
Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

do rukou se Vám dostává třetí vydání Informačního zpra-
vodaje Svazku obcí Novoborska. Vydávání zpravodaje pro-
bíhá v rámci projektu ,,Posilování administrativní kapacity 
obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také Centra 
společných služeb. To, že jsme se jako Svazek obcí Novo-
borska do tohoto projektu od července 2016 zapojili, vní-
mám nejen já osobně, ale i ostatní starostové členských 
obcí, velmi pozitivně. Služby kanceláře CSS jsou od té doby 
více zaměřeny na odborné poradenství různého charakteru. 
Členské obce využívají konzultací v oblasti dotačního po-
radenství během přípravy projektových záměrů, ale také 
v době samotné realizace projektů. Od letošního července 
jsou služby rozšířeny také o poradenství při zadávání veřej-
ných zakázek. A co chystá Svazek obcí Novoborska v sou-
časné době? Podařilo se nám získat dotační prostředky na 
realizaci projektů v oblasti odpadového hospodářství, soci-
álních služeb a cestovního ruchu. Více se o projektech do-
čtete v tomto vydání zpravodaje. Aktuální informace Vám 
budeme přinášet na našich webových stránkách www.no-
voborsko.cz, kde můžete sledovat novinky z našeho mikro-
regionu.

Přejeme Vám příjemné čtení a těšíme se na Vaši spolu-
práci s kanceláří CSS, jejíž zaměstnankyně jsou Vám k dis-
pozici stejně jako doposud.

Ing. Jan Sviták
Předseda Svazku obcí Novoborska

KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBČANY (CSS)
Středa 10:00 - 15:00 hodin
Kancelář Svazku obcí Novoborska (OÚ)
Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor
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Personální obměna v kanceláři 
Svazku obcí Novoborska
Říká se, že přirozená obměna prospívá ve všech směrech 

všem. Takovou obměnou prošel od července i svazek obcí. 
Po několikaleté práci odešla na mateřskou dovolenou Ing. 
Monika Krausová. V kontaktu s námi však zůstává i nadá-
le nejen v nové roli maminky, ale i jako účetní organizace. 
K dispozici bude v kanceláři dle předchozí dohody. Pracov-
ní agendu nově rozšířenou o veřejné zakázky převzala za 
Ing. Krausovou nová zaměstnankyně svazku Bc. Markéta 
Humpoláková. A jak dokazují její slova po dvouměsíčním 
působení v kanceláři, činnost svazku a oblasti, které zajiš-
ťuje, jsou tak rozmanité, že nemůže být pochyb o přínosu 
aktivit svazku pro okolní obce. Už nyní máme s kolegyní 
Mgr. Janou Nastoupilovou další nápady a záměry, které 
bychom rády po odsouhlasení členskými obcemi realizo-
valy a přispěly tak k naplnění úkolů vyplývajících nejen 
ze stanov svazku, ale i z požadavků starostů obcí, dodala 
Bc. Humpoláková.

INFORMAČNÍ
ZPRAVODAJ
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 Centra společných služeb – kancelář Svazku obcí 
Novoborska 

Adresa: Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor 
 
 Mgr. Jana Nastoupilová 

manažerka CSS 
tel.: +420 777 293 246 
jnastoupilova@novoborsko.cz  

Ing. Monika Krausová 
specialista pro rozvoj regionu 
tel.: +420 739 551 823 
mkrausova@novoborsko.cz  

Bc. Markéta Humpoláková
Tel.: +420 731 288 686
mhumpolakova@novoborsko.cz

Mgr. Jana Nastoupilová
tel.: +420 777 293 246
jnastoupilova@novoborsko.cz
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PROJEKTY2

V minulém čísle zpravodaje byli čtenáři seznámeni s pro-
jektovým záměrem, jehož cílem je koordinace procesu pláno-
vání sociálních služeb na Novoborsku a zajištění jejich finan-
cování. Od záměru pokročil směle Svazek obcí Novoborska 
k jeho realizaci. Žádost o dotaci byla v rámci Operačního pro-
gramu zaměstnanost podpořena a získaná podpora ve výši 
1 163 987,50 Kč tvoří 95 % z celkových způsobilých výdajů 
projektu. 
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Sociální služby na Novoborsku bez bariér
Již od listopadu začne v Novém Boru pracovat koordinátor 

sociálních služeb, jehož úkolem bude zpracování Strategie 
financování sociálních služeb na Novoborsku a v návaznosti 
na tuto činnost zpracování a vyhodnocení akčních plánů pro 
léta 2018 – 2019 spolu s přípravou podkladů pro zpracování 
strategického dokumentu rozvoje sociálních služeb na Novo-
borsku v letech 2021 – 2025. Koordinátor bude v rámci vyko-
návaných činností spolupracovat s Libereckám krajem, člen-
skými obcemi svazku, povede pracovní skupinu komunitního 
plánování, která na Novoborsku již několik let pracuje ve spo-
lupráci se subjekty zabývajícími se sociální činností a které 
jsou jednou z hlavních cílových skupin tohoto projektu. 

Výstupem projektu po jeho realizaci bude zajištění přístupu 
všech občanů k registrovaným sociálním službám na Novo-
borsku a pro poskytovatele sociálních služeb se zjednoduší 
přístup k finanční spoluúčasti obcí, která sice není ze zákona 
povinností, ale je žádoucí k zajištění poskytování sociálních 
služeb pro občany obcí.

Kompostéry pro Novoborsko již brzy!
Od první zprávy o připravovaném záměru přispíva-

jícího ke zlepšení třídění odpadu v domácnostech na 
Novoborsku uplynula již delší doba a záměr dostal 
díky činnosti Svazku obcí Novoborska reálnější po-
dobu. Žádost o dotaci na dodávky kompostérů pro 
domácnosti v devíti obcích Novoborska byla v rámci 
programu OPŽP podpořena Státním fondem životního 
prostředí, a tak se mohou těšit téměř v patnáctistech 
domácnostech NAPŘÍČ NOVOBORSKEM na nové 
kompostéry o objemu 675 – 2000 l. 

Obce Okrouhlá, Polevsko a Skalice u České Lípy zís-
kají navíc dle svého požadavku štěpkovače a Slunečná 
pořídila pro své občany spolu se štěpkovačem i drtič. 

Jednotlivým domácnostem budou kompostéry do-
dávány v podzimních měsících. O přesném datu bu-
dou informováni prostřednictvím obecních a měst-
ských úřadů.

Svazku obcí Novoborska, jež je nositelem projektu 
a realizoval i výběrové řízení, bylo Státním fondem 
životního prostředí vydáno Rozhodnutí o poskytnu-
tí dotace ve výši 7 567 394, 45 Kč. Celkové náklady 
projektu a skutečná výše dotace bude upřesněna na 
základě skutečně vynaložených a řádně prokázaných 
způsobilých výdajů projektu. Již teď je však jasné, že 
celková předpokládaná hodnota projektu se díky rea-
lizovanému výběrovému řízení ponížila o několik set 
tisíc korun. 

Kompostéry budou po dobu udržitelnosti projektu 
(5 let) v majetku Svazku obcí Novoborska. Domácnosti 
je budou moci využívat během této doby bez omezení 
na základě Smlouvy o výpůjčce s obcí, kde žijí.
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PROJEKTY 3
Burza nápadů – dvě země, 

mnoho nápadů, nová partnerství
V současné době se Svazek obcí Novoborska podílí na re-

alizaci projektu „Burza nápadů - dvě země - mnoho nápadů 
- nová partnerství“, jehož cílem je vytvořit nová partnerství 
mezi subjekty v oblasti cestovního ruchu na našem území 
a v Horní Lužici. Hlavním koordinátorem projektu je marke-
tingová společnost Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Nie-
derschlesien mbH se sídlem v Bautzenu. 

Zajímá Vás, o co v projektu jde? „Přehlídka nápadů“ svede 
dohromady budoucí partnery, kteří chtějí společně uskuteč-
nit nápady na německé a české straně. Za účelem nalezení 
vhodného partnera pro realizaci projektových záměrů byl 
vytvořen speciální on-line formulář, který je dostupný zde: 
https://anmeldung.oberlausitz.com/startseite.html 

Jazykové bariéry se bát nemusíte, informace do formuláře 
lze zapsat v češtině a po vyhodnocení došlých záměrů (v ter-
mínu do 15. září 2017) se uskuteční za přítomnosti tlumoční-
ka setkání zájemců, a to dne 24. října 2017 od 10 do14 hodin 
v Domě přírodního parku v Großschönau. Přímo na místě 
navážete potřebné osobní kontakty a získáte také informace 
o možné podpoře z Fondu malých projektů z programu pře-
shraniční spolupráce (týká se nekomerčních subjektů).

Více informací v kanceláři Svazku obcí Novoborska,  
kontaktní osoba pro projekt:

Jana Nastoupilová, tel.: 777 293 246,  
e-mail: jnastoupilova@novoborsko.cz

https://anmeldung.oberlausitz.com/startseite.html
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ODBORNÉ PORADENSTVÍ4

Povinnost zveřejnit smlouvu vč. 
jejich změn a dodatků na profilu za-
davatele ve lhůtě do 15 dnů od uza-
vření má podle §219 každý zadavatel, 
který uzavře smlouvu v hodnotě nad 
500.000 Kč bez DPH. Stejně tak je po-
dle odst. 3 stejného paragrafu povi-
nen uveřejnit výši skutečného plnění 
v době do 3 měsíců od ukončení plně-
ní nebo v případě smlouvy, jejíž doba 
plnění přesahuje 1 rok, nejpozději do 
31. března následujícího roku. Tak-
to to vykládá zákon a jak na to tedy 
prakticky:

Na profilu zadavatele je třeba založit 
veřejnou zakázku. V případě, že se 
jedná o VZMR která není zadávána 
formou otevřené výzvy, tak i v tom-

to případě je nutné založit na profilu 
zadavatele novou zakázku. Není však 
nutné do ní vkládat žádné jiné doku-
menty než smlouvu vč. jejich změn 
a dodatků + účastníky (dodavatele, 
poddodavatele) a výši skutečného pl-
nění. Toto uveřejnění lze zapsat např. 
na portále www.vhodne-uverejne-
ni.cz do kolonky „účastníci“. Je – li 
tak učiněno, není již další povinností 
zveřejnit dokument, kde bude výše 
ceny vypsána. Kdo chce, může dob-
rovolně takový dokument s relevant-
ními informacemi vytvořit a přiložit 
na profil jako další dokument. Zajistit 
dálkový přístup k těmto informacím 
je zadavatel povinen do uplynutí 
dvou let od zveřejnění.

Zveřejňování smluv a výše skutečné-
ho plnění se nevztahuje na Smlouvy 
s hodnotou do 500.000 Kč bez DPH 
a na smlouvy, které jsou uveřejněny 
podle jiného právního předpisu – re-
gistr smluv. 

V rámci transparentnosti může zada-
vatel na webu obce dobrovolně zve-
řejňovat smlouvy s hodnotou např. 
od 50.000 a nepřesahující zákonem 
danou hodnotu pro povinnost zveřej-
ňovat smlouvu na profilu zadavatele 
nebo v registru smluv. 

Závěrem je dobré dodat, že neuveřej-
nění výše skutečně uhrazené ceny není 
správním deliktem. 

Uveřejňovací povinnosti  
podle §219 Zákona o zadávání veřejných zakázek

V souvislosti s požadavky pro zakázky vypisova-
né od 1. 10. 2016, kdy je potřeba prokazovat shodu 
profilu zadavatele se zákonem pomocí nové certifi-
kace, která je upravena vyhláškou č. 260/2016 Sb., 
o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se 
elektronických nástrojů, elektronických úkonů při 
zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, byly 
zkontrolovány jednotlivě všechny profily zadava-

telů členských obcí, jestli odpovídají této zákonné 
podmínce.

Většina obcí má svůj profil na adrese vhodne-
-uverejneni.cz od společnosti QCM, větší města na 
E-ZAKu, TendrAreně a někteří na portále profilza-
davatele.cz. Všechny tyto nástroje odpovídají poža-
davkům vyhlášky č. 260/ 2016 Sb. Provázející zákon 
č. 134/2016, ZZVZ.

Profil zadavatele – zveřejňování smluv  
a výše skutečného plnění

Liberecký kraj na sklonku prázdnin informoval o tom, že 
Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o uvolnění finanč-
ních prostředků za účelem realizace projektu Kotlíkové dota-
ce v Libereckém kraji II. Pro Liberecký kraj je alokována část-
ka ve výši 140. mil Kč a vyměněno by mělo být 1 462 kotlů. 

Samotné domácnosti budou moci podávat první žádosti 
o finanční podporu do konce října 
2017. Finanční podpora se bude 
týkat výměny starých kotlů 1. a 2. 
emisní třídy na pevná paliva v rodin-
ných domech. 

Oproti předchozím výzvám nasta-
lo několik zásadních změn. Žádosti 
se budou ve druhém kole předkládat 
elektronicky a následně doručovat 
fyzicky na krajský úřad.

Na přelomu srpna a září 2017 dojde ke stěhování kance-
láří oddělení spravující kotlíkové dotace do 3.p Evropského 
domu (nově zrekonstruovaný objekt vedle budovy krajského 
úřadu) na adresu: U Jezu 525/4, Liberec 2. 

V průběhu října 2017 se uskuteční semináře, kde bude vy-
hlášený program představen - konkrétní termíny seminářů 

budou zveřejněny po dohodě s jed-
notlivými ORP (Česká Lípa, Frýdlant, 
Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Libe-
rec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Tur-
nov, Železný Brod).

Příjem žádostí se předpokládá na 
konci října 2017.

(zdroj: www-kraj-lbc.cz)

Kotlíkové dotace – 2. kolo

http://www.vhodne-uverejneni.cz
http://www.vhodne-uverejneni.cz
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ZIMA NA NOVOBORSKU 5
Monitor státní pokladny

Zajímá vás hospodaření vaší 
obce a jak nakládá s veřejnými 
financemi? Tak právě pro takové 
z vás připravilo Ministerstvo fi-
nancí specializovaný informační 
portál, který umožňuje veřejnos-
ti volný přístup k rozpočtovým 
a účetním informacím ze všech 
úrovní státní správy a samosprá-
vy. Prezentované informace po-
cházejí ze systému Státní poklad-
ny a Centrálního systému účetních 
informací státu a jsou čtvrtletně 
aktualizovány. Monitor zahrnuje 
grafickou webovou část, analytic-
kou část a strojově čitelná zdrojo-
vá data.

Organizace školního roku 
2017/2018

Na základě uveřejněných informací od Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy České republiky Vám přinášíme 
přehled organizace školního roku 2017/ 2018. 

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 za-
čne ve všech základních školách, středních školách, základ-
ních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 
2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 
31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém polo-
letí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 
27. října 2017. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 
23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování 
začne ve středu 3. ledna 2018. Jednodenní pololetní prázdni-
ny připadnou na pátek 2. února 2018. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla 
školy stanoveny pro okres Česká Lípa v termínu 26. 2. - 4. 
3. 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března 
a pátek 30. března 2018 (pátek 30. března 2018 je zároveň 
tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o stát-
ních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o 
dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů). 

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 
do pátku 31. srpna 2018. Období školního vyučování ve škol-
ním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

OPUSCARD 
zařídíte online

Potřebujete pro sebe nebo svého školáka za-
řídit multifunkční kartu OPUSCARD. Žádost o 
tuto kartu můžete realizovat ON-LINE na strán-
kách www.mojeopuscard.cz.

Po rychlé registraci vyplníte potřebné údaje, 
zvolíte kontaktní místo pro vyzvednutí nové 
Opuscard a provedete platbu on-line pomocí 
platební karty. Jakmile bude karta vyrobená, 
budeme Vás kontaktovat o možnosti jejího 
převzetí.

Správnost vyplněných údajů se ověřuje dle 
platných dokladů (občanský průkaz, rodný list, 
pas, rozhodnutí soudu, ověřená plná moc) při 
vydání karty.  Pro zlevněné cestování bude 
potřebovat školák Žákovský průkaz (k dostání 
u dopravců) s vyznačenou trasou odkud kam 
cestuje žák do školy Vám potvrdí sekretariát 
(dle školy – nejčastěji poslední týden v srp-
nu). Následně se na Opuscard nastaví profil 
- Student a už jen nahrajete jízdné u dopravce 
a žák, student může cestovat.

http://monitor.statnipokladna.cz

www.mojeopuscard.cz

http://www.mojeopuscard.cz/
http://monitor.statnipokladna.cz
http://www.mojeopuscard.cz/
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NOVINKY Z MIKROREGIONU6

Vítězem soutěže se stala 
 BARBORA LOUKOVÁ 

 s fotografií  
Zimní pohádka 
na Tolštejně.

Fotografická soutěž 
„Krásy Lužických hor 2“
Svazek obcí Novoborska vyhlásil 

v srpnu 2017 další kolo fotografické sou-
těže na téma „Krásy Lužických hor“. Zá-
jemci mohli fotografie zasílat prostřed-
nictvím emailu do 20. září 2017. Snímky 
byly následně vloženy na facebookový 
profil „Lužické hory – neobjevený kle-
not pohraničí“, kde od 25. září do 15. 
října 2017 proběhlo jejich hodnocení ze 
strany veřejnosti. Fotografie s největ-
ším počtem tzv. „lajků“ byly odměněny 
věcnými cenami zaměřenými na propa-
gaci Lužických hor. Tímto bychom chtěli 
všem poděkovat za jejich účast v soutě-
žila ostatním občanům za podporu a zá-
jem o naši činnost!

Lužické hory na Instagramu a Facebooku!
Spustili jsme Instagram @luzickehory, kde s námi můžete sdílet 

své zážitky z cest a dovolených - nebo jen fotky kousek od domo-
va. Tagujte, sdílejte fotky Lužických hor s #luzickehory. 

Na Facebooku najdete informace na profilu „Lužické hory - ne-
objevený klenot pohraničí“. Cílem tohoto profilu je přinášet nejen 
tipy na zajímavá místa Lužických hor, ale také praktické informace 
- pozvánky na kulturní akce, služby cestovního ruchu a další uži-
tečné rady pro cestování.

Lužické hory posilují svoji pozici v rámci 
Libereckého i Ústeckého kraje!

V Prysku se v pátek 23. 6. 2017 sešli zástupci měst a obcí Lužických hor, aby 
společně projednali aktuální situaci v území. Předseda Svazku obcí Novoborska 
a starosta obce Prysk, Jan Sviták, přítomné hosty seznámil se záměry rozvoje 
této destinace a poděkoval za velkou podporu. Díky diskuzi se ukázalo, jakým 
směrem se má rozvoj destinace ubírat a podařilo se najít mnoho společných 
témat.

Zároveň došlo k podpisu dohod o spolupráci při rozvoji Lužických hor mezi 
Svazkem obcí Novoborska s městy Varnsdorf, Česká Kamenice, Jablonné v Pod-
ještědí, Chřibská, Krásná Lípa a s obcemi Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, Dou-
bice a také s Dobrovolným svazkem obcí Tolštejn. Během letních měsíců byly 
podepsány také dohody s obcemi Dolní Podluží, Horní Podluží a městem Hrádek 
nad Nisou.    

Destinace Lužické hory dostává tedy pomalu, ale jistě podobu kompaktního 
území v takové podobě, jakou nese její historická značka. O dalších krocích bu-
deme již brzy informovat!

Zimní pohádka na Tolštejně

https://www.facebook.com/hashtag/luzickehory?source=feed_text&story_id=1417608314942265
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CESTUJEME NOVOBORSKEM 7
Zajímá Vás, jak vypadají obce Novoborska z výšky? Svazek obcí Novoborska nechal zpracovat jedinečnou prezentaci 

obcí pořízenou leteckými záběry (tzv. dronem). Jednotlivá místa jsou mezi sebou propojená a obsahují doprovodnou 
textovou informaci o dané lokalitě. Prezentaci si můžete prohlédnout na webových stránkách Svazku obcí Novoborska: 

www.virtualne-obcemicr.cz/novoborsko

OBEC KROMPACH
Krompach je obec v severní části Českolipska na hra-

nicích s Německem. Obec leží v samém centru Lužických 
hor. Krompach se skládá ze tří místních částí – Krompach, 
Juliovka a Valy. První zmínka o obci pochází z roku 1391. 
Ve středu obce stojí barokní kostel Čtrnácti svatých po-
mocníků z roku 1782. Mezi zajímavé památky patří také 
starý německý hřbitov. V obci se nachází také Dětský do-
mov se základní a mateřskou školou. Krompachu vévo-
dí dominantní dvojvrcholová hora Hvozd (750 m. n. m.) 
s rozhlednou a chatou na vrcholu. Významnou památkou 
obce jsou tři prastaré tisy červené. Jejich stáří se odha-
duje na více než 1000 let, díky čemuž jsou zapsány na 
seznam chráněných stromů.

Město Nový Bor

OBEC MAŘENICE
Obec Mařenice leží zhruba 10 km severovýchodně od Nové-

ho Boru.  Katastrální území obce zabírá rozlohu 2 654 hektarů. 
Obec Mařenice se skládá ze 4 místních částí – Mařenice, Maře-
ničky, Dolní Světlá a Horní Světlá. Celé území obce je součástí 
CHKO Lužické hory. První písemná zmínka o obci pochází z roku 
1372. Významnou památkou obce je kostel Máří Magdaleny, je-
hož součástí je schodiště, ohradní zeď hřbitova a zeď s nikami 
a kaplemi. Na kopci Kalvárie stojí nově vysvěcená a obnovená 
barokní kaple, poblíž které se nachází vytesané skalní reliéfy od 
lidových umělců.

MĚSTO NOVÝ BOR
Nový Bor je město ležící na rozhraní CHKO Lužické hory 

a CHKO České středohoří. Město je známé zejména svým 
sklářským průmyslem. V roce 1930 bylo ve městě regis-
trováno 68 firem, které se zabývaly obchodem, výrobou 
či zušlechťováním skla. Mezi významné turistické zajíma-
vosti patří Sklářské muzeum, Lesní hřbitov z roku 1907, 
secesní budova pošty z roku 1904 či Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie. 

Obec Mařenice

Obec Krompach

Členské obce se představují!
V minulém vydání zpravodaje jste měli možnost přečíst 

si o obcích za našeho svazku. Nyní Vám představujeme 
další 4 z našich 18 obcí.

 www.obecmarenice.cz

www.obec-krompach.cz

file:///E:/novoborsko/www.novy-bor.cz 
file:///E:/novoborsko/www.obecmarenice.cz 
file:///E:/novoborsko/www.obec-krompach.cz 
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OBEC NOVÝ OLDŘICHOV

Nový Oldřichov je obec ležící jihozápadně od Kamenického Še-
nova. Katastrální území obce zabírá rozlohu 377 hektarů na hranici 
dvou krajinných celků – CHKO Českého Středohoří a CHKO Lužic-
kých hor. Obec se nachází ve vysoko položeném údolí, kterým pro-
téká potok Bystrá. Zajímavostmi obce jsou barokní kostel Povýšení 
sv. Kříže z roku 1844, socha sv. Jana Nepomuckého či školní budova 
postavená v roce 1932 českými skláři. Chloubou obce je hasičské 
muzeum založené místními hasiči v roce 1989. V rámci přeshranič-
ního projektu „Aktivní mládež bez hranic“ byl zrekonstruován kul-
turní dům s dnešním názvem „Centrum pro vzdělávání a kulturu“, 
který se stal důstojným zázemím pro obce Nový Oldřichov v oblasti 
kultury, sportu, společenských událostí, včetně možnosti ubytování.

Obec Nový Oldřichov www.obecnovyoldrichov.cz

file:///E:/novoborsko/www.obecnovyoldrichov.cz 
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Listopad
Kino Hvězda Kamenický Šenov
FILMOVÝ FESTIVAL
3. - 4.11.2017
http://www.kamenicky-senov.cz

Městské divadlo Nový Bor  
pondělí 6. 11. 2017
LEGENDA O LESÍCH A LIDECH
http://www.kulturanb.cz/divadlo

Obec Nový Oldřichov, CVaK
10. 11. 2017
KURZ VYRÁBĚNÍ  
VÁNOČNÍHO STROMEČKU
http://www.centrumcvak.cz

Kino Hvězda Kamenický Šenov
SKLENĚNÝ SLAVÍČEK
11. 11. 2017
http://www.kamenicky-senov.cz

Obec Nový Oldřichov, CVaK
10. - 12. 11.2017
SVATOMARTINSKÉ HODY
http://www.centrumcvak.cz

Městské divadlo Nový Bor  
pondělí 10. 11. 2017
LA NOCHE FLAMENCA
http://www.kulturanb.cz/divadlo

Navrátilův sál Nový Bor  
sobota 11. 11. 2017  
SETKÁNÍ S FLÉTNOU A KLAVÍREM
http://www.kulturanb.cz/divadlo

KD Kamenický Šenov
12. 11. 2017
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
http://www.kamenicky-senov.cz

Sklářské muzeum Nový Bor
12. 11. 2017 – 25. 2. 2018
PAVEL WERNER
www.glassmuseum.eu 

Obec Prysk, sál OÚ
17. 11. 2017
SAMETOVÁ ZÁBAVA
http://www.prysk.cz 

Městské divadlo Nový Bor  
pondělí 18. 11. 2017
ČARODĚJNICKÝ UČEŇ
http://www.kulturanb.cz/divadlo

Navrátilův sál Nový Bor  
sobota 22. 11. 2017  
AHA BAND
http://www.kulturanb.cz/divadlo

Kulturní centrum Sever, Cvikov
VIVA ESPAŇA
22. 11. 2017
http://kultura.cvikov.cz

Navrátilův sál Nový Bor  
sobota 23. 11. 2017  
TROCHU HISTORIE NIKOHO NEZABIJE
http://www.kulturanb.cz/divadlo

Multifunkční centrum Sever, Cvikov
POSLEDNÍ LEČ
24. 11. 2017
http://kultura.cvikov.cz

Obec Chotovice
25.11.2017
ROZSVÍCENÍ STROMU
http://www.obecchotovice.cz 

Obec Nový Oldřichov, CVaK
25. 11. 2017
KONCERT DECI BAND
http://www.centrumcvak.cz

Město Cvikov
CVIKOVSKÉ DNY LOUTEK
25. - 26.11.2017
http://kultura.cvikov.cz

http://www.kamenicky-senov.cz
http://www.kulturanb.cz/divadlo
http://www.centrumcvak.cz
http://www.kamenicky-senov.cz
http://www.centrumcvak.cz
http://www.kulturanb.cz/divadlo
http://www.kulturanb.cz/divadlo
http://www.kamenicky-senov.cz
http://www.glassmuseum.eu
http://www.prysk.cz
http://www.kulturanb.cz/divadlo
http://www.kulturanb.cz/divadlo
http://kultura.cvikov.cz
http://www.kulturanb.cz/divadlo
http://kultura.cvikov.cz
http://www.obecchotovice.cz
http://www.centrumcvak.cz
http://kultura.cvikov.cz
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Pivovar Cvikov
OSLAVA 3. NAROZENIN
25.11.2017
http://www.pivovarcvikov.cz 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
26. 11. 2017  
1. (PŘED)ADVENTNÍ KONCERT
http://www.kulturanb.cz/divadlo
 
Městské divadlo Nový Bor  
29. 11. 2017
SPIRITUÁL KVINTET
http://www.kulturanb.cz/divadlo

Prosinec
Město Cvikov
ZAHÁJENÍ ADVENTU
3. 12. 2017
http://kultura.cvikov.cz

Město Kamenický Šenov
ADVENT
2. - 3.12.2017
http://www.kamenicky-senov.cz

Město Cvikov, KD Sever
Taneční soutěž DANCE OF LIFE
2. 12. 2017
http://kultura.cvikov.cz

Obec Chotovice
4.12.2017
MIKULÁŠ
http://www.obecchotovice.cz 

Sklářské muzeum Nový Bor
11. – 17. 12. 2017
VÁNOCE V MUZEU 
www.glassmuseum.eu

Městské divadlo Nový Bor  
17. 12. 2017
VÁNOČNÍ HVĚZDA
http://www.kulturanb.cz/divadlo 

Město Cvikov
SILVESTR PŘED SILVESTREM
29. 12. 2017
http://kultura.cvikov.cz

Obec Chotovice
31. 12. 2017
SILVESTR
http://www.obecchotovice.cz 

http://www.pivovarcvikov.cz
http://www.kulturanb.cz/divadlo
http://www.kulturanb.cz/divadlo
http://kultura.cvikov.cz
http://www.kamenicky-senov.cz
http://kultura.cvikov.cz
http://www.obecchotovice.cz
http://www.glassmuseum.eu
http://www.kulturanb.cz/divadlo
http://kultura.cvikov.cz
http://www.obecchotovice.cz

