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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.

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
Zastupitelstvo obce bude na svém veřejném zasedání řešit převod kostela
do vlastnictví obce. Církev se vyjádřila, že za určitých podmínek je možné
kostely do vlastnictví obcí převádět. K převodům dává souhlas především
u kostelů, které jsou ve špatném technickém stavu, vyžadují nemalé investice
do oprav, přičemž církev uvádí, že není v silách farnosti zajistit dostatek finančních
prostředků za účelem oprav. První a nezbytnou podmínkou je souhlas statutárního zástupce
farnosti, která je vlastníkem kostela. Druhou podmínkou je projednání převodu v Kněžské
radě poradní grémium diecézního biskupa a třetí, pak samotný souhlas biskupa. Aby mohlo
dojít ke komplexní rekonstrukci kostela, je potřeba podat žádost o dotaci a zaplatit vlastní
podíl. Po jednáních s církví by církev neufinancovala v případě vyšší dotace vlastní podíl.
Naopak podmínkou pro podání dotace ze strany obce je, že nemovitost musí být v plném
vlastnictví obce. Na kostele byla zahájena další etapa oprav. V letošním roce bude opravena
fasáda věže kostela a opraveny ciferníky.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA HASIČSKÉ MUZEUM
Na počátku srpna proběhlo výběrové řízení v rámci zakázky malého rozsahu na výběr
dodavatele, který zpracuje projektovou dokumentaci na komplexní rekonstrukci budovy
hasičského muzea, Mistrovice čp. 105. Do výběru se přihlásily tři firmy s níže uvedenými
nabídkami:
DESIGN 4- projekty staveb, s.r.o., Liberec
1. 749. 000,- Kč bez DPH
SPECTA, s.r.o.
823. 150,- Kč bez DPH
Vortex22 s.r.o.
398. 720,- Kč vč. DPH
Výběrová komise rozhodla o zrušení výběrového řízení za použití ust. § 127 odst. 2
písm. d) zákona, tj. že se v průběhu výběrového řízení vyskytly důvody hodné zvláštního
zřetele, vč. důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby ve výběrovém
řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoli.
Ve výběrovém řízení byly podány nabídky, které uvádějí značně rozdílné nabídkové ceny.
Zadavatel rozhodl o zrušení výběrového řízení na základě nutnosti úpravy zadávacích
podmínek a podrobnějšího vymezení předmětu plnění zakázky. Ohromný cenový rozdíl
v nabídkách výběrovou komisi vedl k tomu, že si zjistila podrobné informace o firmě s nejnižší
nabídkou. Referencemi bylo zjištěno, že práce firmy Vortex22 s.r.o. byla doslova tristní.
Nesplňovala zákonné projekční normy, podle vypracované projektové dokumentace nebylo
možné stavět, splnit podmínky dotace. Objednatelé, kteří obci podali tyto informace, zároveň
sdělili, že jim nastaly velké potíže. Bude tedy nutné detailně vyspecifikovat zadávací podmínky
s případnými sankcemi, které by případně pokryly nedostatky vypracované projektové
dokumentace.

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA
Národní sportovní agentura zveřejnila novou investiční výzvu pro podání žádostí
o dotace pro obce, sportovní kluby a školy, které sídlí v obcích pod 3 000 obyvatel –
tzv. Kabina. Předmětem dotační výzvy je:
 technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení
včetně jejich zázemí

výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.
Maximální výše dotace je stanovena na 800 tis. Kč.



Spoluúčast je 20 %.
Minimální výše žádosti je stanovena na 100 tis. Kč.
Oprávněným žadatelem o dotaci je obec, sportovní klub či škola. Žadatel musí dané
sportoviště vlastnit či mít v dlouhodobém pronájmu. Žádost bude podávat obec. Zkusíme
štěstí v tomto dotačním titulu, když žádost na Ministerstvu pro místní rozvoj nevyšla. Bude se
jednat o žádost na opravu zázemí fotbalového hřiště. Oprava komínu, nátěr fasády
fotbalových kabin, zámková dlažby, prodloužení střechy kabin.

POVODÍ OHŘE
Povodí Ohře sdělilo obci své podmínky k odkanalizování nemovitostí v obci.
U stávajících rodinných domů, které jsou odkanalizované do domovních
čistíren odpadních vod, by obec měla v rámci péče o potřeby svých občanů
a ochrany veřejného zájmu zajistit kompletní dohled nad systémem čistíren
a likvidací odpadních vod v souladu s vodním zákonem do doby než bude
vybudován kanalizační řád zakončený centrální obecní čistírnou odpadních vod. Povodí Ohře
jsme již dávno sdělovali, že obec bude finančně přispívat na domovní čistírny odpadních vod
a poskytovat dotace, protože centrální kanalizaci neufinancuje a nerozkope všechny obecní
komunikace. Povodí Ohře nám nařizuje, co máme kontrolovat, co jim máme předávat
za informace, jak máme zacházet s rozvojovými stavebními plochami. Stavební plochy máme
z hlediska čištění vod regulovat na společné čistírny pro více rodinných domů. Jak by si to
jako Povodí Ohře představovalo, netuším. Stavební pozemky, které nevlastní obec budeme
regulovat do společné čistírny jak? Tomu opravdu nerozumím. Budeme dávat souhlas
k výstavbě za podmínek, že si stavebník domluví s ostatními stavebníky nebo třeba jen
vlastníky pozemku hromadnou čistírnu odpadních vod? U stávajících domovních čistíren
určitě obec nebude chodit a kontrolovat porušení zákona. Ať si tyhle akce koná Povodí Ohře.
S odkazem na to, že jejich starost o koryta potoka Bystrá v naší obci je tristní. Vše zarostlé,
neposekané a to opakovaně každý rok. A každý rok je žádáme o posekání a úpravu koryt.

HAVARIJNÍ STAV MOSTU
V minulém měsíčníku jsme informovali o havarijním stavu mostu u obecního úřadu. Již bylo
instalováno dopravní značení o omezení tonáže. Práce na projektové dokumentaci byly
zahájeny. Děkujeme za pochopení a toleranci ohledně dočasného omezení.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V RÁMCI PRŮJEZDNOSTI NÁKLADNÍCH VOZIDEL
Krajská správa silnic Libereckého kraje, oddělení inspekce silniční sítě již
zahájila jednání ohledně nového dopravního značení. Navrhla dopravnímu
inspektorátu v České Lípě řešení. Na komunikaci vedoucí skrz obec Nový
Oldřichov bude osazeno dopravní značení B4 s dodatkovou tabulkou E13 "platí
pro dopravu EKO Volfartice". Na příslušných křižovatkách bude osazeno IP22
s textem upozorňujícím, že pro nákladní dopravu EKO Volfartice je obcí Nový Oldřichov
průjezd zakázán. Na příjezdové křižovatky navrhuje osadit značky IS5 se symbolem
nákladního auta a cílem "skládka EKO Volfartice".
Jako důvod pro osazení tohoto značení by sloužila výroková část platného rozhodnutí
příslušného ministerstva, v níž je uvedeno, že návoz odpadů nebude realizován po komunikaci
vedoucí z obce Nový Oldřichov pro provoz skládky. Pokud bude dopravní inspektorát s tímto
řešením souhlasit, nechal by se tento návrh zpracovat autorizovanou osobou formou
projektové dokumentace s následným projednáním všech zúčastněných.
Zároveň proběhlo jednání se zástupci firmy EKO Volfartice, kdy byl na jednání přítomen pan
Bergamasko (Itálie). Naprostou souhlasil s námitkami obce a navrhl alespoň finanční
kompenzaci pro ceny komunálního odpadu, zároveň navrhl, abychom se domluvili s firmou
AVE a vozili biologický odpad také na skládku EKO Volfartice, kde by bylo uložení tohoto
odpadu zdarma.

EVIDENCE PYTLOVÉHO TŘÍDĚNÉHO ODPADU
S okamžitou platností jsme zavedli označení pytlů na tříděný odpad. Pytle jsou
označovány číslem popisným nebo evidenčním dané nemovitosti a katastrálního
území. Vzhledem k podstatné změně, která nastane od 1.1.2022 z hlediska
odpadového hospodářství, vedeme přesnou evidenci vydaných pytlů na tříděný
odpad. Jednak bude známa výše třídění jednotlivých nemovitostí či naprosté netřídění 😊 ,
jednak třeba zamezíme ukládání komunálního odpadu do pytlů na tříděný odpad, které se pak
povalují u kontejnerů a v neposlední řadě – pytle na tříděný odpad slouží k odvozu tříděného
odpadu, který se v obci sváží jednou za 14 dní a obec za tuto službu platí nemalé peníze.
Nikoliv k jejich vhazování do kontejnerů na tříděný odpad.

TAK TO JE SÍLA . . .
…s těmi našimi majiteli psů. Můžeme o tom psát pomalu dnes a denně dokola, a je to stejně
zbytečné. Možná by pomohl brok do zadku. Psovi? Ne, jeho majiteli. Pes za to nemůže.
Nenechávejte svého psa vyvenčit před žádným plotem, brankou, bránou. Kdo to má pořád
uklízet? Vám taky nikdo nekálí před domem. Kolik z nás udržuje část pozemků před svými
ploty nebo je seká. Je nás hodně. Příklad: pravidelně sekáme spojovací cestičku na hřiště.
Poslední sekání cesty mělo příchuť ho..a – na rukách, na nohách, na tváři. Odporné,
nechutné, nepříjemné. Sakra vzpamatujte se už prosím. Dokážete „kádrovat“ ostatní, jejich
činy a sami nedodržujete zásadní pravidlo – neomezím svým chováním druhého.

NA CO SI DÁT POZOR PŘI KOUPI POZEMKU
V důsledku pandemie došlo k výraznému zdražování, které se také významně
dotklo kupních cen nemovitostí a pozemků. Protože se často setkáváme
s problematikou koupě pozemků a různých možných úskalí jejich
nákupu, rozhodli jsme se vypsat vám pár typů/rad, které je dobré znát v případě, že koupi
třeba zvažujete nebo budete někdy v budoucnu zvažovat.
– typ pozemku nám určuje, k čemu je možné pozemek využívat a zda
je na něm možné stavět či nikoliv. Velmi důležité je zmínit, že to zda je pozemek pozemkem
stavebním, se nikdy neřídí katastrem nemovitostí. Stavební pozemek je termínem stavebního
zákona nikoliv katastrálního. Z katastru tedy skutečně nelze zjistit, zda je pozemek stavební.
V první řadě je tedy potřeba ověřit si druh pozemku, toto si každý zájemce o pozemek
jednoduše zjistí na webu dané obce či města. Každá obec i město mají zveřejněný svůj Územní
plán. Je to dokument nezbytný k tomu, aby případný kupující zjistil, jak lze s pozemkem
nakládat.
Územní plán vymezuje zastavěné území, plochy a koridory. Zejména se jedná o:
 zastavitelné plochy (tedy plochy, v nichž lze umísťovat, povolovat a realizovat stavby),
 plochy přestavby
 plochy určené pro veřejně prospěšné stavby a opatření
Dále stanovuje podmínky pro využití ploch, určuje, jaké využití konkrétního území
je přípustné a za jakých podmínek a jaké je naopak nepřípustné.

Územní plán naší obce naleznete na našich webových stránkách v sekci
ÚŘAD -> Územní plán
– dalším nezbytně důležitým krokem při koupi pozemku
je zjistit si, zda k němu existuje přístup. Přístupem se v tomto případě nerozumí fakt, že se
na něj skutečně dostanete a nemusíte si pořídit vznášedlo, abyste se na pozemek dostali.
Přístupová cesta totiž nemusí být vůbec vystavěna, případně není dostačující z pohledu
stavebních předpisů a požadavků financující banky. Patří-li přístupová cesta někomu jinému,
prověřte, zda k ní existuje právo umožňující průchod a průjezd. Ani povolení nezbytné cesty
prostřednictvím rozhodnutí soudu totiž není samozřejmostí.
Pokud k pozemku cesta vede, jedná se většinou o místní nebo účelovou komunikaci ve smyslu
zákona o pozemních komunikacích. Místní komunikace jsou vždy (přímo ze zákona)
ve vlastnictví obce, zatímco účelové komunikace mohou patřit i soukromým osobám.
Pak je důležité, zda je účelová komunikace veřejně přístupná, anebo veřejně nepřístupná.
Veřejně přístupná účelová komunikace podle soudní judikatury musí naplňovat následující
znaky:
 cesta je viditelná v terénu,
 funguje jako spojnice pro vlastníky sousedních nemovitostí,
 s veřejným užíváním přístupové cesty souhlasí její vlastník.
– sítě jsou dalším velmi častým dotazem, se kterým se setkáváme
a v převážné většině odkazujeme na správce sítě. Voda, elektřina, plyn, odpady,
telekomunikační vedení, to vše je výčet inženýrských sítí. Většinu z nich potřebuje stavebník
ke stavbě rodinného domu. Jestliže zakoupíte pozemek tzv. na zelené louce, který inženýrské
sítě nemá, čeká vás jejich vybudování. Zasíťované pozemky mají přivedené přípojky sítí
na hranice pozemku.
Složitější je, pokud sítě sice na hranici pozemku jsou, ale nemají kapacitu novou přípojku
pojmout. Provozovatel pak nemusí vybudování přípojky umožnit, a to znamená velkou

technickou překážku pro stavbu domu. Nejnákladnější je vybudování sítí na pozemku tzv. na
zelené louce.
Kde zjistit stávající sítě:
 pokud kupujete nezasíťovaný pozemek, je třeba si ověřit kapacitu sítí a možnost
přípojky na stavebním úřadě a u jednotlivých provozovatelů. Některé obce mají
digitální technickou mapu, v níž lze rovněž tyto informace zjistit. Bohužel, dosud
neexistuje přehledný celostátní systém, kdy by byly zaneseny veškeré inženýrské sítě,
natož všechny přípojky. Takže nezbývá než navštívit provozovatele jednotlivých sítí.
A i tak je někdy obtížné zjistit přípojky staršího data, které nemusí být ani
u provozovatelů v dokumentaci zanesené. Havárii lze předejít vytyčením sítí. Každý
pozemek určený k prodeji má obsahovat v obchodní dokumentaci, resp.
ve smlouvě, seznam a umístění podzemních sítí. Následně je třeba již před územním
rozhodnutím požádat všechny správce sítí o vyjádření, zda je či není projektovaná
stavba dotčena příslušnou sítí. Druhé oslovení správců sítí se provádí před stavebním
povolením. Pokud některá síť na pozemku již vede, může správce sítě požadovat před
zahájením stavby její vytyčení. To by měl provést pověřený technik. Stavebník by se
neměl pouštět do jakýchkoli pozemních prací bez předchozí konzultace s projektantem,
stavebním úřadem a případným vytyčením sítí. Pokud totiž dojde k havárii v důsledku
špatného vytyčení nebo nedostatečných informací správce sítě, případná škoda jde
na jeho vrub a nemusí ji hradit stavebník.

FORMULÁŘE
Na našich webových stránkách v sekci Formuláře najdete všechny aktuální formuláře, které
jsou potřeba k vyřízení některých vašich požadavků.

ODPADY A JEJICH TŘÍDĚNÍ
Vzhledem ke změně zákona o odpadech, který se nás již příštím rokem výrazně dotkne a který
směřuje k maximální recyklaci a minimálnímu vzniku komunálního odpadu, připomínáme,
co patří do sběrných nádob a co do nich naopak nepatří. Často jsou kontejnery na tříděný
odpad doslova nacpané k prasknutí, není to však v převážné většině vinnou nedostačující
kapacity, ale z důvodu špatného třídění odpadu a jeho likvidaci. Do nádob na plastové
obaly zkrátka nelze dávat nesešlapané pet-lahve a do nádob na papír nelze ukládat
nesešlapané krabice. Čím zodpovědněji a pečlivěji k třídění budeme přistupovat, tím snazší
a výrazně levnější pro nás bude přechod ze stávajícího systému na ten nový. Otřepaná fráze
„třiďte odpad, má to smysl“ získává touto změnou skutečný význam. A tak se třeba dočkáme
s novým zákonem i toho, že se bude skutečně třídit jak má, protože finanční motivace – nad tu
zkrátka není 

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V NAŠÍ OBCI
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 nám stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
1) SMĚSNÝ ODPAD – odpad, který nelze již dále vytřídit jiným způsobem = zbylý.
Pro ukládání tohoto odpadu slouží popelnice na komunální odpad.
2) TŘÍDĚNÝ ODPAD – odpad, který lze konkrétně vytřídit, k tomu slouží zvláštní sběrné
nádoby na tříděný odpad, případně je možné využít pytle na tříděný odpad.
V naší obci jsou k dispozici nádoby na: PLASTY
PAPÍR
SKLO
KOVY

pytle na: KARTONOVÉ OBALY
PLASTY
PAPÍR

3)BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD ROSTLINNÉHO PŮVODU
Do kontejneru na bioodpad je možné ukládat:
·
bioodpady z domácností – jádřince, listy a nať ze zeleniny, slupky a zbytky ovoce
a zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti (zvadlé květiny, rostliny z květináčů), skořápky
z vajíček (v menším množství), zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků,
čajový odpad, čajové sáčky, zbytky jídel rostlinného původu,
·
bioodpady ze zahrad – tráva, plevel, košťály a celé rostliny, zbytky rostlin, listí, seno,
sláma, hnůj z chovu drobných zvířat.
Do kontejneru na bioodpad je zakázáno ukládat:
větve a dřevěný odpad (piliny, hobliny), fritovací olej, zbytky masa, kosti, kůže, zvířecí
srst, plasty, písek, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební
odpad, zemina, textil, cigarety, popel a uhlí, jednorázové pleny, uhynulá zvířata.
Ukládání tohoto odpadu je zajištěno odkládáním do kontejneru na biologický odpad, který je
umístěn ve sběrném dvoře vedle obchodu a to v období od:

1. dubna do 31. října – vždy v SOBOTU od 9:00 – 11:00 hod.
1. listopadu do 31. března – vždy ve STŘEDU od 9:00 do 11:00 hod.
4) NEBEZPEČNÝ ODPAD – jeho soustřeďování je zajišťováno dvakrát ročně a to vždy
na jaře a na podzim. Nebezpečný odpad je odebírán v areálu sběrny a o termínech sběru obec
informuje vždy ve zpravodaji, na plakátovacích plochách a na webových stránkách.
5) OBJEMNÝ ODPAD – soustřeďování je zajišťováno jeho odkládáním do velkoobjemového
kontejneru ve sběrně a to v období od:

1. dubna do 31. října – vždy v SOBOTU od 9:00 – 11:00 hod.
Do velkoobjemového kontejneru lze ukládat POUZE:
starý rozebraný nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola,
dveře, WC, umyvadla, plastové vany
6) JEDLÉ OLEJE A TUKY – odkládání je zajišťováno do speciálních nádob, které jsou
umístěné ve sběrném dvoře a to v období od:

1. dubna do 31. října – vždy v SOBOTU od 9:00 – 11:00 hod.
1. listopadu do 31. března – vždy ve STŘEDU od 9:00 do 11:00 ho

NÁVRH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 12/2021
Zveřejňujeme NÁVRH jízdních řádů od 12/2021.
Vaše připomínky je možné sdělit nejpozději do 10.9.2021
na:
emailové adresy: uradoldrichov@seznam.cz a obecnovyoldrichov@seznam.cz
telefonní čísla: 487 767 220, 724 181 525, 730 145 208
nebo osobně v úředních dnech na obecním úřadě
NÁVRHY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ JSOU PŘÍLOHOU TOHOTO VYDÁNÍ

DROBEK Z KNIHOVNY
Výborný rytec skla AUGUST HELZEL (* 1851) měl dva syny – Augusta a Huga, a dceru Augustu.
Všechny naučil řemeslu a sám svůj život tragicky zakončil. Byl nejlepším rytcem a nikdo z jeho rodu se
mu už nevyrovnal, i když jeho syn se řadí mezi ryteckou špičku v Čechách na přelomu 19. a 20. století.
Mladší AUGUST HELZEL byl 5 let na zkušené ve Vídni, po návratu se za 4 roky oženil se Selmou
Hegenbarthovou. Měli syny Ernesta a Huga. Když vypukla 1. světová válka, narukoval August se svým
bratrem na frontu. Bezdětný Hugo umřel v Itálii na tyfus. August bojoval v Polsku i Rusku, vrátil se
domů a převzal po otci ryteckou dílnu i domek č. p. 14. Pracoval soukromě, jezdili za ním lidé z celé
republiky. V naší knize je obrázek číšky s pastevcem a ovcemi, talíř s amorky a andělem hojnosti je
nyní ve Vídeňském muzeu. Z jeho synů pokračoval v rytí Ernest, studoval v Praze na UMPRUM
s výborným prospěchem. Po odtržení Sudet v roce 1939 ztratil kontakt se školou a nastoupil
do umělecké školy v Drážďanech, ale po 14 dnech se vrátil do Čech, protože škola neodpovídala jeho
představám. V roce 1945 nebyla jeho rodina odsunuta a on pracoval doma jako rytec pro firmu
LOBMEYER, po roce nastoupil přímo k firmě do Kamenického Šenova, pak do Nového Boru.
S manželkou Annou měl jen syna Gerta, ten se vyučil zámečníkem.
Z naší krásné knihy KDYSI MISTROVICE, DNES NOVÝ OLDŘICHOV
pro Vás vybrala knihovnice Irena Pokorná

POZVÁNKA K ŘÍJNOVÝM VOLBÁM
Vážení občané Nového Oldřichova,
pro nás, pro obyvatele Libereckého kraje, jsou blížící se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR příležitostí ukázat, zda chceme pomoci sobě a svému kraji. Sami účastí ve volbách získáme pocit,
že jsme udělali vše, co jsme mohli a Libereckému kraji tak umožníme získat vyšší počet poslaneckých
mandátů.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 byla v kraji velmi nízká volební účast – nevolilo asi
140 tis. oprávněných voličů. Proto Liberecký kraj získal jen 8 poslaneckých mandátů. Při vyšší volební
účasti by náš kraj tehdy mohl dostat až 14 poslaneckých mandátů.
Pokud by se nám letos v říjnu společnými silami podařilo zvednout volební účast nad celostátní
průměr, mohl by náš kraj získat výrazně více mandátů. Je důležité, aby kraj získal co nejvíce mandátů
pro poslance, ať už z kterékoli části spektra volebních stran. Jsme přesvědčeni, že tito poslanci budou
hájit zájmy kraje, v němž byli zvoleni.

Projektem PLNÁ URNA se pokoušíme nestranně navýšit volební účast při říjnových volbách.
Neděláme žádnou volební kampaň! I proto náš záměr získal záštitu hejtmana. Chcete-li se o tom
přesvědčit, podívejte se na web www.plnaurna.cz.
O součinnost se obracíme i na všechna obecní i městská zastupitelstva v našem kraji – víme,
že mohou mít na volební účast svých obyvatel podstatný vliv, zejména pokud jim nejde o podporu
konkrétní volební strany či jejího kandidáta. Pokud se podaří zvýšit volební účast ve vašem městě,
zveřejníme váš výsledek všemi dostupnými prostředky. Zvláště si dáme záležet na publikování
úspěchu dvou obcí/měst:
1. Město/obec s nejvyšší volební účastí v Libereckém kraji;
2. Město/obec s největším nárůstem volební účasti oproti volbám do PS v r. 2017.
Nemůže být vaše obec třeba jednou z nich?
Udělejme z našeho kraje ještě lepší místo k žití – pojďme k volbám – ať je plná urna i ve vaší obci!
Za RADOSTI z. s.
S. Říman

KULTURNÍ KALENDÁŘ V OBCI
Datum
28.8.2021

Název akce
Slavnosti piva – II. ročník
ZRUŠENO

5.9.2021

Loučení s létem

11.9.2021

Zážitková degustace
francouzských vín a pokrmů
ALSASKO

INZERCE:

Pořadatel
WINAM s.r.o.
Centrum pro
vzdělávání a kulturu
HRAjeto Nový Bor
Centrum pro
vzdělávání a kulturu
WINAM s.r.o.
Centrum pro
vzdělávání a kulturu

Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace
(CVaK)

PŘIJME ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU
na hlavní pracovní poměr (nebo brigádu)
Jsme nově zrekonstruované Centrum pro vzdělávání a kulturu
v Novém Oldřichově. Přijmeme spolehlivého člověka do naší
restaurace. Pořádáme také celou řadu kulturních a vzdělávacích akcí,
jichž budete součástí
Nabízíme: příjemné pracovní prostředí, zajímavá práce
Požadujeme: Zdravotní průkaz, spolehlivost, příjemné vystupování,
zájem o práci, chuť podílet se na společném projektu. Praxe v oboru a
jazykové znalosti vítány.
V případě zájmu pište na e-mail: centrum@centrumcvak.cz nebo
volejte 722634895

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji SPOZu za dárek k narozeninám a milou návštěvu. Ráda
Vás zase uvidím.
Eva Hampejsová

Děkuji paní Evě Rachačové st., SPOZu a Obecnímu úřadu
za přání a dárek k mému jubileu.
František Jonáš

SBĚROVÝ DEN
Dne 2. října 2021 v sobotu
proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu.
Nebezpečné odpady – AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a
oleje, vyjeté oleje apod.
Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače,
monitory, elektronické nářadí, hračky apod.
Výše uvedený odpad předejte OSOBNĚ přímo na místě BEZPLATNĚ
pracovníkům firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Přijedou do Vaší obce se speciální svozovou technikou.

MÍSTO A ČAS PŘISTAVENÍ SBĚROVÉHO VOZU:
Nový Oldřichov
U sběrny odpadů

8 00 – 9 00 hod.

V měsíci ZÁŘÍ významná jubilea slaví:
Suchomel Jiří
Píchová Zdeňka
Mazanec Jiří
Stupka Josef

70 let
87 let
87 let
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
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