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» ČERVENEC 2021«

Usnesení z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 21. června 2021
přítomno: 6 členů ZO
omluveni: Pícha Tomáš
neomluveni: Nešlehová Lenka
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Adéla Kindermannová
ověřovatelé zápisu: Riantová Hana, Burdová Pavlína

Průběh jednání:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

9 občanů

hlasování - pro:proti:zdržel se

ZO schvaluje program.
Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 258/1 v k.ú. Mistrovice u Nového
Oldřichova žadatelům V. P. a L.K. za cenu 736,- Kč/m2. Z předložených
4 nabídek byla jejich nejvyšší.
Ing. D. K. – 460,- Kč/m2
D. H. – 550,- Kč/m2
Ing. O.G. – 510,- Kč/m2
ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 61 v k.ú. Mistrovice u Nového
Oldřichova paní E. R., bytem Mistrovice č.p. 181, Nový Oldřichov. V územním
plánu je pozemek veden jako nestavební. Cena za 1m2/50,- Kč. Žádost byla
podána ještě před zasedáním zastupitelstva obce, na kterém se rozhodlo
o zvýšení cen pozemků. Žadatelka zajistí sepsání kupní smlouvy na vlastní
náklady.
ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 570 v k.ú. Mistrovice u Nového
Oldřichova panu Ing. T. P., bytem Mistrovice č.p. 179, Nový Oldřichov.
V územním plánu je pozemek veden jako stavební. Cena za 1m2/150,- Kč.
Žádost byla podána ještě před zasedáním zastupitelstva obce, na kterém
se rozhodlo o zvýšení cen pozemků. Žadatel zajistí sepsání kupní smlouvy
na vlastní náklady.
ZO schvaluje Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu
přenesené působnosti na dobu určitou a to do 31.12. 2021.
ZO schvaluje Dodatek č. 2 s firmou AVE. CZ odpadové hospodářství s.r.o. dle
předloženého návrhu. Dodatek č. 2 obsahuje změnu v rámci nového zákona
o odpadovém hospodářství ohledně zvýšení ceny skládkovného a s tím
příslušné cenové přílohy.
ZO vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace v rámci
komplexní rekonstrukce hasičského muzea a jmenuje komisi pro otevírání
obálek v tomto složení: Sedláček Pavel, Burdová Pavlína, Šíma Štěpán,
Novotná Marcela a jako náhradník Kindermannová Adéla.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2021, kdy se příjmy navyšují
o částku 570 279, 52 Kč a výdaje se navyšují o částku
67 270,- Kč.
ZO souhlasí se zřízením společensky účelového pracovního místa z úřadu
práce.
ZO schvaluje firmu KH – Mosty zastoupenou Ing. Naděždou Hájkovou jako
dodavatele projektové dokumentace obnovy mostku u obecního úřadu z důvodu
zjištěného havarijního stavu mostku.
ZO souhlasí s přijetím daru a to na základě darovací smlouvy od firmy AVE.CZ
odpadové hospodářství s.r.o., ve výši 5.000,- Kč jako příspěvek na kulturní
akce.
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ZO souhlasí se smlouvou o zápůjčce v rámci projektu „Veselý chodník“
dle předloženého návrhu.
ZO schvaluje smlouvu s firmou Rstav Horní Podluží na opravu okapů a svodů
autobusových čekáren dle předložené Smlouvy o dílo. Na opravu byla získána
dotace v rámci projektu Program obnovy venkova LB kraje na období 20202021.
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci akustiky v Centru
pro vzdělávání a kulturu dle předloženého návrhu.
Diskuse s občany na téma daňový koeficient a havarijní stav mostku u obecního
úřadu.
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.

Vážení občané,
když se povedlo dostat momentálně koronavirus pod kontrolu, počty nakažených
rapidně klesly už jen pouze na desítky, přišla další katastrofa, v podobě tornáda na jižní
Moravě. Stejně jako vir koronaviru nikdo nečekal, o tornádech jsme mohli jen číst nebo
je vidět v katastrofických filmech. Pár minut stačilo k tomu, aby část naší republiky prožila
šok, ze kterého se bude dlouho vzpamatovávat, nehledě na počty mrtvých, které si tornádo
vyžádalo. Každá doba a její generace sebou nese něco, na co nejsme připraveni a co nás
dokáže dostat na kolena. Je toho už ale opravu nějak moc. Co je ovšem úplně neuvěřitelné,
je opětovná obrovská solidarita pomoci, která se na jižní Moravu doslova hrne. Každý národ
má svá specifika a my Češi jsme neuvěřitelně semknutí ve chvílích, kdy se stane nějaká
katastrofa a je potřeba pomoci. Najdou se samozřejmě výjimky, kdy už byl zatčen dvacetiletý
mladík, který založil falešnou sbírku pod rouškou pomoci postiženým tornádem.
Tak doufejme, že ho trest nemine a to nepodmíněný, aby si v cele uvědomil, že některé činy
jsou fakt nelidské. Zdá se, že i naše politická garnitura přistupuje ke všem svým vyjádřením
v této chvíli apoliticky a debaty o pomoci řeší konstruktivně bez vzájemných politických útoků.
Uvidíme, jak dlouho jim to vydrží. Zaznamenala jsem zatím jednu malou nemístnou poznámku
opozice, která se vyjádřila, že si ministři nemusí dělat politické body tím, že na jižní Moravu
odjeli okamžitě a dojeli tam v noci, že tam v noci stejně nebyli nic platní. Naprosto
nesouhlasím. Někteří obyvatelé postižené části republiky přišli o všechen majetek, střechu
nad hlavou, celou noc se vzpamatovávali z řádění živlu, tak je na výsost důležité, aby od
nejvyšší státní garnitury vzápětí slyšeli podporu a soucítění, potažmo nabídku pomoci ze
strany státu. Tak ať opozice v těchto chvílích opravdu mlčí. Není na tahle slova sebemenší
prostor. I prezident se ve svém projevu zdržel veškerých nemístných komentářů, a to už je co
říct. Kromě názoru v Debatě na Primě, kde oznámil, že transgenderové osoby jsou mu
odporné. Člověk má spousty názorů a to i takových, že mu je něco odporné, ale jako hlava
státu by měl ctít určitou kulturu veřejného projevu. Ale jedno plus to má, zpráva o vyjádření
prezidenta obletěla celý svět a Česká republika je zase o něco zajímavější. Mimochodem být
transgerderovou osobou už nemá být podle Světové zdravotnické organizace WHO
považováno za duševní poruchu a bylo navrženo, aby od roku 2022 byla ze seznamu
duševních poruch vyřazena. Naopak nově zařadila jako duševní poruchu závislost na
videohrách či hrách digitálních. Pane jo, to budeme mít mezi sebou odporných lidí 😊 No
nic, mnohem důležitější je se věnovat pomoci Moravě.
V souvislosti s ničivým tornádem na jižní Moravě vám níže přináším informace, podle kterých
bude postupovat naše obec. Vzhledem ke všem zjištěným zprávám, nebude obec zřizovat
samostatnou sbírku a zvolí variantu, o kterou žádá Jihomoravský kraj. Bude svoláno

mimořádné zasedání zastupitelstva obce, na kterém zastupitelstvo rozhodne o finančním
příspěvku z rozpočtu obce.
Držme Moravákům palce, ať vše zvládnou
„PŘEJI VÁM KRÁSNÉ LÉTO, POHODU, KLID, ODPOČINEK, RELAX.
DĚTEM HEZKÉ PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ A UŽÍVEJTE KAŽDÉHO DNE…“
Marcela Novotná
starostka obce
Jihomoravský kraj spustil sbírku na pomoc lidem a obcím na Hodonínsku a Břeclavsku, které
zasáhlo ničivé tornádo.
Kontakty pro pomoc obcím zasažených tornádem:
Krizová linka: 800 129 921
Linka je v provozu nepřetržitě, o víkendu pak v čase 8:00 - 22:00.
Kontaktní email: dobrovolnici@jmk.cz
Informace pro dobrovolníky
Milí dobrovolníci, nastal Váš čas. V obcích zasažených tornádem je potřeba přiložit ruku
k dílu. Dodržujte, prosím, následujících 5 pravidel, jedině tak bude vaše pomoc
nejefektivnější.
1. Nahlaste se v infocentru. Spojte se s místními
nebo se nahlaste v infocentru ve středu obce.
2. Zaparkujte mimo obec. Vezměte spolujezdce,
z odstavných ploch už běžte pěšky.
3. Nevozte materiální pomoc. Kromě nářadí
pro sebe.
4. Dodržujte bezpečnost
Při práci i pohybu v obci. Mějte pevnou obuv,
pracovní oblečení, rukavice.
5. Nevolejte starostům. Mají teď úplně jiné
starosti.

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.

ODPADKY PATŘÍ DO KOŠŮ
Opakovaně řešíme nepořádek na zastávkách a v prostorách hasičského muzea,
což jsou frekventované prostory místní i okolní omladiny. Ve všech případech
je k dispozici koš. Zaměstnanci obce se snaží udržovat naši obec čistou,
udržovanou i hezkou na pohled. Toto však značně narušují všudypřítomné
odpadky, které snad nejsou už ani ponechávány na těchto místech omylem. Využívejte
odpadkové koše, nejsou pro ozdobu obce, jsou tu proto, aby sloužily svému účelu. Děkujeme.

SBĚRNÁ MÍSTA NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Když už se věnujeme tématu nepořádku v obci, nelze opomenout naše sběrná místa na tříděný
odpad, oproti těmto místům jsou výše zmíněná, velmi slabý odvar. Opakovaně o tomto
problému píšeme, opakovaně prosíme, aby byly kontejnery na tříděný odpad skutečně
na tříděný odpad využívány, a OPAKOVANĚ se tak neděje. Je to únavné, otravné, nepříjemné
a pro normálně smýšlejícího člověka nepochopitelné. Není třeba snad připomínat k čemu
je který kontejner určen, to vědí i děti na prvním stupni základní školy. Nedávno precizně
uklizená sběrná místa, vypadají o pár dní později, jako kdyby byla měsíce netknutá
a neudržovaná. Je to neustálý, leč marný boj. Každé pondělí se v kontejnerech na tříděný
odpad nebo u nich najde elektronika, směsný odpad a odpad, který
do těchto kontejnerů zkrátka nepatří a nikdy nepatřil. Jestli bychom
si mohli něco přát, tak to, aby lidé dokázali těchto pár nádob
využívat přesně tak jak je na nich srozumitelně a čitelně psáno.

ZEMŘELA NEJOBLÍBENĚJŠÍ ČESKÁ POHÁDKOVÁ PRINCEZNA
„Kdo by neznal Popelku...“. Média obletěla smutná zpráva o úmrtí herečky Libuše
Šafránkové. Herečka zemřela 9. června ve věku 68 let. Ve světě ji proslavila role v pohádce
Václava Vorlíčka – Tři oříšky pro Popelku z roku 1973. Ta patřila nejen u nás, ale také
zejména v německy mluvících zemích a Skandinávii k televizním legendám. Ztvárnila však
mimo jiné mnoho dalších divadelních i filmových rolí. Herečka zemřela náhle.
Veřejné rozloučení s herečkou se uskutečnilo 25. června v kostele sv. Anežky v Praze
na Spořilově. Česka republika tak přišla o další významnou a nenahraditelnou osobnost.

ŽÁDOSTI, PŘIHLÁŠKY
Protože opakování je matka moudrosti, tak připomínáme, jakou formou je třeba
podávat přihlášky a žádosti na obecní úřad a nejen tam. Často se stává, že si
občan přijde podat žádost, ať už ke kácení stromu, k pronájmu pozemku či
vyplnit přihlášku k místnímu zpravodaji nebo poplatku za psa. V drtivé většině
případů, žádost ani přihláška nemají všechny potřebné náležitosti k jejímu přijetí.
Nelze vyřídit opětovnou žádost o pronájem pozemku, kdy žadatel na obecní úřad přinese list
papíru, na kterém stojí, že žádá o pronájem pozemku. Kdo o něj žádá? A o jaký pozemek
vlastně žádá? V jakém katastru se pozemek nachází a o jakou výměru jde v případě, že žádá
jen o jeho část? Je opravdu nezbytně nutné vyplnit veškeré potřebné údaje k tomu, aby mohla
být žádost či přihláška vůbec přijata a následně mohla být i vyřízena. V případě přihlášek
jsou to tedy všechny kolonky, které jsou určeny k vyplnění - jméno, příjmení, číslo popisné,

datum, podpis a jiné potřebné údaje, k nimž je přihláška předtištěna. V případě žádosti je
potřeba opatřit ji základními údaji, tedy komu je žádost určena, kdo je žadatel, adresa
trvalého pobytu případně i adresa doručovací pokud se liší, co je předmětem žádosti nebo
jiná konkrétní specifikace žádosti, datum, podpis, případně zanechat na žádosti i jiný kontakt
jako například vaše telefonní číslo nebo emailovou adresu. V případě pronájmu pozemku je
nutné udat jeho parcelní číslo a v jakém katastrálním území se pozemek nachází. Prosíme o
podávání žádostí a vyplňování přihlášek ve správné formě. Děkujeme za pochopení.

ÚDRŽBA V OBCI
Údržba veřejné zeleně a veřejných prostranství v obci jsou v plném proudu. I přes dnes již
nezvykle chladné jaro, které nám práce v obci trochu posunulo, se s údržbou v obci nezahálí
a zaměstnanci mají tak plné ruce práce. Jarní deště se postaraly o neustále rostoucí trávu,
kterou je třeba v obci pravidelně sekat. Květiny u obecního úřadu, v parčíku, u muzea,
ale nejen tam, byly zasazené jen, co jarní ranní mrazíky trochu povolily. Sekání trávy, sázení
květin, zastřihování keřů, čistění sběrných míst, údržba hřbitova a válečných hrobů, natírání,
obnovy a opravy nebo třeba úklid odpadků na zastávkách ale i mimo ně. To je jen malý výčet
toho, o co se zaměstnanci obce celoročně starají a snaží se tak udržovat naši obec hezkou
a čistou, a my jim tímto za jejich práci
děkujeme  Dále moc děkujeme, za pomoc při
zalévání květin, které jsme nasázely právě
třeba u hasičského muzea.

NÁKLADNÍ AUTOMOBILY
Vzhledem k uzavírkám komunikací, opravám na silnicích, vlakových
přejezdech v okolí naší obce – Česká Kamenice, Kamenický Šenov,
Žandov, Česká Lípa apod., si veškeré nákladní automobily zkracují
cestu přes naši obec. Přejezd v České Kamenici se má opravovat
do 31.8.2021. Přes naši obec nesmí jezdit nákladní automobily, s výjimkou, že se jedná o vůz,
který zabezpečuje obslužnost v obci. To je např. doprava uhlí, písku, stavebního materiálu,
svoz odpadů. V žádném případě jsme nesouhlasili s tím, že nákladní automobily, které vezou
na skládku EKO Volfartice odpad, jsou obslužným vozem. Stejně tak domněnka projíždějících

náklaďáků, které jedou z místa A do místa B skrz naši obec, nejsou obsluhou. Je nám jasné, že
se dopravci snaží všelijak, aby si cestu zkrátili a ušetřili čas a peníze. Krajský úřad LB kraje
a všechny zúčastněné orgány skládku povolily. Obec si alespoň vymohla to, že se bude
na skládku jezdit spodní komunikací ze směru od Kerhartic, která byla skládkaři vybudována.
A doprava se ZCELA vyhne naší obci. Zákazovou značku směru od Kerhatic někdo zničil
a není tam. Nyní hledá LB kraj správa silnic doklady, k umístění nové, leč nenachází.
Značka byla instalována již na území Ústeckého kraje. Ten by ji rád umístil, ale nemá k ní
příslušné doklady. A je to tady. Jeden se domlouvá s druhým, akce se nedokončí, přijdou
objížďky a o obec Nový Oldřichov se nikdo po již letech provozu skládky nezajímá. A obec
Volfartice za skládku inkasuje každý rok 24 mil. Kč do svého rozpočtu. (teď se jistě usmívá
vedoucí provozu na skládce, protože to opakuji a zmiňuji pořád dokola ) Když já si prostě
nemůžu pomoct, 24 mega je 24 mega. Obec se obrátila na policii a žádá o pomoc. Naší obcí
prostě nebude nikdo projíždět, protože nesmí a není důvod to umožnit i na dobu přechodnou.
Dobu přechodnou či jakoukoliv jinou měly vyřešit orgány správní, které skládku povolily.
Nevidím jediný důvod, proč by naši občané měli strpět zvýšený hluk, prach, nepořádek,
nedodržování povolené rychlosti v obci přes celé prázdniny. Obci byla nabídnuta i finanční
kompenzace. V řádech nějakého tisíce. To je opravdu úsměvné. I zástupce skládky jsme
upozornili na tento problém a bylo přislíbeno, že se jím budou zabývat. Tak uvidíme, jak se
vše povede, zda nám policie pomůže a nákladní dopravu na základě pokut za nedodržení
dopravního značení odkloní.

LAVIČKY NA HŘBITOVĚ
Lavičky na dolním hřbitově v Mistrovicích dostaly nový kabát a prošly tak kompletní
rekonstrukcí. O nový vzhled a opravu laviček se postaral náš Standa 

KONTROLA LESA
S panem Šulkem jsme provedli po delší době kontrolu a prohlídku obecního lesa.
Kůrovec si jako všude jinde v lesích vesele pochutnává a smrky schnou. Určitou
výhodou je, že máme les smíšený. Takže ty listnaté stromy jsou určitou vzpruhou
zkázy, která postihla všechny lesy nejen v naší republice. Opravený krmelec,
moc pěkné povídání při kávě a bábovce z kuchařského umu paní Šulkové, bylo
příjemně stráveným časem, na který se vždycky moc těším.

Obec nabízí k samotěžbě smrkové stromy napadené kůrovcem:
1m3 = 250,- Kč
V případě zájmu kontaktuje obecní úřad.

ODPADY
Všechny obce a města nyní řeší odpady, protože do roku 2030 má skončit
skládkování a zároveň postupně stoupají s tím související náklady.
Cílem je co nejvíce odpadů recyklovat. Vysoké náklady jdou na vrub obce
a ukrajují z obecního rozpočtu. Odborná společnost se k novému zákonu
o odpadech vyjadřuje tak, že obce mají dvě možnosti - buď bude platit
za svoz odpadů více peněz a zdraží poplatky občanům nebo obce přijdou
s řešením, které podpoří třídění a recyklaci, a pomůže množství odpadu
mířícího na skládky snížit. Situace kolem odpadového hospodářství má
ovšem do ideálního stavu daleko. Čeští zákonodárci o odpadech nějak
rozhodli, ale už nechali na obcích, aby si poradily na vlastní pěst bez ohledu na vysoké
náklady. Od zákonné změny i v naší obci řešíme, zjišťujeme dostupné metodické materiály,
kterých je pramálo, nechali jsme si udělat podrobnou analýzu odpadového hospodářství
a zvažujeme, jakými kroky se vydat. Co se týká systému třídění, patří naše obec mezi ty, které
nabízí více možností třídění – kontejnery na tříděný odpad na čtyřech místech v obci, pytlový
svoz v tzv. systému door to door (ode dveří ke dveřím), o kterém je v převážné většině měst
a obcí teprve uvažováno. Podle analýzy o odpadovém hospodářství v naší obci třídíme ve výši
18%. To je možná trochu překvapující. Podle nabídky možností na třídění by obec mohla
třídit mnohem více. S nárůstem třídění však stoupají náklady na odvoz tříděného odpadu.
Takže jedno těsně souvisí s druhým a není vůbec jednoduché přijít na ten správný
a spravedlivý způsob plateb od jednotlivých občanů a nemovitostí.

VESELÝ CHODNÍK
Obec zahájila spolupráci s neziskovou organizací Fortuna in natura v rámci možnosti využití
asfaltové nefrekventované komunikace nebo chodníku. Jedná se o aktivitu, která je pro děti,
zcela neorganizovaná, sportovně zábavná. Organizace Fortuna na chodník, který je pokryt

pouze asfaltovou vrstvou, ne dlažbou, namaluje sportovní dráhu. Jde o nenáročnou
a zábavnou činnost, která by mohla zatraktivnit místo, dle našeho výběru a přispět tak
nenásilnou formou k pohybu dětí. Společně jsme vytipovali místo u hasičského muzea, kde je
vhodný asfaltový povrch. Domluvili jsme se, že bude použita hasičská tématika.
Vzhledem k harmonogramu dané společnosti se na nás dostane řada zhruba koncem
července.

PŘÍBĚH PADLÉHO VOJÁKA
Pátráme po příběhu padlého vojáka v obci. Jmenoval se Čeněk Kučírek, má hrob na dolním
hřbitově, který udržuje obec. Příběhů kolem jeho smrti traduje několik a my bychom se rádi
dozvěděli, který je ten pravý. Pokud
máte někdo nějaké informace,
sdělte nám je prosím. Děkujeme.

OBNOVENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN NA OBECNÍM ÚŘADĚ
S účinností od 28. června jsou opět obnoveny úřední hodiny na obecním úřadě v plném
rozsahu, a to:
PONDĚLÍ
STŘEDA

8 – 11:30
8 – 11:30

12:30 – 17:00 hod.
12:30 – 17:00 hod.

Zároveň žádáme o dodržování úředních hodin, které jsou vymezeny pro kontakt s veřejností,
vyzvedávání pytlů na tříděný odpad a k vyřizování záležitostí občanů. Mimo tyto hodiny
obecní úřad funguje pro veřejnost

jen po předchozí telefonické domluvě, případně smluvené schůzce.
Děkujeme za pochopení

HAVARIJNÍ STAV MOSTU
Vzhledem k propadu zeminy na trávníku před budovou obecního
úřadu jsme objednali Hlavní mostní prohlídku celého přemostění
u obecního úřadu. Ta ukázala, že most je v současné době složen
ze tří druhů nosné konstrukce. Žádná z těchto konstrukcí není
v dobrém stavebním stavu. Závěrem Hlavní mostní prohlídky je, že je nutné omezit přejezd
přes most vozidlům nad 3,5 tuny a zahájit práce na jeho opravu. Předpokládané náklady jsou
1,5 mil. Kč bez projektové dokumentace.

AKUSTIKA V CENTRU PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU JE DOKONČENA
Práce byly dokončeny, dílo bylo předáno. Vše koresponduje s provedenou studií a návrhem
řešení. Akustika doufejme napomohla zlepšení zvuku v prostorách sálu a přísálí.
Navíc vypadá velmi vkusně a elegantně 😊

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
Ve středu 30. června se konalo rozloučení se školním rokem, při kterém tradičně probíhá
šerpování předškoláků a páťáků. I přes neobvyklý školní rok a online výuku v důsledku
koronaviru, se kterou se statečně popraly jak děti, tak učitelé, dopadla všechna vysvědčení
na výbornou. Zároveň se děti z mateřské školy loučily s paní učitelkou Bárou, které přejeme
hodně štěstí a mnoho pracovních úspěchů v novém prostředí, a děkujeme za její práci a péči
o děti v mateřské škole. Přejeme všem krásné prázdniny a pohodové léto 

Dovolená na obecním úřadě: 7.7. - 9.7. 2021
V záležitostech, které nesnesou odkladu, je možné nás kontaktovat na
těchto telefonních číslech:
724 181 525 – starostka obce – Bc. Marcela Novotná
730 145 208 – administrativa obce – Kindermannová Adéla

KULTURNÍ KALENDÁŘ V OBCI
Datum
15.7.2021
12.-16.7.2021
16.7.2021
29.7.2021
30.7.2021
6.8.2021
19.8.2021
28.8.2021
5.9.2021

Název akce
Letní prázdninové pohádkování
„Strašák Fešák“
Příměstský tábor na téma
„Indiánský tábor“
Mistrovická letní kinokavárna
3Bobule
Letní prázdninové pohádkování
„Příběh šneka Bedřicha“
Virtuální vinařský zájezd do
Bordeaux
Mistrovická letní kinokavárna
Šarlatán
Letní prázdninové pohádkování
„Kde je ten Ježek?“
Slavnosti piva – II. ročník
Loučení s létem „Indiánské a
kovbojské babí léto“

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

PROVOZNÍ DOBA od 1.7. do 31.8.
úterý - čtvrtek 11.00 – 20.00 hodin
pátek 11.00 – 22.00 hodin
sobota 11.00 – 22.00 hodin
neděle 11.00 – 20.00 hodin

Poděkování
Děkujeme všem za projevenou soustrast při úmrtí dcery, maminky a manželky
Evy Balounové.
Věra Oberreiterová a rodina Balounova

INZERCE:

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Grilování má svá pravidla!
Kdo z nás by neměl rád posezení s přáteli, dobrým jídlem a pitím. A pokud je hezké počasí,
mnoho z nás využívá možnost sejít se a ogrilovat si nějakou tu lahůdku. Někdy se však
takové hezké posezení může pokazit, například vznikem úrazu či požáru. A jak tomu
předejít?

Zásady správného grilování:














Používejte všechna grilovací zařízení v souladu s podmínkami nebo návody výrobce.
Vyberte vhodné místo pro grilování, s eliminací vzniku požáru, to znamená
v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Z tohoto důvodu nedoporučujeme
grilovat na balkonech či lodžiích i s ohledem na kouř a zplodiny hoření, které mohou
negativně obtěžovat okolí.
Umístěte grilovací zařízení na stabilní nehořlavou podložku, zabraňte možnosti
převrácení a nikdy ho při užívání nenechávejte bez dozoru.
Používejte v grilovacích zařízeních pouze podpalovače určené k tomu návodem. Toto
pravidlo platí i pro použití následného paliva, např. suché dřevo, dřevěné uhlí nebo
grilovací brikety.
Neodkládejte na grilovací zařízení žádné cizí předměty, nepalte v něm žádné
odpadky.
Zohledněte atmosférické vlivy, které mohou mít na grilování vliv. V případě silného
větru, s ohledem na možnost vzniku požáru, grilování včas ukončete.
Mějte u grilovacího zařízení v pohotovosti pár nehořlavých rukavic a jednoduché
hasební prostředky, jako jsou např. rozprašovač s vodou, PET láhev s vodou nebo
hasicí sprej.
Dbejte na vlastní bezpečnost a zejména na bezpečnost dětí. Předejdete tak
možnému úrazu, popáleninám či vzniku požáru.
Nekonzumujte v nadměrné míře alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky. Může
dojít k nadměrnému vzestupu sebedůvěry, přeceňování vlastních schopností,
nekritičnosti, prodloužení reakčního času, k poruchám orientace a rovnováhy, což
může mít za následek úraz nebo vznik požáru.
Kontrolujte grilovací zařízení až do úplného vychladnutí. S „vychladlým" popelem
manipulujte opatrně. Zásahy hasičů u požárů, které způsobil popel vysypaný do
plastové nádoby, se stále opakují.
Pokud se Vám přes veškerou opatrnost vymkne situace kontrole, neváhejte
volat hasiče na tísňové číslo 150 nebo 112.

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

Centrum pro vzdělávání a kulturu uvádí

Letní prázdninove pohádkování
2021
Čtvrtek 15. 7. 2021 – pohádka „Strašák Fešák“ (Divadlo Krabice)
Čtvrtek 29. 7. 2021 – pohádka „Příběh šneka Bedřicha“ (Divadlo Matýsek)
Čtvrtek 19. 8. 2021 – pohádka „Kde je ten Ježek?“ (Divadlo Krabice)
Neděle 5. 9. 2021 - Loučení s létem „Indiánské a kovbojské babí léto“ (HRAjeto Nový Bor)

Kde: Centrum pro vzdělávání a kulturu (CVAK) Nový Oldřichov
Vstupné: 30 Kč
Čas (pohádky): vždy od 17.00 hodin

MistrovickÁ
letní kinokavárna
Kdy: pátek 16.7.2021 od 21.30 hodin
Český film 3 Bobule
Kdy: pátek 6.8.2021 od 21.00 hodin
Český film Šarlatán
VSTUPNÉ ZDARMA
Promítat se bude dataprojektorem na fasádu CVaKu
Židle zajištěny – přineste si podsedák a deku
Po celou dobu promítání obsluhujeme a máme otevřenou restauraci
V případě deštivého počasí, možnost promítání na sále CVaKu
CENTRUM PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU
NOVÝ OLDŘICHOV

www.centrumcvak.cz

TIPY NA LETNÍ DRINKY
APEROL SPRITZ







Prosecco 3 díly
Aperol 2 díly
Sodovka 1 díl
Led
Plátky pomeranče
Snítka tymiánu na ozdobu (volitelné)

Při přípravě koktejlu Aperol Spritz je důležité dodržet správný poměr všech tří ingrediencí.
Jedním dílem se zpravidla myslí 20 ml, nicméně vždy záleží na požadovaném celkovém
množství.

CITRUS GRAPPINO






Fernet Stock Citrus 200 ml
Nápoj z hroznového vína (např. Vinea)
Plátky citronu
Kuličky hroznového vína
Led

Nejlepší chuti dosáhneme přidáním perlivé hroznové limonády, jako je
například Vinea či Top Topic. Ideální je zvolit verzi z bílých hroznů, lze však použít i nápoj z
hroznů červených.

GIN TONIC






Gin 80 ml
Tonik 250 ml
Limetka 1 ks
Plátky okurky (volitelné)
Snítka rozmarýnu (volitelné)
Kdo má chuť na něco méně tradičního, může použít také plátky okurky a čerstvý
rozmarýn. Pro extra osvěžující efekt doporučujeme přidat pár kostek ledu.

MELOUNOVÉ MOJITO








Bílý rum 40 ml
Limetka 1 ks
Čerstvá máty podle chuti
Třtinový cukr 3 lžičky
Vodní meloun na kostičky
Drcený led
Sodovka

Množství melounu se odvíjí dle chuti konzumentů. Ideální je jím naplnit přibližně čtvrtinu
sklenice.

V měsíci ČERVENCI významná jubilea slaví:
Trojanová Marie
70 let
Zikmundová Ivana 75 let
Višňák Antonín
80 let
Patera Zdeněk
86 let
Ňorbová Zdeňka
87 let
Buchnerová Marie 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

e-mail: uradoldrichov@seznam.cz
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