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Vážení občané,
situace ohledně koronaviru se stále nelepší. Za to se „povyšuje“ úroveň v naší Poslanecké
sněmovně. Už i naši poslanci se začali fackovat. To, co pro nás bylo naprosto nepřípustné
a viděli jsme to jen u politiků v jiných zemích, se přeneslo i k nám. Jedním slovem – ostuda.
Ať bylo právo nebo pravda na jakékoliv straně zúčastněných, jít si ho vydobýt násilím, je
primitivismus nejvyššího kalibru. A takový politik nemá na politické scéně co dělat.
Když samozřejmě pomineme jeho oděv a protest proti nošení roušek, kdy v Poslanecké
sněmovně vykřikuje, že je svoboda slova a demokracie a on roušku nosit nebude. Neměl by si
brát vůbec do úst tato slova, protože jim očividně nerozumí. Navíc, když kandiduji a stanu se
poslancem, dodržuji všechna vládní nařízení, to zaprvé a za druhé tedy použiji příslušné
zákonné nástroje, kterými se mohu bránit proti tomu, když mám pocit, že mi někdo bere má
práva.
Tak zpátky k situaci v naší zemi ohledně koronaviru. Systémy na systémy, změny na změny,
úpravy PSA, registr očkování a stále nám nějak chybí světlo na konci toho koronavirového
tunelu. Pojďme ale k faktům. Registrační systém očkování se neustále mění a vláda se snaží
o to, aby byl co nejpropracovanější a nejefektivnější. Zda-li se to daří, musí posoudit asi
každý sám. Větším problémem je to, že je stále nedostatek vakcín a postupně dochází
k odsouvání jednotlivých kategorií občanů, kteří mají být postupně naočkovaní, na pozdější
a pozdější termíny. V současné době se kromě zdravotníků a integrovaných složek, které jsou
v první linii, řeší naočkování seniorů 80+. Nabídli jsme těmto občanům, kterých máme v obci
29, že je do systému zaregistrujeme. Je samozřejmě na rozhodnutí každého z nich, zda budou
mít o pomoc a vůbec samotné očkování zájem. Věřím, že se podaří systém ustálit a během
února a začátkem března budou tito lidé naočkováni.
Oproti loňsku se nám zima silně ozývá a velmi často se z nebe sype pěkná nadílka. Určitě si ji
užijí děti, které se na sníh těšily a zimní radovánky jim nebyly roky předtím dlouho dopřány.
Budou jarní prázdniny, tak snad nám ten sníh vydrží aspoň na postavení si sněhuláka,
bobovačku na kopcích, běžky nebo třeba jen procházku zimní přírodou.
Mějte se moc krásně, přeji Vám klidné dny a pevné zdraví.
Marcela Novotná
starostka obce

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 15. února 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.

PORUCHY, ODSTÁVKY, HAVÁRIE
O plánovaných odstávkách vody a elektřiny Vás obec pravidelně a včas
informuje, přesto může nastat nenadálá situace, kdy vznikne porucha a bez
jakéhokoliv varování je odstavena voda nebo přívod elektrické energie.
Opakovaně se na nás v těchto situacích obrací občané s dotazy „kdy poteče voda“,„ kdy pustí
elektřinu“. Bohužel v těchto případech, kdy nejsme my ani vy dopředu informováni, a to
například v případě výpadku či havárie, vězte, že paní starostka ani zaměstnanci obecního
úřadu tuto informaci také nemají. Podobná situace může nastat v případě, že si všimnete,
že z komunikace například vyvěrá voda nebo na drátech elektrického vedení je větev. Obci
to nahlášeno ze strany občanů být může a nemusí, nicméně Vás prosíme, abyste ve všech

těchto případech kontaktovali kompetentní osoby/společnosti, které mají tyto záležitosti na
starost a kteří především mají tyto informace nebo je od vás potřebují. Pracovníci těchto
center jsou nepřetržitě přítomni na telefonních číslech a tyto situace dokáží řešit.

Poruchy a odstávky vody
601 267 267 (mobil)
Poruchy a odstávky elektrické energie
800 850 860

840 111 111 (pevná linka)

Případné plánované odstávky elektrické energie naleznete na webové adrese
cezdistribuce.cz v sekci ODSTÁVKY.

ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ OD POPLATKU
Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad, si může podat fyzická
osoba trvale hlášena v obci, která se z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí v obci
nevyskytuje. Jen pro tyto osoby je možné udělit výjimku a po včasném předložení žádosti
poplatek pro daný rok prominout. Opakujeme a zároveň upozorňujeme, že žádost se podává
na každý daný rok a nejpozději musí být podána do 31.3. daného roku, na pozdější žádosti
není možné brát zřetel.

ZASÍLÁNÍ INFORMAČNÍCH SMS
Od května 2018 je v platnosti nový zákon o ochraně osobních údajů - GDPR. To se
dotklo i informačního systému obce. K evidenci telefonních čísel, kam jsou
zasílány SMS zprávy, je nutné udělit souhlas. V případě, že nebude souhlas
udělen, nemůže obecní úřad tyto informativní sms zasílat. SMS zprávy se zasílají
v případě poruch nebo nahodilých událostí. Tyto informace se k vám mohou dostat
okamžitě poté, co obecní úřad obdrží oznámení. Souhlas musí být podepsán.
V případě vašeho zájmu kontaktujte telefonicky nebo písemně obecní úřad k domluvě termínu
podpisu.

DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
3. výzva Programu pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních
čistíren odpadních vod v obci Nový Oldřichov končí 28.2.2021.
Tzn., že žádost je nutné podat nejpozději do tohoto data, aby mohla být
vyhodnocena do 31.3.2021. O žádostech rozhodne Zastupitelstvo obce na svém veřejném
zasedání. Zároveň bude řešit vyhlášení další již čtvrté výzvy.

ZIMNÍ ÚDRŽBA
Snížek bílý, svaly sílí. Letos se ho oproti loňskému roku sype hodně, tak máme
co dělat, abychom vyházeli své výjezdy, cestičky, vyčistili si vchody
k domovu. Místní komunikace jsou pluhovány dvěma traktory. Část obce
Mistrovice je udržována obecním traktorem a panem Stanislavem Dvořákem,
část Nový Oldřichov pak panem Josefem Kühnem. Komunikace jsou sypány
obecním traktorem. Děkuji všem, kteří si v tomto období uvědomí, že není možné
trvale stát na místní komunikaci a zamezovat pluhování. Alespoň v tomto období, kdy
je prováděna zimní údržba, nám z převážné části automobily zmizely. Zároveň je třeba
si uvědomit, že se obec Nový Oldřichov svou polohou nachází v horské oblasti, údržba je tedy
o mnoho náročnější. Nelze si tedy myslet, že každý kopec a kopeček bude vyčištěn a posypán
tak, aby nedocházelo k jeho obtížnému vyjetí. Zrovna tak není možné, aby byly oba traktory
současně ve stejnou dobu na mnoha místech. Vlivem proměnlivosti počasí ráno prší, pak
sněží, pak mrzne a proměn bychom mohli uvádět mnoho. Stejně tak se mění i styl údržby.

Když prší, stahujeme rozbředlý sníh, když sněží a podle předpovědi má sněžit - dokola
pluhujeme, když mrzne - sypeme. Hůře sjízdné úseky se zároveň pluhují a zároveň sypou,
když předpověď hlásí sněžení např. jen dopoledne. Jsme obec, jak je v úvodu uvedeno, která
je na údržbu připravena dvěma stroji. Nemáme informace, že by jiná obec naší velikosti
udržovala v zimě komunikace dvěma traktory. My jsme se tak rozhodli, abychom se co nejvíce
přiblížili k jistému komfortu našich občanů. I když v zimním období se tento komfort nedá
splnit na sto procent. Je potřeba i ze strany majitelů automobilů si pořídit kvalitní zimní gumy
nebo řetězy. Stejně tak jako se to děje v zimních střediscích a na horách. Není vůbec problém,
když zavoláte a upozorníte nás na nějakou potíž, která se vás v daném místě údržby týká.
Pokud to bude možné, vždy rádi vyhovíme. Přestaňte na nás do telefonu „štěkat“ - jinak
se nedá snad ani popsat, jak se někteří chovají. I my se chováme slušně a nezpůsobujeme vám
nepříjemnosti schválně a zbytečně. Nad rámec těchto našich povinností poskytujeme pomoc
i v situacích, které se netýkají jen údržby v obci. Když někdo zapadne, skončí v příkopu, má
dopravní nehodu apod. Se závěrem k tomuto článku, že jsme prostě lidi a každý někdy
potřebuje pomoc toho druhého.

OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI
Obec bude podávat žádost o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu na opravu
hřbitovní zdi na dolním hřbitově v Mistrovicích. V současné době je opravená zeď severní,
pokud se povede získat dotaci, opravíme i zeď jižní a západní.

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH
Změna zákona o odpadech nabírá nových směrů a metodických pokynů.
Co již dnes víme
V roce 2020 bude obci zdraženo skládkovné. V momentě, kdy přesáhneme 155,2 tun, bude
obec platit na skládce za 1t 800,- Kč, bez DPH. Nyní je to 500,- Kč /t, bez DPH. Tato částka
je skládkovné. Celkově však platíme 2. 092,- Kč/t bez DPH. V této částce je zmiňovaný
poplatek za skládkovné, pohonné hmoty, mzdy, inflace.
Za rok 2020 bylo v naší obci odvezeno 207,35 tun komunálního odpadu.
Vše, co je nad rámec, je porušením zákona, a proto je tuna zdražena. Obec
zodpovídá za odpad, který je odvážen. V tomto případě nám není jasné, jak budeme
kontrolovat, co je v popelnicích. Prohledávat popelnice? Jak? Obec má motivovat k co
největšímu třídění. Naše obec je k třídění velmi dobře vybavena. Čtyři místa s kontejnery
na tříděný odpad. Místa, kde se shromažďuje nejvíce tříděného odpadu, byla navýšena o další
kontejnery. K třídění ještě přispívá pytlový svoz. Máme tedy dvojí způsob a občané dvojí
možnost, jak třídit. Zároveň obec platí dvoje náklady.
V rámci spolupráce s ostatními obcemi intenzivně nový zákon o odpadech řešíme. V každé
obci je způsob trochu jiný, vyhovující daným podmínkám jednotlivých obcí.

Změna zákona se též bude týkat podnikatelů. Resp. nyní už se týká. I jim bude odvoz odpadu
zdražen. Podnikatelé mají možnost uzavřít smlouvu na odvoz odpadů buď s obcí, nebo
individuálně se svozovou firmou. Částka, která je v naší obci stanovena pro podnikatele
pro rok 2021 činí 2.746,- Kč/rok, jedna popelnice o objemu 120l na provozovnu. Zároveň
žádáme všechny podnikající fyzické a právnické osoby, aby si nezapomněli povinnost
s odpady vyřešit. Obec bude požadovat doklady o zajištění systému odpadů u podnikajících
osob, které nemají s obcí smlouvu. Evidujeme jen jednu uzavřenou smlouvu. Tzn., že všichni
ostatní mají uzavřeny smlouvy se svozovou společností nebo nejsou podle zákona povinni
dle charakteru svého podnikání tuto záležitost řešit. Pokud mají podnikatelé uzavřenou
smlouvu se svozovou společností, je to pro ně výhodnější v rámci odpočtu DPH. V případě, že
jsou plátci.

CYKLOSTEZKA VARHANY
Cyklostezka Varhany je pod sněhem a tak je fajn, že na ní můžeme projíždět
běžkařskou stopu. Stopu projíždíme úžasným historickým strojem, který nese
název BURAN, je 16 let starý, jedná se o nejstarší stroj upravující běžkařské
stopy v Lužických horách. Má příznačný název. Burácí tedy úžasně. Takže jedna
cesta stopy, jedna oprava. A tak pořád dokola. Ale je fajn, že ho máme
a můžeme stopu pro zájemce vytvořit. Návštěvníci stezky, alespoň tedy u nás v obci, kteří jdou
na cyklostezku na procházku, stopu respektují a chodí vedle.

HŘIŠTĚ JAKO PROSTOR PRO VANDALISMUS
Že to naše hezké hřiště a jeho okolí tolik přitahuje vandalismus a činnosti, které se tam dějí.
A to v podstatě po celý rok. Je úplně jedno, jestli je zima nebo léto. Tentokrát se rozhodli dva
hoši, že ho použijí pro jejich rallye crossové umění. Přijeli každý ve svém voze Felicia
a začali na tréninkovém hřišti jezdit jak splašení. Bláto stříkalo nad auta, koleje na trávníku
se prohlubovaly, burácení aut zastavil až příchod zastupitele Tomáše
Píchy. Tréninkové hřiště je poničené. Vzhledem k pořízeným fotografiím
hned na místě a SPZ se zjistilo, že jeden hoch pochází z České Lípy, druhý
z Doks – Staré Splavy. Dostali pokutu za porušení zákazu vjezdu
do prostor hřiště od Policie, OO Nový Bor a obec byla odkázána
na řešení náhrady škody na soud. Hoši se druhý den ozvali, že by chtěli
učinit nápravu, že by hráběmi hřiště upravili. Na hrábě to určitě není. Až odtaje sníh,
odborná firma škodu ohodnotí. Údajně to tady neznají a jeli jen okolo. No a o tři týdny
později si udělali smykovou dráhu na silnici směr Česká Lípa, na rovince, když se vyjíždí
z naší obce. Smyk nevyšel a jeden „borec“ skončil v příkopě.

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
Obec bude aktualizovat územní plán, který byl vytvořen v roce 2009.
Územní plán je územně plánovací dokumentace. Cílem je prostorové
a funkční uspořádání území v krajině. Územní plán si klade za cíl
nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj
spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství
a pro společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby
současné generace tak, aby umožnil udržet stálou, nebo vyšší životní úroveň budoucích
generací.
K aktualizaci územního plánu se vyjadřuje svými stanovisky nejen obec, ale mnoho dalších
orgánů. Liberecký kraj, sousední obce a města, Chráněná krajinná oblast a další subjekty.
Svá stanoviska a návrhy pak uplatňují na základě zákona.

Obec tento rok práce na územním plánu zahájí. Jedná se například o vyhlášení výběrového
na architekta, projektanta, součinnost s Českou Lípou, odborem územně plánovací
dokumentace. Územní plán má několik etap. O veškerých krocích budeme podrobně
informovat v tomto měsíčníku, na našem webu, kde bude zřízena vlastní záložka,
na plakátovacích plochách, na fyzické úřední desce obecního úřadu, o územním plánu bude
několikrát jednat Zastupitelstvo obce. Proces územního plánu se termínově odhaduje na jeden
až dva roky.

HASIČSKÉ MUZEUM
Naše hasičské muzeum navštívil pan starosta z obce Lukavec u Lovosic,
se svým kolegou a projektantem. Jejich obec chce ze starého zámečku
vybudovat galerii, muzeum starých kol a přáli by si, aby se u nich
objevila i hasičská technika. Povídali jsme si o tom, že se chystáme naše muzeum
zrekonstruovat. Řešíme jednak financování, jednak kam pak umístíme naše historické
exponáty. Nabídli se, že oni muzeum vytvoří a pohlídají nám je 😊

BOŽENA NĚMCOVÁ
Televize ČT1 odvysílala v minulých týdnech čtyřdílný seriál s názvem
Božena Němcová. Seriál měl ukázat, jak žila, pracovala a tvořila svá díla
jedna z našich nejznámějších spisovatelek. Tak jak už to bývá, seriál
samozřejmě nebyl ušetřen kritiky. Každý z nás má jiné znalosti o této
spisovatelce a já jako „Husákovo dítě“ jsem se o ní učila ve škole,
přečetla Babičku a udělala si závěr, že Božena byla hodná, pro české
obrození velmi významná žena, která všem pomáhala, dodržovala mravy
té dané doby a zanechala za sebou nezapomenutelnou stopu, která
se zapsala do naší historie. No, tento seriál mi tedy mé přesvědčení
trochu rozbil. Boženu, což bylo její umělecké jméno, jinak se jmenovala Barbora, vykreslil
v úplně jiném světle. A to jako ženu, která se pramálo starala o domácnost, štěstí a radost
svých čtyř dětí ( pozn.: nejstarší syn zemřel v 15-ti letech na tuberkulózu), věrnost jí byla cizí,
přílišnou emancipovanost tehdejší doby by žádný jiný muž než její Josef možná ani nevydržel,
ráda popíjela, nezodpovědně utrácela a psala údajně především proto, aby si vydělala nějaké
peníze na živobytí. Její vlastenectví bylo v seriálu podáno spíše jako vstupenka do vyšších
kruhů, kde se bavila a nacházela si milence. Komentáře diváků jsou rozporuplné a hádavé,
ale tak už to u nových děl bývá. Za mě hlavní hrdinové seriálu podali úžasný výkon a se svými
rolemi se popasovali velmi dobře. V každém případě si přečtu další co nejvíce věrohodné
prameny k této ženě. Tak pokud se budete nudit nebo, když by snad přišel ještě tvrdší
lockdown, podívejte se na tento seriál z archivu ČT1.

PTAČÍ HODINKA
Žáci naší školy se zúčastnili moc hezkého projektu, který měl název Ptačí hodinka.
V průběhu 8. – 10. ledna sčítali ptáčky po dobu jedné hodiny. K tomu si
vyrobili i svá krásná krmítka. U každého druhu ptáčka zapisovali vždy
nejvyšší počet jedinců, které spatřili najednou. Viděli např. tři sýkorky,
po chvíli jich přiletělo šest, pak třeba jen jedna. Zapsali si tedy číslo šest.
Sčítání nebyla soutěž, ale vědecký výzkum, který organizovala Česká společnost
ornitologická. Moc hezký a zajímavý projekt, který byl nejen poučný, ale i velmi zábavný.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Milá akce, kterou je vítání občánků se stále nemůže uskutečnit. Přitom se v obci narodila
taková krásná miminka.
Laura a Viktorie Vitoušovy – narozeny dne: 24.8.2020 - nádherná dvojčátka
Jakub Sobotka – narozen dne: 22.10.2020 - podobu svého brášky Toníka opravdu nezapře
Zdeněk Domalíp – narozen dne: 1.10.2020 - chlapeček, který se má vesele k světu

Srdečně gratulujeme a těšíme
se, až budeme moci naše nové
občánky uvítat. Možná nám už
přijdou sami naproti :)

Viktorka a Laurinka

Zdeněček
Kubíček

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
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 jsou splatné do 31.3.2021
POUZE
převodem na účet obce
nebo formou složenky – po předchozí domluvě

KULTURNÍ KALENDÁŘ V OBCI
Datum
19.3.2021

Název akce
Virtuální zájezd do Bordeaux

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

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

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkuji za blahopřání a dárek od SPOZu k mým narozeninám. 
Spilková Jana

DROBEK Z KNIHOVNY
Mistrovičtí skláři, kteří byli uvedeni v účetní knize zákazníků hutě Johanna
Leopolda Riedla v Kristianově roku 1775:
ELIAS A ANTON GÖRNEROVÉ, JOSEF GÖRNER, JOHANN GOTTFRIED
GÜRTLER, JOHANN GEORG GÜRTLER, JOHANN WENZEL GÜRTLER, ALBERT
SEEMANN, FRANZ WANDER, JOSEF SCHIFFNER a JOHANN AUGUST ZIPPE.
Soupis ukazuje na stoupající počet zpracovatelů a rodinné vazby, znamenající vzájemnou podporu a
pomoc.
Irena Pokorná, knihovnice

V měsíci ÚNORU významná jubilea slaví:
Tyršová Hana
Kotrík Štěpán
Doubrava Jan
Peterková Václava
Košová Věra

70 let
75 let
75 let
80 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
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