vyrojili jednorožci,
navlékaly se korálky a vyráběly se fotorámečky.
Badatelský kroužek šifroval, poslepu zkoumal cestičky a navštívil a zdolal
Sustrych.
Unie rodičů nám uspořádala Den dětí s pohádkou, soutěžemi, cenami,
palačinkami a párky v rohlíku.
První půlka června 2022: prázdniny se pomalu blíží. Na Den dětí jsme
všichni jeli lokálkou z České Kamenice do Kamenického Šenova, školka se
pak prošla až na náměstí na zmrzlinu a školáci v rámci programu „Zažij
sklo“ byli ve sklárně Jílek, kde si
vyzkoušeli foukání skla. Potom ještě
navštívili sklářské muzeum.
Ve škole se nejlépe učí názorně, tak
nám třeba Petr přinesl pěknou
pomůcku na přírodovědu - horniny a
nerosty. V prvouce bereme první pomoc
a zdraví obecně, tak jsme si trochu
"zaobvazovali". Ve školce proběhla dvě
témata: ZOO a Cirkus, tento týden má
školka krásné téma Můj tatínek. Také
si školka, spolu s menšími školáky,
zažila Logohrátky se Slávkem Bourou a moc se jí líbily.
V rámci pracovních činností jsme na školní zahradě vypěstovali krásné
jahody.
Páťáci se celostátně testovali a vůbec nedopadli špatně.
V družině si vyškrábávali motýly, v deštivých dnech každý vyšívá a vyrobili si
mořskou pláž, už se prostě těší na ty prázdniny.
V badatelském kroužku si prozkoumali Hackelberk a Domča připravil
skvělou šipkovanou s úkoly.
A prvních 14 červnových dní zakončil turnaj ve florbalu v Horní Libchavě,
kde jsme obsadili krásné 5 místo z 10 týmů). Jsou to šikulové a výborní
sportovci.

Čas dovolených a prázdnin je tady. Všem přeji hezkou a zaslouženou
dovolenou, mnoho slunečných dní, příjemných zážitků, především pohodu a
odpočinek.
Dětem pak neopakovatelné zážitky plné radosti a veselí.
Marcela Novotná
starostka obce

Ve dnech 2. - 10. 7. 2022 bude pošta Partner Nový Oldřichov z
provozních důvodů uzavřena.
Uložené zásilky bude možné vyzvednout u zastupující pošty Kamenický Šenov.
Terminál SAZKY přístupný po dohodě na tel.: 604 943 904.
Za pochopení předem děkuji
Marie Hladíková

Tipy na letní koktejly
APEROL SPRITZ (alkoholický)
Jednoduchý a velmi chutný koktejl, který se vyrábí z pouhých tří ingrediencí a pro teplé letní
večery je jako stvořený
 Prosecco 3 díly
 Aperol 2 díly
 Sodovka 1 díl
 Led a plátky pomeranče
Při přípravě koktejlu Aperol Spritz se je důležité dodržet správný poměr všech tří
ingrediencí. Jedním dílem se zpravidla myslí 20 ml, nicméně vždy záleží na požadovaném
množství.
Příprava: Sklenici naplníme ledem zhruba do poloviny, přidáme jeden díl sody, tři díly
Prosecca a nakonec dva díly Aperolu. Koktejl ozdobíme plátkem pomeranče.

ATOMIC CAT (nealkoholický)
Výhodou tohoto letního nealkoholického drinku je jeho snadná příprava, skládá se pouze ze
dvou ingrediencí, přesto překvapí svou lahodnou chutí.
 Pomerančový džus 1 díl
 Tonik 1 díl
 Led a plátek pomeranče
Příprava: Sklenici naplníme ledem cca do ¾, přes který nalijeme pomerančový džus a tonik.
Ozdobíme a podáváme 

KULTURNÍ KALENDÁŘ V OBCI
Datum
14.7.2022
11.8.2022
25.8.2022

Název akce
Letní prázdninové pohádkování
„Kde je ten ježek?“
Letní prázdninové pohádkování
„Hledá se Khodl“
Letní prázdninové pohádkování
„Co se nese v lese"

Pořadatel
Centrum pro
vzdělávání a kulturu
Centrum pro
vzdělávání a kulturu
Centrum pro
vzdělávání a kulturu

DROBEK Z KNIHOVNY
V roce 1955 založil Ondřej Hovorka TAMBURAŠSKÝ SOUBOR Svazu mládeže.
Nástroje zakoupila za sběr kovového šrotu a starého papíru místní organizace
Svazu mládeže. Nacvičili Českou besedu a estrádní program, se kterým vyjížděli
i do okolních obcí. Klubovna byla v č.p. 2 – tam se denně hrál stolní tenis, každou
neděli se hrálo loutkové divadlo pro děti pod vedením Ladislava Kuny a později bratrů
Zdeňka a Jaroslava Lupínkových.
Z naší krásné knihy KDYSI MISTROVICE, DNES NOVÝ OLDŘICHOV
pro Vás vybrala knihovnice Irena Pokorná

1.8. od 16:00 DÍLNIČKY – keramika s paní Jelenovou

Příprava železničního jízdního řádu 2022/23
informujeme vás, že na webu společnosti IDOL jsou ke stažení navrhované jízdní řády
železniční dopravy pro období od 11. prosince 2022 do 9. prosince 2023.

https://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html
Případné náměty a připomínky, prosím, zasílejte v termínu do 25. července
2022. Připomínky zaslané v pozdějším termínu bude možné posoudit a případně zohlednit k
červnovému termínu změn v roce 2023. Informace o projednání připomínek budou jako
obvykle předmětem koordinačních porad (předpoklad v září t.r.)

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Zabezpečení domácnosti před odjezdem na delší dobu








Neupozorňujte na svůj odjezd zbytečně předem.
Vypněte všechny elektrické spotřebiče (kromě lednice a mrazáku) a
zhasněte světla.
Zavřete všechna okna i dveře.
Zabezpečte vstupní dveře (uzamknutí, alarm…).
Nenechávejte volně položené předměty, které by mohly při silném větru spadnout či
odletět a někoho zranit, na balkonech, terasách a zahradách.
Doporučujeme uzavřít přívod vody a plynu do bytu.
Domluvte se s blízkou osobou a nechte u něj svůj aktuální kontakt a rezervní klíče
(pro případ nehody).

LETNÍ OMALOVÁNKA

V měsíci ČERVENCI významná jubilea slaví:
Horňák Josef
Višňák Antonín
Ňorbová Zdeňka

75 let
81 let
88 let

V měsíci SRPNU významná jubilea slaví:
Mrňák František
Oberreiterová Věra
Prchal Petr
Kotyzová Věra

75 let
80 let
82 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 – úřednice:
730 145 208

www stránky: www.obecnovyoldrichov.cz

e-mail: uradoldrichov@seznam.cz
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