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Vážení občané,
vždycky jsem byla daleká detailních rozborů, pouček a prosazování svých osobních postojů.
Zastávala jsem názor, že jsem byla zvolena do funkce těmi voliči, kteří byli mými příznivci,
věřili mi a svým volebním hlasem mi dali i v pátých volbách nejvyšší počet hlasů. Zároveň
jsem si vědoma, že jsem pracovala, pracuji a do konce svého mandátu budu pracovat pro
celou obec. Bez ohledu na mé sympatizanty či oponenty. Tak si prostě funkce starosty stojí. Za
těch téměř dvacet let jsem se ve veřejném prostoru vyjadřovala vždy velmi „jemně“ a
s rozvahou. Protože prostě zastupuji celou obec, a ne jen ty, kteří se mnou sdílí mé názory.
Tentokrát se ovšem vyjádřím bez ohledu na tu „jemnost“, která se vytratila se začátkem války
na Ukrajině. V demokratickém a svobodném státě má každý z nás zákonné právo mít svůj
názor a právo na svobodu slova. Ale ani svoboda slova není bezbřehá. Je více než na místě si
nastudovat, co tato slova znamenají. Mnozí si je totiž zaměňují s demagogickými představami,
že když je demokracie a svoboda slova, mohou tedy všechno. Mohou schvalovat a
ospravedlňovat genocidu, nenávist, agresi, nepřiměřené útoky, urážky všeho druhu, obvinění
z nepotvrzených činů a mohu veřejně šířit všechno, co se jim na základě jejich choré mysli
zrovna zamane. I ústavně zaručená svoboda slova má svoje limity. Dne 23. února začala
krvavá válka na Ukrajině. 23. únor přepsal dějiny a už nikdy to nebude jako před tímto datem.
Změní se naše životy, životní úroveň, vytvoří se propast mezi mírou pomoci, protože každý
bude mít na věc jiný pohled. Jisté je, že budeme žít v zemi, která bude velmi silně integrovat
ukrajinské obyvatelstvo, které k nám z války na Ukrajině utíká a zůstane tady. Jak dlouho
nikdo neví. Někdo bude mít snahu jim pomoci, někdo se bude od pomoci distancovat a hájit si
své pohodlí. Někdo je bude přehlížet ba dokonce si někdo i myslet, že si tito lidé (nyní
především matky a děti) mohou za válku na Ukrajině sami. Tito obyčejní lidé přece za nic
nemohou. Jsou trestáni za to, že si ve volbách zvolili vedení země, které se Putinovi nelíbí
a považuje ho za fašistické.
Nikdo z nás není tak vybaven historickými událostmi, spojitostmi, vlastní zkušeností, aby mohl
pronášet moudra, jak to tenkrát všechno na Ukrajině bylo. Ať už hovoříme o tom, že Ukrajina
je 30 let samostatný suverénní svobodný stát, ať se zamýšlíme nad tím, proč a z jakého
důvodu vznikl na Ukrajině konflikt v roce 2014 a tamní ruské obyvatelstvo vnímalo, že je
Ukrajinou utlačováno a válčilo se. Každý z nás čerpáme informace podle nám blízkých
dostupných zdrojů a médií. Velmi těžko se vyznáme, co je a není dezinformace. Občas
přemýšlíme, je to pravda nebo lež? Pokud jsme alespoň minimálně inteligenčně vybaveni,
dokážeme to ovšem rozlišit. Prezident Ukrajiny Zelenskyj je právník, je Žid, jeho rodiče
strávili mnoho let v koncentračních táborech. Tak si jako rozumově smýšlející člověk řeknu,
že to asi nebude nacista a fašista, který lidem na Ukrajině ubližuje a Putin jim svým
rozhodnutím zaútočit musí pomoci. Nikdo Putina o v pád na Ukrajinu nežádal, žádalo ho jen
jeho ego. Toto je můj názor, má úvaha. Každý z vás můžete mít názor a úvahu jinou.
Souhlasím. To je vaše demokratické právo projevu. Pro mne je to, co se děje na Ukrajině
vojenská agrese, a vydobytí si moci silou v 21. století, naprosto nepřijatelné. Stejně jako
všechny válečné konflikty, které jsem vnímala v letech minulých.
Putin krvavě zaútočil na Ukrajinu, zároveň však vyvolal „válku“ i u sebe, ve své zemi.
Porušuje veškeré mezinárodní konvence, útočí těmi nejšílenějšími zbraněmi na civilní
obyvatelstvo, kdy se i on sám zavázal, že tyto zbraně nebudou nikdy použity. Ruští vojáci se
stali Putinovým štítem této šílené agrese. V převážné většině nevěděli, že jdou do boje, válčit a

zabíjet. Když vidím ty mladé ruské hochy, kteří neměli ani tušení, co jim jejich vůdce
přichystal, když vidím jejich rodiče, jak s hrůzou sledují, že se jim jejich synové třeba už nikdy
nevrátí, protože jsou ve válce, je to až nepředstavitelné. Tito hošíci zcela jistě nevěděli, pro co
a kam jsou nasazeni. Putinovi nejde o nikoho jiného než o sebe a moc. Postavil slovo strach
na tak vysokou míru obav, že jsme si to nedokázali ani ve snu představit. Skloňujeme ho dnes
a denně, a vzájemně se sebe ptáme, zda se máme bát. Děti se ve škole ptají, co je to válka a co
se to vlastně děje.
Děkuji Vám, paní ředitelko, paní učitelky za to, že se jim vše snažíte trpělivě vysvětlovat tak,
aby se v dětských duších nezvyšovala panika a trauma. Děkuji i vám všem, kteří doma s dětmi
na toto téma hovoříte a dáváte si pozor, abyste příliš moc před nimi se všemi emocemi téma
války neprobírali.
V posledních dnech, které se čím dál více blíží k jaru, se častěji budíme za svitu slunce. Je to
hrozně příjemné, povzbuzující .. Bohužel si to nedokážu vychutnávat, protože každé ráno
myslím na to, že se obyvatelé na Ukrajině dnes a denně probouzí ve sklepě, v krytu, ve vlhkých
prostorách i s jejich milovanými blízkými, s dětmi. Nevinní lidé, kteří netuší, co bude
za hodinu, za dvě, zítra. Putinovy rakety se neštítí naveliko kosit civilisty, nemocnice,
sirotčince, infastrukturu, protože dle vyjádření Putina chrání Ukrajinu před nacisty. Tomu
přece nemůže nikdo věřit. To ohromné utrpení a bezmoc si nikdo z nás v bezpečí svého
domova nedokáže představit. V první vlně k nám chodili uprchlíci, kteří tady mají známé,
příbuzné, v druhé ti, co jen utekli do bezpečí bez ohledu na to, že tady nikoho neznají a teď
jsou přiváženi sirotci…
To, co se děje na sociálních sítích je něco, co je pro mne naprosto neakceptovatelné, šokující,
kdy si říkáte, že to snad ani není možné, co čtete. Ta ohromná nenávist, krutost, výkřiky
k něčemu, co nikdo z nás nezažil, skandování pro činy Putina a jeho oslavování. Ale co je pro
mne naprosto bytostně nepřijatelné – vyjádření na veřejné sít, že by to měl Putin na Ukrajině
vyčistit, obdivují Putina za trpělivost s tou ukrajinskou fašistickou chátrou. Projev lidské
zrůdnosti nemá meze. Sedím si doma v teple za PC, obklopen svou rodinou, pohodou, dobrým
jídlem a pitím a klidně se odvážím veřejně pronést tak šílený verdikt směrem k těm, kteří
umírají v hrůze války. Tomuto říkáte demokracie a svoboda slova? Tomu já říkám lidský
odpad bez emoce a jakéhokoliv soucitu s těmi, kteří právě za svou demokracii a svobodu
bojují. A ano, mějme strach, protože kdyby se někdo takto smýšlející nedej Bože někdy dostal
k jakékoliv moci, tak to kolem sebe vyčistí.
Zastupitelstvo obce samozřejmě rozhodlo o pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Ve spolupráci se
CVaKem uvolňujeme kapacity, organizačně řešíme stravování, prostory, lékařské
zabezpečení, vyřizování všeho potřebného z hlediska legislativy. S hasiči se připravujeme na
jejich případný transport k nám, volná lehátková lůžka, lůžkoviny.
Vážení občané, mějme všichni hodně sil, pochopení a mysleme na to,
aby válka na Ukrajině co nejdříve skončila.
Marcela Novotná – starostka obce

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.

OLYMPIÁDA V PEKINGU
Ve dnech 4.2. – 20.2. se v čínském Pekingu konaly 24. Zimní olympijské hry. Naší
republice přivezla zlato Ester Ledecká, která zvítězila na snowboardu v paralelním
obřím slalomu, stříbro pak vybojovala rychlobruslařka Martina Sáblíková
na pětikilometrové trati. Krásné čtvrté místo obsadila i Markéta Davidová v biatlonu.
Děkujeme ženy za krásná umístění.

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.
Děkujeme.

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
8. března se slaví Mezinárodní den žen. MDŽ je mezinárodně uznávaný svátek k výročí stávky
newyorských švadlen v roce 1908.

Tak všechno jen to nejlepší milé ženy 💐🌷

NE (TŘÍDĚNÝ) ODPAD
Není to poprvé a není to ani tak dlouho, co jsme upozorňovali na odpady,
které nepatří do kontejnerů na tříděný odpad. A je to tu zas ..
Není to bohužel výjimečná situace, pan Dvořák opakovaně každé pondělí sváží
nepořádek, který do kontejnerů nepatří a třídí obsah kontejnerů, za ty, kteří nejsou schopni
správně třídit. Jestli je to jen pohodlnost nebo už naschvál, těžko soudit. Dodržovat instrukce
ohledně tříděného odpadu je očividně pro občany a chataře stále nepřekonatelný problém.
Je to jako boj s větrnými mlýny ..
Stále také nacházíme v kontejnerech pytle na tříděný odpad, i na to to jsme několikrát
upozorňovali. Pytle na tříděný odpad slouží POUZE pro účely odvozu tříděného odpadu
od vašich nemovitostí a nemají v kontejnerech na tříděný odpad co dělat. Obci vzniká dvojí

náklad a to jak za cenu pytle, ke kterému se váže úhrada svozu, tak úhrada svozu kontejneru.
Vznáší se dotazy, jestli by se neměla sběrná místa rozšířit. Místa se rozšířila a jejich kapacita
je dostačující, ale to jen v případě, že lidé začnou třídit nejen správné suroviny, ale také je
dostatečně „zpracují“ a to například sešlapáním pet-lahví a krabic. Přikládáme jen několik
fotografií z mnoha, bohužel kdybychom měli vždy vše fotit a vkládat do novin, museli bychom
rozšířit vydání zpravodaje o speciální číslo o tom - jak netřídit.

DOTISK KNIHY
Zastupitelstvo obce schválilo na svém veřejném zasedání dotisk knihy KDYSI
MISTROVICE, DNES NOVÝ OLDŘICHOV, v počtu 500 kusů. Nyní se bude
realizovat drobná korekce, opravy některých menších nepřesností a poté
bude kniha dotištěna. Předpokládaná cena knihy: 300,- Kč. Počítáme, že kniha
bude k dispozici do tří měsíců.

ZÁSAHY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Zásahy našich dobrovolných hasičů jsou v posledních měsících velmi časté. Jedná se zejména
o odstranění stromů, které spadnou v důsledku silných větrů. Výjimkou ale nebyl ani zásah
v lese, kde si někdo naskládal větve v prostoru a zapálil je. Šlo o úmyslný požár, začala
od větví hořet kůra stromů, ty byly do výšky cca 3 m ohořelé.

Děkujeme našim hasičům

DEN UČITELŮ
28. března se slaví Den učitelů, výročí narození Jana Amose Komenského.
Tento den byl vyhlášen k poctě učitelů. Termín, ve kterém se tento den slaví, se
v různých zemích liší. V naší zemi ho slavíme 28. března od doby, kdy byl
vyhlášen vládou v roce 1955 jako morální ocenění práce pedagogů.
Všechno nejlepší milí pedagogové a hodně sil do další práce, která
v posledních letech nebyla vůbec jednoduchá.

ODPADY - TABULKY SVOZŮ
Jednotlivé měsíční tabulky svozů komunálních odpadů budeme postupně
zveřejňovat na našich webových stránkách v sekci – ŽIVOT V OBCI –
ODPADY, tak jak nám budou firmou AVE dodávány. Naleznete zde již svozovou
tabulku za měsíc LEDEN. Můžete si tak zkontrolovat svozy, v případě
nesrovnalostí nás prosím obratem kontaktujte.

https://www.obecnovyoldrichov.cz/zivot-v-obci/odpady/

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Dne 24.2. se ve CVaKu konala recitační soutěž ZŠ a MŠ Nový Oldřichov. Měla jsem tu čest,
zasednout v porotě. Soutěž byla rozdělena do třech kategorií. 1. třída, 2. a 3. třída, 4. a 5.
třída. Všichni žáci, kteří splnili úkol a báseň se naučili, byli velmi šikovní. Zajímavé byly i
básně, které si vybrali a připravili. Dlouhé texty zasloužily obdiv. Do okresní soutěže, která se
bude konat v Prysku, postupují první dvě místa. Tak se budeme těšit, jak nás tam budou naši
žáci reprezentovat.
Výsledky soutěže:
1. třída
1. místo – Amálie Kacafírková
2. místo – Václav Kotyza
3. místo – Aneta Kacafírková

2. a 3. třída
1. místo – Natálie Mocová
2. místo – Jakub Krejčí
3. místo – Zuzana Mrňáková

4. a 5. třída
1. místo – Marie Králová
2. místo – Petr Balog
3. místo – David Mrňák

POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST MAJITELŮ PSŮ
Opakovaně řešíme stížnosti na volně pobíhající psy a neuklizené psí exkrementy.
Spousta pejskařů se asi shodne na větě „komu kdy neutekl pes“…
Je pochopitelné, že tato situace může nastat a není hned důvodem k tomu se
nad někým pohoršovat, s těmito „úniky“ se však setkáváme velice ojediněle.
Pak máme ale v obci psy, kteří utíkají opakovaně a co hůř, páchají škody
na majetku jiných občanů nebo to zkrátka nejsou psí povahy, které vás obejdou
jen tak bez povšimnutí, kdy majitelé toto vědí a jsou opakovaně upozorňováni.
Je velice důležité si uvědomit, že za svého psa nesete odpovědnost. Ať máte
retrívra, jorkšíra nebo vlčáka, je povinnost každého majitele si svého psa
zabezpečit tak, aby opakovaně neutíkal a předešlo se případnému neštěstí, ať už v případě
napadení psa nebo člověka. Je minimálně vhodné také myslet na to, že i když vlastníte rasu
a povahu psa zcela nekonfliktní, jsou mezi námi lidé, kteří mají třeba špatnou zkušenost se psy
a mají z nich strach. Myslete na to vždy, když venčíte svého psa na volno a jde proti vám ať už
jen osoba procházející nebo jiný majitel venčící svého psa. Pokud jste zvyklí venčit psa na
volno, alespoň v tento moment si ho přivolejte k sobě, případně připněte na vodítko. Stejně
tak, když váš pes vykoná potřebu, je vaše povinnost nenechat tam po něm nepořádek.
Nebuďme k sobě bezohlední.
Psi jsou skvělými kamarády i společníky, nedělejme si proto mezi sebou kvůli své
bezohlednosti a sobeckosti zlou krev, které je kolem nás poslední dobou víc než dost.
Povinnosti majitelů psů:
 Majitel psa staršího tří měsíců je povinen v obci příslušné podle místa trvalého
pobytu přihlásit psa a zaplatit „poplatek ze psů“. Obce stanoví konkrétní výši
poplatku obecně závaznou vyhláškou, ta činí až 1500 korun za jednoho psa
za kalendářní rok. Nezaplatíte-li poplatek včas nebo ve správné výši, může ho obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek.
 Pravidla pro pohyb a prostory pro venčení a pobíhání psů mohou obce vymezit obecně
závaznými vyhláškami. Volné pobíhání psů může být sankcionováno i podle zákona
o pozemních komunikacích, podle kterého je vlastník nebo držitel domácího zvířete
povinen zabránit jejich pobíhání po pozemní komunikaci. Za porušení této povinnosti
může majitel dostat pokutu od 1500 do 2500 korun, policista na místě může uložit
pokutu až 2000 korun.
 V lese je bezpečnější mít svého psa na vodítku. Pokud venčíte psa ve volné přírodě,
může se stát, že se pohybujete v honitbě, tedy na souvislých honebních pozemcích, na
kterých lze provádět právo myslivosti. Dávejte si pozor, protože myslivecká stráž je
oprávněna usmrtit v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého majitele pronásledují
zvěř ve vzdálenosti větší než 200 metrů od nejbližší obydlené nemovitosti nebo jejího
plotu. Za porušení zákazu volného pobíhání psů v honitbě navíc hrozí pokuta až do
výše 30 000 korun. Myslivec ovšem nesmí usmrtit psy ovčáckých a loveckých plemen,
dále psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební.
 S venčením souvisí i povinnost úklidu exkrementů na veřejném prostranství. Pokud
majitel po svém psovi neuklidí exkrementy, hrozí mu podle přestupkového zákona
pokuta za znečištění veřejného prostranství či veřejně přístupného objektu až do výše
20 000 korun.
 Veterinární zákon ukládá chovatelům psů povinnosti týkající se sledování zdravotního
stavu, zajištění vhodných podmínek chovu a označení pro identifikaci zvířete.
Chovatelé jsou dále povinni v případě potřeby čtyřnohým přátelům poskytnout první
pomoc a požádat o veterinární odbornou péči. Zároveň musí plnit povinnosti ke
zdolávání nákaz nebo jiných onemocnění zvířat.

 Očkování psů proti vzteklině je také vyžadováno veterinárním zákonem. Psi ve stáří od
tří do šesti měsíců musí být očkováni proti vzteklině a následně během celého života
absolvovat pravidelně přeočkování. O tom musí chovatelé uchovávat doklad a na
požádání předložit očkovací průkaz ke kontrole veterinárnímu lékaři.
 Novela veterinárního zákona stanovuje, že očkování psa proti vzteklině bude platné
pouze v případě, že pes bude označený mikročipem, případně čitelným tetováním,
pokud bylo provedeno před 3. červencem 2011. Přestupky podle veterinárního zákona
projednává krajská veterinární správa a za nesplnění této povinnosti může být majiteli
psa uložena pokuta až do výše 20 000 korun.
Je krajně nezodpovědné pořídit si psa a myslet si, že pořízením psa mi nevzniká
žádná povinnost. Povinností každému majiteli vznikne hned několik. Proto buďme
zodpovědnými a ohleduplnými majiteli nejen vůči svému psovi, ale také vůči lidem
ve vašem okolí.

CENTRUM PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU
Do výběrového řízení na pozici vedoucí Centra pro vzdělávání a kulturu byly obecnímu úřadu
doručeny čtyři přihlášky. Všechny přihlášky podaly ženy. Zastupitelstvo obce doporučilo
zvolit na pozici vedoucí paní Lenku Jiráňovou z Doks. V jejím osobnostním profilu uvedla,
že je manažerkou a trenérkou taneční školy, a to od roku 2005. Má praxi s vedením týmu
za vytyčeným cílem, má zkušenost s pořádáním kulturních a sportovních akcí – táborů, plesů,
propagací, účetnictvím. Má také více než desetiletou praxi v obchodní službě, brigádnickou
praxi s obsluhou baru, výčepem piva a objednáváním zásob.

REZIGNACE ZASTUPITELE
Zastupitel Štěpán Šíma ke dni 7.2. rezignoval na funkci zastupitele. Na základě zákona
č. 491/2001 Sb., § 55 odst. 2, písm. b) nemůže funkci zastupitele vykonávat ten, kdo nemá
trvalé bydliště v obci. Štěpán Šíma se přestěhoval do České Lípy. Pan zastupitel byl
místopředsedou povodňové komise a byl pověřen úkoly na úseku kácení stromů a životního
prostředí. Na tuto pozici byl zvolen Pavel Sedláček. Děkujeme Štěpánovi za činnosti, které
ve své funkci pro obec vykonával, a přejeme mu hodně štěstí v jeho novém bydlišti.

ÚZEMNÍ PLÁN
Obec obdržela stanovisko pořizovatele k návrhu na pořízení územního plánu obce.
Pořizovatel je dle zákona o územním plánování Městský úřad Česká Lípa, úřad územního
plánování. Návrh se na základě žádostí skládá z několika dílčích záměrů. V souladu s ust. §
46 odst. 3 stavebního zákona pořizovatel návrh posoudil a předložil spolu se svým
stanoviskem zastupitelstvu obce. Dále uvedl, že všechny předložené záměry směřují
k vymezení nových zastavitelných ploch, mnohdy v nezastavěném území. Uvedl, že v území
existují limity, které navrhované záměry mohou omezit či zcela znemožnit. V některých
případech se jedná o navrhování nových zastavitelných ploch na půdách zemědělského
půdního fondu.
Všechny návrhy, které byly žadateli předloženy a ke kterým se úřad
územního plánování svým stanoviskem vyjádřil, budou žadatelům
zaslány k jejich vyjádření.

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Ve středu 23.3. 2022 bude obecní úřad z technických důvodů uzavřen.

Školní novinky
Naše škola zveřejňuje od září na své facebookové stránce, vždy 2x měsíčně, krátké zprávičky z naší
činnosti: na Facebooku nás najdete jako Škola Nový Oldřichov. Pro ty, kdo si na sociální sítě nepotrpí,
dáváme naše příspěvky za leden a první půlku února i do našeho zpravodaje.
První půlka ledna 2022: překonáváme nemoci, zatím ale
fungujeme tak jak máme. První týden po návratu do školy
a školky jsme věnovali Třem králům. A také napadl sníh, takže se
bobovalo ve školce, v družině, na tělocviku i na kroužcích.
Badatelé natáčeli na mobil malá zvířátka, která vyplašili
u školního plotu. V keramice tvoří stále krásné věci. Předškoláci
se pečlivě připravují na zápis do školy. Naučili jsme se světové
strany v prvouce. A velké děti se věnovaly linorytu, prsty zbyly
všechny a výsledky jsou krásné. A teď nás čeká pololetí, výsledky
budou určitě skvělé.
Druhá půlka ledna 2022: občas sníh, takže zimní radovánky,
školka nám nádherně obarvila při pokusech sníh na školní
zahradě. Školka i škola se hodně věnovaly tématu zdraví, zdravé
stravy a také první pomoci. Školka si připomněla olympiádu
a také začaly naše školkové děti navštěvovat tělocvičnu.
Nádherné věci vytváří v keramických kroužcích. O tom, co dělal
badatelský kroužek se sirkami se snad ani šířit nebudu . Školáci
si vyzkoušeli frotáž, což je výtvarná technika. Prvňáci už umí spoustu písmenek. V družině si udělali
v rámci masopustu klauny, někteří byli pěkně děsiví. No a samozřejmě bylo vysvědčení. Prvňáčci
dostali své první. Gratulujeme, bylo moc
krásné. A to platí pro všechny školáky. Škoda,
že je nás ve škole čím dál méně, covid i jiné
nemoci nám tady úřadují ve velkém. Tak se
těšíme, že v únoru budou snad krásné, mrazivé
a slunečné dny, kdy mráz spálí všechny viry
a my si zas budeme moci užívat školu.

První polovina února 2022: když byl sníh, tak jsme si ho moc užívali.
Ve školce se věnovali jeden týden pravěku, druhý povoláním, skvělá práce.
Ve škole jsme v projektu Stopy ve sněhu pozorovali stopy zvěře v okolí
školy, vyrobili ze sádla a semínek krmící koule pro ptactvo na školní
zahradu, některé jsme vložili do krmítek, která jsme vyrobili v keramickém
kroužku. Stále udržujeme činnostní ráz našeho učení, např. lidské tělo
na živém modelu, a krásný lapbook. V družině se družíme, vyrábíme
a sportujeme. Pohoda. A pak k nám vtrhl covid, tak nečekaně (řečeno ústy
klasika), jak podzim do Krušnohoří a bylo to. Po ředitelském volnu se
sice vrátily ve středu děti do školky, ale zas nebyl nikdo do kuchyně, tak
paní učitelky připravily hranolky na plech a rybí prsty a byl to úspěch. Takže doufám, že si školáci
tento týden užijí prázdniny a v pondělí se potkáme zdraví a v plné síle.

INFORMACE Z LESNÍ SPRÁVY ČESKÁ LÍPA
Stav k 31.01.2022
KONTAKTY NA LS
Lesní správa Česká Lípa, Pod Holým vrchem 3247, Česká Lípa, 470 01
Lesní správce: Ing. Miroslav Švihlík, miroslav.svihlik@lesycr.cz, 725 980 517

ZALESNĚNÍ NA CELÉM OBLASTNÍM ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY 2021

KULTURNÍ KALENDÁŘ V OBCI
Datum
26.3.2022

Název akce
Maškarní bál pro děti

DUBEN

VELIKONOČNÍ STEZKA

8.4.2022

Zájezd na TRŽNICI ZAHRADY
ČECH
Společenský ples Unie rodičů

9.4.2022

Obec Nový Oldřichov

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

Unie rodičů a přátel
školy

Pálení Čarodějnic
Stavění májky
1. MÁJ

30.4.2022

6.5.2022

Pořadatel

Obec Nový Oldřichov

Centrum pro
vzdělávání a kulturu

DROBEK Z KNIHOVNY
TURNERSKÝ SPOLEK se nazýval Německý spolek tělovýchovy. Jednalo se o hnutí vnímající
tělesnou výchovu jako prostředek k posílení vůle, a odhodlání být dobrým a prospěšným
příslušníkem svého národa. Vycházelo z učení a zásad Friedricha Ludwiga Jahna
a na tomto učení stavěl také Miroslav Tyrš, zakladatel SOKOLA. V Mistrovicích i
Oldřichově měl tento spolek dlouhou tradici, založen byl roku 1869. V naší knize si
můžete prohlédnout medaili vydanou k vysvěcení vlajky mistrovických turnerů v roce
1886 a jednu z pohlednic, které spolek vydával. Před první světovou válkou vznikl
Dělnický tělovýchovný a vzdělávací spolek, který byl organizátorem prakticky všeho
kulturního života té doby.
Z naší krásné knihy KDYSI MISTROVICE, DNES NOVÝ OLDŘICHOV
pro Vás vybrala - knihovnice Irena Pokorná

OHLAŠUJI MIMOŘÁDNÉ OTEVŘENÍ KNIHOVNY ve čtvrtek 17.3. 2022
Mezi 16. a 17. hodinou tu bude trochu čtení a trochu hravých úkolů pro malé i
větší lidičky.

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 nemají ještě čip, a nemáme o tomto žádnou informaci, budou
dočipovány dle toho, jak nám budou tyto skutečnosti hlášeny.

POPLATKY ZA ZPRAVODAJ A PSY PRO ROK 2022 JSOU
SPLATNÉ DO 31.3.

PODĚKOVÁNÍ
„Srdečně děkuji Sboru pro občanské záležitosti a obecnímu
úřadu za dárek, milé blahopřání a krásnou kytičku. Moc mě to
potěšilo“
Peterková Václava

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Bezpečný pohyb v okolí budov v případě možného pádu sněhu a rampouchů
ze střech

Sněžení a mráz znamenají pro majitele a správce budov starost navíc, pokud jsou sněhové
srážky intenzivní, na střechách domů se nahromadí za krátkou dobu velké množství sněhu,
který se může sesunout jako lavina. Za včasné očištění střech a fasád od sněhu, ledových
ploten a rampouchů odpovídá vlastník konkrétního domu. Tuto povinnost může přenést
na správce nebo domovníka (popřípadě nájemce), nejlépe příslušným ustanovením
v písemné smlouvě. Odpovědná osoba musí přijmout taková preventivní opatření, aby
k nebezpečným pádům sněhu a ledu z budov, které je spojeno s ohrožením materiálních
hodnot a zdraví lidí nedocházelo. Není-li možné okamžitě zajistit preventivní odstranění
nebezpečného stavu, měl by být ohrožený úsek pod problematickým místem označen
a preventivně zahrazen.
A na co byste si měli dávat pozor Vy, v zimním období při pohybu v okolí budov, na jejichž
střechách a konstrukcích se nachází sníh, či led?








sledujte předpověď počasí, nebezpečí pádu sněhu či ledu hrozí zejména
po intenzivních srážkách a v případě teplotních výkyvů
při chůzi kontrolujte očima střechy a jejich spád, všímejte si sněhových převisů
a visích rampouchů, vyvarujte se chůze pod nimi
všímejte si i slyšitelných jevů předcházejících pádu sněhu či ledu (nezvyklý praskot
nebo lupání)
vyhněte se průchodu označenými a preventivně zahrazenými úseky (při vstupu
na pozemní komunikaci buďte opatrní)
neparkujte dopravní prostředky v místech, kam může sníh či led ze střechy
dopadnout
v případě vzniku újmy na vašem zdraví či majetku se snažte zajistit svědky a pořídit
fotodokumentaci
jste-li svědkem události, vždy myslete na svoji bezpečnost, je-li to možné,
poskytněte první pomoc a dle potřeby zavolejte některé z čísel tísňového volání.

150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
156 Městská policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
Nezapomeňte! Štěstí přeje připraveným!
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

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

MŮŽEME VÁM POMOCI
Občanská poradna, služba Rodiny v centru, nabízí pomoc všem lidem od sedmi let věku,
žijícím na Novoborsku. Poskytuje ambulantní poradenskou činnost v nejrůznějších
krizových situacích: vztahových, dluhových, finančních, sociálních, zaměstnaneckých.
Poradnu najdete v Domě rodiny od pondělí do pátku, kromě středy, kdy poskytuje stejnou
službu v okolních městech.
Ať potřebujete pomoci podat žádost o sociální dávky, žádost o byt či konzultovat nájemní
smlouvu, nebo jste se zapletli do dluhů a nevíte, jak situaci řešit, přijďte se poradit do Domu
rodiny v Křižíkově ulici. Uvítali byste pomoc s vyplněním dotazníku na Pracovním úřadu a
sestavením životopisu? Nebo zkontrolovat pracovní smlouvu, jestli v ní není nějaký nečekaný
háček? I tyto případy řeší Občanská poradna. Naše nové poradkyně, které se vám budou
věnovat, zaručují mlčenlivost v případě citlivých a důvěrných informací. Vyslechnou vás,
pomohou a nabídnou řešení. Nikoho nesoudí, se všemi jednají s respektem. Všechny služby
jsou bezplatné. Domluvte si schůzku na čísle 778 002 154 nebo 778 002 154. Poradna je
otevřena v pondělí od 8:00 do 16:00, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 15:00 a v pátek od 8:00
do 14:00.
Neodkládejte své problémy. Samy se nevyřeší. Ale my vám pomůžeme!
Jitka Stowasserová, Rodina v centru

SPOLEČENSKÝ PLES UNIE RODIČŮ
Unie rodičů a přátel školy se po nucené dvouleté pauze opět hlásí s dávkou společenské
zábavy, která je v této době pro naši duši téměř nutná. V sobotu 9.4. 2022 od 20.00 se
ve CVaKu uskuteční společenský ples. Hrát nám k tanci a poslechu bude jako již tradičně
skupina Garance.
Kdo si střežil celé dva roky již zakoupené lístky z roku 2020, bude mít možnost si tyto lístky
vyměnit za lístky nové. Výměna bude možná po předchozí telefonické domluvě s Pavlínou
Burdovou (tel. 737 190 056) v termínu od 7.3. - 18.3. 2022.

Prodej lístků proběhne od 21.3. - 25.3.2022 také po telefonické dohodě s
paní Burdovou.
Cena lístku 120,-.

Těšíme se na Vás
Unie rodičů

MAŠKARNÍ BÁL
Unie rodičů a přátel školy dne 26.3. 2022 od 15.00 ve CVaKu pořádá dětský maškarní bál.
Tímto zveme holky i kluky na zábavné odpoledne plné tance a soutěží o hodnotné ceny.
Samozřejmě nebude chybět vyhodnocení nejhezčích masek, takže si dejte záležet. :-)
Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na Vás
Unie rodičů

V měsíci BŘEZNU významná jubilea slaví:
Jonášová Ludmila
Vozáb Jiří

70 let
83 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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