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Občasn ík  O ldř i chov  v  Há j í ch

Pálení  čarodě jnic  s tr .  4

Evidenční číslo: MK ČR E 10198 

Vážení spoluobčané,

v dnešním úvodníku se nechci vázat k jednomu tématu, ale rád bych se zmínil o současném dění  
a záměrech pro letošní rok. 
Letošní největší investiční akcí je bezesporu III.stavba vodovodu. Z hlediska významu celé soustavy již 
vybudovaného a dále projekčně připravovaného vodovodního řadu v Oldřichově v Hájích je tato stavba 
velmi důležitá, protože k zhruba 640 metrům nového potrubí přibude vodojem o objemu 2 x 100 m3 
a posilovací čerpací stanice, která bude vodojem plnit. I když věříme, že nám investici do vodovodu 
prostřednictvím Fondu investic – programu drobných vodohospodářských ekologických akcí, podpoří 
Liberecký kraj, je rozpočet stavby v objemu více jak pěti milionů korun obrovskou zátěží rozpočtu obce 
a teprve v jednáních posledních  dnů se nám snad podařilo zajistit financování celé stavby.
Z finanční podpory Libereckého kraje ve výši šedesáti procent se mohou těšit i naši hasiči. Z Krizového 
fondu obdrželi příspěvek na nákup obleků, bot a helem pro zásahové družstvo. Sami naši hasiči se 
rozhodli, že si na tuto výbavu  za více jak sto tisíc korun přispějí částkou deseti procent z pořizovací 
hodnoty. Zbylá částka bude hrazena z rozpočtu obce. Pořízením výstroje, tak bude naše zásahové 
družstvo plnohodnotnou součástí IZS. A i když je výstroj poměrně drahá, myslím, že ochrana zdraví 
při řešení mimořádných událostí je nevyčíslitelná.  Za všechny spoluobčany jim pak paradoxně přeji, 
aby obleky museli navlékat co nejméně.
Nemálo významnou událostí posledního měsíce a asi nejvýznamnější v mé funkci předsedy Mikrore-
gionu Jizerské podhůří je přijetí nabídky polského městečka Gozdnica k uzavření dohody o partner-
ství. Ke slavnostnímu podpisu dohody došlo po předchozím projednání Sněmem MJP 28.dubna 2008  
v Gozdnici. Slavnostního aktu se krom mé osoby zúčastnili starostové obcí Mníšek a Nová Ves Roman 
Slezák a Jaroslav Müller. Ihned po podpisu dohody následovala pracovní schůzka na téma možností 
spolupráce v oblasti kultury a sportu. Za polskou stranu se jednání zúčastnil vedoucí kulturního stře-
diska, předseda sportovního klubu, velitel dobrovolných hasičů a tajemník úřadu. Po dvouhodinovém 
přátelském jednání jsme se v pozdních večerních hodinách vraceli s oficiálním pozváním  zástupců 
hasičů MJP na oslavu Dne hasičů  v Gozdnici. Od uzavření dohody o partnerství obcí si slibuje-
me nejen, že jednotlivá zájmová sdružení navážou přeshraniční spolupráci ke vzájemnému poznání  
a porozumění obyvatel v Euroregionu Nisa, ale i možnost aktivní spolupráce v projektech  zaměřených 
na čerpání finančních prostředků z fondů EU.
       J.Tichý, starosta obce a předseda MJP
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Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů

V sobotu dne 17.května 2008 proběhne v obci svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Nádoby na ukládání 
těchto odpadů budou umístněny, tak jako obvykle od 9.oo hodin do 15.oo hodin za restaurací Nová Beseda (u kon-
tejnerů).
Do kategorie nebezpečných odpadů patří odpady uvedené v příloze č. 2 zákona o odpadech obsahující výbušnost, oxi-
dační schopnost, vysokou hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicitu, karcinogenitu, žíravost, infekčnost, teratoge-
nita, mutagenita, schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, 
schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování a ekotoxicitu.
Do kategorie objemných odpadů patří odpady, které nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad, s ohle-
dem na její rozměr, hmotnost nebo vlastnosti, např. nábytek, koberce atd.

UPOZORŇUJEME, ŽE PO 15-TÉ HODINĚ JE  Z A K Á Z Á N O   
NA SVOZOVÉM MÍSTĚ TYTO ODPADY ODKLÁDAT !?!?!

Upozornění chovatelům psů 

zPRáVy ObEcníHO úřaDU

Zástupci Sborů dobrovolných hasičů v Oldřichově v Hájích, Mníšku a Nové Vsi přijali pozvání k účasti na oslavách Dne 
hasičů v polské Gozdnici. V sobotu 10.května se delegace šesti zástupců z jednotlivých  sborů za Oldřichov v Hájích 
zúčastnili místostarosta obce a jednatel SDH Petr Horák s velitelem jednotky Vítězslavem Nýdrlem. Při vřelém přijetí 
předali naši zástupci SDH oficiální pozvánku na soutěž v požárním sportu Hrádecka – Chrastavska, která se letos koná 
u nás v Oldřichově v Hájích.       

Petr Horák, místostarosta obce a jednatel SDH

návštěva hasičů v Gozdnici

 

Upozorňujeme, že stále platí - v zájmu zachování čistoty veřejného prostranství a 
ochrany veřejného pořádku je majitel nebo chovatel zvířat, zejména psů, povinen 
na veřejných prostranstvích a ve veřejně přístupných objektech zvíře nenechávat 
bez vlivu tak, aby ohrožovalo občany nebo poškozovalo veřejně prospěšné zaříze-
ní, odstranit po zvířeti tuhé výkaly z veřejných prostranství, veřejně prospěšných 
zařízení a veřejně prospěšných objektů, např. z chodníků a komunikací, tele-
fonních budek, dětských hřišť, pískovišť a zastávek veřejné přepravy  osob. Je 
ZAKÁZÁNO volné pobíhání psů a jiných chovaných zvířat bez vlivu jejich majitelů 
či chovatelů mimo oplocené pozemky v jejich užívání.
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Jubilea slaví

Jubilejní svatby v Oldřichově

Bakešová E., Bílkovská J., Bílkovská M., Devera Z., 
Deverová M., Ficenec J., Hodač Z., Honc M., Honsej-
ková M., Hybler O., Janoušek V., Kolínská M., Novotná 
I., Nýdrlová B., Patrman P., Poláková V., Pospíšil 
V., Pošmůrná A., Práčová V., Růžičková J., Snadíková 
V., Svoboda V., Šulcová A., Tichý L.    - Gratulujeme!

 

  

26.4. Zlatá svatba manželů Františka a Marty Cermonových. 

Pozvánka Sboru dobrovolných hasičů v Oldřichově v Hájích

Obec Oldřichov v Hájích využila nabídku pomo-
ci Mysliveckého sdružení Mníšek. Členové 
sdružení bezplatně vypomohli obci při obnově 
porostu v obecním lese. Ve dvou dnech pro-
dlouženého víkendu na začátku května posta-
vili bezmála dvěstěpadesát metrů oplocenky  
a vysázeli v oploceném prostoru a v jeho oko-
lí více jak dva tisíce sazenic buků, modřínů  
a smrku. Jménem obce, členům sdružení, kteří 
se podíleli na výsadbě a ochraně nového poros-
tu, děkuji a celému sdružení pak přeji mnoho 
zdaru v další činnosti.
       
  J.Tichý

Poděkování

 
SbOR DObROVOLNýcH HASIčů V OLDřIcHOVĚ V HÁJÍcH 

Vás srdečně zve na 

Okrskovou soutěž hasičů Hrádecka – chrastavska 
v požárním sportu, 

která se koná dne 28.června 2008 od 9.oo hodin
 v areálu Obecního úřadu v Oldřichově v Hájích.      

Přijďte podpořit naše borce ze soutěžního družstva a přispět k dobré náladě sobotního dopoledne.
     

Za SDH Oldřichov v Hájích, Petr Horák
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D E n  D ě t í
Zveme všechny děti i s rodiči, aby  

s námi oslavily svůj svátek v neděli 
1. června od 14.00 hodin v areálu 

Ekocentra Oldřichov v Hájích. 

Více se o akci dozvíte  
v letácích během příštího týdne.

Klub českých turistů při tJ Sokol Oldřichov v Hájích zve

Masopust

Již tradicí se stal „Oldřichovský masopust“, jehož 
patronem je TJ Sokol Oldřichov v Hájích. Sobotního 
masopustního průvodu se v letošním roce zúčastnilo 
pravděpodobně nejvíce maškar v celé novodobé his-
torii. Škodou je skutečnost, že se obnovené tradice 
účastní málo domorodých pamětníků, ale organizátoři 
jsou přesvědčeni, že se díky doprovodným aktivitám 
jako jsou např. vepřové hody v restauraci Nová Bese-
da, podáváním domácích koláčků a jitrnic v sokolov-
ně, prostřenými koblihami na stolech při večerním reji 
z dílny místního pekaře apod. podaří i tento drobný 
nedostatek odstranit.
Neděle patřila jako každý rok dětem. Ilustrační foto 
dokazuje, že zábavný program profesionálního baviče 
s asistentkou dokáže přitáhnout děti s doprovodem 

rodičů a 
prarodi-
čů i ze 
soused -
ních obcí. 
N a b i t ý 
sál je potom odměnou všem pořadatelům takovýchto akcí. V tomto případě 
patří dík i Mysliveckému sdružení Mníšek, které přispělo finanční část-
kou.

J.Tichý

Hranice k upálení nezbedných čarodějnic, kterou již druhým rokem po sobě 
postavili ruku v ruce společnými silami hasiči se sokolama z palivového 
dřeva obecních lesů si nezasloužila podpalu. Ne, že by byla oproti hranicím 
v sousedních obcích zvlášť výjimečná, ale její umístnění v dohledu z hlav-
ní silnice ji dává na odiv vyniknout její mohutnosti. Pár starých hadříků 
naplněných senem znázorňujících čarodějnici jen dokresluje atmosféru. Za 
pravdu  mi dají všichni, kdo si všimli těch mnoha projíždějících motoristů, 
kteří zastavovali a pořizovali fotky svými  kapesními fotoaparáty a mobilní-
mi telefony.

Pálení čarodějnic

KULtURa V ObcI

TJ Sokol Oldřichov v Hájích, oddíl turistiky srdečně zve všechny příznivce toulek přírodou na 4. ročník pochodu Cestou 
necestou po kopcích kolem Oldřichova. Start je 24.května 2008 mezi 8.oo hodinou a 9.oo hodinou ranní v Sokolov-
ně. Po registrování a složení startovného Vás čekají úžasné pohledy na jarní přírodu v okolí Oldřichova, malé občerstvení 
na trati a výborný gulášek v cíli, na jehož přípravu dodává maso fa J&F PLUS, s.r.o., která beztak stojí prakticky za 
všemi masnými pochutinami, tolik potřebných při pořádání obdobných akcí v Oldřichově v Hájích.


