NAŠE
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»DUBEN 2022«

Usnesení z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 28. února 2022
přítomno: 6 členů ZO
10 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.
RO č.1/2022. Po konzultaci s účetní firmou není potřeba rozpočet měnit
rozpočtovým opatřením.
4.
ZO schvaluje volbu přísedící u Okresního soudu v České Lípě na období 2022- 6:0:0
2025 a to p. L. V., která splnila dle zákona veškeré podmínky k této funkci.
5.
ZO souhlasí s prodejem pozemků p.č. 689 a 693 v k.ú. Mistrovice u Nového 6:0:0
Oldřichova žadateli panu F. S., bytem V Lukách 641, Měšice. Cena 350,Kč/m2. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí žadatel. Prodej pozemků
byl zveřejněn dle zákona o obcích.
6.
ZO souhlasí s prodejem pozemků p.č. 694 a 695 v k.ú. Mistrovice u Nového 6:0:0
Oldřichova žadatelům T. a J. R., bytem Polevsko 128, Polevsko. Cena 350,Kč/m2. Pozemek p.č. 688 v k.ú. Mistrovice u Nového Oldřichova si obec
ponechá ve svém vlastnictví. Pozemek bude sloužit jako přístupový pro okolní
pozemky. Náklady spojené s prodejem pozemků hradí žadatelé. Prodej
pozemků byl zveřejněn dle zákona o obcích.
7.
ZO schvaluje V. výzvu Programu pro poskytování dotací na podporu výstavby 6:0:0
domovních čistíren odpadních vod. Zahájení příjmu žádostí: 1.5.2022, ukončení
příjmu žádostí: 31.10.2022, vyhodnocení žádostí: 31.12.2022.
8.
ZO bere na vědomí výsledky auditorní zprávy o hospodaření obce za rok 2021
s tím, že Závěrečný účet obce za rok 2021 bude dle zákona zveřejněn a na
dalším jednání ZO schválen. Závěry auditu: nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky.
9.
ZO souhlasí s dotiskem knihy Kdysi Mistrovice dnes Nový Oldřichov v počtu
6:0:0
500 Ks dle předložené nabídky firmy Studio REMA,93, spol. s.r.o. V knize
budou před dotiskem provedeny drobné úpravy.
10. ZO souhlasí s objednávkou propagačního materiálu – hrnků s motivem obce na 6:0:0
základě předložené nabídky.
11. ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 8. 000,- Kč ke zřizování a 6:0:0
provozu BABYBOXU, a to na základě Darovací smlouvy.
12. ZO bere na vědomí rezignaci pana Štěpána Šímy na funkci zastupitele. Podle
zákona mandát zanikl změnou trvalého bydliště zastupitele.
13. ZO souhlasí s tím, že Hana Riantová se stane místopředsedkyní povodňové 6:0:0
komise, Pavla Sedláčka pověřuje agendou úseku kácení a životního prostředí.
Členem kontrolního výboru stanovuje Pavlínu Burdovou.
14. ZO souhlasí s tím, že Svazek obcí Novoborska přijal úvěr od ČS, a.s. na 6:0:0
předfinancování projektu „Prevence vzniku BRKO na Novoborsku“ ve výši 1.
439. 900,- Kč s čerpáním prostředků do 30.6. 2022.
15. ZO na základě výběrového řízení doporučuje starostce obce přijmout na pozici
vedoucí Centra pro vzdělávání a kulturu paní Lenku Jiráňovou a to od 1.4.
2022, s tříměsíční zkušební dobou na dobou neurčitou.
16. ZO souhlasí s vyhlášením poptávkového řízení v rámci Veřejné zakázky 6:0:0
malého rozsahu na opravu kostela povýšení sv. Kříže a jmenuje komisi pro

17.

18.

19.
20.
21.

otevírání obálek v tomto složení: Bc. Marcela Novotná, Pavel Sedláček, Mgr. et
Mgr. Burdová Pavlína. ZO pověřuje starostku obce, aby zajistila všechny
potřebné podklady pro vyhlášení poptávky.
ZO schvaluje žádosti spolků o individuální dotace na rok 2022 v rámci zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dle
schváleného rozpočtu.
 ČZS Nový Oldřichov ve výši 10.000,- Kč
 TJ Jiskra Nový Oldřichov ve výši 100. 000,- Kč
ZO souhlasí s vybudováním Čistírny odpadních vod pro nemovitost čp. 51
Mistrovice, obecní úřad dle předložené nabídky. Cena ČOV – 46 900,- Kč.
Nabídka pro vybudování ČOV pro CVaK byla odložena s tím, že proběhne
opakovaná kontrola propustnosti jímky na nemovitosti CVaKu.
ZO souhlasí s odpisem pohledávek za roky 2015 – 2021.
Diskuse s občany na hasičské téma, hasiči v obci, pomoc Ukrajině, kdy obec
nabídla lůžka ve CVAKu na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.
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.

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU VÝSTAVBY
DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD - V.VÝZVA
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání schválilo v pořadí již pátou výzvu v rámci
Programu pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod
v obci Nový Oldřichov.

zahájení přijímání žádostí:
ukončení přijímání žádostí:
vyhodnocení žádostí:

1. 5. 2022
31. 10. 2022
do 31. 12. 2022

Výzvu, žádosti ke stažení a veškeré informace k čistírnám najdete na webových stránkách
obce v sekci OBEC -> Dotace na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod V.
výzva. Zároveň upozorňujeme na důležitou povinnost k poskytnuté dotaci.
„Příjemce dotace je povinen poskytovateli dotace předkládat po dobu udržitelnosti
projektu (tj. 10 let) dle povinnosti uložené odborem životního prostředí, výsledek
rozboru vypouštěných odpadních vod, případný výsledek revize dle platné legislativy.
Kontrolní výsledek musí odpovídat požadavkům platné legislativy v této oblasti.
Nedodržení této podmínky bude poskytovatelem dotace považováno za porušení
podmínek poskytnutí dotace.“

SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA
Svazek obcí Novoborska má nové webové stránky. Podívejte se na ně, opravdu se povedly.
www.novoborsko.cz

SBĚRNA OTEVŘENA
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD ROSTLINNÉHO PŮVODU
Oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je v obci Nový
Oldřichov zajištěno jeho odkládáním do velkoobjemového kontejneru, který je umístěn
v areálu bývalé výkupny druhotných surovin (plechová vrata nad obecním úřadem):

od 2. 4. 2022 do 29. 10. 2022 každou sobotu od 9.00 h do 11.00 h
Na základě požadavku majitelů nemovitostí, kteří se do obce jezdí rekreovat o
víkendech je možné biologicky rozložitelný odpad ponechat před danou
nemovitostí a to po telefonické domluvě, tel. – starostka obce Marcela Novotná
– 724 181 525.

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
Velkoobjemový kontejner, který je umístěn v areálu bývalé výkupny druhotných surovin
(plechová vrata nad obecním úřadem), bude přístupný:

od 2. 4. 2022 do 29. 10. 2022 každou sobotu od 9.00 h do 11.00 h
Do tohoto kontejneru lze ukládat pouze starý rozebraný nábytek, matrace, koberce, linolea,
textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany. Lednice,
pneumatiky, televizory a jiné elektrospotřebiče do velkoobjemového kontejneru nepatří.
Veškeré elektrospotřebiče jsou sváženy v rámci zpětného odběru zdarma vždy na jaře a na
podzim. Veškeré elektrospotřebiče jsou sváženy v rámci zpětného odběru zdarma vždy na jaře
a na podzim.

HRNEČKY S MOTIVEM OBCE
Hrnečky máme na obecním úřadě. Můžete si je zakoupit za 100,- Kč. Motiv je jeden a takto
vypadá hrneček z obou stran.

KOMPOSTÉRY
Firma MEVA TEC s.r.o., dodá jednotlivým obcím kompostéry do konce dubna. Až budeme mít
kompostéry k dispozici, budeme Vás informovat o jejich vyzvednutí. Kompostéry budou
předány zdarma. Byla na ně získána dotace ve výši 85%, podíl obce pak 15%.

VALNÁ HROMADA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Dne 19.3. se konala Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Nový Oldřichov. Na Valné
hromadě jsme se sešli naposledy v lednu 2020. Pak všechno zastavil koronavirus. Program
byl velmi obsáhlý. Zhodnocení usnesení z roku 2021, zpráva starosty, velitele, hospodáře,
vedoucí mladých hasičů, revizní zpráva, plán činnosti pro rok 2022, přijetí nových členů,
volba nového hospodáře, ocenění členů SDH, jubilea. Přestože členové sboru hodnotili rok
2021 jako rok útlumu kvůli pandemii, jejich činnost se nezastavila a pracovali a pomáhali
stále.
Jen pro zajímavost – od 1.1.2022 měli již 7 výjezdů.
Odstranění popadaných stromů, požáry lesa, zahoření sazí v komínu.
Velmi si vážím práce hasičů, jak už těch aktivních, kteří jsou součástí
zásahové jednotky, tak členů sboru, kteří řeší administrativu
a bezproblémový chod jejich spolku. Děkuji za pozvání a Vaši důležitou
práci, která se stará o naše bezpečí.

MÁJKA
30.4. budeme stavět v parku naproti obecnímu úřadu májku. Tentokrát bude
jejím motivem holubice míru. S tímto mírovým symbolem nám pomohla naše
velmi kreativní škola. Děkujeme.

ČARODĚJNICE
Po dvou letech můžeme společně s hasiči uspořádat ČARODĚJNICE. Opět budou
na fotbalovém hřišti. Tento prostor se nám naposledy osvědčil. Čeká vás samozřejmě
čarodějnická vatra, spoustu zábavy, legrace, soutěží a nebude chybět
občerstvení.

Kdy: 30.4.2022
Kde: Fotbalové hřiště Nový Oldřichov
V kolik: 16h

UKLIĎME ČESKO
Obec se zapojila do projektu, UKLIĎME ČESKO. Hlavním jarním úklidovým dnem v roce
2022 je sobota 2. dubna. Ve spolupráci s firmou AVE CZ obec obdržela rukavice a pytle.
Kdo se chce zapojit do této úklidové akce je vítán. Každý si může vyzvednout rukavice a pytle
na obecním úřadě ve dnech 14.3. – 1.4. Může si podle svého uvážení vybrat místo, které bude
chtít uklidit a i termín, kdy bude chtít uklízet a to od 2.4. do 17.4.
Prosíme poté o nahlášení, kde pytle s nepořádkem necháte a obec je odveze. Nezapomeňte
nám také poslat fotografii, ať můžeme vytvořit koláž 😊
Fotografii zašlete na mail: uradoldrichov@seznam.cz.
Pozn: Pokud byste si chtěli pytle vyzvednout po 2.4., také to není problém. Ozvěte se.

POLICIE ČR
Na obecním úřadě proběhlo setkání s plk. Mgr. Petrem Rajtem, ředitelem Krajského
ředitelství Policie Libereckého kraje, územního odboru v České Lípě. Řešili jsme drogové
problémy v obci, úspěšné zásahy v Kamenickém Šenově v tomto směru. Záležitost okolo drog
je velmi složitá, to ale všichni určitě víme a naše náměty, připomínky a poučky jsou sice
rozumné, policie se s nimi zcela ztotožňuje, ale pracuje podle zákonů a pravidel, které musí
dodržovat. Přestože chápe, že pro nás jako laickou veřejnost se nám některé postupy zdají
nepochopitelné.
Dále jsme řešili kauzu padajícího domu u komunikace III. třídy, směr NO – Česká Lípa. Tuto
záležitost obec řešila několikrát, jak s majiteli domu, tak s Policií ČR. Ze strany obce byl
konzultován postup Policie ČR. Obec si nemohla sama uzavřít komunikaci III. třídy, protože
není jejím majetkem, nemá na to oprávnění. Nahlášení padajících sutin domu bylo obecným
ohrožením, přesto jsme si museli pomoci jinak než s policií. Pan ředitel byl na postup policie
upozorněn a přislíbil nápravu.
Dalším bodem jednání bylo řešení neustálého a opakovaného vloupání se
do nemovitostí, krádeží, odcizení majetku, narušování osobní svobody. Obec
jako taková a zejména jednotliví majitelé nemovitostí jsou už tímto jednáním
opravdu unavení, otrávení, naštvaní. Zákonné postupy ani v tomto případě
neumožní zahájit trestní stíhání pachatelů v tom směru, že by na ně bylo
podáno trestní oznámení. Jedná se pouze o opakované přestupky. Požádali
jsme pana ředitele, aby se tomuto případu věnoval a pomohl.
V neposlední řadě jsme řešili opakovaný požár lesa, založený úmyslně a naprosto stejným
způsobem. V tomto směru policie zahájila podrobné vyšetřování. Les nechytil jen tak, sám od
sebe.
Je mi jasné, že tyto informace pro nás nejsou kdoví jak příznivé.
Naše zákony jsou v některých svých ustanoveních bohužel velmi mírné.

UZAVÍRKA
V důsledku uzavírky budou od března do prosince v rámci objížďky projíždět automobily přes
obec Nový Oldřichov. Uzavírka se týká komunikace II/263 Česká Kamenice – Žandov.
Uzavírka nebyla obci nahlášena. Údajně z toho důvodu, že se jedná o Ústecký kraj a my jsme
Liberecký. Komunikace III. třídy je Libereckého kraje, ani on jako vlastník komunikace
nemohl proti objížďce zasáhnout. Minimálně je to vůči sousedním hranicím v rámci
spolupráce neslušné. Alespoň jsme to mohli vědět a pokusit se objízdnou trasu společně řešit.

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ
Jako každý rok, proběhne v naší obci čistění komunikací a to:

V SOBOTU 9.4.2022
ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE SVÁ VOZIDLA NEPARKOVALI NA KOMUNIKACÍCH.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
8. března proběhlo na obecním úřadě jednání k dopravnímu značení ohledně zákazu průjezdu
nákladních automobilů jedoucích na skládku přes obec Nový Oldřichov.
Přítomni byli:
- Policie ČR
- odbor dopravy Česká Lípa, Nový Bor
- zástupci Krajské správy silnice Libereckého a Ústeckého kraje
- náměstek hejtmana LB kraje pro dopravu
Kolaudační rozhodnutí pro otevření skládky zahrnovalo podmínku instalace dopravního
značení. Obec tenkrát tuto instalaci urgovala. Nyní nikdo neví, kdo značky instaloval, jaká je
k nim dokumentace, neexistovalo rozhodnutí z odboru dopravy s podmínkami instalace
a druhem značky. Dopravní značení bylo instalováno na území LB kraje a ve spodní části
obce již na území ÚK kraje. Na území Ústeckého kraje ho zřejmě instalovala Krajská správa
silnic LB kraje, neoprávněně. Vzhledem k tomu, že obec osazení dopravního značení
urgovala, jak je vidět, vše se šilo horkou jehlou, jak se to komu tenkrát hodilo.
Dnes je fakt takový, že dopravní značení, která nyní je,
nevyhovuje, nesplňuje dikci zákona, neomezuje průjezd nákladních vozidel, která jedou na
skládku, nelze vymáhat porušení zákona. Zároveň ustanovit zákaz průjezdu nákladních
vozidel na komunikaci III. třídy nikdo nepovolí, protože by byl porušen zákon o pozemních
komunikacích.
Vrchní soud v Praze, který dal obci za pravdu v námitkách ohledně průjezdu, nařídil
rozsudkem, že skládka může být zkolaudována jen za podmínek, že obcí nebudou vozidla
na skládku projíždět. A to platí i v případě, že se bude někde něco opravovat a vznikne
uzavírka, která naši obec vrhne do dlouhodobé zátěže díky objížďkám. Vedení
skládky má uzavřené s firmami smlouvy o dodržování těchto pravidel. Pokud toto
nebude dodržováno, krajský úřad, odbor životního prostředí zahájí správní řízení
o zastavení provozu skládky.
S vedením EKO Volfartice jsme v pravidelném kontaktu, nemáme
proti nim žádné připomínky, protože vzájemné požadavky
a spolupráce je v letech, kdy skládku vlastní Italové
bezproblémová. Firma se vždy snaží vyjít obci vstříc. Je to složitá
situace, která je chápana ze strany obce i ze strany firmy EKO Volfartice.
Pravidla jsou tedy nastavená, pokud nebudou fungovat, budeme muset řešit dál.

ZVÝŠENÍ POČTU KOŠŮ
Dostali jsme připomínku, zda bychom mohli v obci nainstalovat na vícero místech koše.
Že bychom měli třeba v obci čistěji.
Děkujeme za připomínku. Je to dobrý nápad, koše nainstalujeme.

VELIKONOČNÍ STEZKA
Milé děti,
připravili jsme pro vás 2. ročník Velikonoční stezky s odměnou. Na mapce
najdete zjednodušené schéma trasy stezky.
Tentokrát bude stezka o něco delší, abyste se třeba i s rodiči, babičkou, dědou hezky prošli
a užili si společně velikonoční náladu.
Vezměte si s sebou tužku a papír. Jednotlivé plnění úkolů si zapisujte. Přestože na každém
dalším stanovišti vám velikonoční zajíček správnou odpověď prozradí, splnění úkolů bude
důkazem, že jste stezku prošli a úkoly třeba i s rodiči splnili.
Velikonoční stezka začíná u obecního úřadu a končí v Centru pro vzdělávání a kulturu. Tam
na vás totiž bude čekat odměna. Tu obdržíte, když ve CVaKu odevzdáte důkaz – váš papír
se splněnými úkoly.

Informace ke stezce:
1. Stezkou a úkoly vás bude provázet králíček Eda. Na stezce vás povedou tyto šipky, po
kterých se vydáte.

2. Začátek stezky je u obecního úřadu, kde na vás čeká 1. úkol a najdete tam také schéma
trasy, kudy stezka vede, je to jen orientační plánek, šipky vás navedou správným směrem.
Mapku přikládáme i do novin.
3. Stezku si můžete projít od čtvrtka 14.4. do neděle 17.4. 2022 v čase od 11h – 19h.
(Čas byl určen z toho důvodu, že si absolventi stezky budou moci po splnění úkolů vyzvednout
balíček v Centru pro vzdělávání a kulturu, balíček bude k vyzvednutí u obsluhy na baru)

Doufáme, že na tyto dny vyjde hezké počasí, stezka se vám bude líbit, a bude pro
děti i dospělé příjemně stráveným časem 

Školní novinky
Druhá polovina února: téměř všichni jsme zdraví
a tak pokračujeme v učení i zábavě. Předškoláci jsou
na vstup do první třídy pěkně připravení. Ve školce i
družině proběhl masopust a ve školce také týden plný
divadla a tance. Na tělocviku si větší děti vyzkoušely
"papírovou"
olympiádu.
A konalo se
školní kolo
recitační
soutěže,
nejlepší dva z každé kategorie postupují do oblastní
soutěže, která bude na konci března. Gratulujeme.
Školní okna opouštějí lední medvědi a nahrazují je
hyacinty, jaro se blíží. Už se na něj těšíme.
V současné nelehké době nás těší všechny dobré
věci.
První polovina března 2022: ve školce měly děti dvě moc
krásná témata: pohádky a vodu. Pokusy s vodou byly
super. A také se ve školce chodí ven a odpočívá v
postýlkách pro trpaslíčky. V družině si připomněli MDŽ,
udělali jarní výzdobu a super pátrací hru s úkoly na školní
zahradě. Badatelský klub zkoumal předjaří a potoky.
V prvouce nafotila Zuzanka krásné fotky v rámci
zkoumání neživé přírody. Při výuce dějin se snažíme
pracovat ve skupinách, trénujeme komunikaci, ohleduplnost, ale i znalosti. V tělocvičně nám
to jde a tělocvik je zábavný, i když někdy náročný. Už se těšíme na opravdové jaro.

Dětský maškarní bál 2022
V sobotu 26. března 2022 proběhl po dlouhých třech letech maškarní dětský bál, který
pořádala Unie rodičů a přátel školy Nový Oldřichov. Podobně jako u Stezky odvahy
na podzim, tak i na bále se sešlo nebývalé množství dětí, rodičů a prarodičů. A to jsme moc
rádi, stoly a židle jsme přidali a dobře se bavili. Proběhla tradiční soutěž masek, mnoho tance
a oblíbená židličkovaná. Žádné dítě neodešlo bez dárku a bez zážitků. No a teď pár fotek:

Těšíme se na setkání na další akci.

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
Očkování provede MVDr. Tomáš Mohyla

1. MÁJ

SBĚROVÝ DEN
Dne 16. dubna 2022 v sobotu proběhne v naší obci sběr nebezpečného
odpadu.
Nebezpečné odpady – AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev
a oleje, vyjeté oleje apod.
Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače,
monitory, elektronické nářadí, hračky apod.
Výše uvedený odpad předejte OSOBNĚ přímo na místě BEZPLATNĚ
pracovníkům firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Přijedou do Vaší obce se speciální svozovou technikou.
MÍSTO A ČAS PŘISTAVENÍ SBĚROVÉHO VOZU:
Nový Oldřichov
800 – 900 hod.
U sběrny odpadů

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa,
příspěvková organizace

Zápis do 1.třídy pro školní rok
2022/2023
Termín zápisu:
Středa 6. dubna 2022 od 13,00 do 17,00
Zapisují se děti narozené:
- od 1.9.2015 do 31.8.2016
- 31.8.2015 a dříve
Zákon umožňuje přijmout k povinné školní docházce také žáka z jiného
školského obvodu. O přijetí rozhoduje ředitel školy.
Výuka na naší škole probíhá od 1. ročníku podle Školního vzdělávacího
programu „Tvořivá škola“.
Žákům od 1. ročníku nabízíme:
-výuku angličtiny od 1. ročníku
-výuka informatiky od 2. ročníku
-práci v moderně zařízených třídách s interaktivní tabulí
-důraz na IT výuku a robotiku
-činnostní vyučování se zaměřením na projektové metody
- škola je součástí sítě Tvořivých škol
-individuální přístup ke každému dítěti
-zázemí školy rodinného typu
-domácí stravu s důrazem na racionální výživu (vaříme i diety)
-„Školní mléko“ a „Ovoce do škol“
-krásnou zahradu s herními prvky v klidném prostředí
-zkušené pedagogy
-pomoc výchovného poradce při problémech
-mnoho mimoškolních aktivit, kroužky a kluby
-osobní asistenty pro děti s handicapem
-každoroční adaptační zářijové pobyty pro naše žáky na zajímavých místech
Čech a Moravy
-v současné době probíhá příprava projektu v rámci Erasmu+ (výměnný
pobyt – Španělsko
nebo Tenerife)
Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová
ředitelka školy
www.skolanovyoldrichov.estranky.cz
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007756786560
tel: 487767515, 736 753 752
e – mail: zsmsno@seznam.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ V OBCI
Datum
14.-17.4.2022

Název akce
VELIKONOČNÍ STEZKA

8.4.2022

Zájezd na TRŽNICI ZAHRADY
ČECH
PRO MALÝ ZÁJEM ZRUŠENO
Společenský ples Unie rodičů

9.4.2022

ČZS Nový Oldřichov
Unie rodičů a přátel
školy
Obec Nový Oldřichov

HANKY PANKY
Travesti show
Běh Novým Oldřichovem

Centrum pro
vzdělávání a kulturu

1.5.2022

5.6.2022

Obec Nový Oldřichov

Pálení Čarodějnic
Stavění májky
1. MÁJ

30.4.2022

6.5.2022

Pořadatel

Obec Nový Oldřichov

Centrum pro
vzdělávání a kulturu

DROBEK Z KNIHOVNY
ŠKOLNÍ KREJCAROVÝ SPOLEK měl v Mistrovicích zvláštní podpůrné poslání.
Byla to prostá a vroucí dobročinnost. Peníze, shromažďované po krejcarech,
podporovaly stravování, ošacení a vánoční dárky pro děti.
Až do první světové války doznívala v obci tradice křesťanských spolků. Vyrůstaly z aktivity,
která byla rozvinuta při stavbě kostela v polovině 18. století. Příkladem je ŽENSKÝ POHŘEBNÍ
SPOLEK KŘESŤANSKÉ LÁSKY.
Z naší krásné knihy KDYSI MISTROVICE, DNES NOVÝ OLDŘICHOV
pro Vás vybrala knihovnice Irena Pokorná

OHLAŠUJI MIMOŘÁDNÉ OTEVŘENÍ KNIHOVNY ve čtvrtek 7.4.2022
Mezi 16. a 17. hodinou si ukážeme pletení pomlázky.
Proutky si doneste 

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

V měsíci DUBNU významná jubilea slaví:
Wildmannová Jiřina
Zikmund Lubomír
Novotná Josefa

70 let
75 let
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 – úřednice:
730 145 208

www stránky: www.obecnovyoldrichov.cz

e-mail: uradoldrichov@seznam.cz
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