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»ČERVEN 2022«

LETNÍ SLAVNOSTI
25.6.2022 od 13 hod. budou na fotbalovém hřišti probíhat slavnosti obce pod názvem
SLAVNOSTI OBCE, ANEB OTEVÍRÁME LÉTO. Je pro vás připraven bohatý program, který
je součástí plakátu uveřejněného v tomto obecním měsíčníku. Plánovaný ohňostroj bude tichý,
pouze za doprovodu hudby, abychom neomezovali život našich zvířátek, jak už domácích, tak
všech ostatních. Ve 21 hod. vystoupí kapela revival Lucie, která bude hrát 1,5 hodiny a poté
přijde na řadu ohnivá show se zmiňovaným ohňostrojem. Po tomto programu nám zahraje
hudební skupina GARANCE k tanci a poslechu až do nočních hodin. Tak se máme na co těšit
a doufejme, že vyjde i počasí.

KOMPOSTÉRY
Nabídka kompostérů zdarma stále platí. Kompostéry si můžete objednávat do 31.8.
Telefonicky nebo osobně v úředních hodinách na obecním úřadě. Na základě Smlouvy o
výpůjčce Vám budou kompostéry poskytnuty na dobu 5-ti let a poté se stávají vaším majetkem.
Smlouvu musí uzavřít majitel pozemku, na kterém bude kompostér umístěn. Ten musí
na pozemku zůstat po dobu 5-ti let a být využíván k účelu, ke kterému je určen. Po 31.8. bude
možné si objednat kompostéry další, a to v případě, že ještě zbydou.

SKLÁDKA – PRŮJEZD OBCÍ
Stále se snažíme řešit průjezd nákladních automobilů na skládku, které projíždějí naší obcí.
Zahájili jsme jednání s vedením skládky a magistrátem v Děčíně, zda by byl možný průjezd
těchto automobilů po alespoň jedné části komunikace v opravovaném úseku. Tato možnost
byla prověřena, ale vzhledem k tomu, že oprava probíhá i na mostech, které jsou rozebrané,
není možné pustit dopravu ani jednou částí. Podali jsme podnět na Krajský úřad Libereckého
kraje k dalšímu řešení.

VÝSTAVA V KNIHOVNĚ
Přijďte se podívat na krásnou výstavu prací našich žáků, která probíhá v knihovně. Práce
vznikly ve školní keramické dílně a jsou opravdu obdivuhodné. Výstavu si můžete prohlédnout
v otevírací době knihovny, a to v pondělí od 15.00h – 16h.

UKRADENÁ MÁJKA
Tak jak již tradičně stavíme májku, tak se už stalo tradicí, že je nám vždycky ukradena.
I tentokrát zmizela o víkendové noci druhý týden v květnu. Podařilo se dopátrat, kde se májka
nachází. Starý Týn u Úštěka. A jak je vidět, i tam si vytvořili novou tradici.

ŽLUTÉ PYTLE NA PLASTY
Firmě AVE.CZ byly již dodavatelem dodány pytle na plastové obaly a ta nám je obratem
poskytla, od pondělí je tak opět možné si vyzvedávat žluté pytle na plastové obaly.

Žádost o vyplnění dotazníku pro bakalářskou práci
Dobrý den,
jsem Anna Ritschelová a jsem studentkou třetího ročníku vysoké školy Ujep. Vyplněním toho
dotazníku mi pomůžete dokončit mojí bakalářskou práci na téma Vliv ekologické skládky Volfartice
na obec Volfartice. Cílem mé práce je zjistit celkový vliv skládky na obec a na její obyvatelstvo.
Budu Vám velmi vděčná, pokud mi věnujete chvilku času a dotazník mi vyplníte.
Předem moc děkuji.

OPRAVA KOSTELA
S opravou kostela se pojí i oprava kostelních hodin. Unikátem na nich byly skleněné číslice.
Nyní řešíme s památkáři, zda by bylo možné tyto číslice nechat vyrobit. Budeme jednat
se sklářskou školou v Kamenickém Šenově, zda by se pokusila tento náročný historický úkol
splnit. Skleněné číslice na hodinách kostela jsou opravdovou raritou, jak se památkáři
vyjádřili. Zřejmě to plyne ze sklářského řemesla, které bylo v naší oblasti velmi rozšířené,
a tak se onehdy rozhodlo, že ciferník bude osazen skleněnými číslicemi.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Ve dnech 23. a 24. září proběhnou volby do zastupitelstev měst a obcí. Zastupitelstvo obce
pro volební období 2022 – 2026 bude devítičlenné.
Ti, kteří mají zájem kandidovat do zastupitelstva obce musí nejpozději do 19.7.2022 podat
na Městský úřad v České Lípě svoje kandidátní listiny včetně petice podpisů občanů trvale
žijících v obci Nový Oldřichov podporující kandidaturu volební strany. Pokud bude mít někdo
zájem o bližší informace, kontaktujte prosím obecní úřad ke sdělení dalších podrobností
nutných ke kandidatuře.
Prostor obecního měsíčníku je budoucím kandidátům k dispozici, aby se mohli představit
občanům. I v tomto případě se prosím obraťte na obecní úřad.
A první z nich se vám už představují:
Vážení občané,
blíží se volby do zastupitelstev obcí pro volební období 2022 - 2026
Představujeme kandidátní listinu, která opět ponese název Sdružení nezávislých
kandidátů pro Obec Nový Oldřichov.
Do voleb kandidují:
Lenka Nešlehová
Pavlína Burdová
Pavel Sedláček
Hana Riantová
Tomáš Pícha
Jan Burda
Dagmar Edelmannová
Marie Hladíková
Miroslav Pták
Tým lidí, kteří mají chuť a i odvahu věnovat svůj čas a energii obci, aby náš Nový
Oldřichov byl i nadále příjemným místem k bytí.
Vlak jménem Nový Oldřichov je dobře rozjetý, urazil už dlouho cestu a nejelo se
vždycky z kopce.
Rádi bychom s pomocí občanů naší obce jeli dál a pokračovali v započaté cestě.
Kandidáti do voleb 2022

Přeji vám krásný začátek léta,
spoustu slunečních paprsků a příjemných letních dnů.
Starostka obce
Marcela Novotná

Školní novinky
Druhá půlka dubna 2022: jaro se nám začalo hlásit. Takže v
badatelském kroužku zkoumají přírodu ostošest. Sportovní kroužek absolvoval v Novém
Boru okruh s úkoly z bezpečnosti, připravily ho složky Záchranného systému. V keramice
vznikají úžasní pávi, a také nás navštívily naše
bývalé žákyně Sabča a Jóža a společně s námi
tvořily také. Páťáci prezentovali své zeměpisné
projekty na téma evropských zemí, velmi se jim
povedly. V zeměpisu se snaží i čtvrťáci, řeky doplnit
to slepé mapy už téměř zvládnou. Ve družině nám
Natálka s Danem osázeli kulaté květináče před

vchodem. A protože byl Den Země, tak
školka posbírala odpadky a celý týden
se věnovali zahradničení. V pracovních
činnostech větší děti připravily školní
záhony. A také si připravujeme kulisy
na naše divadelní vystoupení na
Sloupském tyjátru. Školu navštívil sklář
a řekl nám, a také ukázal, mnoho faktů
o výrobě skla. Bylo to zajímavé a
poučné. Menší děti si udělali v hodině
angličtiny fiktivní narozeninovou párty,
moc se jim to líbilo. No a pak už přišly dny čarodějnic, ve školce, v družině i ve škole. Čekal
nás čarodějný den plný úkolů v přírodě, na zahradě, vařily se čarodějné lektvary a opékaly
buřtíky. Bylo to hodně nabitých čtrnáct dní.
První polovina května 2022:
Hned první květnový den pro nás uspořádala Unie rodičů a
přátel školy krásné jarní dílničky, naučili jsme se např. píšťalky
z vrby. Badatelský kroužek proměňuje naše děti v neohrožené
cestovatele. Školka si připravila krásnou besídku pro maminky.
Velké děti vyrobily maminkám nádherné hrnečky. Ve školce
proběhl velmi roztomilý týden věnovaný našim rodinám. Kdo
jsou ta minča na nástěnce? Školáci pracovali pilně na
záhoncích, tvořivě zpracovávali geometrii a naučili se
muzikogramy. Naše pětice statečných se účastnila soutěže ve
zpěvu, kterou pořádala škola ve Starých Splavech, a dokázala
roztleskat celý sál. Družina
si na školní zahradě
vybudovala papírový dům.
A je krásně, tak se nám chce být venku a užít si tepla a
sluníčka. V naší obecní knihovně máme výstavu prací
dětí z keramického kroužku.

Srdečně Vás zveme
na
POSEZENÍ SE SENIORY,
které se koná v sobotu 2.7. 2022 v klubovně ČZS od 18:00 hodin. Přijďte strávit
příjemný podvečer s hudbou pana Kronavetra.
Těšíme se na Vás členky ČZS

KULTURNÍ KALENDÁŘ V OBCI
Datum
5.6.2022
25.6.2022
2.7.2022
18.-22.7.2022

Název akce
Běh Novým Oldřichovem

Pořadatel
Centrum pro
vzdělávání a kulturu

Slavnosti obce, aneb otevíráme Obec Nový Oldřichov
léto
ČZS Nový Oldřichov
Posezení se seniory
Příměstský tábor – pro malý
zájem ZRUŠEN

Centrum pro
vzdělávání a kulturu

DROBEK Z KNIHOVNY
Hned po skončení druhé světové války založil Rudolf Satranský OBECNÍ KAPELU,
která hrávala na všech společenských zábavných akcích – stavění májek a potom jejich
veselé kácení, letní hasičské slavnosti „Na Vyhlídce“, mikulášské a vánoční besídky.
PĚVECKÝ KROUŽEK ŽEN založil a vedl také Rudolf Satranský a později ho převzala paní řídící učitelka
ZŠ Božena Jenčková.
V roce 1947 byl obnoven OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ KROUŽEK „J.K.Tyl“ pod vedením Františka
Kreuze. Vystupovalo se v hostinci „U jelena“. A zde bylo také v roce 1950 zřízeno KINO - jeho
vedoucím a promítačem byl pan Jan Barda.

Z naší krásné knihy KDYSI MISTROVICE, DNES NOVÝ OLDŘICHOV

pro Vás vybrala knihovnice Irena Pokorná

PODĚKOVÁNÍ
„Upřímně děkujeme paní Jiřince Píchové a paní Bernardové za uspořádání
přátelského setkání v zahrádkářské klubovně, za možnost slyšet a zazpívat si
krásné a pro mnohé dnes už málem zapomenuté písničky, za doprovodu
na akordeon pana Herzoka.
Děkujeme za milé setkání a prožití sobotního podvečera a už dnes se těšíme na
některé příště.“
Iva Urbanová a Pavla Karlová

„Děkuji moc děvčatům ze SPOZu za milou návštěvu a gratulaci
k mým narozeninám.“
Hnídková Jaroslava

„Děkujeme obecnímu úřadu, paní starostce, místním hasičům, kamarádům
a všem spoluobčanům, kteří se přišli naposled rozloučit s naším zesnulým
milovaným Václavem Kühnem. Děkujeme za květinové dary a kondolence.“
Čest jeho památce – zarmoucená rodina

„Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s mým manželem Václavem Kühnem, na jeho
poslední cestě, a květinové dary.“
Libuše Kühnová - manželka

ODSTÁVKY
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dne

Od

Do

6.6.2022

10:00

12:00

Nový Oldřichov – Mistrovice
část obce Mistrovice
č. p. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30-34, 36, 41,
44, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 83, 88,
91, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 112, 114, 115, 118, 121, 127,
128, 130, 136, 140, 143, 145, 146, 147, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 160, 162,
167, 169, 174, 176, 177, 179, 181, 182, 183, 186, 188, 195, 198-214, 216-227,
230, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244
č. ev. 5, 13, 18, 26, 28, 47, 60, 61, 62, 66, 77, 79, 80, 101, 119, 125, 139, 150,
166, 173, 215, 228, 239, 240
část obce Nový Oldřichov
č. p. 1, 2, 3, 5, 15, 20, 65, 83, 94, 95, 101, 105, 111, 114, 115, 121, 124, 126,
128, 129, 130, 131, 133, 134,
135, 138, 139, 142, 145, 152, 158, 162, 164, 168, 170, 176, 182, 183
č. ev. 2, 64, 76, 89, 100, 144
kat. území Mistrovice u Nového Oldřichova (kód 707821): parcelní č. 7/1,
266/1, 411, 653/10
kat. území Nový Oldřichov (kód 707830): parcelní č. 45/1, 45/5

Informace o otevírací době
Oznámení
Vážení zákazníci,
oznamujeme Vám, že z důvodu mimořádné odstávky centrálních aplikací nebude
v termínu:

17.6. od 19:00 hod. - 20.6.2022 do 7:00 hod. otevřená žádná pošta.

BĚH NOVÝM OLDŘICHOVEM
4. ročník
Neděle 5.6.2022
Pořadatel: Centrum pro vzdělávání a kulturu Nový Oldřichov, p.o.
Místo konání: Centrum pro vzdělávání a kulturu, Mistrovice 91, 471 13 Nový Oldřichov
Parkování: vedle kostela (parkoviště u Centra bude pro parkování uzavřeno). V Centru bude
k dispozici WC a restaurace s občerstvením
Pojištění: závodníci i jejich doprovod se účastní na vlastní nebezpečí. Závod se koná po
místních komunikacích obce za plného silničního provozu a závodníci jsou povinni dodržovat
zvýšené opatrnosti.
Startovné: 50 Kč (děti do 15 let zdarma)
Prezentace: 10.15-11.00 hodin
Start 11.15 hodin (společný pro obě trasy)
Kategorie:
Muži (bez rozdílu věku) – 5 km (jeden okruh)
Ženy (bez rozdílu věku) – 5 km (jeden okruh)
Muži (bez rozdílu věku) – 10 km (dva okruhy)
Ženy (bez rozdílu věku) – 10 km (dva okruhy)
Pro první tři umístění v každé kategorii zajištěny drobné ceny.
Informace: Miroslav Pröller, tel.: 722634895, 603976223 centrum@centrumcvak.cz

Trasa běhu – okruh 5 km
Trasa 5 a 10 km (jeden a dva okruhy) – vede po asfaltové cestě od Centra do kopce směrem
k bývalému vlakovému nádraží Mistrovice, kříží Cyklostezku Varhany, vede po šotolinové
cestě do kopce a pokračuje vpravo po asfaltové cestě, stále rovně, podél okrajové zástavby
obce. Za obcí se pokračuje rovně po lesní cestě, která vede po vrstevnici a napojuje se
vpravo dolů na žlutou turistickou značku, až na Cyklostezku Varhany. Po cyklostezce vede
trasa vpravo do kopce až k bývalému nádraží Mistrovice, odkud se sbíhá po asfaltu k Centru
do cíle.
Povrch trasy – 2/3 asfalt, 1/3 lesní cesta, převýšení cca 100 m

V měsíci ČERVNU významná jubilea slaví:
Hellerová Sylva
Říha František
Šťastníková Marie
Vomelová Jitka
Stupková Božena
Šímová Eliška

70 let
70 let
84 let
85 let
87 let
90 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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