NAŠE
VESNICE

»KVĚTEN 2022«

Usnesení z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 20. dubna 2022
přítomno: 6 členů ZO
11 občanů
omluveni: Nešlehová Lenka
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Adéla Kindermannová
ověřovatelé zápisu: Sedláček Pavel, Pícha Tomáš
Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1.
ZO schvaluje program.
6:0:0
2.
Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022, kdy se příjmy navyšují o částku 6:0:0
81. 406,21 Kč a výdaje se navyšují o částku 186. 332 Kč.
4.
ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021 – bez výhrad.
6:0:0
ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2021.
5.
ZO schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce pro rok 2022 6:0:0
dle předloženého návrhu firmou Auditor C.J. AUDIT, s.r.o., Liberec.
6.
ZO souhlasí se všemi záměry 1 – 21, které byly doručeny obecnímu úřadu 6:0:0
jednotlivými žadateli z hlediska zpracovávání územního plánu obce. V této
etapě ZO podpořilo všechny žádosti.
7.
ZO souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace MAS Český sever, z.s., na 6:0:0
realizaci projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český
sever 2022 – 2027. Dofinancování v částce 3 000,- Kč jako paušální platba a 2,Kč na obyvatele obce ročně a to do roku 2029. Účel dofinancování: režijní
náklady MAS Český Sever a zajištění aktivit projektu.
8.
ZO souhlasí s navýšením rozpočtu pro JSDH ve výši 200. 000,- Kč na základě 6:0:0
žádosti JSDH Nový Oldřichov. Dle žádosti se jedná o nezbytné náklady
k provozu jednotky a jejího vybavení. Servisní úkony na automobily, zásahové
dovybavení, revize dýchacích přístrojů, pohonné hmoty.
9.
ZO souhlasí se sponzorským darem na doplnění požárního vybavení vozidla
6:0:0
CAS 20 Tatra 815 v materiální formě ve výši 4 217,- Kč vč. DPH. Dar byl
poskytnut firmou Kupi u Niki, s.r.o.
10. ZO souhlasí s provedením hlavních mostních prohlídek firmou KH – Mosty 6:0:0
zastoupenou Ing. Naděždou Hájkovou dle předložené cenové nabídky v celkové
částce 105 633,- Kč.
11. ZO schvaluje dodavatele na akci „Oprava kostela Povýšení sv. Kříže“ a to pana 6:0:0
Tomáše Hlaváčka, Křížová 73/21, Litoměřice, IČO: 11452072. A to na základě
výsledků veřejné zakázky malého rozsahu. Celková částka: 3. 091. 703,75 Kč
bez DPH. ZO pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o dílo.
12. ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 492 v k.ú. Nový Oldřichov žadatelce paní 6:0:0
J.K., bytem Nový Oldřichov č.p. 149. Cena 350,- Kč/m2. Zároveň ZO schválilo
rozdělení celkové částky k zaplacení do dvou splátek, se splatností první
splátky do 31.12.2022 a druhé splátky do 31.12.2023. Žadatelka zajistí sepsání
kupní smlouvy na vlastní náklady.
13. ZO stanovuje dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 9 členů zastupitelstva 6:0:0
obce pro volební období 2022-2026.
14. ZO schvaluje na základě sponzorské darovací smlouvy materiální dar - 8ks 6:0:0
LED světel, včetně instalace do garáží hasičské zbrojnice ve výši 21 150,- Kč
vč. DPH. Sponzorský dar poskytl Jan Tomeš, Česká Lípa.
15. ZO schvaluje účetní závěrku Centra pro vzdělávání a kulturu za rok 2021.
6:0:0
ZO schvaluje převod hospodářského výsledku Centra pro vzdělávání a kulturu
za rok 2021 ve výši 124.501,44 Kč. Částka bude převedena do rezervního fondu
Centra pro vzdělávání a kulturu.
16. ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Nový Oldřichov za rok 2021.
6:0:0

17.
18.

19.
20.

ZO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Nový Oldřichov za rok 2021 ve
výši 25 389,28 Kč. Částka bude použita na úhradu ztrát z let minulých.
ZO souhlasí s oznámením prodeje pozemků p.č. 685, 686, 687 v k.ú. Mistrovice
u Nového Oldřichova.
ZO souhlasí s Darovací smlouvou od firmy AVE CZ. Darovaná částka je ve
výši 10. 000,- Kč a bude použita výhradně pro kulturní využití tak, jak ukládá
smlouva.
Diskuse s občany na téma koupě pozemků, hasiči, připravované akce v obci.
ZO schvaluje usnesení.

6:0:0
6:0:0
6:0:0

6:0:0

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
Následující konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce bude dle zákona
o obcích oznámeno elektronicky na webových stránkách, fyzicky na úřední desce
a plakátovacích plochách.

UKLIĎME ČESKO
Akce UKLIĎME ČESKO, byla dokončena. Děkujeme těm, kteří se zúčastnili
a pomohli s úklidem odpadků. Také děkujeme společnosti AVE CZ, která nám
poskytla pytle na odpad a pracovní rukavice.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OPRAVU
KOSTELA
Zastupitelstvo obce rozhodlo o dodavateli na opravu kostela. Dodavatelskou firmou bude
firma Tomáš Hlaváček, Křížová 73/21, Litoměřice, IČO: 11452072.
Oprava vnější části kostela bude stát 3. 091. 703,75 Kč bez DPH.
Obdržené nabídky a jejich seřazení podle výše nabídkové ceny bez DPH:
1. nabídka – Tomáš Hlaváček 3 091 703,75 Kč
2. nabídka – Building & Law, spol. s r. o. 3 683 089,66 Kč
3. nabídka – S-BAU BOHEMIA spol. s r. o. 3 788 208,77 Kč
Práce započnou zhruba za měsíc.

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET
V první etapě se nepodařilo získat dotaci na vysokorychlostní internet. Ze 30-ti obcí jich
bylo podpořeno pouze 6. Zájem obce o vysokorychlostní internet stále trvá. Tak zkusíme
štěstí v pozdějším období. S firmou CETIN jsme v kontaktu.

SPONZORSKÉ DARY
Hasiči dostali v rámci sponzorského daru od pana Miroslava Ptáka, který je novým
strojníkem u naší JSDH, dovybavení potřebných hasičských pomůcek.
Dále obdrželi sponzorský dar od pana Jana Tomeše, nového člena naší JSDH, a to
8ks světel do garáží hasičské zbrojnice.
Děkujeme.

ČIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE
Na pátek 15. dubna naši dobrovolní hasiči uspořádali brigádu na vyčištění horní požární
nádrže. Nádrž byla předem vypuštěna a pak přišly na řadu šikovné ruce, lopaty a košťata.
Nakonec vodní proud z hadice spláchl zbytek nečistot. Hasiči se sešli v ranních hodinách
a brigáda byla ukončena po jedné hodině odpolední. Děkujeme za již tolik potřebné vyčištění
nádrže.

LES – KŮROVEC
Les za hřištěm zmizel. K jeho vykácení došlo v posledních týdnech. Byl celý napadený
kůrovcem. Nejdříve byla myšlenka společnosti Lesů taková, že bude vykácen jen 30-ti metrový
pruh, nakonec se společnost rozhodla, že les bude v těchto místech vykácen celý. Zůstaly jen
stromy listnaté a modříny. Na základě znalce bylo doporučeno les neobnovovat, neboť podle
místního šetření bylo zjištěno, že semena stromů jsou už teď samovolně roztroušena
a zakořeňují. Dále pak dojde k sázení ovocných stromů – hrušeň, jabloň, třešeň. Tyto ovocné
stromy budou vysázeny a obklopeny zaplocením, aby je nezničila zvěř. Zároveň v rámci
odstřelu zvěře je absolutní vykácení problematické. Nahánět ji v takovém
volném prostoru není jednoduché.

Co se týká lesa obecního, tak ten se dokácí v následujících dnech. V rámci nabídky ze strany
obce, která trvala přes rok, si mohl kdokoliv do lesa zajít a na základě vyhlášených podmínek
kůrovce kácet. Nyní nás oslovil zájemce, který zbytek dokácí, v lese uklidí, za dřevo
samozřejmě zaplatí a vysází ve vykáceném prostoru nové stromky.
S panem Šulkem jsme provedli 27. dubna kontrolu a veškeré práce probíhají dle předem
stanovených pravidel. Tak snad se podaří dát les do přijatelného pořádku.

PLES UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY
Po dvou letech se konečně uskutečnil ples Unie rodičů a přátel školy. Podle ohlasů se ples
velmi vydařil a hosté si ho užili. Tombola byla bohatá, nálada výborná, trsalo se do pozdních
hodin. Organizátoři byli unavení, ale moc spokojení 

VELIKONOČNÍ STEZKA
Moc děkujeme za pozitivní ohlasy k Velikonoční stezce. Prošlo ji 123 účastníků, a to nejen
z naší obce. Máme velkou radost, že se stezka líbila a účastníci si ji užili. Děkujeme CVaKu za
spolupráci v rámci rozdávání závěrečné odměny. Brzy něco určitě zase vymyslíme 😊

SEZNAM VÝVOZU POPELNIC
Začátkem každého nového měsíce máte na webových stránkách obce zveřejněný seznam
vývozu popelnic. Prosíme o jeho kontrolu. V případě nejasností nebo údajů, se kterými
nebudete souhlasit, Vás žádáme o informace. Podle daného seznamu dojde počátkem roku
2023 k vyúčtování jednotlivých plateb.
Zde přinášíme srovnání množství vyvezeného odpadu za první čtvrtletí roku 2021 a první
čtvrtletí roku 2022:

Komunální odpad
Leden
Únor
Březen
Tříděný odpad
1. čtvrtletí
PAPÍR
PLAST
SKLO SMĚS
KOV
KARTONY

2021
22,160 tun
19,360 tun
21,320 tun
rok
2021
2,503 tun
4,251 tun
0,961 tun
0,140 tun
0,256 tun

2022
9,780 tun
13,600 tun
11, 880 tun
rok
2022
2,183 tun
4,279 tun
0,902 tun
0,2 tun
0,195 tun

ÚZEMNÍ PLÁN
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání, které se konalo 20.4.2022,
schválilo všechny požadavky jednotlivých žadatelů na změnu územního plánu.
Neztotožnilo se se stanoviskem pořizovatele k návrhu na pořízení územního plánu
Městského úřadu v České Lípě, úřadu územního plánování a v této fázi podpořilo
všechny žádosti. Uvidíme, jak budou probíhat další etapy územního plánu dle zákonných
podmínek a jak se k němu vyjádří nadřízené orgány.

KOMPOSTÉRY
Obec již obdržela kompostéry. Nyní se řeší Smlouva o výpůjčce a následné
darování. Tyto administrativní kroky musí být učiněny v souvislosti s podmínkami
dotace.

KOMPOSTÉRY
Oznamujeme Vám, že obec již obdržela KOMPOSTÉRY.
Kompostéry jsou o velikosti 1000l.

Pokud budete mít o kompostéry zájem, kontaktujte prosím obecní úřad na níže
uvedených telefonních číslech. Potřebujeme znát Váš požadavek, o kolik kusů
kompostérů máte zájem.
Nabídka je platná do 31.8. 2022
487 767 220 – obecní úřad
724 181 525 – starostka obce
730 145 208 – úřednice obce

Kompostéry budou poskytnuty ZDARMA na základě Smlouvy o výpůjčce
a následném darování. Doba výpůjčky je 5 let, poté se stanete jejími majiteli.
Nyní je majitelem Svazek obcí Novoborska.

HRNEČKY, KNIHA
Hrnečky s motivy obce jsou už k dispozici nejen na obecním úřadě, ale také v knihovně,
ve CVaKu, na pobočce Pošty Partner a v hasičském muzeu.

Cena hrnečku = 100,- Kč

Dotisk knihy Kdysi MISTROVICE, dnes NOVÝ OLDŘICHOV je hotový. Knihy jsou k prodeji
na obecním úřadě, ve CVaKu , v hasičském muzeu a na pobočce pošty Partner.

Cena knihy = 350,- Kč

SLAVNOSTI OBCE , ANEB OTEVÍRÁME LÉTO
Můžeme se těšit na slavnosti obce, které se uskuteční 25.6.2022. Čeká na všechny bohatý
program, včetně kolotočů, výletního vláčku, dobových řemesel, dobové
kapely, revival kapely, velké ohnivé show zakončené TICHÝM
ohňostrojem za zvuku poutavé hudby. Děkujeme za připomínku
k ohňostroji, který rozrušuje naše mazlíčky a zvířata obecně. Detaily
programu ještě ladíme. Slavnosti budou vstupem k otevření léta.

KŘÍŽ
V rámci dotisku knihy o obci jsme realizovali drobné úpravy. Mimo jiné jsme do knihy
doplnili informaci o kříži, o kterém jsme nevěděli. Kříž se nachází u domu čp. 14 Mistrovice
(Frýdkovi). Kříž nechali na původním místě, kde jej sestavili a opravili. Rozlomený kříž
opravil místní kovář pan František Mrňák, sošku Ježíše Krista majitelé zakoupili na tržišti v
Zákupech. Kříž s největší pravděpodobností stojí na původním místě, protože podstavec pod
pomníkem byl do poloviny zasazený v zemi a nebyl nijak poškozen. Patka obsahuje letopočet
1836.

Školní novinky
Druhá půlka března: bylo krásné jarní počasí a to nás nalákalo
k výtvarničení na téma jaro. Ve školce, škole i družině. Badatelé
vybádali pramen Libchavského potoka, věnovali se i pokusům.
V družině zasadili macešky do truhlíků na zahradním domečku.
V přírodovědě si páťáci vyzkoušeli na zajímavé aplikaci, jak
funguje tělo a jak vypadá uvnitř.
Čtvrťáci staví v dějepisu úžasný model
rotundy. Ukončili jsme edukační kurz
a předškoláčci jsou připraveni k
zápisu. Unie rodičů a přátel školy
nám připravila báječný karneval.
Školu i školku navštívilo divadlo s
představením na téma Velikonoce,
všichni se opravdu pobavili. Škola v
Oknech pořádá každý rok vernisáž
prací dětí z malotřídek a potom z nich utvoří krásný kalendář.
Letos to bylo na téma historie našich obcí, my jsme tvořili zámeček linorytem. Poslední
březnový den se šest statečných zúčastnilo oblastní soutěže v recitaci v Prysku, byli
výborní. Máme nové webové stránky: www.zsmsno.cz . A teď ještě, aby se to jaro vrátilo.
První půlka dubna: ve škole proběhl zápis do první třídy, přivítali jsme mezi námi Elinku,
Adámka, Adinku, Štěpánka a Elišku. Paní učitelky připravily zápis velmi zábavnou formou
stezky po naší škole. Všichni se připravovali na Velikonoce, svátky jara. S jarem souvisí i
zvířátka a mláďátka, ta probrali ve školce. Ve školce i ve škole probíhaly různé pokusy,
klíčení, pokusy s vajíčky na badatelském kroužku, sázení v
družině. A také blížící se Den Země, proto proběhl velmi pěkný
projektový den s tématem Země. Děti si den před projektem
udělaly i vycházku za hřiště, aby viděly, co dělá se stromy
kůrovec a jak moc velkou spoušť v lese zanechá při těžbě
harvestor. Unie rodičů po třech letech uspořádala ples a byl
moc pěkný, s krásnou tombolou, na kterou nám přispěla firma
EKO Volfartice.
No a pak následovaly velikonoční prázdniny, na které se všichni
těšili.

Trocha školního humoru
Pondělní první hodina je jak stvořená pro procvičení vyjmenovaných slov
zábavným způsobem. Tvořili jsme povídky na
vyjmenovaná slova po V. Povedly se poměrně
humorné výtvory. Tady jsou některé z nich:

LINDA
Výprava na vysoký kopec.
Dnes je výheň, musíme si zvykat. Vy půjdete kolem vyder a my kolem výrů.
Jeden z kamarádů, Dominik, je hubený jako vyžle a hrozně výská. Na cestu jsme
dostali od rodičů mentolové žvýkačky. Už jsme na vrcholu a dole vyje vlk. My se
bojíme, ale stejně tu přespíme. Ráno jsme spokojeně došli
domů a nic nás nesežralo.

PETR
Vy jste vylezli na vysokou rozhlednu a dole jste viděli vydru,
jak se chladí ve vodě, protože bylo vedro jako ve výhni.
Všichni výskali, ale Jakub si na tu výšku zvykl a žvýkal
žvýkačku. Dole se najedl, protože byl jako vyžle. A dole viděli výra a všichni
udělali povyk, protože slyšeli výt vlky.

ELIŠKA
Myš je tak malá a sýček tak vysoký a vydra žije ve vodě,
tam myška nemůže. A kráva žvýká trávu a slepýš ten se
plazí a kobyla má kopyta a netopýr ten si létá v noci a
býk ten má taky kopyta a plyšový medvídek ten si
jenom sedí.
Výheň je oheň, ten pálí tak moc, že by se tam daly
opékat buřty. A vyžle je jak plaňka do plotu! A výr, ten je tak velký, a vy, pane
Vydro, nechtěl byste jít na vodní ples?
MARUŠKA
Vy jste vysoká vydra, která umí výt a výskat, že děláte tak velký povyk, povídal
výr vydře. Vydra na to, to si musíte zvykat, když jste taková vyžle, nebo začít
žvýkat žvýkačku, nebo použijte vysavač a vysajte oheň ve výhni. To ale nevím,
jestli vám to pomůže, řekla vydra a s vysokým výskáním odešla pryč.

KULTURNÍ KALENDÁŘ V OBCI
Datum
1.5.2022

Název akce
Prvomájové dílničky

6.5.2022
28.5.2022

HANKY PANKY
Travesti show
Posezení se seniory

5.6.2022

Běh Novým Oldřichovem

25.6.2022
18.-22.7.2022

Pořadatel
Unie rodičů a přátel
školy
Centrum pro
vzdělávání a kulturu
ČZS Nový Oldřichov
Centrum pro
vzdělávání a kulturu

Slavnosti obce, aneb otevíráme Obec Nový Oldřichov
léto
Centrum pro
Příměstský tábor
vzdělávání a kulturu

DROBEK Z KNIHOVNY
V Oldřichově i v Mistrovicích se rozjížděla činnost obdobných spolků, mnohdy
šlo i o jeden spolek pro obě místa. Spolkem ryze oldřichovským byl MUŽSKÝ
PĚVECKÝ SBOR „VESELÍ PĚVCI“. Obrovská záliba ve společném zpěvu vycházela
z hospodských stolních společností. Nešlo v průběhu času jen o prostou lidovou zábavu,
nýbrž také o kultivaci domácího prostředí, protože pěvci si troufali na vážnější a složitější
skladby. Navíc se lidé takto organizovaní spojili i do OCHOTNICKÉHO DIVADELNÍHO SPOLKU,
jehož oblibou byly lidové hry se zpěvy a studium někdy náročnějších jindy povrchních operet.
Z naší krásné knihy KDYSI MISTROVICE, DNES NOVÝ OLDŘICHOV
pro Vás vybrala knihovnice Irena Pokorná
ZVU VÁS NA VÝSTAVU PRACÍ NAŠICH ŠKOLNÍCH DĚTÍ
Celý měsíc květen, si můžete v prostorách knihovny prohlédnout úžasná díla,
která vznikla v keramické dílně, vedené paní učitelkou Lenkou Jelenovou.
Mimo tradičních pondělků také ve středu 18. a 26. od 15. do 16. hodin.
O prázdninách bude pro veřejnost připravena jedna dílnička s možností si něco vyrobit.

„Chtěla bych moc poděkovat SPOZu za milou návštěvu a
gratulaci k mému životnímu jubileu, a krásný dárek.“
Novotná Josefa

Dne 2. května uplynulo 15 let, co nás opustil pan Stanislav Šrédl.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

JARNÍ OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK PROTI VZTEKLINĚ
Ve čtvrtek 26. května se od 16,30 do 17,00 hod. uskuteční u budovy obecního
úřadu pravidelné očkování psů a koček.
Cena vakcíny:
vzteklina 200,-Kč
HASIČSKÉ MUZEUM NOVÝ OLDŘICHOV
ZAHÁJÍ SVŮJ PROVOZ V SOBOTU 14. 5. 2022
OTEVŘENO BUDE KAŽDOU SOBOTU OD 14-17 hod.
KVĚTEN-ŘÍJEN 2022
TĚŠÍME SE NA NAŠE NÁVŠTĚVNÍKY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NOVÝ OLDŘICHOV

Srdečně Vás zveme
na
POSEZENÍ SE SENIORY,
které se koná v sobotu 28. 5. 2022 v klubovně ČZS od 18:00 hodin. Přijďte strávit
příjemný podvečer s harmonikou pana Herzoga.
Těšíme se na Vás členky ČZS

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov
Nový Oldřichov 86, 471 13, tel: 487767515, e-mail: zsmsno@seznam.cz
IČO: 70695903

Ředitelka ZŠ a MŠ Nový Oldřichov
vyhlašuje
zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023:
 zápis proběhne v týdnu od 9. května do 13. května 2021
 podmínky přijímacího řízení a přihláška jsou uveřejněny
na www.skolanovyoldrichov.estranky.cz, přihlášku doručte do ředitelny
školy
Kopie rodného listu dítěte - Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho
prostou kopii dálkovým způsobem. Tato kopie pak musí být součástí spisu.
Doložení řádného očkování dítěte
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.
Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených
protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a
objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ,
kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení emailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě. Potvrzení je součástí
přihlášky.

zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání na školní rok
2022/2023:
 zápis proběhne v týdnu od 9. května do 13. května 2022
 podmínky přijímacího řízení a přihláška jsou uveřejněny
na www.skolanovyoldrichov.estranky.cz, přihlášku doneste přímo
do ředitelny
 pro děti, které dosáhnou k 31. 8. 2021 pěti let věku s trvalým pobytem
v obci Nový Oldřichov
 je možné, pokud to kapacita MŠ dovolí, přijmout i mimoobvodové děti
Kopie rodného listu dítěte
Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým
způsobem. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

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

Kam se obrátit pro radu?
Rady a tipy (nejen) pro seniory
Jste ve finanční tísni, máte dluhy nebo čelíte exekuci? Získejte
pomoc zdarma


Využijte dluhové poradenství Člověka v tísni, o.p.s. Červené sluchátko - Zanechte na
sebe kontakt na www.cervenesluchatko.cz a poradci se vám zdarma ozvou nebo
zavolejte na 770 600 800 (cena za běžné volání podle vašeho tarifu) (Po-Pá, 9-17
hod.) E-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz Web: www.jakprezitdluhy.cz.



Poradna při finanční tísni, o.p.s. Volejte ZDARMA na 800 722 722 (Po-Čt, 8-18, Pá
8-17 hod.), E-mail: poradna@financnitisen.cz. Web: www.financnitisen.cz



Zjistěte, zda nedlužíte státu na www.nedluzimstatu.cz (například na daních,
zdravotním nebo sociálním pojištění nebo obci apod.)

Máte problém se zakoupeným zbožím nebo službou?


Zboží zakoupené přes internet můžete vrátit do 14 dnů. Pokud potřebujete poradit,
obraťte se na některou z poraden pro spotřebitele:
- Poradna Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s. Tel.: 542 210 549, 542
210 778 (Po-Pá, 9-16 hod.) E-mail: poradna@asociace-sos.cz www.asociacesos.cz
- Spotřebitelská poradna dTestu: 299 149 009 (Po-Pá 9-17 hod.) www.dtest.cz

Máte nízký příjem nebo problém s úhradou bydlení?


Zjistěte, zda nemáte nárok na pomoc státu (např. příspěvek na živobytí, příspěvek
nebo doplatek na bydlení apod.). Volejte ZDARMA Call centrum Úřadu práce ČR :
800 77 99 00 nebo napište na: callcentrum@uradprace.cz



Máte dotazy ke starobnímu nebo invalidnímu důchodu nebo dlouhodobému
ošetřovnému? Volejte ZDARMA Call centrum České správy sociálního zabezpečení
(ČSSZ): 800 050 248.



Můžete také zdarma zavolat na linky pro seniory začínající číslem 800 (viz tento
leták). Využijte ověřené poradny a další sociální služby ve Vašem okolí registrované
podle zákona - viz iregistr.mpsv.cz

Poradenské linky pro seniory zdarma
Jste v obtížné situaci a potřebujete poradit? Obraťte se na některou z celostátních
bezplatných anonymních linek pro seniory a jejich blízké:



Senior telefon ŽIVOTa 90 800 157 157 (nonstop 24/7) poradenská a krizová linka
pro seniory



Linka seniorů ELPIDA 800 200 007 (denně, 8.00-20.00 hod.)



Pečuj doma Diakonie ČCE 800 915 915 (Po-Pá, 9:00-17.00 hod.)

V měsíci KVĚTNU významná jubilea slaví:
Hnídková Jaroslava
Málková Jiřina

70 let
89 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

ID datové schránky: kgfaudp
bankovní spojení: 0903288359/0800 ČS, a.s. Česká Lípa
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i bez udání důvodu. Termín příjmu inzerce a příspěvků do dalšího vydání je 20. května 2022.

