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Usnesení z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 13. září 2021
přítomno: 6 členů ZO
omluveni: Pícha Tomáš
neomluveni: Nešlehová Lenka
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Adéla Kindermannová
ověřovatelé zápisu: Riantová Hana, Mgr. et Mgr. Burdová Pavlína

Průběh jednání:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

8 občanů

hlasování - pro:proti:zdržel se

ZO schvaluje program.
Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
ZO souhlasí se zrušením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci hasičského
muzea“. Výběrové řízení bylo zrušeno za použití ust. §127 odst. 2, písm. d)
zákona. Zároveň bude vyhlášeno nové výběrové řízení, zadávací podmínky
budou blíže specifikovány.
ZO souhlasí s převodem kostela Povýšení sv. Kříže do majetku obce dle
předložených podmínek Biskupství litoměřického, právního odboru.
Zároveň ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti
Volfartice pro dokončení instalace hodin na kostele Povýšení sv. Kříže
v Novém Oldřichově dle předložené nabídky, a to ve výši 99 873,- Kč.
ZO souhlasí s prodejem částí pozemků p.č. 72 a 78/3 v k.ú. Mistrovice
u Nového Oldřichova žadateli panu M. M., bytem Mistrovice č.ev. 79, Nový
Oldřichov. Cena 350,- Kč/m2. Žadatel zajistí sepsání kupní smlouvy na vlastní
náklady.
ZO zamítá žádost o odkup pronajatých pozemků do 24.12.2021 za podmínek
starých cen a požadavků.
ZO souhlasí s účastí na projektu Prevence vzniku Biologicky rozložitelného
komunálního odpadu na Novoborsku. Žadatelem o dotaci je Svazek obcí
Novoborska, termín realizace 2021/2022. Předpokládaná vlastní spoluúčast
obce na projektu je 167. 661,- Kč. Případné navýšení či snížení částky bude
dáno podmínkami při realizaci projektu.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření obce č. 3/2021, kdy se příjmy navyšují
o částku 745 868,89 Kč a výdaje se navyšují o částku 1 816 355,69 Kč.
ZO schvaluje žádost v rámci vyhlášeného Programu pro poskytování dotací
čistíren odpadních vod v obci Nový Oldřichov – IV. výzva 1. kolo pro tyto
žadatele: R. a P. R., č.p. 33 Mistrovice u Nového Oldřichova, podpora ve výši
80 000,- Kč.
ZO schvaluje částku 35 351,- Kč vzniklou jako vícenáklady při rekonstrukci
střešního pláště na budově ZŠ a MŠ Nový Oldřichov. Částka bude použita
na doplnění sněhových zachytávačů.
ZO schvaluje předloženou nabídku firmy Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan,
s.r.o., Dobrná na opravu autobusových čekáren.
ZO souhlasí s bezpečnostním prořezem lipové aleje směr Šajba odbornou
firmou Stromy, krajina, zeleň s.r.o. IČ 04791738 dle předložené cenové
nabídky. Cena včetně DPH 27 957,- Kč.
ZO bere na vědomí informace k provozu Centra pro vzdělávání a kulturu.
ZO schvaluje finanční dar ve výši 5 000,- Kč organizaci Fortuna za akci
„Veselý chodník“ na parkovišti u hasičského muzea.
ZO bere na vědomí zpětvzetí tohoto bodu programu ohledně úpravy Směrnice
č. 2/2020 o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Směrnice zůstává
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beze změn.
ZO souhlasí s podáním žádostí o dotaci z programu Ministerstva pro místní 6:0:0
rozvoj, Podpory obnovy a rozvoje venkova na tyto akce:
- Víceúčelové hřiště na školní zahradě
- Oprava komunikace p.č. 45/2 v k.ú. Nový Oldřichov
Diskuse s občany na téma Centrum pro vzdělávání a kulturu
ZO schvaluje usnesení.
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.

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Prázdniny utekly astronomickou rychlostí a než jsme se stačili vzpamatovat, zasedli
do školních lavic naši žáci. Prvního září jsme přivítali šest nových prvňáčků. Pro ně to byl
obzvlášť sváteční den. Z dnes a denního hraní ve školce jim začali školní povinnosti. Přejeme
jim hodně štěstí, úspěchů a taky samozřejmě to, aby do školy chodili rádi a líbilo se jim tam.

VESELÝ CHODNÍK
Nezisková organizace Sdružení Natura nakreslila na asfaltový povrch před hasičským
muzeem „Veselý chodník“. Tato organizace realizuje tuto svou činnost zdarma. Obec jim
přispěla na jejich projekt částkou ve výši 5. 000,- Kč. Děti ho mohou využívat dle své libosti
a to do doby než zapadá sněhem 😊
Prostor před muzeem neslouží k trvalému parkování vozidel. Pokud přijedou do muzea hosté,
je samozřejmé, že se na parkoviště postaví. Po prohlídce zase odjedou. Trvalé parkování
u muzea je umožněno pouze v době, kdy je obec zasypána sněhem. Každý má svou zahradu
a své vozidlo by si měl parkovat tam. Možnost v zimě parkovat na tomto prostoru však
nabízíme k ulehčení vašich starostí. Nyní vás ale prosíme, neparkujte tam. Ať si tam mohou
děti hrát, ať může prostor využívat škola a školka.

JEAN-PAUL BELMONDO
6. září zemřel jeden z nejslavnější francouzských herců minulého století Jean-Paul Belmondo.
Bylo mu 88 let. Velký šéf, Muž z Acapulca, Zvíře, Muž z Ria, Profesionál a další a další
nezapomenutelné role, které ztvárnil, hovoří samy za sebe.
Bébel, takovou měl přezdívku.
Francii opustila velká osobnost
světové kinematografie.

KŮROVEC
Vypadá to, že by se na chvíli v tomto podzimním období kůrovec trochu zastavil. Tu škodu,
kterou v lesích napáchal a jistě ještě napáchá, nesmažeme. Když se jdete do lesa projít,
na houby, vyčistit si hlavu a podíváte se pod nohy, všude jsou hromady spadaného jehličí.
Podíváte se k nebi a vidíte úplně uschlé smrkové stromy. Je to fakt smutný pohled.
V obecním lese došlo ke kácení a těžbě kůrovce. Podařilo se nějakou část lesa vyčistit.
Ještě, že máme les smíšený a mezi tou kalamitou se pyšně tyčí listnaté zdravé stromy.

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

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání, které se konalo v září, schválilo
převod kostela do vlastnictví obce. O důvodech jsme již několikrát informovali,
psali o nich. Obec má zájem kostel opravit, za pomoci dotací, které nemůže
získat, když ho nemá v majetku. Teď budeme čekat na vyjádření kněžství z Litoměřic, zda bude
také s převodem souhlasit. Zároveň zastupitelstvo schválilo další příspěvek na opravu
kostelních hodin. Původně měly být hrazeny ze strany církve. Při detailní prohlídce zdiva věže
z lešení byly zjištěny statické trhliny v nárožích. Vznikly pravděpodobně tlakem původních
táhel. Bylo proto provedeno sešití nároží helikální výztuží. Dále bylo zjištěno uvolnění
pískovcových kvádrů, které tvoří spodní římsu samotné věže. Proto bylo nutné římsu rozebrat,
očistit a znovu vyzdít. Práce nebylo možné předvídat a zahrnout do rozpočtu stavby
a ze statických důvodů bylo jejich provedení nutné. Tyto práce pak byly uhrazeny z části
položky rozpočtu na nové ciferníky. Církev zajistila výrobu dřevěných korpusů a obec

požádala o zakoupení souboru hodin. Hodiny budou instalovány ještě letos do dokončené
fasády věže a tato část kostela bude již funkční a dokončena.
Pár fotek z věže kostela, které pořídil náš odvážný zastupitel 😊

ZÁCHRANA SRNKY
Naši dobrovolní hasiči na zavolání občana zachraňovali srnku, která spadla
do otevřeného výkopu. Je fajn, že jsme všímaví a díky včasnému zásahu se podařilo srnku
vyprostit a zachránit. Srnka spadla do výkopu na pozemku, kde je postavena jen garáž
a připravena jáma na čističku. Jáma nebyla zakrytá. Na odpovědnosti nás všech také je,
abychom tyto otevřené výkopy zajistili. Tahle akce dopadla dobře, na štěstí. Hasičům
děkujeme za pomoc.

KOMPOSTÉRY
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání v září schválilo finanční účast
v projektu kompostérů. Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím svazku
obcí Novoborska. V dubnu 2021 bylo zahájeno zadávací řízení na dodavatele
kompostérů, svazek obdržel jednu nabídku. Cena překročila maximální
předpokládanou hodnotu, proto svazek přistoupil ke zrušení zadávacího řízení bez podpisu
kupní smlouvy. Během měsíce září budou upraveny zadávací podmínky a bude vyhlášeno
opakované výběrové řízení
Na základě nově provedeného průzkumu trhu se Svazek obcí Novoborska rozhodl předmět
zadávacího řízení částečně upravit – namísto kompostérů o objemu 2000 l pořídit
dvojnásobný počet kompostérů s objemem 1000 l. Jejich cena aktuálně nedosahuje ani
polovinu ceny dvoutisíclitrových kompostérů. Pořízení dvojnásobného počtu menších
kompostérů by tedy žadateli mohlo umožnit projekt realizovat a zároveň zachovat jeho
původní finanční rámec. Možnost pořídit větší počet kompostérů o menším objemu tak, aby
byl dodržen celý objem kompostérů dle projektové dokumentace Svazek obcí Novoborska
konzultoval se zástupci Státního fondu životního prostředí, který poskytl svazku dotaci.
Finanční rámec, částky bez DPH
kompostéry ve výši
dotace 85%
vlastní podíl obce
podíl na službách po odečtení dotace na
služby (projektová dokumentace, výběrové
řízení)

1 089 000,- Kč
925 650,- Kč
163 350,- Kč

4 310,625,- Kč

vlastní podíl CELKEM

167 661,- Kč

SLEVA NA SKLÁDKOVNÉM
Vedení společnosti EKO Volfartice poskytlo obci slevu na skládkovném ve výši 50,Kč/t za rok 2021 v důsledku projíždění nákladních automobilů v době prázdnin, kdy byl
zavřený železniční přejezd v České Kamenici, a automobily jezdily přes naši obec. Dále
nám firma EKO Volfartice nabídla skládkování bioodpadu zdarma. Jednáme teď
s firmou AVE, zda nebude problém změnit koncového odběratele bioodpadu. AVE bioodpad
na skládku EKO Volfartice nevozí.

TRAGÉDIE V KORYČANECH
15. září se ve městě Koryčany na Kroměřížsku stala obrovská tragédie. Při výbuchu rodinného domu
zemřeli dva dobrovolní hasiči, další dva se vážně zranili, v nemocnici skončili i majitelé domu.
Nešťastnou událost údajně zavinila rekonstrukce, při které bylo porušeno plynové potrubí. Je to
obrovská tragédie.

DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Zastupitelstvo obce plánuje vyhlásit další výzvu, v pořadí už pátou, v rámci Programu
pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod v obci. Termín
vyhlášení je naplánován na první čtvrtletí roku 2022. Podmínky a výše dotace zůstane stejná.
Zároveň jedná se Severočeskou vodárenskou společností a.s. o částečném příspěvku pro rok
2022. Tak jako to bylo v minulých letech.

STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE
NOVÝ OLDŘICHOV, POPLATKY
Od 1.1.2022 dojde k podstatné změně v odpadovém hospodářství. Téměř celý rok jsme se zabývali
novým zákonem o odpadech, odpadovou vyhláškou, poplatky za odpad, nastavením systému a to v co
nejspravedlivějším režimu vůči našim občanům a majitelům nemovitostí, které v obci vlastní. Nikdy
v této oblasti nelze stanovit systém, který by byl na 100% spravedlivý pro všechny. Novou obecně
závaznou vyhlášku o systému a poplatcích bude zastupitelstvo obce schvalovat na svém příštím
veřejném zasedání. Termín zasedání nyní není znám a jako obvykle bude zákonně zveřejněn.
Pokud budete mít připomínky nebo návrhy ke zlepšení připravovaného systému, sdělte nám je prosím
písemně, telefonicky, ústně nebo pak přímo na veřejném zasedání.
Způsoby sdělení:
-

Poštou na adresu obecního úřadu, Mistrovice 51, 471 13 Nový Oldřichov
Mailem: uradoldrichov@seznam.cz, obecnovyoldrichov@seznam.cz
Telefonicky: 724 181 525, 730 145 208
Ústně v úředních dnech Po a St ( 8h – 11.30h, 12.30h -17h)
Účast na zastupitelstvu obce
Ruší se poplatek na obyvatele a nemovitost. Zavádí se poplatek na litry.
K dispozici budou tyto popelnice: 120l, 240l
Přeplněné, navršené AVE neodveze
Platba za odpad za rok 2022 bude vybírána v roce 2023

Zákon o odpadech určuje plátce a poplatníka:

„Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem
poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které
vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto
společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.“
Další důležité informace:
 od roku 2022 bude svoz TÝDENNÍ
 každý si určí místo na popelnici před svou nemovitostí nebo ji sveze na dané místo tak, jak to
bylo doposud
 pokud bude v den svozu popelnice před nemovitostí a bude zaplněna např. jen její 1/3, bude
odvezena. Tento pokyn budou mít zaměstnanci AVE. Zároveň upozorňujeme na to, že její
vývoz bude účtován: 0,55 Kč x 120l nebo 0,55 Kč x 240l (Tak si dejte pozor na to, abyste
popelnici v případě, když ji nechcete vyvézt, nenechali před nemovitostí)
 do konce roku budou popelnice označeny kódem
 do konce roku vás v daném termínu vyzveme k vystavení popelnice před vaši nemovitost,
abychom ji mohli společně s firmou AVE označit QR kódem
 pokud si budete chtít popelnici vyměnit (např. 120l za 240l, před termínem označování nám
tuto informaci sdělte)
 i v průběhu roku si budete moci změnit objem nádoby
 i v průběhu roku můžete požádat o navýšení počtu popelnic
Jak to bude v praxi:
 firma AVE přijede, načte kód, popelnici vyveze a její vývoz se čtečkou bude přenášet do
softwarového systému, do seznamu. Tento seznam bude mít obec každý měsíc k dispozici.
V případě vašeho zájmu budete moci do seznamu nahlédnout - zda na OÚ nebo bude
zveřejňován na webu obce, se ještě technicky řeší.

 pokud nebude platba včas a v termínu uhrazena, obec bude rozesílat platební výměry, ve
kterých je možné nastavit penále až 3x vyšší než je samotná platba. Nehodláme k tomuto kroku
přistupovat, ale pokud ani po upozornění (zdarma) nebude platba provedena, penále se bude
účtovat.
 v obecně závazné vyhlášce bude uvedeno, dokdy je nutné platbu uhradit. Termín bude jeden
a předpokládáme, že platbu bude nutné uskutečnit nejpozději do konce března daného roku.
 systém tříděného odpadu se nemění. A to jak pytlového, tak jednotlivá stanoviště, kde jsou
umístěné kontejnery na tříděný odpad. Místa ani počty nádob se nebudou navyšovat.
 doporučujeme využívat pytle na tříděný odpad. Zároveň vás žádáme – dávejte je ke svozu až
po naplnění. Plastové lahve sešlapat, krabice, kartony, roztrhat apod. V případě významně
zvýšených nákladů se poměrem bude zvyšovat poplatek za odpad.
Podnikatelé – fyzické i právnické osoby:
Uzavřou si smlouvu na tříděný a komunální odpad se společností, která odpad sváží. Jakoukoliv. Obec
v tomto směru danou společnost nenařizuje, rozhodnutí je čistě na podnikateli.
Pokusili jsme se systém zavést ve smyslu „Co za odpad vyprodukuješ, to si zaplatíš“. Zároveň se
domníváme, že tento způsob by mohl být jedním z nejspravedlivějších. Přesto bude obec odpad
doplácet. Snad se nedostaneme do astronomických částek. Uvidíme, jak bude nový systém fungovat.

Velehrad 2021
společná reportáž našich žáků z adaptačního kurzu
1. V pondělí ráno 6. září jsme autobusem odjeli od školy. Někdo se těšil, někdo se bál. Cesta
trvala sedm hodin a docela utekla. V autobusu nám pouštěli pohádky. Po příjezdu do kempu
Velehrad jsme se ubytovali do chatek. Pak šly školkové děti na procházku a my, velcí, jsme
hráli vybíjenou. Po večeři jsme si vyrobili pergameny ze čtvrtek a kávy. Také jsme si vymysleli
svá staroslaovanská jména: Maruše, Loribuše, Elibuše, Teribuše, Natkuliuše, ale i Dáňabor,
Davidboj, Domčoslav, Tomislav nebo Petrslav. Jen Václav si nic vymýšlet nemusel.

2. V úterý ráno jsme začali rozcvičkou. Po snídani byl dopolední program, při kterém jsme
nacvičovali písničku Borůvky a také psali v hlaholici věty, to bylo docela těžké, protože
hlaholice jsou znaky úplně jiné než dnešní čeština.

Po obědě jsme si udělali výlet na rozhlednu v obci Modrá. Je celá dřevěná a vede na ni jen
žebřík. Protože se paní učitelky bály, tak jsme lezli jen do prvního patra. Bylo ale krásné
počasí a tak jsme viděli vinohrad i s vínem, koně a celé krásné okolí. Nakonec jsme se
podívali do baziliky Cyrila a Metoděje ve Velehradu. Byla krásná, celá zlatě vyzdobená.

3. Středa byl den výletů. Nejprve jsme byli na hradě Buchlov, kde nás provázela princezna.
Mají tu pár strašidel, černou kuchyň a strašidelnou místnost s mumií. Pak jsme se vydali do
lázní Smraďavka, voda tady smrděla a chutnala po vejcích, ochutnali jsme jí skoro všichni.
Měli tu kachny, želvy a užovku. Dali jsme si zmrzlinu a pokračovali ve výletu na Stezku
mamutů v Boršicích. Viděli jsme dřevěné sochy pravěkých zvířat, na kterých jsme si i hráli,
dál stopy zvířat, posvátný šamanský sloup a různé tabule o lovcích mamutů, četla nám z nich
paní učitelka. Byl to náročný den. A ještě se večer bodoval pořádek v chatkách.

4. Ve čtvrtek zase mnoho zážitků. Nejdříve terárium v Modré. Byla to vlastně džungle a v ní
hadi, želvy, žáby, pavouci, ještěrky a mangusty. Dokonce jsme si pohladili užovku. Potom
jsme pokračovali do Živé vody, tam mají tunel pod rybníkem a vidíte, jak kolem vás plavou
obří kapři a jeseteři, líni a sumci. Hned vedle Živé vody je pastvina, kde jsou pratuři, pratuři
jsou takové prakrávy. Černé a velké, u nich na pastvině v močálu byly žáby. A do ohrady
spadla Elince kšiltovka a nemohli jsme jí vytáhnout ven.
Pak jsme pokračovali do Archeoskanzenu.
Viděli jsme domy starých Slovanů, zkoušeli jsme střílet
z luku a byl tu hodně šikovný pán, který nám ukázal, jak dělali na Velké Moravě keramiku.
Večer jsme popřáli k narozeninám Amálce.

5. Poslední den naší školy v přírodě neboli adaptačního kurzu, jsme navštívili krásnou ZOO
ve Zlíně. Největším zážitkem byla Zátoka rejnoků, kde jsme mohli rejnoky hladit a krmit.
A také úplně malinké slůně slona afrického. Pak pro nás přijel autobus a po dlouhé cestě
domů jsme dorazili domů až pozdě večer.
Celou dobu děti sbíraly na své pergameny gombíky za dobré výkony a navštívená místa
a na konci je čekal diplom a jako odměna polodrahokam, kterým se zdobili již naši předkové:
citrín a růženín.

Na adaptační pobyt přispěla obec 1. 500,- Kč na jedno dítě a příspěvek byl také čerpán
ze Šablon III, projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019758, Učíme se v malotřídní škole.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Dádě Edelmannové a Laďce Pravdové za milou
návštěvu, dále SPOZu a obecnímu úřadu, za přání a dárek k mým
narozeninám.
Jaroslava Frýdková

KULTURNÍ KALENDÁŘ V OBCI
Datum
23.10.2021
29.– 31.10.2021

Název akce
Čokoládobraní s balónkovou
Evičkou
Halloweenské menu

11.12.2021

Krampusáci

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

Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s mým zesnulým manželem Antonínem
Mercálkem. Děkuji za květiny a projev soustrasti.
Mercálková Jarmila s rodinou

DROBEK Z KNIHOVNY
V naší vesnici bylo mnoho umělců, kteří dokázali sklo proměnit v umělecké dílo. Do roku 1938
fungovala sklářská rafinerie „Knötsch a Kittel“ v domě, kterému se dnes říká dřevomorka.
Pan Knötsch byl stále na cestách, pro podnik sháněl objednávky.
Nalevo od domu byla brána, kterou přivážely koňské povozy sklářskou surovinu na rozlehlý dvůr
za domem k velkému přístavku, kde se sklo skladovalo. Ženy kuličů ji v nůších odnášely k domácímu
zpracování a pak dílo zas přinesly. Ženy malířů a rytců odnesly sklo na další zušlechtění. Hotová díla
se v domě rafinerie skladovala a balila. Sklo se před expedicí skládalo do velikých speciálních beden.
Firma Schenker potom zásilky odvážela do Děčína. Tam se překládaly na lodě a putovaly
do Hamburku. Dodávalo se do Ameriky, Anglie a Francie.
Z naší krásné knihy KDYSI MISTROVICE, DNES NOVÝ OLDŘICHOV
pro Vás vybrala
knihovnice Irena Pokorná

VČELKA sociální služby o.p.s. na Českolipsku
VČELKA sociální služby o.p.s. poskytuje služby na Českolipsku již třetím rokem. Kancelář
střediska naleznete na adrese: Pivovarská 3157, 470 01 Česká Lípa. Organizace byla založena
v roce 2010. Od roku 2018 se stala součástí sdružení pečujících organizací Včelka, která
působí v osmi krajích ČR.
Společnost VČELKA sociální služby je registrovaným poskytovatelem terénních služeb.
Jejím hlavním cílem je poskytovat terénní sociální služby tak, aby klienti mohli co nejdéle
zůstat ve svém přirozeném prostředí, a mohli udržovat sociální vazby se svým okolím.
Pomoc, podpora a péče vychází z individuálních potřeb klientů, zaměřuje se na podporu jejich
samostatnosti a neprohlubuje závislost na sociální službě.
VČELKA sociální služby poskytuje: pečovatelskou službu, osobní asistenci a sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Aby bylo možno zajistit
v domácím prostředí plný komfort klienta, jsou služby poskytované v případě osobní
asistence nepřetržitě a v případě pečovatelské služby celoročně včetně sobot, nedělí a svátků
v intervalu od 6:00 do 22:00 hodin. Služby jsou poskytovány v přilehlých městech a obcí
ve vzdálenosti do 20 km od České Lípy.
Tým VČELKY je složen z terénních pracovníků v sociálních službách, kteří klientům
pomáhají s osobní hygienou, s oblékáním a svlékáním oblečení, s přípravou a podáním jídla
a pití, se zajištěním chodu jejich domácnosti. Dále nabízíme také podporu a pomoc při
procvičování paměti a dalších kognitivních funkcí (koncentrace, pozornost, rychlost myšlení,
řečové funkce, schopnost učinit rozhodnutí, schopnost pochopení informací), nácvik jemné
motoriky, procvičování dolních končetin a pomoc při nácviku chůze.
Rozsah sjednaných služeb vždy vyplývá z individuálních schopností a možností klienta tak,
aby byly zajištěny jeho potřeby, ale zároveň tak, abychom stále podporovali, popř. rozvíjeli
zachovanou míru soběstačnosti konkrétního klienta.
Cena za poskytnutou hodinu péče je 130,- Kč. Klient hradí pouze čas, který u něj pracovnice
stráví, nikoli čas, který stráví na cestě za ním.

V případě zájmu o naše služby kontaktujte sociální pracovnici
na tel. čísle 601 569 857
nebo
na emailové adrese: ekrtova@pecevcelka.cz

INZERCE:

V měsíci ŘÍJNU významná jubilea slaví:
Prchal Jaroslav
Kolářová Helena
Šrédlová Eva
Ochová Ilona
Duda Pavel

70 let
70 let
70 let
70 let
70 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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