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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.

PŘESTUPKY
Nově od 1.1.2022 v rámci společného jednání s Městským úřadem v České Lípě
ohledně veřejnoprávní smlouvy na řešení přestupků a zrušení trvalého bydliště,
došlo k navýšení poplatků na tyto úkony.
Řešení zrušení trvalého bydliště se zvýšilo z 1 500,- Kč na 3 000,- Kč.
Řešení přestupku se zvýšilo z 1 000,- Kč na 2 000,- Kč.
Během měsíce ledna jsme na městský úřad přeposílali tři přestupky. Třikrát dva je šest. Tedy
šest tisíc. Přestupek pro krádež ve výši 250,- Kč z pohozeného batohu, kdy peníze měly být
v peněžence a byly daným dotyčným ukradeny. Daný dotyčný tvrdí, že batoh našel pohozeny,
ale peníze neukradl. Údajný okradený tvrdí, že dotyčný peníze ukradl. Tvrzení proti tvrzení.
Oznamovatel přestupku v době oznámení byl silně v podnapilém stavu, byl požádán, aby
druhý den po vystřízlivění zajel znovu na policii a přestupek sepsal. Aby měl hlavu a patu.
Vystřízlivělý skutečně další den na policii dojel. Věc zaslána na přestupkové oddělení. Obci
vyfakturováno 2. 000,- Kč.
Dalším přestupkem bylo fyzické napadení oznamovatele ztráty batohu, ve kterém měl 250,-Kč
a opětovně přišel s údajným zlodějem věc řešit. Údajný zloděj byl zrovna v nemovitosti
s kamarádem, který podnapilý bránil jeho čest. A tak oznamovatel oznámil přestupek, a to
napadení na svou osobu. Byl tak podnapilý, že nebyl schopen reálného výslechu a byl vyzván,
aby ho přišel oznámit další den. A tak další den na policii dorazil a přestupek o fyzickém
napadení oznámil. Věc zaslána na přestupkové oddělení. Obci vyfakturováno 2. 000,- Kč.
Dalším přestupkem bylo omezování svobody v rodinném domě. Oznamovatel oznámil
na policii přestupek o nedovoleném vniknutí do nemovitosti. Oznamovateli to nařídila celkem
pochopitelně jeho matka, protože se o oznamovatele stará a nepřeje si, aby k němu kdokoliv
chodil a využíval tepla domova, jídla, cigaret apod. Na dotaz, zda si tedy oznamovatel
nepřeje, aby k němu dotyčný nepovoleně chodil nám bylo řečeno, že je venku zima, že mu ho
je líto, ale že maminka si nepřeje, aby k němu chodil. Věc zaslána na přestupkové oddělení.
Obci vyfakturováno 2. 000,- Kč.
Jak si myslíte, že řešení o přestupku dopadne? Nijak. Zřejmě se třeba ani nepodaří doručit
údajným poškozovatelům, když dostanou pokutu, nezaplatí ji. Je to opravdu absurdní. A tohle
platíme z rozpočtu obce.

ODPADY - TABULKY SVOZŮ
Jednotlivé měsíční tabulky svozů komunálních odpadů budeme zveřejňovat
na našich webových stránkách v sekci – ŽIVOT V OBCI – ODPADY.

https://www.obecnovyoldrichov.cz/zivot-v-obci/odpady/
Zveřejněné budou vždy po obdržení tabulek ze strany společnosti AVE CZ. Nedokážeme určit
přesné termíny zveřejnění. V každém případě budete mít tabulky k dispozici, kde si budete
moci zkontrolovat, zda se dané údaje shodují s vašimi. V případě nesrovnalostí nás prosím
obratem kontaktujte.

KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
V polovině ledna jsme společně s panem Pröllerem a zástupci církve sepsali
veškerý mobiliář, který se v kostele nachází. Ten patří církvi a obec ho bude
mít v kostele ve výpůjčce. Požádali jsme ještě církev, aby bylo v darovací
smlouvě o převodu kostela do vlastnictví obce uvedeno, že varhany, které
se v kostele nacházejí, nebudou nikdy stěhovány jinam a vždy zůstanou
v kostele v Novém Oldřichově. Zároveň jsme řešili, že rukopisné notové záznamy a zbytky
procesních praporů a žerdí budou odvezeny do archivu do Litoměřic k uchování. Poté dojde
k úklidu shnilých prken ve věži a ve výklenku za dveřmi na schodiště, kde je halda starého
stavebního haraburdí. V jarních měsících uspořádáme brigádu na úklid vnitřních prostor
kostela. Především prostor zákristie je potřeba uklidit, aby působil důstojně a tak, jak se
k církevním hodnotám patří. Zároveň již proběhlo jednání k získání dotačních finančních
prostředků na opravu fasády kostela a odvodnění. Pokusíme se zažádat o dotaci
z Libereckého kraje a Ministerstva zemědělství, ze Státního zemědělského intervenčního
fondu. Dále pak bylo řešeno odvodnění kostela, a to z jihozápadní strany chrámové lodě
kostela. V neposlední řadě se budou instalovat věžní hodiny. Technicky to bude řešeno při
rekonstrukci kostela, kdy bude na kostele lešení, a hodiny budou tzv. vytaženy do věže.
Veškeré práce bychom chtěli započít v průběhu jarních měsíců po realizaci výběrového řízení
na dodavatele rekonstrukce.

KÁCENÍ KŮROVCE U DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Za hřištěm pokračuje masivní kácení kůrovce. Lesy ČŘ kácejí v tzv. pruhu.
Na základě místního šetření byl zástupce lesů ČR požádán, aby došlo k vykácení
stromů u dětského hřiště. Pokud by tam totiž zůstaly, hrozilo by velké nebezpečí jejich
pádu. Osamocený pruh stromů poškozených kůrovcem by podle našeho názoru při větším
větru popadal a to přímo na dětské hřiště. Lesy souhlasily s pokácením, které bude provedeno
v následujících dnech.
Po větru, který do naší republiky přivál ze soboty na neděli (29. – 30.1.) se ulomily smrkové
špičky těsně vedle dětského hřiště. Dávejte prosím při větru pozor a nechoďte do lesa.
Tím, že ho kůrovec zdevastoval je to opravdu nebezpečné.

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET
Obec
zahájila
jednání
s firmou
CETIN
ohledně
zavedení
vysokorychlostního internetu (optiky) do obce. Přihlásili jsme se k možnosti
získat dotaci, a to ve výši 100% investičních nákladů. Internet v naší obci
funguje tristně. Rychlost, která je společnostmi v rámci internetu poskytována a ve většině
případů garantována, zdaleka neodpovídá tomu, co nám je slibováno. Práce na internetu
je pak tímto faktem ztížena. Ti, co mají placené televizní kanály, je nemohou využívat apod.
Na jaře bychom se měli dozvědět, zda jsme byli do dotačního titulu zařazeni.

KOMPOSTÉRY
V rámci získané dotace na kompostéry byla 7.1.2022 podepsána smlouva
s dodavatelem, který vzešel z výběrového řízení. Termín dodání kompostérů
je nejpozději do konce června tohoto roku. Záleží na dostupnosti materiálu, případně
může dojít k dodání dříve. Budeme vás informovat.

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
Práce na územním plánu obce pokračují. Všechna shromážděná data
jsou stále na Městském úřadě v České Lípě, odbor územního
plánování. Stále se zpracovává zadání územního plánu, které vychází
z tzv. doplňujících průzkumů a rozborů (DPR). Zadání se bude projednávat u dotčených
orgánů dle zákona a poté se bude schvalovat v zastupitelstvu obce. Následně na to budou
pokračovat další etapy, a to dle zákona o územním plánování. O všem vás budeme informovat.

PROTIPOVODŇOVÉ PROHLÍDKY
Ze strany obce nyní probíhají protipovodňové prohlídky podél celého toku potoka Bystrá.
Součástí těchto prohlídek je kontrola stavu koryta potoka. Kontroluje se, zda nejsou nějaké
zaklíněné předměty pod mosty, zda je průtok uvolněný, zda není
v některých místech překážka, která by při větších deštích mohla
způsobit potíže v bezproblémovém průtoku vody. Povodí Ohře
vyčistilo koryto potoka od přerůstající vegetace, tak snad to chvíli
vydrží.

POLOMY
Vlivem povětrnostních podmínek, které nás v posledních měsících už mnohokrát pěkně
potrápily, došlo na několika místech k pádu stromů přes cyklostezku nebo v obecním lese.
Stromy napadené kůrovcem padají jako sirky. Naši hasiči rozřezali strom na cyklostezce
v místech nad daňky, velké polomy pak byly na cyklostezce mezi nádražím v Mistrovicích
a Novou vsí. Tam stromy odklidili hasiči z Volfartic. V obecním lese nám pak pomohli otec
a syn Rachačovi. Děkujeme za informace k popadaným stromům, protože není možné vždy
v danou chvíli vědět, kde k polomu v délce celé cyklostezky došlo a všem moc děkujeme
za okamžitou pomoc při odklizení.

KDYSI MISTROVICE, DNES NOVÝ OLDŘICHOV
Knížka o naší obci, která byla vydána v roce 2013, slavnostně křtěna a byl spuštěn její prodej,
je již vyprodaná. Jeden výtisk je v místní knihovně. Vzhledem k dalšímu velkému zájmu o tuto
knihu a kladným ohlasům řešíme její dotisk. Informace o dalším vytištění budou zveřejněny.

VALENTÝNSKÁ SOUTĚŽ
V měsíci únoru se slaví sv. Valentýn, svátek všech zamilovaných. Vyhlašujeme soutěž
o „NEJ“ valentýnskou fotografii. Je úplně jedno, co si kdo představuje pod námětem
valentýnská fotografie. Fantazii se meze nekladou, je to na vás.
Soutěž bude probíhat od 7. – 21.2.2022.
Svou fotografii v zalepené obálce, s vašimi údaji (telefon, adresa, jméno, příjmení)vhoďte
do schránky na obecním úřadě.

Porotou bude celé zastupitelstvo obce, které poté vybere tu NEJ valentýnskou fotografii.
Na vítěze čeká:

VEČEŘE PRO DVA V CENTRU PRO VZDĚLÁVÁNÍ
A KULTURU

HRNÍČKY
Rozpracovali jsme nápad naší paní knihovnice, která se ptala, zda by mohla mít obec své
hrníčky. Ve spolupráci s panem vedoucím ze CVaKu jsme zahájili realizaci tohoto nápadu.
Ladíme ještě detaily, brzy budou hrníčky na světě 😊

Obec Nový Oldřichov vyhlašuje výzvu k přihlášení zájemců
o pracovní místo:
Vedoucí Centra pro vzdělávání a kulturu
Máte vizi? Baví vás budovat vlastní projekt, mít zodpovědnost za výsledky, ale také
volnou ruku v tom, udělat si věci po svém?
Obec Nový Oldřichov hledá vhodného kandidáta s min. úplným středoškolským vzděláním
na pozici vedoucího Centra pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace. Přesvědčte nás
o svých zkušenostech a svém plánu. My vám na oplátku dáme k dispozici zrekonstruovaný
objekt v CHKO České středohoří, vhodný třeba jako školící centrum pro firemní zákazníky,
coby základna pro školy v přírodě - anebo pro váš zcela originální projekt, který dostanete
šanci zrealizovat.
Platové zařazení?
10. platová třída
1. – 12. stupeň dle započitatelné praxe
- toto vše podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v pozdějším znění, příloha č. 1
Co je pro nás u kandidátů klíčové?
- praktické zkušenosti na vedoucí pozici (bude na vás vést stávající tým, který vám pomůže
se správou objektu)
- dobré organizační schopnosti (určitě se zeptáme na projekty, které jste již realizoval/a, vaše
schopnosti také prověříme v praxi)
- vstřícné, sebejisté, ovšem ne arogantní vystupování a jednání (nezbytně vás čeká
komunikace jak s dodavateli, tak se zákazníky)
- výborná znalost MS Office (s vedením objektu je spojená i administrativa, včetně
reportování obci)
- samozřejmostí je trestní bezúhonnost
Co u kandidátů považujeme za výhodu?
- předchozí zkušenost s vedením kulturního domu či ubytovacího zařízení
- předchozí praxe ve vedoucí funkci významnou výhodou
- znalost cizího jazyka (německý jazyk velkou výhodou)
- zkušenost s vedením účetnictví
- řidičské oprávnění skupiny B
- osobní zkušenost s provozem restauračního zařízení
(objednávání, skladování potravin, vhled do fungování kuchyně)
Nezbytný je váš plán a nadšení jej realizovat.
Co vás čeká?
- organizování chodu centra tak, aby výsledky odpovídaly investovaným financím
- tvrdá práce při propagaci, vymýšlení a realizování programu, získávání klientů
- sladká odměna v podobě splnění vlastního snu (a také v podobě prémií navázaných
na výsledky projektu)
- podpora ze strany obce
- zodpovědnost za váš projekt
Chcete zrealizovat svoji vizi? Přihlaste se písemně do výběrového řízení na adrese: Obecní
úřad Nový Oldřichov, Mistrovice čp. 51, 471 13 Nový Oldřichov (přihlášku můžete předat
osobně v kanceláři O.Ú. Nový Oldřichov, zaslat doporučeně poštou, případně na e-mail:
uradoldrichov@seznam.cz . Přihlášky shromažďujeme do 28.2.2022, 14:00 hodin
Písemná přihláška uchazeče k vyhlášené výzvě musí obsahovat:
jméno, příjmení, titul uchazeče – datum a místo narození – státní příslušnost – místo trvalého
pobytu – číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího

státního občana) – název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází – datum a podpis
uchazeče (není-li doručena e-mailem)
K přihlášce prosím připojte:
- strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech a dovednostech
- motivační dopis
Předpokládaný termín nástupu: duben 2022
Pracovní poměr: HPP na dobu neurčitou
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto výzvu kdykoliv v jejím průběhu.

POPLATKY A ODPADY NOVĚ
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 z jakéhokoliv důvodu očipovány v řádném termínu, budou
očipovány dodatečně.
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
-

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 lednu
2023 po všech proběhlých svozech. Dle seznamu vyvezených popelnic vám
bude účtována platba = 66,- Kč x počet vývozů.
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
najdete jak na webových stránkách obce, tak v každém vydání zpravodaje. 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 účet obce.

-

není nutné při platbě přes účet zadávat variabilní symbol, postačuje, když do zprávy
pro příjemce napíšete své jméno a příjmení, a číslo nemovitosti.

ČÁSTKY
v roce 2022 budou splatné POUZE tyto poplatky a to do 31.3.


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.



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). Smlouvy jsou uzavírány na 5 let
a nelze žádat o pronájmy delší případně kratší.

VÝVĚSKY U BÝVALÉ POŠTY
Připravili jsme pro vás fotografie s motivem zimy u nás v obci. Očima fotografa amatéra,
který fotil v zimních měsících konce roku 2021 a počátkem roku 2022. Taková je zima u nás
v obci. Se sněhem i bez, s červánky nad Novým Oldřichovem. Až půjdete kolem, zastavte
se a fotky si prohlédněte. Níže malá ukázka.

PADAJÍCÍ NEMOVITOST
Nemovitost čp. 24 v Mistrovicích, na křižovatce ve směru Česká Lípa je dlouhodobě opuštěná
a chátrá. Největším problémem je, že se samovolně rozpadá. Nyní ji vlastní společnost Skayo
Capital s.r.o., Luční 249, Přemýšlení, 250 66 Zdiby. Společnost nám oznámila, že nemovitost
už má svého nového majitele. Nyní dochází k převodu vlastnictví. Firma si je vědoma, že stav
nemovitosti je havarijní a v nejbližších dnech provede zabezpečovací práce. Vzhledem
k vysoké nebezpečnosti jsme věc nahlásili policii, která uzavřela jeden jízdní pruh komunikace
III. třídy, aby nedošlo k neštěstí.

DROBEK Z KNIHOVNY
Koaliční zákon v roce 1870 dovršil sérii iniciativ umožňujících budovat spolky a sdružení.
Na prvním místě byl DĚLNICKÝ KONZUM. Členové skládali ze svých příspěvků provozní
kapitál obchodu s potravinami a běžným spotřebním zbožím, a zajišťovali si nákup
předmětů denní potřeby za přiměřené a spekulací nezvýšené ceny.
Prodejna konzumního spolku byla v Mistrovicích čp. 55 = dnešní obchod
a v Oldřichově čp. 95 = roubená stavba v místě dnešní vilky nad restaurací.
Z naší krásné knihy KDYSI MISTROVICE, DNES NOVÝ OLDŘICHOV
pro Vás vybrala - knihovnice Irena Pokorn

Souhrn ze svozu textilu za rok 2021

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Podvodníci útočí na seniory i v Libereckém kraji a dosahují
milionových zisků
Podvodníci, jejichž cílovou skupinou jsou bezbranní senioři, vymysleli nový způsob, jak se
dostat k jejich penězům. A takové praktiky jim vynášejí milionové zisky. Jaký scénář
používají? V telefonních seznamech si vyhledají majitelky pevných telefonních linek se
staročeskými křestními jmény, u kterých na základě tohoto kritéria předpokládají vyšší věk.
Ty pak telefonicky kontaktují.
Volající se představí zpravidla jako lékař a oznámí seniorce, že měl její syn nebo vnuk
dopravní nehodu, po které byl hospitalizovaný v nemocnici s lehčím zraněním. Vnuk údajně
nemůže mluvit, protože si překousl jazyk a lékař mu ho právě sešil. Někdy je v telefonu slyšet
předstíraný synův pláč. Falešný doktor tvrdí, že měl nehodu zavinit právě on, a že se při ní
vážně zranilo malé dítě z druhého vozidla. Hned na to jí ale dá naději na to, že je
možné problém urovnat. Má poslat peníze na mimosoudní vyrovnání s rodinou dítěte, čímž
svého potomka ochrání před soudním řízením i ztrátou řidičského oprávnění. Za
to požaduje statisíce korun a pobízí vyděšenou ženu, aby zaplatila ještě téhož dne. Peníze si
pak komplic přebere osobně nebo ji volající pošle do města provést jejich bankovní převod.
První takový případ jsme zaznamenali v Libereckém kraji počátkem loňského srpna a do
konce roku jsme jich zadokumentovali celkem 13. Při nich se pachatelům podařilo přesvědčit
šest seniorek k tomu, aby jim předaly nebo převedly na účty dohromady 1 180 000 korun,
přičemž z jedné ženy vylákali dokonce 530 000 korun. Pokud by byli úspěšní i u zbývajících
sedmi seniorek, které kontaktovali, přišli by si na další 1 380 000 korun.
Z třinácti seniorek si jen dvě ženy informace podvodníků ověřili a díky tomu jim žádné
peníze neposlaly. Jednou z nich byla 77letá paní Milada z Liberce, po které za pomoc synovi
podle výše uvedeného scénáře požadovali 150 000 korun. Ta si informaci o
údajné hospitalizaci syna prověřila duchaplně přímo v nemocnici. V ostatních pěti případech
pachatelé nic neinkasovali jenom proto, že ženy buď peníze neměly anebo
neporozuměly instrukcím, jak je převést na jejich konta.
Kriminalisté v této souvislosti vyzývají seniory k tomu, aby veškeré telefonické žádosti o
peníze rázně odmítli a hovor ihned ukončili. Pokud mají pochybnosti o tom, zda je jejich syn
či vnuk v nesnázích, ať se okamžitě spojí s rodinou a nezůstávají ve své nejistotě sami.
Obrátit se také mohou kdykoliv na naši bezplatnou linku 158. Důležité je, aby na základě
telefonických žádostí anebo žádosti neznámých lidí, kteří je budou kontaktovat i osobně, své
peníze nikomu nepředávali a ani neposílali.
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje seniory před
podvodníky varuje rovněž prostřednictvím informačních letáků. Proti této trestné činnosti
dlouhodobě bojuje i Policejní prezídium.
por. Bc. Ivana Baláková
tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

DEJTE SI POZOR NA PODVODNÉ TELEFONÁTY!
Milí senioři, pokud vás bude kdokoliv žádat po telefonu o předání peněz či o jejich
bankovní převod, hovor okamžitě ukončete! Podvodníci, kteří v současné době nahradili
takzvané šmejdy, se v telefonních hovorech nestydatě vydávají za zástupce vašich dětí nebo
vnuků, které se údajně dostali do nesnází, z nichž se mohou rychle vyplatit. Za vymyšlenou
záchranu vašich potomků po vás budou chtít i statisíce korun. Žádné peníze jim nedávejte a
ani neposílejte! Bez ohledu na to, co vám říkají, po skončení takového podezřelého
telefonátu ihned kontaktujte svou rodinu a informace si u ní ověřte. Nestaňte se obětí
podvodu! Pokud se nikomu z příbuzných nedovoláte, obraťte se s důvěrou na naši
bezpečnou linku 158, jsme tu pro vás!

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Bezpečný pohyb na ledu
Zamrzlé vodní plochy jsou nedílnou součástí zimní přírody. Kdo z nás by si rád na čerstvém
vzduchu nezabruslil, nezahrál hokej nebo se jen tak neprošel po „vodní hladině“. Ovšem
všechny tyto radovánky jsou velmi závislé na počasí. Vzhledem k výkyvům teplot může dojít
k prolomení ledu s následným tonutím. Na co všechno bychom tedy měli myslet, než
vstoupíme na přírodní ledovou plochu?
Pokud jdete na led:
 informujte někoho z blízkých o tom, kam jdete
 než vstoupíte na jakoukoliv zamrzlou hladinu, přesvědčte se, že je led dostatečně
silný, síla ledu pro bezpečnou chůzi jedné osoby (80 kg) je 10 cm kompaktního ledu
 pokud se začne ozývat praskání ledu, ihned se vraťte na břeh
 lehnutím na led rozložíte svoji váhu na větší plochu, snížíte tak zatížení ledu
 když už se propadnete, roztáhněte ze široka ruce na okraj ledu, snažte se co
nejrychleji pomocí kopání nohou ve vodě na led nasunout a odplazit se na břeh
Pokud jste svědkem nehody na ledu:
 vidíte-li někoho probořeného ve vodě, zvažte své možnosti a schopnosti, abyste se
nestali také zachraňovaným
 nepřibližujte se k němu ve stoje, je třeba rozložit váhu a vzít si nějakou pomůcku pro
prodloužení dosahu (například větev nebo lano)
 pokuste se zajistit zachráněnému suché oblečení a teplo, komunikujte s ním
 nemůžete-li pomoci sami, zavolejte na tísňovou linku 112 případně 150
Nezapomeňte! Štěstí přeje připraveným!
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

V měsíci ÚNORU významná jubilea slaví:
Ouhrabková Hana
Krause Josef
Hajný Milan
Peterková Václava
Košová Věra

70 let
70 let
75 let
81 let
86 let

Srdečně blahopřejeme

Kontaktní údaje obecního úřadu
telefon: 487 767 220
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724 181 525
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