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Vážení občané,
dovolte mi Vás pozdravit v novém roce 2022 a popřát Vám hodně stěstí, zdraví, radosti,
úspěchů a všechno jen to nejlepší.
Rok 2021 opět nebyl vůbec jednoduchý. Vypadá to, že covid se ve světě zabydlel a pořád vede
prim na všech frontách. Už nám je jasné, že s ním prostě budeme muset na dlouhá léta žít.
Je smutné, že nám v posledních dvou letech neumožnil pořádání různých akcí, na které jsme
byli zvyklí a na které jsme se těšili. A to nejen my, ale i naše děti. Ať už zmíníme advent,
rozsvícení vánočního stromečku, na jaře čarodějnice, letní oslavy, akce ve CVaKu a mnoho
dalších. Věřme, že tento rok se to konečně trochu uvolní a budeme si moct vše vynhradit.
Naše republika má jmenovanou novou vládu, z médií se dozvídáme, že expremiér Babiš
se připravuje na kandidaturu na prezidenta republiky, který se bude volit v lednu roku 2023.
Politická garnitura naveliko proklamuje, že rok 2022 pro nás bude velmi těžký, co se týká
vysoké inflace, ceny energií a stálého boje s covidem. Žádné pěkné vyhlídky. Přesto věřím, že
se dokážeme se vším poprat a rok 2022 zvládneme i se vším, co nám přinese. Zároveň také
věřím, že to nebudou jen samá negativa a najdou se i příjemněší okamžiky. V kruhu rodiny,
přátel, zábavy, nových životních výzev a pozitivních změn.
Za uznání a poděkování stojí i nádherné adventní a vánoční výzdoby, které jste vytvořili
na svých zahradách, oknech a nemovitostech. Zkrášlily naši obec a přispěly k vánoční
atmosféře. Když jste se šli v podvečer nebo večer obcí projít, bylo se opravdu na co dívat. O to
smutnější je, že některým z Vás byly tyto výzdoby ukradeny. Věc řeší policie a vzhledem
ke všímavosti ostatních občanů se třeba podaří pachatele dopadnout. Ten, kdo výzdoby ukradl
je šmejd, bez kouska ohleduplnosti a morálu k nám ostatním.
V kostele Povýšení sv. Kříže se také 17. prosince konalo Vánoční zpívání. Za vládních opatření
bylo možné uskutečnit aspoň tento koncert a odnést si domů Betlémské světlo, které k nám
doputovalo. Koncert byl velmi pěkný a poutavý, jistě návštěvníky potěšil a navodil atmosféru
nadcházejících svátků.
Milí občané, buďme k sobě v nadcházejícím roce ohleduplní, trpěliví, nedívejme se jen na své
zájmy, ale naslouchejme i ostatním, radujme se z maličkostí, které nám přinesou krásy života
jako takového, těšme se na to, co přijde, co nás posune k lepšímu, mějme úsměv na tváři a držme
se známého přísloví, že nikdy nebylo tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.
Mějte se v zimních měsících moc krásně, přeji Vám hodně sil, energie a spoustu nových
nepřekonatelných zážitků.

Marcela Novotná
starostka obce

Usnesení z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 13. prosince 2021
přítomno: 7 členů ZO
omluveni: Pícha Tomáš
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Adéla Kindermannová
ověřovatelé zápisu: Riantová Hana, Mgr. et Mgr. Burdová Pavlína

Průběh jednání:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

3 občané

hlasování - pro:proti:zdržel se

ZO schvaluje program.
Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2022, který byl dle zákona
o obcích zveřejněn. Příjmy činí 11 106 378,- Kč, výdaje činí 11 106 378,- Kč.
Závazné ukazatele ZŠ a MŠ Nový Oldřichov byly pro rok 2022 stanoveny
ve výši 940 000,- Kč. Závazné ukazatele Centra pro vzdělávání a kulturu byly
stanoveny ve výši 1 000 000,- Kč.
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Nový Oldřichov na období
2022-2024.
ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 5/2021, kdy se příjmy navyšují
o částku 1 232 900,- Kč a výdaje o částku 689 500,- Kč.
ZO souhlasí s opravou formulace rozpočtových opatření č. 1, 2, 3, 4 v roce
2021. Došlo k chybě v zápisu usnesení, kdy ZO rozpočtová opatření bere
na vědomí. Správně zní: ZO SCHVALUJE. Jednalo se jen o chybu v zápise.
Na veřejném zasedání ZO tato rozpočtová opatření zastupitelstvo obce
schválilo.
ZO souhlasí s opravou chybného součtu střednědobého výhledu rozpočtu obce
na období 2021-2023. Opravený střednědobý výhled byl zveřejněn na fyzické
i elektronické úřední desce. ZO schvaluje opravený rozpočtový výhled obce
na období 2021-2023 dle předložené opravy.
ZO schvaluje volbu přísedící u Okresního soudu na období 2022-2025 a to
p. Věru Oberreiterovou.
ZO bere na vědomí složení inventarizačních komisí 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.Pícha
ZŠ a MŠ – p. Nešlehová, p. Riantová, p. Šíma
Místní hospodářství - p. Pícha, p. Edelmann, p. Sedláček
ZO schvaluje provedení rozpočtového opatření v případě zapojení účelově
přidělených prostředků z jiných rozpočtů v období od prosincového zasedání
ZO do 31.12.2021 starostkou obce, kdy starostka obce bude v případě
provedení rozpočtového opatření informovat ZO na nejbližším zasedání.
ZO schvaluje zápis konceptu do obecní kroniky za rok 2020
ZO souhlasí s převodem kostela Povýšení sv. Kříže do majetku obce
za podmínek stanovených v předložené darovací smlouvě.
ZO schvaluje Dodatek s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r.o.
o navýšení ceny za svoz odpadů o inflaci, dle předloženého návrhu.
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ZO souhlasí s prodejem částí pozemků p.č. 72 a 78/3 v k.ú. Mistrovice
u Nového Oldřichova žadateli panu M. M., bytem Mistrovice č.ev. 79, Nový
Oldřichov. Cena 350,- Kč/m2. Žadatel zajistí sepsání kupní smlouvy
a geometrické odměření na vlastní náklady. Prodej pozemků byl zveřejněn dle
zákona o obcích.
ZO souhlasí s nabídkou na projektové práce v rámci odkanalizování objektu
obecního úřadu dle předloženého návrhu. Návrh: Vodohospodářské projekty,
s.r.o., cenová nabídka 22. 000,- Kč bez DPH. Čistírna odpadních vod
na obecním úřadě bude rekonstruována.
ZO souhlasí s tím, aby ZŠ a MŠ Nový Oldřichov byl od roku 2022 poskytnut
příspěvek na obědy ve výši 8,-Kč/oběd/žák.
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Nový Oldřichov
na období let 2023-2025 dle předloženého návrhu.
ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
k pozemku p.č. 65 v k.ú. Mistrovice u Nového Oldřichova dle předloženého
návrhu s tím, že nebude zasaženo do tělesa komunikace a připojení nového
odběrného místa bude provedeno protlakem. Smlouva nenahrazuje Rozhodnutí
o zvláštním užívání komunikace.
V souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., ZO schvaluje mimořádnou odměnu
starostce obce Bc. Marcele Novotné za rok 2021 ve výši 50. 000,- Kč hrubého.
Odměna se poskytuje za mimořádné hospodaření obce, kdy obec na svých
účtech vykazuje ušetřené finanční prostředky ve výši 16 mil. Kč, trvající
posilování rozpočtu obce získanými dotacemi. Opětovné získání finančních
prostředků na výstavby DČOV a již připravené získané prostředky pro rok
2022.
Diskuse s občany na téma plánované akce obce.
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
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce bude dle zákona o obcích oznámeno
elektronicky na webových stránkách, fyzicky na úřední desce a plakátovacích
plochách.

ADVENTNÍ VĚNEC
Každoroční tradice adventního věnce od paní Hnídkové opět zdobila vstup do kanceláře
obecního úřadu. Věnec byl zajímavě obměněn oproti loňskému a na detaily tak bohatý,
že kreativita některých z nás nemá opravdu meze. Moc děkujeme.
Vánoční stromeček naproti obecnímu úřadu slavnostně rozsvítily děti z místní
základní a mateřské školy v pátek dopoledne před první adventní nedělí.

POPLATKY A ODPADY NOVĚ
Pro opakující se spoustu dotazů, ať už zodpovězených nebo nových, vám shrneme v tomto
článku všechny důležité informace a novinky, které se změnou vyhlášky nastaly.

SVOZ ODPADŮ
-

-

-

-

odvoz odpadů bude účtován na litry (k vydání budou možné popelnice 120l a 240l)
poplatek za 1l = 0,55 Kč.
svoz odpadů bude týdenní, den svozu bude ponechán – čtvrtek.
popelnice jsou označeny čipy, kvůli připevnění čipů, není možné mít jinou popelnici než
plastovou.
svoz tříděných odpadů bude zachován (pytlový sběr, stávající místa s kontejnery
na tříděný sběr zůstávají, termín pytlového svozu bude zachován - každé sudé úterý).
pokud bude popelnice při týdenním svozu před nemovitostí, bude načipována
a vyvezena, je NUTNÉ ji po svozu odstranit za plot, na svůj pozemek tak, aby nebyla
v trase svozu.
popelnice, které nebyly v řádném, předem stanoveném termínu očipovány, protože
nebyly z vaší strany k dispozici, budou očipovány dodatečně, a to na základě vaší
žádosti
všechny ostatní popelnice, které nemají ještě čip, a nemáme o tomto žádnou
informaci, budou dočipovány dle toho, jak nám budou tyto skutečnosti hlášeny.
Předpokládáme, že s příjezdem chatařů bude těchto situací přibývat.
nelze již žádat o úlevy na poplatku, protože poplatek je počítán na množství
vyprodukovaného odpadu, nikoli na osoby.

POPLATKY ZA ODPADY A OSTATNÍ POPLATKY
-

poplatek za likvidaci komunálního odpadu, se bude hradit zpětně, a to v roce 2023,
nejpozději do 31.3 daného roku, na základě výpisu ze seznamu, který bude mít obec
od firmy AVE k dispozici. Vyúčtování za rok 2022 bude k dispozici v měsíci únoru 2023
po všech proběhlých svozech. Dle seznamu vyvezených popelnic vám bude účtována
platba = 66,- Kč x počet vývozů.

-

seznam bude zveřejněn na webových stránkách obce www.obecnovyoldrichov.cz
v měsíci únoru, poté, kdy ho obdržíme od společnosti AVE CZ
UPOZORŇUJEME, že každý plátce je POVINEN si uvedený termín hlídat sám
a poplatky přijít zaplatit. Bude možné hradit poplatky také přes účet obce. Číslo účtu,
variabilní symboly a vše, co budete k platbě přes účet potřebovat, vám v průběhu roku
sdělíme.
UPOZORŇUJEME, že obec nebude jednotlivé poplatníky vyzývat k platbě
po stanoveném termínu, tedy do 31.3.2023. Informace zveřejníme na všech obvyklých
místech – elektronická úřední deska, úřední deska u bývalé pošty, na webových
stránkách. Obec bude náklady na odpad v roce 2022 hradit ze svého rozpočtu. Jiný
způsob hrazení poplatků při systému, který jsme zavedli, není podle zákona možný.

-

-

poplatky za: psy, pronájmy pozemků a zpravodaj – zůstávají ve stávajícím režimu, tzn.,
že jejich platba proběhne každý rok, jak jste zvyklí, a to také vždy do 31.3. daného roku.
Buď hotově v úředních dnech a hodinách, nebo na číslo účtu, které najdete na poslední
stránce
každého vydání zpravodaje a webových stránkách obce. Upřednostňujte bezhotovostní
převod.
není nutné při platbě přes účet zadávat variabilní symbol, postačuje, když do zprávy pro
příjemce napíšete své jméno a příjmení, a číslo nemovitosti.
Platby za poplatky posílejte PŘESNĚ – toto je opravdu důležité, není možné
zaokrouhlovat dle libosti nebo naopak si „vymýšlet částky“, dle vašeho odhadu.
Poplatky (mimo poplatku za odpad, který bude v novém režimu) jsou stále stejné. Částky
i výše stále dokola opakujeme rok co rok a samy od sebe se vám nikdy nemění. Není
možné vypočítat si druhého psa za 100,-Kč nebo 50,- Kč, v případě úlevy pro důchodce,
protože tak platíte toho prvního. Každý další pes je za 200,-Kč, ať úlevu máte či nikoliv.
Stejně tak úleva pro důchodce, kteří si o tuto úlevu musí požádat a prokázat se
potřebným dokladem, nemůžete si ji automaticky stanovit. Pokud si nejste výší poplatku
jisti, volejte. Je velmi časově náročné a obtížné, dohledávat a párovat vaše platby
s poplatky, které máte uhradit, pokud částky nesouhlasí.

ÚLEVA NA POPLATEK ZA PSA – DŮCHODCI
-

-

vzhledem ke změně odpadového hospodářství není možná úleva za svoz komunálního
odpadu, aktuálně lze žádat úlevu pouze na poplatek za jednoho psa a to POUZE
pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, je držitelem starobního, vdovského
nebo vdoveckého, sirotčího a invalidního důchodu.
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).

PLATBA POPLATKŮ A JEJICH ČÁSTKY
v roce 2022 budou splatné POUZE tyto poplatky a to do 31.3. 2022

•

poplatek za psy – základní sazba 100,-Kč za 1. psa
důchodci 50,-Kč za 1. psa (detailní informace výše vypsány)
každý další pes 200,-Kč (platí i pro důchodce)

•

předplatné zpravodaj – 96,-Kč/ rok (8,- kč/výtisk)
POZOR – ještě stále v tomto roce přišla převážná většina poplatku ve špatné výši a to v
částce 60,- Kč. Částka 96,- Kč byla navýšena již pro rok 2020.
U tohoto poplatku velmi často poplatníci zaokrouhlovali poplatek na 100,- Kč.
To není možné.

•

pronájem pozemků – částka individuální dle smlouvy (je potřeba hlídat si platnosti
vašich smluv a v případě končící smlouvy si zažádat o pronájem znovu, smlouvy
se v žádném případě neprodlužují automaticky, automatické prodloužení dle
zákona o obcích není možné). Smlouvy jsou uzavírány na 5 let a nelze žádat o
pronájmy delší případně kratší.

•

pronájem hrobového místa – částka 500,- Kč na 5 let, stejně jako u pronájmů
pozemku nelze žádat o pronájmy delší případně kratší a je potřeba si hlídat platnost
smluv.
Termín k uhrazení poplatků stále zveřejňujeme a upozorňujeme na něj. Ne jinak to
bude i nadále. Po neuhrazení poplatků do daného termínu bude obec zasílat platební
výměry, které budou určovat sankce za pozdní platby.
Nový systém odpadového hospodářství si může obec dovolit také proto, že má
našetřené finanční prostředky, ze kterých může odpad v průběhu roku 2022 hradit
a umožnit tento (z hlediska obce co nejspravedlivější) způsob.

OTÁZKY A ODPOVĚDI NA TÉMA ODPADY
Níže přinášíme otázky a odpovědi na téma odpadového hospodářství, které jsme
obdrželi a řešili v průběhu přípravy změny systému.

•

•
•

• Kolik je nyní v obci kontejnerů na kov?
V obci je jeden kontejner. Děkujeme za upozornění, kontejner na kov v jednom počtu
nebude dostačovat, kontejnery dodáme. Byly přidány další dva – ke škole a ke CVAKu
Poplatky za odpad se tedy zdražily, je to tak?
Nyní se nedá reálně říci, že se poplatky zdražily. Ten, kdo bude více třídit se může
dostat na podstatně nižší částku než v minulých letech. Pokud budeme na výši poplatku
pohlížet z hlediska toho, že v minulých letech se platil poplatek paušálně, v popelnicích
byl odpad, který do komunálního odpadu nepatří, tak ano, poplatky se zvýšily.
Vzhledem ke změně zákona, který je platný od 1.1. 2021 – pokud by paušální poplatek
ve výši 500,-Kč/osoba/nemovitost zůstal, obec by doplácela ze svého rozpočtu na odpad
ne 250 tis. Kč, ale 350 tis. Kč.
Nemáte obavu, že bude enormní nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad?
Ano, máme. Lidi dokáží mnohé. Už teď dochází k úklidu kolem kontejnerů minimálně
dvakrát týdně. Především je kolem nich odpad, který tam nepatří.
Není možné místa kolem kontejnerů sledovat kamerou?
Místa monitorujeme. Monitoring probíhá střídavě na jednotlivých místech. Údaje z něj
můžeme použít pouze pro vlastní potřebu. Otázkou zůstává, co znamená pro vlastní
potřebu. Vlastní potřebu jsme si vysvětlili tak, že údaje ze záznamu napřímo

projednáme s tím, kdo do kontejnerů vyhodí něco, co tam nepatří. Někdo je překvapen,
že doteď nevěděl, jak tříděné odpady třídit. Na to nevíme, co říci. Někdy se na záznamu
objeví osoba, kterou nelze rozeznat, má kapuci například. Nebo ke kontejneru přijede
auto, kdy není vidět SPZ. V posledním případě jsme zahájili přestupkové řízení.
Obdrželi jsme fotografii, kdy ke kontejneru na plast přijelo auto s vozíkem a pán začal
do kontejneru z vozíku házet hlínu. Věc byla nahlášena na policii. Pokud ji předáme
na přestupkové oddělení, pokuta půjde do pokladny MěÚ Česká Lípa. Město nám řeší
přestupky. A obec ještě zaplatí za vyřešení přestupku částku 2. 000,- Kč.
•

•

•

•

Proč nenechá obec vyvážet kontejnery na tříděný odpad častěji?
Vyvážet kontejnery častěji by samozřejmě neslo vyšší náklady. A mít vyšší náklady kvůli
tomu, že je v kontejnerech odpad, který tam nepatří nebo odpad, který je tam vhozen
bez úpravy (složení velkých krabic, kartonů) by nebylo správné.
Kontejner na textil je stále plný, a to především u školy, nešlo by s tím něco udělat?
O vývoz tohoto kontejneru pravidelně žádáme, s danou firmou je složitější komunikace.
Nedá se k nim dovolat, necháváme vzkazy na záznamníku. Záležitost s vývozy neustále
řešíme.
Jak máme zabezpečit úklid popelnice po svozu, když jsme chalupáři a odjíždíme?
Doporučujeme požádat například souseda. S ním nemluvím. Tak ob souseda. Toho
neznám. V tomto případě obec neví, jak toto vyřešit. Některé záležitosti je třeba si
vyřešit vlastním nápadem. Nelze obsáhnout úplně všechno na individuální potřeby.
Neodebírám noviny, tak nevím, jaké jsou změny?
Noviny není nutné fyzicky odebírat. Jsou vždy zveřejňované na webových stránkách
obce www.obecnovyoldrichov.cz /ZPRAVODAJ. Odpady byly mnohokrát řešeny
na veřejných zasedáních zastupitelstva, zároveň jsou informace zveřejňovány
v aktualitách na webu obce, na úřední desce u bývalé pošty. Je možné si zavolat
na obecní úřad nebo se v úředních dnech zastavit. Zároveň je zveřejněna Obecně
závazná vyhláška o změně systému odpadového hospodářství. A to jak na webu obce,
tak fyzicky na úřední desce. Na to nemám čas. Pokud jste majitelem nemovitosti,
vlastníte v obci pozemek máte právo se ke všemu vyjadřovat, zároveň informace
sledovat. Žádný další způsob, jak vám informace předávat nás už opravdu nenapadá.
Závěrem k tomuto tématu opakovaně žádáme fyzické i právnické podnikatelské osoby,
aby si zavřely smlouvu o odpadech napřímo s jakoukoliv svozovou firmou. Podnikatelé
podle zákona nesmí využívat systém obce. Pokud to dělají, zabírají svým odpadem
místo občanům, kteří si odpad řádně hradí.

TERMÍNY DOČIPOVÁVÁNÍ POPELNIC
Další náhradní termíny pro dočipování vašich popelnic, které prosím mějte před plotem jsou:
STŘEDA 12.1.
STŘEDA 19.1.

od 10:00 do 14:oo hod.
od 10:00 do 14:oo hod.

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Finanční úřad zaslal Informaci pro poplatníky daně z nemovitých věcí k podání
daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
v souvislosti s opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2.
Poplatníci mající povinnost podat daňové přiznání na rok 2022 k dani z nemovitých věcí
v územní působnosti Finančního úřadu pro Liberecký kraj, mohou na telefonních číslech

v uvedených časech získat informace o povinnosti podat daňové přiznání a domluvit si pomoc
s jeho vyplněním a podáním.
Širší okruh informací (včetně podání daňového přiznání v jiném kraji) mohou poplatníci získat
na níže uvedeném odkazu na stránkách Finanční správy:
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z
nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 v souvislosti s opatřeními proti šíření viru
SARS CoV-2 | 2022 | Informace, stanoviska a sdělení | Daň z nemovitých věcí | Daně | Daně |
Finanční správa (financnisprava.cz)
S případnými dotazy ohledně zveřejnění se, prosím, obracejte e-mailem na adresu:
Eva.Dvorakova2@fs.mfcr.cz

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Komu a jak volat v případě mimořádné události
Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým účastníkem mimořádné
události, která ohrožuje náš život, zdraví, majetek nebo bezpečnost. Pro nahlášení těchto událostí jsou
zřízena tísňová čísla složek integrovaného záchranného systému. Volání na ně je bezplatné. V případě
potřeby se nebojte na tísňová čísla volat, avšak nezapomeňte, že jejich zneužití je trestné! Zneužíváním
tísňové linky mohou být blokovány hovory dalších občanů, kteří potřebují pomoc. Jak se tedy zachovat,
jak a od koho můžete požadovat pomoc?
Hasiči doporučují volat složku integrovaného záchranného systému, které se vzniklá událost nejvíce
týká. Urychlíte tím vyřízení dané situace:
• 150 Hasiči – požár, výbuch, živelná pohroma, únik nebezpečné látky, technická havárie,
vyproštění osob atd.
• 155 Zdravotnická záchranná služba – náhlé ohrožení života nebo zdraví osob
• 156 Městská (obecní) policie (pokud je zřízena) – vandalismus, drobná kriminalita, špatné
parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu atd.
• 158 Policie ČR – krádež, násilí, nález mrtvé osoby, dopravní nehoda, nález podezřelého
předmětu atd.
• 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání – všechny složky integrovaného záchranného
systému. Při závažnějších mimořádných událostech, potřebujeme-li pomoc více složek, pro
cizince možnost hovořit i běžnými světovými jazyky.
Při volání na tísňovou linku si rozmyslete, co chcete říct a hovořte srozumitelně. Uveďte:
• CO se stalo, popis události (např. požár v bytě, dopravní nehoda, únik nebezpečných látek),
• KDE se to stalo, pokud možno přesnou adresu, včetně města nebo popisu místa události,
všímejte si orientačních bodů v okolí (např. obchodní dům a okolí popište),
• KDO volá (uveďte své jméno a kontakt, číslo telefonu, ze kterého voláte).
• Nikdy nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor tísňové linky nevyzve (potřebuje např.
upřesnit informace o Vámi nahlášené mimořádné události).

Nazapomeňte! Štěstí přeje připraveným!
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

KULTURNÍ KALENDÁŘ V OBCI
Datum
22.1.2022

Název akce
Ples obce
ZRUŠEN

Pořadatel
Obec Nový Oldřichov

PODĚKOVÁNÍ
Velmi děkuji Sboru pro občanské záležitosti za návštěvu s přáním
a dárkem k narozeninám.
Jana Spilková

V měsíci LEDNU významná jubilea slaví:
Šimková Vlasta
Mokošín Jiří
Bláhová Milena
Pavelková Miluška

75 let
75 let
81 let
86 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
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