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     STAROSTŮV SLOUPEK 

 
Vážení a milí spoluobčané, 
 
jak už je v naší obci tradicí, přichází s časem vánočním a Novým rokem i hodnocení 
roku končícího. 
 
Děkuji všem občanům, kteří se podílí na společných akcích obce, spolků i jednotlivců, 
za nápad, chuť, vtip a energii, kterou dávají pro naši krásnou obec. Je hezké, projít se 
po obci a vidět, jak občané pečují o své zahrady a zkrášlují nejen okolí svých domů. 
Děkuji Vám. 
 
V tomto roce se dokončila stavba I.etapy chodníku (od obecního úřadu směrem na 
Skalici, až k panu Cenknerovi). Chtěl bych poděkovat všem za trpělivost a ochotu 
spolupracovat při stavebních pracích na této etapě chodníku. Nová zastávka na otočce 
autobusu má termínové zpoždění, a tak než bude dodána, bude provizorně sloužit 
zatím ta původní, kterou opravím a převezu na místo. Dále je podaná žádost o dotaci 
na III. Etapu chodníku od ZŠ a MŠ Okrouhlá k benzínové stanici KM Prona. 
Vyhodnocení žádosti bude v období únor -březen 2020. V případě přiznání dotace 
bude veřejná soutěž na zhotovitele stavby. 
 
 
Letos se také podařilo opravit část silnic v obci. První je mezi domy pana Cempera a 
pana Mráčka. Druhá oprava komunikace proběhla od požární nádrže směrem k domu 
pana Pňačka. Po zimní přestávce přijdou na řadu dílčí opravy a naposledy oprava části 
asfaltové cesty ke kapličce. 
 
Na podzim začala od zadní části Okrouhlé až po tenisové kurty výměna 38 ks svítidel 
veřejného osvětlení a byla nahrazena část nevyhovujících sloupů z dotace Libereckého 
kraje. 
 
V prosinci byla také dokončena stavba, která předchází výstavbě III.etapy chodníku. 
Jedná se o rekonstrukci vodovodu a stavbu kanalizace v části od ZŠ a MŠ Okrouhlá 
směrem k domu pana Mejtského, která nahradila staré litinové vodovodní potrubí. 
 
Poděkování a pochvala patří všem, kteří se podíleli na organizaci našeho rozsvícení 
vánočního stromečku. Zejména  apoštolům v krásném živém orloji a také těm kteří 
venku obohatili již tak pěkný orloj, pod vedením pana Milana Trubáka. Orloj opět 
sklidil velký úspěch. 
 
Letošní vánoční svátky zdobí naší náves krásný stříbrný smrk, za který děkujeme 
manželům Lapkovým. Za betlém děkuji panu Ing. Pavlu Trnkovi. 
 
Krásným překvapením při rozsvícení stromečku byl i nádherný ohňostroj. Velké 



poděkování za tuto krásnou podívanou patří panu Petru Janouškovi z Okrouhlé. 
 
 
Dovolte mi popřát Vám všem jménem svým i zastupitelů obce příjemné prožití 
vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2020, mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 
 

 
  

Starosta obce Jaroslav Votýpka 
 

 
 

                                  INFORMACE O SPORTOVNĺ ČINNOSTI V OBCI 
 

Činnost Jednoty Orel Okrouhlá v roce 2019 

 
 Koncem každého roku hodnotíme činnost Jednoty Orel Okrouhlá, která 
spravuje sportovní areál v Okrouhlé již 16 let. Abychom udrželi sportovní areál, tj. 4 
tenisové dvorce, 
fotbalové hřiště, hřiště na beach volejbal a asfaltovou plochu pro jízdu na kolečkových 
bruslích atd., 
je pro zachování bezpečnosti a kvality povrchu těchto ploch potřeba provádět jejich 
průběžnou údržbu. 
             V loňském roce jsme odstranili z asfaltové plochy nevyhovující žlab, vyměnili 
ochranné sítě nad 

fotbalovými brankami, dále také sítě v brankách, vyčistili beach hřiště od rostlinných 
náletů a 

hlavně kompletně vyčistili tenisové dvorce. Zastiňovací plachty, které máme již 
nakoupeny na větší část plotu, budeme měnit až příští rok. Údržbu a nákupy jsme 
realizovali za pomoci obecního úřadu, který nám poskytl finanční dotaci. 
Dotace byla čerpána takto: 

1) údržba dvorců........................................24 000,- Kč 

2) nákup sítí,oprava žlabu a míče................9 401,- Kč 

 Chtěl bych tímto poděkovat zastupitelům a vedení obce za podporu sportu a 
sportovních aktivit pro občany Okrouhlé. 
 V letošním roce byli na výroční schůzi zvoleni členové rady jednoty na čtyřleté 
období. 
K 31.12.2019 má jednota Orel Okrouhlá 27 členů. 
 Nyní již k vlastní činnosti. V zimním období pan Mejtský připravoval lyžařskou 
stopu, jak kolem hřbitova, tak na Polevsko. Stopy byly využívány nejen občany 
z Okrouhlé, ale i z Nového Boru. 
Lyžařská stopa na Polevsko vydržela skoro po celé zimní období. 
 V letošním roce začala tenisová sezona již koncem března. Sportovní činnost se 
řídila podle plánu činnosti na rok 2019. Uspořádali jsme zahajovací tenisový turnaj v 
dubnu, veřejný turnaj v květnu a září, dále pak několik turnajů v rámci jednoty. 



 Dětský den byl tradičně i s těmi nejmenšími sportovně oslavován v červnu, za 
spolupráce obecního úřadu byl rozšířen oproti loňskému roku o skákací hrad pro 
nejmenší, bublifuk, malování na obličej a hasiče, kteří pro děti připravili pěnovou 
atrakci. Děti odcházely spokojeny a se sladkou odměnou. Občerstvení bylo zajištěno 
pro všechny přítomné. 
 O prázdninách byla pro děti z Okrouhlé opět tradičně zorganizována 
dvoutýdenní škola tenisu pod vedením trenéra pana Hofmana. V průběhu této akce se 
zúčastnilo 8 dětí. 
  V září jsme pro všechny občany Okrouhlé se sportovním duchem uspořádali 
sportovní hry. Byli jsme zklamáni nižší účastí, ale zúčastnění si sobotní odpoledne 
velice užili. Sportovalo se v tenise, beach volejbale, stolním tenise, fotbálku a petangu. 
 V letošním roce nás ještě čeká tradiční silvestrovský turnaj 30.12.2019 a to za 
každého počasí a novoroční výstup na kopec Češka. 
 Na závěr bych chtěl poděkovat bývalým členům rady Orla a novým členům 
popřát hodně úspěchů v práci. Zastupitelům obce Okrouhlá bych rád poděkoval za 
vstřícný přístup ke sportu a pomoc při veřejných akcích. Členům Orla a občanům 
Okrouhlé přeji hezké vánoce a v Novém roce zdraví a spokojenost. 
 
       Ing. Jan Štěpánek 

       starosta jednoty Orel 
                             
                                

 ZE ŽIVOTA SPOLKU HRAJETO 

Divadelní spolek HRAjeto 

Jistě jste si všimli, že se v bývalém krámku vedle ZŠ a MŠ začali objevovat lidé, kteří 
prostor částečně zrekonstruovali a začali se v něm scházet. 

Všimli jste si správně.  Jsme divadelní spolek HRAjeto a jsme moc rádi, že jsme 
dostali možnost využívat tento prostor jako naší klubovnu. Zatím jsme se Vám 
v Okrouhlé představili s divadelními představeními „Jak Vašek s čerty zametl“, 
„Červená Karkulka“ a v ZŠ a MŠ letos také v rámci dětského odpoledne v podobě 
Harryho Pottera. Zatím to tedy vypadá, že se zaměřujeme pouze na dětského diváka, 
ale nenechte se zmýlit. Příští rok bychom chtěli po 3 letech opět zacílit na diváka 
dospělého, takže se určitě těšte. 

Sledovat nás můžete na Facebooku a na webových stránkách 
https://hrajeto.wixsite.com/nbor. 

Za spolek HRAjeto 
Lucie Hotařová 

                                    
 
 
 
 



INFORMACE Z NAŠÍ ŠKOLY 

 Pro naše děti z mateřské školy a školáky ze základní školy se celý kolektiv 
spolupracovníků snažil v uplynulém školním roce připravit zajímavé akce a nevšední 
zážitky. 
   Začátek školního roku je vždy ve znamení seznamování s nově příchozími dětmi do 
mateřské školy. Školáci si naopak zvykají na to, že musí brzy vstávat a každý den se 
připravovat do školy. Již na podzim začínají školáci pravidelně navštěvovat naši místní 
knihovnu. Pro celou školu jsou připraveny tradiční akce, které děti už znají, např. Den 
stromů nebo zpívání s panem Kaulfersem. 
    V pozadí nezůstali ani naši rodiče, pro které bylo na podzim připraveno několik 
setkání např. na téma školní zralosti dětí a zátěžových situací při výchově dětí. 
    Poprvé v tomto roce jsme se s naším malým ale bojovným třídním kolektivem 
rozhodli vyrazit na sportovní turnaj, a to na vybíjenou do školy v Zahrádkách. Odvážně 
jsme se snažili konkurovat zkušenějším a starším dětem ze spřátelených malotřídních 
škol. A rádi pojedeme i v dalším roce. 
   Velmi rádi jsme se zapojili se žáky do každoroční výtvarné soutěže malotřídních škol 
Českolipska a Novoborska, kterou pořádá škola v Oknech. Letošní téma „Babičko, 
dědečku vyprávěj!“ nás zavedlo daleko do minulosti. Naše pozvání do školy přijala 
paní Hana Fleková, aby nám vyprávěla o tom, jaké to bylo ve škole, když ona sama 
byla ještě žákyní. Zavzpomínala také na Okrouhlou v době, kdy se do ní přistěhovala.   
   Netrvalo dlouho a ve škole jsme se začali připravovat na vánoční svátky. Naše děti 
vystoupily u příležitosti rozsvícení vánočního stromečku, navštívil nás Mikuláš i 
s andělem a čertíkem a přivítali jsme naše rodiče, pro které děti i školáci připravili 
krásné vánoční vystoupení. Nechyběla ani návštěva vánočních trhů v Reichenbachu. 
    Zpestřením vánoční atmosféry byla pro děti a žáky přítomnost rodilé mluvčí Karen 
Campbell, která pochází z Kentucky v USA. Věnovala se nám celý týden ve škole i ve 
školce, vyprávěla nám o místě, kde žije a také o tom, jak se u nich doma tradičně slaví 
Vánoce. 
   Odměnou za krásná pololetní vysvědčení byl pro žáky výlet do Liberce do IQ Parku. 
Vyrazili jsme také do Doks, kde se konala slavnostní vernisáž obrázků našich žáků, 
které malovaly na podzim. 
   Ani letos nechyběl náš maškarní karneval, který se koná na sále obecního úřadu 
v Okrouhlé. Účastní se ho nejen děti a žáci z naší školy, ale i z celé Okrouhlé. Pozvání 
přijali také naši kamarádi ze školky a družiny v Meuselwitz. Společně jsme soutěžili i 
zpívali a předvedli jsme své krásné kostýmy. 
   Krátce po jarních prázdninách měli všichni zájemci možnost v rámci Dne otevřených 
dveří navštívit naši školu a zúčastnit se výuky ve škole a činností v mateřské škole. 
    S příchodem jara ožívá i naše škola. Malujeme a tvoříme, připravujeme se na 
Velikonoce. Slavíme také Den Země, protože víme, jak je důležité chránit a 
neznečišťovat naši planetu. Za pomoci některých rodičů, nejen finanční, ale hlavně 
fyzické, jsme ve škole 
vybudovali dva vyvýšené záhonky pro pěstování bylinek a jahod. Tímto bychom rádi 
poděkovali všem, kteří nás v této aktivitě podpořili. 



   Pro své maminky, a nejen pro ně, si děti a žáci připravili jarní vystoupení plné 
veselých básniček, písniček a tance. Tentokrát jsme se sešli na sále KD v Okrouhlé, 
abychom potěšili i naše okrouhelské seniory. Zúčastnili jsme se též Sloupského tyjátru, 
který se letos celý nesl v duchu animovaného filmu. 
   Na závěr školního roku jsme vyrazili s celou naší školou na společný výlet do 
planetária v Praze. 
   I v příštích letech bychom rádi vytvořili v naší škole příjemné a bezpečné prostředí 
pro děti a žáčky současné i budoucí. Děkujeme rodičům za zpětnou vazbu, kterou nám 
poskytují po přechodu do plně organizovaných škol. Jsme rádi, že jsou naši školáci 
úspěšní i ve větších kolektivech. 
   Chystáme se pokračovat ve spolupráci s ostatními malotřídními školami na 
Novoborsku i Českolipsku. I nadále se budeme zapojovat do různých zajímavých 
projektů pro základní i mateřskou školu. 
 

Všechny uskutečněné akce, projekty a novinky můžete sledovat na našich 
internetových stránkách www.zsms.ouokrouhla.cz. Stejně jako termíny zápisů do 1. 
ročníku ZŠ (první polovina měsíce dubna) a do mateřské školy (první polovina května), 
o kterých dostanete zprávu i prostřednictvím facebookových stránek obce. 
 
Vypracovala: Mgr. Ludmila Ornstová, ředitelka ZŠ a MŠ Okrouhlá 
 
                                       
 

  OBECNĺ LIDOVÁ KNIHOVNA OKROUHLÁ 

 V letošním roce proběhla v naší knihovně velká rekonstrukce. 
V uvolněném prostoru vzniklo dětské oddělení. Peníze na tuto akci získala knihovna 
od Obce Okrouhlá a z dotace Ministerstva kultury. 
 Obec také přispěla na nákup nových knih částkou 10 000,- Kč, za kterou jsme 
mohli nakoupit 48 nových titulů. Do dětského oddělení 22 svazků a pro dospělé 20 
titulů beletrie a 6 titulů naučné literatury. 
 K dnešnímu dni má knihovna přihlášených 12 dospělých čtenářů a 16 dětí. Pro 
dětské čtenáře jsem v říjnu vyhlásila „Knoflíkovou soutěž“. 
Nejpilnější čtenáři budou vyhlášeni v červnu 2020. 
 

Přehled akcí v knihovně v roce 2019 : 
 návštěva dětí a žáků ZŠ a MŠ Okrouhlá 6x 
 

 beseda na téma Gruzie, Arménie 
 beseda na téma Izrael 
 velikonoční dílna – ovečka , beránek 
 knihovnická dílna – tvoříme z korálků 
 vánoční dílna - ozdoby 
 Den otevřených dveří - šerpování 



Všem čtenářům a občanům Okrouhlé přeji hezké prožití vánočních svátků a v novém 
roce hodně zdraví. 

Eva Kraumanová 

              
 
 

                                     TANEČNĺ VEČERY 

     Na podzim tohoto roku proběhla již pátá série tanečních večerů v Okrouhlé. 
Taneční páry se od září scházely každý pátek a pod vedením lektorky Romany 
Karbanové a jejího tanečního partnera se naučily základní kroky do standardních i 
latinskoamerických tanců. 

   Na závěrečné „prodloužené“ mohly dospělé taneční páry obdivovat šikovné dětské 
taneční páry z TK Boráček, které si připravily krátké ukázky všech tanců. 

   Děkuji Obecnímu úřadu v Okrouhlé za podporování této akce a také bych ráda 
poděkovala všem tanečníkům, kteří se přišli pobavit a naučit se něco nového nebo si 
zopakovat to, co už znají z předešlých let. 

    Přeji všem klidné svátky vánoční a pevné zdraví v novém roce. 

Irena Uhlířová 
místostarostka 
                                  
                                     INFORMACE OBČANŮM 

 

                      
 

 

Projekt „Letět se včelami k sousedům“  
č.100318037  

 
Cílem projektu je rozvíjení přeshraniční spolupráce v oblasti společné péče o krajinu v česko-saském 

příhraničí. Realizovaná společná opatření jsou zaměřena zejména na zachování a podporu druhové 

rozmanitosti a podporu původních biotopů. Specifickým cílem projektu je péče o zdraví včel, 

koordinovaná prevence před přeshraničním šířením včelích onemocnění a jejich potlačování. 

Hlavním výsledkem projektu jsou realizovaná opatření pro zachování biodiverzity – upravené a 

vybavené plochy v obcích 

Polevsko, Bernstadt a.d.E. a Neugersdorf, dále zakoupené vybavení pro prezentaci a podporu zdraví 

včel a vybudované zázemí pro její uskladnění, údržbu a společné využívání. Výsledkem je také 

provedený monitoring výskytu včelích nemocí a realizované společné akce. 



 
 

 
 

      Místní okrouhelská restaurace je v tuto dobu provozu, kuchyně začne fungovat od 
3.ledna 2020 . 
Otevírací doba od nového roku : 
pondělí                         zavřeno                  
úterý                           11,00 – 20,00 hod. 
středa                         11,00 – 21,00 hod. 
čtvrtek                        11,00 – 20,00 hod. 
pátek                          11,00 – 24,00 hod. 
sobota                        11,00 – 24,00 hod. 
neděle                        11,00 – 20,00 hod. 
Kontakt na odpovědného vedoucího: Martin Hartig 737 395 904 
 
   Během vánočních svátků bude probíhat dovolené na obecním úřadě a to od 
23.12.2019 do 1.1.2020. 
Během čerpání řádné dovolené bude obecní úřad uzavřen. V naléhavých případech 
kontaktujte starostu obce pana Jaroslava Votýpku tel. 721 810 813. 
   
Informace k odpadům :   
    V zimním období nebude v obci k dispozici zelený kontejner na biologický odpad, 
tento druh odpadu bude možné opět ukládat do kontejneru na jaře 2020. 
    Termíny svozu komunálního odpadu se o vánočních a novoročních svátcích nemění.   



     Prosíme občany, aby pokácené stromy a větve nepálili na svých pozemcích. Tento 
biologický odpad je možné odvážet na určené místo za hřbitov, kde bude obcí 
zajištěna hromadná likvidace tohoto odpadu. 
     Kontejner na objemný odpad (rozměrné předměty, nepotřebný nábytek atd.) bude 
opět přistaven v létě 2020. 
 
Čipování psů : 
     Upozorňujeme všechny občany, že na základě novely veterinárního zákona musí 
mít všichni psi od 1.1.2020 svůj čip.  Samotný úkon označení Vašeho psa mikročipem 
provede veterinář, který také zaznamená číslo mikročipu v dokladu o očkování psa. 
Sankce za nedodržení této povinnosti by se mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100 tis. 
Kč. Cílem povinného čipování psů je mimo jiné i lepší průkaznost identity psa, snazší 
monitoring chovu psů a usnadnění situace kontrolních orgánů při potírání množíren.   
 
Informace o běžkařské magistrále : 
    Jednota OREL Okrouhlá zve všechny milovníky lyžování na běžkách na 2 místní trasy 
: 
- okruh kolem hřbitova – začíná u kamene v parku před obecním úřadem 
- okruh vedoucí na Polevsko s možností napojení na další okruhy až do Německa – 
nástupní místo je u střelnice 

 
Informace o probíhajících a budoucích stavbách :    
 
1.Stavba splaškové kanalizace a rekonstrukce vodovodu 

   Stavba splaškové kanalizace a rekonstrukce vodovodu ( v úseku nad budovou ZŠ a 
MŠ ) bude v r. 2020 dokončena, zkolaudována a vyúčtována      
    
2. Opravy místních komunikací 
       V průběhu roku 2020 proběhnou  ještě stavební práce na opravách místních 
komunikací na celkem dvou místech v obci, místní komunikace směřující ke kapličce ( 
mezi p.Bláhou a křižovatkou s hlavní silnicí ), místní komunikace u trafostanice ( 
p.Primásek – p.Pňaček ). 
  Akce je financována z rozpočtu obce a z dotace od Krajského úřadu Libereckého 
kraje. 
  Na základě výběrového řízení bude opravy provádět firma SaM, silnice a Mosty a.s. 
 
3. Informace o průběhu stavby - Chodník III. etapa 

     Obec Okrouhlá podala žádost na Státní fond dopravní infrastruktury o poskytnutí 
účelové dotace na stavební akci pod názvem „Chodník podél komunikace ev.č.III/2628 
v k.ú.Okrouhlá u Nového Boru, obec Okrouhlá – Chodník III. etapa“.  V případě 
přiznání dotace se tato stavební akce bude realizovat v průběhu roku 2020. V této 
etapě bude vybudován chodník pro pěší v úseku nad budovou školy směrem 
k benzínové pumpě. Ve spodní části bude chodník začínat nad budovou ZŠ a MŠ 
směrem do Nového Boru v horní části bude navazovat na stávající chodník do Nového 
Boru. 



 
4. Zastávka autobusu na otočce autobusu   
     Za zastávku autobusu na zrekonstruovaném povrchu na otočce byla provizorně 
umístěna původní čekárna a to do doby, než bude dodavatelem zhotovena a dodána 
nově objednaná čekárna. 
 
5. Informace o průběhu stavby - Chodník II. etapa 

     V současné době se pracuje na projektu poslední nejsložitější trasy chodníku, která 
povede podél budovy ZŠ a MŠ směrem dolů k budově obecního úřadu, kde se napojí 
na stávající chodník. 
 
6. Rekonstrukce požární nádrže 

     Probíhá projektová příprava rekonstrukce požární nádrže, tak aby bylo možno 
požádat o stavební povolení a dotaci 
 
 
7. Regenerace umělého povrchu tenisových kurtů 

     Dlouholeté a intenzivní využívání tenisových kurtů nutí Jednotu OREL Okrouhlá 
k zamyšlení nad jejich stavem a v tuto chvíli se připravuje výměna umělého povrchu 
části tenisových kurtů.        
 
8. Protihluková bariéra 

     V rámci přípravy silničního obchvatu ( Česká Lípa – Nový Bor) obec vstoupila 
v jednání s ŘSD o výstavbě protihlukové bariéry v místech, kde budoucí silnice nebude 
v zářezu terénu. 
 

                                    POZVÁNKA NA AKCE    
 

Okrouhelský Silvestr v místní restauraci a na sále kulturního domu 

Zveme všechny občany na oslavu posledního dne v tomto kalendářním roce, která se 
koná  31.12.2019 od 20,00 hodin na sále kulturního domu. 
 
Novoroční výlet na Českou skálu 

spojený s opékáním buřtů, pořádá Orel Jednota Okrouhlá, sraz účastníků ve 13,.00 
hodin u požární nádrže, bližší informace podá starosta jednoty pan Ing.Jan Štěpánek 
tel. 720 386 395.   
 
Novoroční výlet na Klíč 

pořádá Spolek přátel Okrouhlé, sraz účastníků v 9,30 hodin u obecního úřadu, bližší 
informace zájemcům podá pan Jiří Chaloupek, tel. 608 415 616. 
  
Okrouhlá peče řepánky 

Společensko-gastronomická akce v pátek 17. ledna 2020, bližší informace budou na 
plakátech   
  



Cvičení s Romanou. 
Přijďte si s námi zacvičit při hudbě každé úterý od 18,00 hodin na sále kulturního 
domu, pod vedením Romany Karbanové 
 
Zpívání s kytarou. 
Zpívání s kytarou pod vedením Hany Drozdové. Vždy ve čtvrtek od 18. hod. v knihovně 
kulturního domu v Okrouhlé nebo v salónku místní restaurace. 
 
Okrouhelský masopust s vepřovými hody 

  Akce se koná v sobotu 15.2.2020. 
Počátek masopustního průvodu a sraz masek bude cca v 10,30 hod. 
 Zveme všechny občany do masopustního průvodu, tentokrát s překvapením a 
hudbou. 
Součástí bude: 
  -zabijačkové speciality pro masky a ostatní diváky v okrouhelské hospůdce, 
  -cimbálová muzika na sále kulturního domu v Okrouhlé, začátek v 15,00 hodin 
 
Šití s Romanou 

  Kurz šití s Romanou Karbanovou, ukázky patchwork 
v sobotu 7.3.2020 od 14,00 do 18,00 na sále kulturního domu v Okrouhlé, možno 
vyzkoušet na vlastním šicím stroji nebo jen přihlížet.    
 
Taneční večery ve stylu country. 
4 taneční večery vždy ve středu 26.2.,  4.3.,  11.3.,  18.3.2020 vždy od 18,00 hodin na 
sále kulturního domu pod vedením Ireny Uhlířové. 
 
Countrybál 
Hraje kapela Dinosauři 
21.března 2020 od 20,00 hodin na sále kulturního domu 

Vstupenky budou v prodeji za 50,- Kč na obecním úřadě   
 
 Přednáška v knihovně 

O Skandinávii se Zuzkou Petrůvovou 
Předběžný termín konání leden - únor 2020 
 
Setkání s pejskem a kočičkou 

Hádanky a úkoly pro děti spojené s promítáním 
Předběžný termín konání únor 2020 
 
Přednáška v knihovně 

O Japonsku s Bohuškou Trnkovou 
Termín konání 19. 3. 2020 
 
 
 



Výroční členská schůze Jednoty OREL Okrouhlá 

Předběžný termín konání výroční členské schůze je březen 2020,   
Přesný termín bude na plakátech 
 
Zahájení jarní sezóny sportovního areálu 

Se zahájením hrací sezóny na tenisových kurtech a dalších sportovištích se počítá od 
1.4.2020, v případě příznivého počasí bude hra zahájena o několik dní dříve. 
Informace bude na vývěsce u sportoviště. 
 
 
Oddílový zahajovací turnaj 
Jednota OREL Okrouhlá zve členy jednoty i ostatní zájemce o tenis na zahajovací 
oddílový turnaj, který se uskuteční v dubnu 2020, přesný termín bude na vývěsce u 
sportoviště. 
 
Pálení čarodějnic 

Tradiční akce 30.4.2020 s velkým doprovodným programem 
 
Prosíme občany o účast na přípravě této akce, bližší informace budou na plakátech a 
na stránkách obce, dále prosíme dobrovolníky o účast na přípravě akce dne 30.4.2020 
v 11,00 hodin u vatry 
 
Velikonoční dílna 

Velikonoční tvoření, malování kraslic a pletení pomlázek se bude konat v sobotu 
11.4.2020 od 14,00 hodin na sále kulturního domu. 
 
Starosta obce Okrouhlá Jaroslav Votýpka 
a zastupitelé                               
                                                            
 

                        INFORMACE O SOCIÁLNĺCH  SLUŽBÁCH  NOVOBORSKA       

Sociální služby na Novoborsku. 
 

Na území Novoborska je široká nabídka služeb, které pomáhají řešit těžké situace, do 
nichž se může dostat každý z nás. Důvody mohou být různé – úraz s trvalými následky 
a s tím související problémy se zaměstnáním, dluhy, problémy v rodině, rozvod, 
problémy dětí ve škole, zdravotní postižení a samozřejmě stáří, které se bohužel 

nevyhne nikomu z nás ☹. A pro všechny tyto případy nabízí pomocnou ruku 
organizace, které v našem území působí. Těchto organizací s různým zaměřením je 20-
30 a dle aktuálních potřeb občanů vznikají nové. 
Informace o konkrétní pomoci Vám předají pracovnice Odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví na Městském úřadu v Novém Boru, dále se můžete obrátit na 
koordinátora sociálních služeb, který Vám zprostředkuje kontakt na službu, s jejichž 



pomocí můžete Vaší situaci řešit. Informace Vám předá i starosta nebo úředník ve Vaší 
obci. 
V následujících vydáních budeme představovat jednotlivé služby, abychom Vám 
přiblížili jejich poslání. 
Pro koho jsou sociální služby určeny: 

1. Pomoc rodinám s dětmi, které jsou zdravotně postižené, pomoc dětem ve školách, 
pomoc dětem       
     z nízkopříjmových rodin 
2. Péče o seniory a zdravotně znevýhodněné osoby – pečovatelská služba, domovy 
pro tyto osoby, 
    pomoc při zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob 
3. Osoby, které jsou ohrožené sociálním vyloučením – osoby v dluzích, závislé na 
alkoholu, drogách a automatech. 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde jsou důležité kontakty, které Vám pomohou s Vašimi starostmi: 

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví  Bc. Jiřina Kubáňová telefon: 487 712 363 
Koordinátor sociálních služeb     Ing. Daniela Vondrová telefon: 737 972 285 
 

     INFORMACE O MONITOROVACĺ SLUŽBĚ PRO SENIORY ANDĚL STRÁŽNÝ z.ú.                                 

   Anděl Strážný, z. ú. je organizace, která provozuje monitorovací službu pro seniory a 
další potřebné osoby v jejich domácím prostředí. 

   Tísňová péče pomáhá řešit komplikované životní situace v klientově přirozeném 
prostředí doma i venku. 

    Zde jsou některé příběhy klientů : 

    Naší klientce Božence je 91 let a je vdova. Špatně chodí, a proto se pohybuje už jen 
v přízemí svého domu. Anděl Strážný jí poskytováním tísňové péče zajištuje pocit 



bezpečí a možnost jednoduchým zmáčknutím SOS tlačítka přivolání pomoci v případě 
potřeby. Každý den jí navštěvuje paní, která jí dělá společnost, aby se necítila sama. 
Boženka má dva syny, kteří se o maminku vzorně starají. Denně si volají, každý víkend 

ji navštěvují, nakoupí jí a donesou jídlo. Dělají jí radost také dvě vnučky ? Boženka 
často a ráda vzpomíná na mládí a cestování, kdy pobývala s manželem v Německu a 
také v USA. Někdy si trochu stýská, že by se chtěla projít po městě, ale nemůže, 
protože nohy už jí neslouží, ale nikdy si nestěžuje, že je sama a velice ráda jí. Je 
obdivuhodné, jaký má krásný a hluboký vztah se svými syny. Určitě bychom si všichni 
přáli, aby se jednou naše děti takto postaraly o nás. Paní Boženka je mezi našimi 
andělkami-operátorkami velmi oblíbená, mnohdy je dokáže rozveselit a dodat jim 

energii do další práce ? 

   Ne všechny příběhy našich klientů jsou ale veselé... 

   Paní Evě je 73 let a bydlí ve staré, neudržované roubence v malé obci u České Lípy. 
Žije sama ve velmi nevyhovujících podmínkách, v jejím domě není vybudováno 
sociální zázemí - nemá koupelnu ani pračku, má pouze suchý záchod na zahradě. Paní 
Eva by ráda dům prodala a žila jiným, důstojnějším životem, ale nemá nikoho, kdo by jí 
s prodejem nemovitosti pomohl. Jediným příbuzným, který jí pomáhá je její synovec, 
který ale pracuje na směny, má dvě děti, z toho jedno postižené. O obě láskyplně 
pečuje spolu se svou ženou. Tetě pomáhá s placením složenek, občasně ji odveze k 
lékaři, ale nezvládá tetě pravidelně nakupovat. Paní Evě vozí nákupy společně 
s objednanými obědy hodní sousedé.  Eva velmi špatně slyší, chodí o holích a 
nedokáže vyjít ani kopec od svého domu na silnici.  Pohybuje se pouze na své 
zahrádce u domu, kde jí dělají společnost a radost její kočky. Anděl Strážný paní Evě 
připomíná pravidelně 3x denně léky a kontroluje její zdravotní stav. 

    Pro bližší informace o této službě se občané mohou obrátit na starostu obce nebo 
koordinátorku sociálních služeb.   
 
Koordinátor sociálních služeb     Ing. Daniela Vondrová
 telefon: 737 972 285 

 

 


