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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Následující konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce bude předem
oznámeno elektronicky na webových stránkách, fyzicky na úřední desce a
plakátovacích plochách.

ODCHYTOVÁ KLEC NA DIVOKÁ PRASATA
Odchytová klec na divoká prasata, která byla umístěna na hřišti za
fotbalovou bránou v lese, nepomohla. Původní záměr myslivců, že
prasata přilákají na potravu a postupně je odchytí, nevyšel. Nevyšel
ani pokus je přistihnout na hřišti a alespoň nějaké z nich postřílet .
Takže nám nezbude nic jiného než nainstalovat okolo celého hřiště
oplocení, protože je důvodný předpoklad, že prasata se na jaře vrátí
a devastace hřiště bude pokračovat. V sobotu 25. ledna se vedení
fotbalistů sešlo k poradě, jak hřiště oplotit. Nabízí se vícero řešení.
Každé z nich je velmi nákladné a pracné. Ve spolupráci s Lesy ČR, myslivci a fotbalovým
svazem se pokusíme domluvit na společném financování.

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBA
Nejkrásnější vánoční výzdobu v roce 2019 hodnotila TJ Jiskra Nový Oldřichov. Vánoční
výzdoba v obci přispěla k nejkrásnějším svátkům v roce a opět byla úžasná. Je více a více
těžké ohodnotit ty nejlepší. Zástupci fotbalistů rozhodli takto:
1. místo – rodina Satranských, Mistrovice čp. 233
2. místo – Perkams Renate, Mistrovice čp. 19
3. místo – rodina Zikmundů, Nový Oldřichov čp. 133

Blahopřejeme a děkujeme. Pro oceněné je připravena malá pozornost, kterou si mohou
vyzvednout na obecním úřadě.

SVATBA
24. ledna se na obecním úřadě konal svatební obřad. Své ANO si řekli Josef Studnička a
Jaroslava Šebková. Do stavu manželského přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a úsměvů.

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
V sobotu 18.1. se konala Výroční valná hromada Sboru dobrovolných
hasičů Nový Oldřichov. Na bodu programu bylo zhodnocení roku 2019,
zprávy starosty hasičů, velitele a vedoucí mladých hasičů a organizace
45. ročníku zimních závodů. Jedním z nejdůležitějších bodů programu

bylo ocenění členů Sboru dobrovolných hasičů. Ocenění bylo předáváno za příkladnou práci
a dlouholetou věrnost u SDH. Velké poděkování všem, kteří svou prací přispívají k fungování
nejen Sboru dobrovolných hasičů, ale podílejí se na spoustě kulturních, společenských,
sportovních a vzdělávacích akcí obce. Velice si Vaší práce vážím a děkuji za ni.

SENIORSKÁ OBÁLKA
V minulém měsíci jsme vás informovali o projektu s názvem SENIORSKÁ
OBÁLKA. Obec do spolupráce a distribuce tohoto projektu vstoupila. I.C.E.
kartu neboli Seniorskou obálku, využije zejména zdravotně postižený, nebo
osaměle žijící senior. Znamená výrazné zjednodušení práce záchranářů, kteří po příjezdu na
místo mají po přečtení kompletních informací, umístěných na předem známém místě v bytě
pacienta, přehled o jeho aktuálním zdravotním stavu, alergiích či aktuálně užívaných lécích, a
tak může dojít k rychlejší záchraně jeho života. Nechybí ani kontaktní informace na nejbližší
příbuzné. Po vyplnění stačí kartu viditelně umístit do průhledných desek na dveře lednice,
nebo vnitřní stranu vchodových dveří do domu, nebo bytu.
Tuto kartu máte k dispozici v tomto vydání obecního měsíčníku. Dále je možné ji najít na
webových stránkách obce – www.obecnovyoldrichov.cz/ v sekci FORMULÁŘE nebo přímo
vytištěnou na obecním úřadě.

KORONAVIRUS
Koronavirus (Coronavirus) je společné označení pro čtyři rody virů obsažených
v podčeledi Coronavirinae: Alphacoronavirus, Betacoronavirus,
Gammacoronavirus a Deltacoronavirus. Způsobují závažnější i méně
závažná onemocnění zvířat a lidí.
U člověka vyvolávají některé formy viru běžná onemocnění (nachlazení); v
roce 2002 byl však nově objevený Betacoronavirus zjištěn jako původce
nemoci SARS. V roce 2012 se objevila nová forma nazvaná MERS (The Middle East
Respiratory Syndrome Coronavirus), která způsobuje obdobně závažné onemocnění.
Na přelomu roků 2019 a 2020 se objevila závažná epidemie v čínském městě Wu-chan a v
jeho okolí. Šlo o novou variantu viru 2019-n CoV. K 27. lednu 2020 zemřelo na následky
nakažení 80 lidí a nakaženo bylo více než 2700. Virus byl potvrzen i ve více než deseti dalších
zemí, k uvedenému datu bez úmrtí. (Wikipedie)
Světem se šíří tento nebezpečný vir. K dnešnímu dni (29.1. 2020) nebyla potvrzena nákaza
v naší republice. Tak jak odborníci uvádějí, není třeba vyvolávat příliš velkou paniku, ale
nutnost preventivních opatření je určitě na místě. Proto je třeba zdržet se vycestování mimo
republiku do zemí, kde se virus potvrdil, dodržovat přísná hygienická pravidla a pokud
bychom se setkali s někým, kdo přicestoval z Číny nebo ze země, kde se virus objevil a objevily
se u nás zdravotní potíže, okamžitě navštívit lékaře.

DROBEK Z KNIHOVNY
Roku 1543 vložili bratři Jiří a Zikmund Šenfeldové ze Šenfeldu do desek zemských
celý svůj majetek. Byla to ves Mistrovice celá, v Markvarticích rytířské sídlo, dvůr
poplužní a jeden díl vsi a louky v Dolních Habarticích.
Kdo to byli ŠENFELDOVÉ ? Byl to německý rytířský rod původem z Duryňska,
zastávali funkce hejtmanů na vartenberském panství.

V roce 1549 vyplatil Jiří svého bratra Zikmunda částkou 1 500 kop grošů míšeňských a stal se jediným
pánem statku. Za rok však, jako 88letý zemřel a zanechal po sobě syny Volfa, Ludvíka a Hanuše.
Pohřben byl v salhausenské kapli farního kostela Narození Panny Marie v Benešově nad Ploučnicí.
Z naší krásné knihy KDYSI MISTROVICE, DNES NOVÝ OLDŘICHOV pro vás vybrala
Irena Pokorná, knihovnice

Přehled svozu textilu

Žolíkový turnaj 2020
Letošní zima je nevlídná, nedají se ani provozovat zimní sporty. Takže je čas na žolíkový
turnaj. Už jsme dlouho žádný nepořádali.
Žolíkový turnaj se bude konat v sobotu 15. února 2020 od 16,00 v kabinách na hřišti TJ.
Závazné přihlášky do 11. února 2020 na mail: zsmsno@seznam.cz nebo telefonní číslo:
736753752, stačí i sms, lze i přes můj messenger.
Pravidla: hraje se na 14 a 15 karet, nepokládá se karta na spodek paklu, sčítají se body na
ruce.
Zápisné: 30 korun, za které nakoupíme ceny pro vítěze - platí se na
místě.
Těšíme se, že se opět po dlouhé době sejdeme.
Za žolíkové nadšence Pavlína Burdová

Žáci i pedagogové oldřichovské školy zvou rodiče, prarodiče a přátelé poezie
na školní kolo

Recitační soutěže
Ve středu 12. února 2020 od 9,00 na sále CVaKu
Přijďte si poslechnout výkony našich žáků, kteří se již několik týdnů velmi pečlivě připravují.
Nejlepší postoupí do oblastního kola, které se bude konat 20. února na obecním úřadě
v Prysku.
45. ROČNÍK MEZINÁRODNÍCH ZIMNÍCH HASIČSKÝCH ZÁVODY
V sobotu 8. 2. 2020 proběhne již 45. ročník našich tradičních zimních
závodů s hasičskou tématikou. Trať závodů bude dlouhá cca 2,5km a
povede opět v okolí Centra pro vzdělávání a kulturu. Účastníci závodů si
v disciplínách ověří své znalosti a také fyzickou zdatnost. Pro vítězná
družstva jsou připravené poháry a pro ostatní závodníky diplomy. Zázemí
pro všechny zúčastněné poskytne naše Centrum pro vzdělávání a kulturu,
kde bude zajištěno i občerstvení. I když letošní počasí není zrovna příznivé
pro zimní radovánky, věříme, že to závodníkům náladu nezkazí. Na všechny
soutěžící i návštěvníky se těší
Sbor dobrovolných hasičů Nový Oldřichov

Inzerce

KULTURNÍ KALENDÁŘ V OBCI
Datum
8.2.2020

Název akce
Posezení se seniory

Pořadatel

8.2.2020

SDH Nový Oldřichov

12.2.2020

45. ročník - Zimní hasičské
závody
RECITAČNÍ SOUTĚŽ

14.2.-16.2.2020

Valentýnské menu

Centrum pro
vzdělávání a kulturu

15.2.2020

Žolíkový turnaj

Mgr. et. Mgr.
Burdová Pavlína

21.2.2020

Centrum pro
vzdělávání a kulturu

21.2.-23.2.2020

Kulinářská degustace
francouzských vín a pokrmů
Masopustní menu

28.2.-1.3.2020

Pivní menu

Centrum pro
vzdělávání a kulturu

21.3.2020

Ples Unie rodičů a přátel školy

Unie rodičů a přátel
školy

ČZS

ZŠ a MŠ Nový
Oldřichov

Centrum pro
vzdělávání a kulturu

Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace (CVaK)
Nový Oldřichov

NABÍZÍ BRIGÁDU – 2 x vedoucí letního příměstského tábora
Potřebujete si přivydělat? Přidejte se k nám.
Letní příměstský tábor pro max. 15 dětí ve věku 6-12 let, pravděpodobný termín 6.-10.7.2020
Nabízíme: velmi příjemné pracovní prostředí, 90 Kč/hod, stravu, pomůcky, zázemí Centra pro
vzdělávání a kulturu.
Požadujeme: plnoletost, bezúhonnost, aktivní přístup, program na 5 dní příměstského tábora,
základní znalost práce s dětmi, potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s mládeží od
lékaře
V případě zájmu piště na e-mail: centrum@centrumcvak.cz,
nebo volejte na tel.: 722634895.
www.centrumcvak.cz

Výroční ples Unie rodičů a přátel školy – 20 LET SPOLU
Spolek Unie rodičů a přátel školy letos slaví 20 let od založení a to si žádá pořádnou oslavu.
Proto se Unie rozhodla ohlédnout se za dosavadní érou a nazvala tento výroční ples 20 LET
SPOLU. S tímto se pojí i pojetí našeho letošního plesu - tradiční maškarní a jelikož se ohlížíme
do minulosti, tak můžete využít témat již proběhlých plesů a převléci se do masek, které jste
již na některém z plesů měli.
Pro lepší přehled přikládáme seznam uplynulých plesů:
Strašidelný ples
Cesta kolem světa
Maškarní ples
Pyžamový ples
Puntíkatý ples
Kloboukový ples
Retro ples (20.léta – 70.léta)
Ples se koná 21.3.2020 od 20.00 v kulturním domě CVAK.
Jako již tradičně se můžete těšit na kapelu GARANCE, bohatou tombolu a na půlnoční
překvapení, které k našim plesům neodmyslitelně patří.
Lístky budou v prodeji od 2.3. do 6.3. v ředitelně školy každý den do 15.30 hod.
Cena lístku je 120,Těší se na Vás
Unie rodičů a přátel školy

Spojovačka

V měsíci únoru významná jubilea slaví:
Dvořák Zdeněk
Satranský Vladimír
Jonáš Miroslav
Košová Věra

70 let
70 let
75 let
84 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

ID datové schránky: kgfaudp
úřední hodiny úřadu: PO a ST 08,00 hod. - 11,30 hod. a 12,30 hod. – 17,00 hod.
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Naše vesnice – informační list obecního úřadu, vychází 1x měsíčně - vydavatel: obec Nový Oldřichov, IČ
00260789, MK ČR E 14526. Příjem inzerce: vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce příspěvků i
bez udání důvodu. Termín příjmu inzerce a příspěvků do dalšího vydání je 24. února 2020.

