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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 13. prosince 2021
od 18,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Změna termínu a času
vyhrazena. Případné změny budou zveřejněny na úřední desce OÚ
a na plakátovacích plochách.

SAMOTĚŽBA DŘEVA A JEHO PLATBA
Stále platí, že obec nabízí samotěžbu dřeva. Na vše dohlíží pan Šulek, který se o naše lesy
svědomitě stará a za to mu velice děkujeme. Po vytěžení dřeva je nám hlášeno množství, které
má být uhrazeno. Žádáme vás, abyste po předání informace, jaké množství a částku budete
platit, následně přišli dřevo zaplatit na obecní úřad, případně na účet obce, který najdete
na webových stránkách. Velmi často vás musíme urgovat o platbu, která nám tu zůstává
i několik týdnů po termínu, kdy máte již vytěženo. Každý poplatek má svou splatnost, a proto
své pohledávky hraďte včas.

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

OHLEDUPLNOST
Koronavirus tu s námi bohužel stále přebývá a opět je v tuto chvíli v plné síle.
Vládní opatření jsou plná nařízení, která jsou nutná pro boj s koronavirem
dodržovat, nejen kvůli nám samotným, ale také kvůli lidem kolem nás.
Respirátory jsou jedním z těchto nařízení a jak je všude kolem vidno, lidé již
ochranu úst přestali „brát vážně“ a toto nařízení dodržovat. Každý je zodpovědný
sám za sebe a tak k tomu přistupuje dle svého uvážení, postoje či názoru k dění kolem nás.
Nicméně pokud vcházíte do budovy úřadu, míjíte na vchodových dveřích i na dveřích při
vchodu do kanceláře cedule s informací, že je nutné mít na sobě ochranu dýchacích cest
a to respirátor. Proto buďte ohleduplní, a pokud potřebujete s naší pomocí vyřešit vaše
požadavky, dodržujte nařízení pro naši, ale i vaši ochranu. V opačném případě s námi řešte
své požadavky pouze telefonicky nebo elektronicky. Děkujeme.

Pravidla a doporučení k provozu úřadů a jiných institucí
 Úřední hodiny nejsou omezeny. Preferujte však písemný, elektronický a telefonický
kontakt před osobní návštěvou úřadu. Pomůžete tak snížit riziko nákazy vás i osob
ve Vašem okolí.
 Osobně vyřizujte jen nezbytné záležitosti. Pokud už jdete na úřad osobně, je nutné
mít po celou dobu roušku či respirátor, dezinfikovat si ruce a dodržovat
rozestupy. Dodržujte odstupy nejen ve frontě, ale i při komunikaci s úředníky.
 Od 22.11.2021 je účinné doporučení náměstka ministra vnitra pro statní službu.
Doporučuje se provádět zvýšená hygienická opatření v místě provozu, preferovat
kontakt v elektronické, telefonní či jinak distanční formě, preferovat přijímání
dokumentů elektronicky, zabránit shlukování osob a vytvořit podmínky
pro dodržování odstupu osob alespoň 2 metry.
 Ve vnitřních prostorech je povinné nosit respirátor třídy FFP2 (KN 95)
bez výdechového ventilu či jiný ochranný prostředek nosu a úst s filtračním
účinkem alespoň 94%, pokud není možně udržet rozestupy 1,5 metru.
 Před návštěvou je dobré nejprve na úřad zavolat, ujistit se, že je opravdu nutné
jít na úřad fyzicky, a případně si i domluvit konkrétní termín návštěvy.

Vládní opatření se dotkla i provozu tělocvičny. Všechny, kteří do tělocvičny dochází, jsme
kontaktovali a sdělili jim nová pravidla navštěvování tělocvičny. Pokyny a pravidla jsou
zveřejněna jak na vstupních dveřích na úřad, tak na dveřích při vstupu do šatny. Abychom
nebyli nuceni tělocvičnu zavřít, i tady dodržujte nařízení, aby mohl mít chod tělocvičny
ponechán.

Jak do tělocvičny, tak na úřad, ale i například do obchodu, chodí děti,
lidé mladí, starší, senioři…
Někteří očkovaní jsou, někteří ne a někteří ze zdravotních důvodů ani
očkovaní být nemohou. Z toho důvodu je zkrátka nutné chránit sebe i ostatní
dodržováním pravidel a být tak k sobě navzájem ohleduplní.

PYTLOVÝ SVOZ, KONTEJNERY NA KOV
OPRAVA
V minulém obecním měsíčníku byl chybně uvedený pytlový svoz tříděného odpadu.
PYTLOVÝ SVOZ BUDE PROBÍHAT KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V ÚTERÝ. Tak jak tomu bylo
doteď.
Obdrželi jsme dotaz na kontejnery na kov. V tu chvíli jsme si uvědomili, že kontejner na kov
máme v obci jen jeden a vzhledem ke změně odpadového hospodářství ještě dva kontejnery
do obce přidáváme.
Kontejner bude přidán na stanoviště u CVAKu a u školy.
Děkujeme za připomínku.

ČIPOVÁNÍ POPELNIC
Ti, kteří měli ve stanovený termín popelnici před svou nemovitostí, ji mají načipovanou.
Čip je malé šedé kolečko, pod vrchním límcem popelnice, vlevo. Viz níže foto. Stalo se ale,
že firma některé popelnice neočipovala, přestože byly před nemovitostí připravené.
Tyto popelnice budou dočipovány. Ke svozu od 1.1.2022 Vám je dočipujeme, individuálně
se s vámi spojíme. Na kovové popelnice není možné čip dát. Tuto informaci jsme se dozvěděli
bohužel až v den čipování.

Svoz komunálního odpadu bude
probíhat každý týden ve čtvrtek.

Pokud bude popelnice před nemovitostí stát,
automaticky bude odvezena a její vývoz zanesen
do seznamu.
Hlídejte si prosím, abyste ji měli před nemovitostí
skutečně jen tehdy, kdy si přejete její výsyp.

Nemovitosti, ve kterých je více bytů – doporučujeme pořídit si na popelnici zámek a popelnici
si zamykat. Obdrželi jsme dotazy na to, co dělat, když vám soused bude do vaší popelnice
přisypávat odpad. Doporučujeme tedy zámek. Dalším dotazem co dělat, když dáte popelnici
na výsyp večer před svozem a v noci vám do ní někdo bude chtít odpad vyspat – domníváme
se, že dáte popelnici na svoz plnou, takže „záškodník“ nebude mít kam svůj odpad vysypat.
A pokud se stane, že budete mít popelnici poloprázdnou (např. v létě) a přesto ji budete chtít
kvůli zápachu vysypat, ano, „záškodník“ vám do ní může pohodlně přisypávat. Ale i půlka
popelnice se účtuje částkou 66,- Kč, takže za „záškodníka“ odpad sice zaplatíte, ale zaplatili
byste tuto částku i tak. Jak jsme se již zmiňovali, není úplně v našich silách vyřešit i ty
nejmenší detaily. Je tedy potřeba si některé detaily řešit vlastními silami. Snažili jsme se
systém nastavit tak, aby se co nejvíce přiblížil vašim přáním a požadavkům.

PYTLE NA TŘÍDENÝ ODPAD
1) Zavedením evidence vydaných pytlů na tříděný odpad, bylo zjištěno,
že někteří občané stále nevědí, k jakému účelu jsou pytle určeny.
V případě, že vhazujete pytle na tříděný odpad do kontejnerů
na tříděný odpad, vzniká obci dvojí výdaj. Obec platí za svoz
kontejnerů na tříděný odpad a stejně tak platí za pytle na tříděný odpad, které se sváží,
a jejich cena je stanovena v rámci jejich svozu. V momentě kdy vhodíte pytel na tříděný odpad
do kontejneru na tříděný odpad, vyhazujete pytel, za který obec platí, aby byl svezen. Cena
jednoho pytle dle aktuálního ceníku je 40,- Kč. V případě tedy, že vyhodíte tento pytel
do kontejneru na tříděný odpad, vyhodíte 40,- Kč a zaberete místo pro službu sběrných míst,
která se také platí. Sběrná místa jsou mnohdy vyvážena častěji, než je udáváno ve svozovém
kalendáři, protože je kapacita nedostačující. Pytle nejsou objednávány na celý rok daným
množstvím a objednávají se dle odběru a potřeb občanů.
PYTLE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD – slouží POUZE ke svozu odpadu od nemovitosti
KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD – sem NEPATŘÍ pytle na tříděný odpad
2) Dále také opakovaně apelujeme na to, že je nutné svážené pytle opravdu plnit. To znamená
- kartonové obaly, papíry a plasty řádně sešlapat, složit, upravit zkrátka jejich velikost tak,
aby se do pytle vešly. V případě, že se stane, že vám karton, papír nebo plastový obal pytel
rozřízne, stačí pytel, pokud je to ještě vůbec možné, přelepit jakoukoli páskou, firma takovýto
pytel vyveze.
Tip jak správě třídit polystyren

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 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 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 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,
variabilní symboly a vše, co budete k platbě přes účet potřebovat, vám v průběhu
příštího 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 vymizela 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.
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). 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.

KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
Zastupitelstvo obce bude na svém veřejném zasedání, které se bude konat
13. prosince rozhodovat o převodu kostela do majetku obce. Církev připravila
darovací smlouvu s podmínkami, zároveň požádala o soupis vnitřního vybavení (mobiliáře),
který se v kostele nachází. Pokud zastupitelstvo převod schválí, začneme připravovat doklady,
stavební povolení, rozpočet, ekonomickou analýzu dotačního titulu a vlastních finančních
prostředků.
Co se týká opravy hodin na kostele. Jsou připravené korpusy a řešíme hodinový stroj. Na ten
už obec ze svého rozpočtu přispěla. Tyto práce se budou realizovat v rámci opravy kostela,
až na něm zase bude lešení.

ŠKOLSKÁ RADA
Dne 3.11. se konalo jednání Školské rady. Na programu bylo schválení Výroční zprávy
o činnosti školy 2020/2021, rozpočet školy, revize Školního vzdělávacího programu pro MŠ
a ZŠ, provozní a školní řád MŠ, aktualizace školního řádu.
Školní řád byl aktualizován podle nejnovějších směrnic.

TŘÍDÍCÍ SLEVA
Obec přesáhla limit za rok 2021, kdy již nelze podle zákona uplatňovat třídící slevu.
Limit byl překročen v měsíci říjnu. Celkové množství svezeného komunálního
odpadu za 10/2021 činilo 20,40t, přičemž 7,24t je bez třídící slevy (800,- Kč) +
13,16t je ještě se slevou (500,- Kč). V měsíci listopadu bude fakturováno celkové
množství svezeného odpadu bez třídící slevy.
Zároveň se podařilo domluvit s firmou EKO Volfartice snížení částky za odvoz bioodpadu.
Částku za tunu máme nyní od firmy AVE za 706,- Kč/t. Firma EKO Volfartice ji bude obci
účtovat za 80,- Kč.

NOVÁ PŮDA
Paní ředitelka ZŠ a MŠ z Horní Libchavy pozvala ředitele okolních škol a jejich
zřizovatele na slavnostní otevření nově rekonstruované půdy v jejich budově
školy. Myšlenka vytvořit nové prostory, doplnit je moderním učebním vybavením
a uvolnit tím místo pro stávající třídy byla zrealizována. Rekonstrukce půdy
se jim moc povedla. Finanční náklady byly 8 mil. Kč, dotace 3 mil. Kč.
Naše budova školy má také moc pěkné prostory na půdě.
Myšlenku už máme delší dobu, její realizace by byla na místě 

Fotografie zrekonstruované půdy v Horní Libchavě

Půda ZŠ a MŠ

KOMORNÍ ADVENT S DĚTMI ZE ZŠ A MŠ
Vzhledem k vládním opatřením jsme museli všechny společenské a kulturní akce
zrušit. Paní ředitelka a paní učitelky se snažily vymyslet náhradní řešení, aby děti
o adventní program úplně nepřišly, když se na něj tak připravovaly a trénovaly svůj adventní
program. Děti ho zazpívaly na schodech uvnitř školy. Jejich zpěv vyzněl moc krásně, protože
akustika byla na schodech výborná. Děti se snažily své vystoupení zazpívat tak, jako byste tam
vy, jejich rodiče, babičky, dědečkové a všichni ostatní, kteří byste se na ně přišli podívat, byli.
Všechny byly moc hezky svátečně oblečené, s ladící červenou barvou. Děti si pak rozsvítily
vánoční stromeček na zahradě
školy.
Procházkou
došly
do parčíku naproti obecnímu
úřadu, kde jsme si všichni zapálili
prskavku
štěstí,
děti
pak
odpočítaly i rozsvícení stromečku
obce, a tak nám už od čtvrtečního
dopoledne dne 25. listopadu
stromeček svítí. Potom dostaly
sladkou odměnu. Bylo to moc
pěkné, i když jiné, než jsme
původně plánovali. Vystoupení
dětí si můžete poslechnout
na facebookových
stránkách
veřejné skupiny Obce Nový
Oldřichov.

POKLAD NA PŮDĚ
A zase jsme na půdě 😊 Pan Takáč, který opravuje střechy, nám přinesl starý obrázek,
který našel na půdě domu čp. 199 Mistrovice (dříve Kulichovi). Fotku obrázku
přikládáme, jeho viditelnost je i v reálu špatná, tak abyste měli alespoň představu.
Všimněte si toho krásného lustru, který byl v kostele. Kde mu je dneska asi konec?
Pokud si budete chtít prohlédnout obrátek naživo, zastavte se na obecním úřadě, máme
ho k dispozici a mít budeme, protože nám ho pan Takáč věnoval. Děkujeme.

Máme tady adventní čas. Na první adventní neděli jsme už zapálili první svíčku. První
adventní neděli se říká železná. Ten čas tak rychle utíká, že jsem si říkala, že před chvílí tady
bylo léto, a když se momentálně podívám z okna, tak sněží…Usmívám se. Představuji si
rozzářené oči dětí, jak se radují, že sněží. Prostě vločky sněhu k adventu patří a tím víc si
uvědomujeme, že tady budou za chvíli Vánoce. Užijte si ten adventní čas, ať už ho plánujete
jakkoliv. Venku na procházce, s teplým čajem u krbu, s dětmi na stráni se sáňkami, jestli sníh
vydrží, u zajímavé knížky, u plotny při pečení cukroví, prostě tak, jak vám je blízké.
Přeji vám krásné dny adventní, poklidné a ničím nerušené svátky vánoční a do nového roku
pak hodně zdraví a štěstí.
Marcela Novotná, starostka obce

Dovolená na obecním úřadě a
v knihovně
20.12.2021 – 31.12.2021

Divadlo MATÝSEK
uvádí

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
s rozdáváním Betlémského světla

Známé i neznámé vánoční písně a koledy s vyprávěním o kouzlu, zvycích a radostech
adventního období. Rozsviťte s námi hvězdičky na vánočním stromku...

KDE: kostel Povýšení sv. Kříže v Novém Oldřichově
KDY: neděle 19.12.2021 od 17.00 hodin
Pořádá: Obec Nový Oldřichov a Centrum pro vzdělávání kulturu
Návštěvníky koncertu žádáme o dodržení platných protiepidemických opatření
www.centrumcvak.cz

Advent a vánoce
Naši žáci napsali krátké úvahy a básničky na téma Vánoce. Protože v letošním
roce můžeme, i když s některými omezeními, absolvovat tradiční předvánoční
akce, tak se moc těšíme. Bude trochu veselejší advent. Přeji našim dětem
ze školky i žákům ze školy krásné Vánoce, sníh, radost a všem dospělým hlavně
zdraví, klid a pohodu.

Advent
Na adventním věnci jsou 4 svíčky a každou adventní neděli zapálíme jednu
svíčku. Myslím, že letos budou hezké vánoce, až na nějaké opatření. Minulý rok
jsme neměli ani rozsvícení vánočního stromu, tak se pouštěly vánoční koledy
v obecním rozhlase.
Pepa Kühn

Vánoce za dveřmi
Vánoce, zvyk, který se jen tak nevytratí. Na vánočním náměstí děti zpívají. Na
kapry přichází zimní spánek, peče se cukroví.
Tomáš Tuček

Vánoce jsou tu
Prosinec sílí
a Vánoce se blíží,
regály v Kauflandu mizí
a světýlka už svítí,
balicí papír trháme
a s radostí se smějeme,
v televizi pohádka hraje
a dárky už jsou vybalené.

Domča Nemlein

Vánoce za oknem
Koukám na okno,
je tam něco bílého,
a je to sníh.
A začínají Vánoce.
Zdobíme stromeček
a dáváme na něj zvoneček.
Bruslíme na ledě,
někdy i v sedě.
Mája Kotyzová

Ježíšek
Už se těším na Ježíška. Těším se hlavně na dárky a na vánoční besídku. Mám
ráda, že jsme s rodinou. A mám ráda taky sáňkování. A vždycky, než Ježíšek
zazvoní na zvonek, tak venku zapálíme prskavku a pak jdeme domů si rozbalit
dárky a pak si s těmi dárky hrajeme a pak jdeme spát, a proto se těším
na Vánoce.
Zuzka Mrňáková
Vánoční básnička
Za dveřmi jsou Vánoce,
doma suším ovoce.
Už se těším na dárky,
je to jako z pohádky.
Prskavky už prskají,
ve škole zas zpívají.
Cukroví se peče,
i když už je večer.
Kapra jsme si koupili,
a ve vaně jsme ho koupali.
Sedíme všichni spolu
u večerního stolu.
Maruška Králová

Loňský adventní věnec, který vyrobily děti ze školky

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Vánoce, Vánoce přicházejí!

Tak jako každý rok, i letos se přiblížila doba Vánoc. A co by to bylo za svátky,
kdybychom nezapálili svíčky na adventním věnci, nerozsvítili stromeček a neuvařili
dobré jídlo. Pohádková atmosféra vánočních svátků se však může změnit v ohňové
peklo, smích za slzy, krása v katastrofu. A jak tomu předejít? Věnujte prosím čas
následujícím řádkům:












Hořící svíčky umisťujte dostatečně daleko od hořlavých materiálů na
nehořlavou podložku, která brání jejich přímému kontaktu s podkladem
(ubrusem, chvojím apod.) a zajistěte, aby nehrozilo jejich převrácení.
Dávejte pozor na děti, zvířata, průvan v bytě. Může dojít k převrácení svíček
a k následnému požáru.
Adventní věnce, sloužící pouze jako dekorace v žádném případě nezapalujte.
Osvětlení vánočních stromečků kupujte nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené
českým návodem použití a s příslušnými certifikáty.
Pokud máte na vánočním stromku klasické svíčky a prskavky, mějte ho
neustále pod dozorem.
Nikdy nenechávejte hořící svíčky bez dozoru dospělé osoby, nenechte s nimi
manipulovat děti.
Vždy se přesvědčte, že jste před odchodem z místnosti, bytu, v případě
uložení se ke spánku, svíčky uhasili.
Při pečení, vaření a smažení nenechávejte bez dozoru zapnutý sporák nebo
vařič, postupujte obezřetně, aby nedošlo ke vznícení připravovaných potravin.
Hořící olej na pánvi nikdy nehaste vodou, zamezte přístupu vzduchu např.
pokličkou, plechem na pečení nebo namočenou utěrkou.
Při použití pyrotechniky se vždy řiďte návodem! Odpalujte ji výhradně ve
volných prostranstvích, dostatečně daleko od lidí, domů, parkujících aut.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje přeje klidný čas adventu a krásné
vánoční svátky!
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

KULTURNÍ KALENDÁŘ V OBCI
Datum
11.12.2021

Název akce
Krampus
ZRUŠENO

19.12.2021

Vánoční zpívání v kostele
pouze za podmínek možných
k uskutečnění akce
Ples obce
pouze za podmínek možných
k uskutečnění akce

22.1.2022

Pořadatel
Obec Nový Oldřichov
a Centrum pro
vzdělávání a kulturu
Obec Nový Oldřichov
a Centrum pro
vzdělávání a kulturu
Obec Nový Oldřichov

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkuji SPOZu za návštěvu a dárek k mým narozeninám.
Jaroslav Prchal
Děkuji SPOZu za milou návštěvu a dárek k mým narozeninám.
Ladislav Šulek

Upřímně děkujeme paní Edelmannové a paní Pravdové za milou
návštěvu, dárky a přání k našim životním jubileím.
manželé Brychtovi
Na hezké chvíle se dlouho vzpomíná. Dopolední návštěva děvčat
ze SPOZu bude pro mne krásnou vzpomínkou na den mých
narozenin. Děkuji.
Věra Hloušková

Ráda bych poděkovala paní Evě Rachačové, za milou návštěvu.
SPOZu a obecnímu úřadu za přání a dárek k mým narozeninám.
Eva Šrédlová

DROBEK Z KNIHOVNY
V době budování železnice byla v naší vsi celá řada mistrů malířů, rytců, brusičů,
kuličů, pozlacovačů, pasířů a různých sklářských firem. Nelze ani všechny
vyjmenovat, některé rody tu zůstaly, některé musely či chtěly do světa: Martin,
Vogel a Sohn, Renelt, Flügel, Koeppelin, Keller, Würfel, Müller, Wagner, Matějka,
Wendler, Fidler a mnoho dalších.
Z naší krásné knihy KDYSI MISTROVICE, DNES NOVÝ OLDŘICHOV
pro Vás vybrala
knihovnice Irena Pokorná

INZERCE:

Spilková Jana
87 let
Künstnerová Gertruda 88 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
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