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Občasn ík  O ldř i chov  v  Há j í ch

Partnerské  město  GOZDNICA str .  2

Evidenční číslo: MK ČR E 10198 

Vážení občané,
vždy se snažím, aby úvodní slovo bylo na téma právě aktuální. Byť je to téma události minulé 

nebo očekávané, ale právě veřejně diskutované. 
Začal bych v časovém protisledu. Bezpochyby událostí významnou a očekávanou jsou podzimní volby 
do krajských zastupitelstev a části Senátu Parlamentu České republiky. Pokud se podívám do voleb-
ních statistik, tak voliči v naší obci patří vždy k lepším průměrům procentních účastí u volebních 
uren. Bezpochyby to znamená, že nám není lhostejné veřejné dění, ale přesto jsou i u nás v obci senát-
ní a krajské volby na spodních místech s nejmenší účastí. V těchto podzimních volbách se senátní 
volby našeho volebního okrsku netýkají, zato krajské ano. A týkají se nás více než si uvědomujeme. 
Naše obec je přece nedílnou součástí Libereckého kraje. Jsme součástí všech rozvojových plánů vyš-
ší úrovně jako např. územních plánů většího územního celku, plánů rozvoje vodovodů a kanalizací  
v kraji a vůbec celého programu rozvoje Libereckého kraje. Měli bychom si tuto skutečnost uvědomit 
a vyjádřit své názory. Své kandidáty do zastupitelstva kraje nabízí 14 volebních stran, hnutí a koalic. 
Najděte si tu chvilku a přijďte ve dnech 17. a 18. října 2008 vyjádřit podporu svým vyvoleným.

 A ta minulá událost? No samozřejmě nelze opo-
menout již započatý nový školní rok. Všichni, kteří jste 
v prvním týdnu září procházeli obchody, nešlo přehléd-
nout školní mládež s vypouklýma očima jak vysvětlu-
jí starostlivým rodičům co vše potřebují k bezproblé-
movému zvládnutí nastávajícího školního roku a ještě 
vypouklejší rodiče při pohledech na cenovky. 
I pro nás na úřadě je začátek každého školního roku 
nový. V červnu se vždy rozloučíme s „ostřílenými mazá-
ky“, kteří toho cestování s námi do školky už mají dost 
a po rozkoukání ve škole nám mávají z autobusové 
zastávky, tak abychom je nepřehlédli a všimli si jak umí 
jezdit sami. No a v září nastoupí „noví bažanti“, kteří 
s vyděšenýma očičkama nevědí proč je ty jejich mamin-
ky předávají každé ráno nějaké „zatím“ cizí tetě k odvozu 
do školky.

 Závěrem tedy přeji všem kandidátům do zastupitelstva kraje úspěch v nadcházejících vol-
bách, všem dítkám školou povinných mnoho studijních úspěchů, našim nejmenším hodně radovánek 
v kolektivu školky, no a nám všem ostatním ještě hodně krásných a teplých podzimních dní.

Jaromír Tichý, starosta obce  

Ilustrační foto jednoho hezkého podzim-
ního dne  je zachyceno fotoaparátem 
Tomáše Loudy.
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Očkování psů

V úterý 9.září 2008 od 18.00 do 19.00 hodin 
proběhne u budovy Obecního úřadu v Oldřichově v Hájích 

očkování psů starších 6 měsíců proti vzteklině. Cena vakcíny je 60,-Kč.

Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů

ZPRávy ObECNíHO úřADu

událost v partnerském městě GOZDNICA

V sobotu dne 25.října 2008 proběhne v obci podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Nádoby  
na ukládání těchto odpadů budou umístněny, tak jako obvykle od 9.oo hodin do 16.oo hodin za restaurací Nová Bese-
da (u kontejnerů).
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:

DO KATEGORIE VELKOOBJEMOVÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ NEPATŘÍ ELEKTROODPADY  
JAKO NAPŘ. LEDNICE, TELEVIZORY, PC, MONITORY, APOD.

A PO 16-TÉ HODINĚ JE Z A K Á Z Á N O NA SVOZOVÉM MÍSTĚ TYTO ODPADY ODKLÁDAT !?!?!

V partnerském městečku Gozdnica se ve dnech 22. až 24. srpna 2008 konala slavnost „Dny Gozdnice“. K bohatému 
společenskému a sportovnímu programu patřila i sobotní oficiální část oslav , na kterou byli pozváni starostové obcí  
a zástupci Sborů dobrovolných hasičů mikroregionu. Součástí této části programu bylo slavnostní odhalení desky připo-
mínající uzavření partnerství. V prostoru nádvoří Městského úřadu v Gozdnici pronesly své krátké projevy představitelé 
partnerských obcí (starosta německé obce ….., starosta města Gozdnica a předseda Mikroregionu Jizerské podhůří). 
Po tomto slavnostním aktu se vydal průvod za doprovodu dechové kapely do kostela, kde proběhla bohoslužba jak  
v polském jazyce, tak v německém a českém jazyce. V podvečer sobotního dne proběhly v areálu sportovního stadionu 
mezinárodní ukázky dovedností hasičských sborů, ve kterých si naši zástupci vedli velice dobře.



MÍSTNÍ POBOČKA ČČK A OBECNÍ úŘAD OLDŘICHOV V HÁJÍCH

pořádají pro své občany

ZÁJEZD
 na Českolipsko a Teplicko

Odjezd: 20.9.2008 sobota v 7.30
Příjezd: okolo 19.hodiny

Doprava: autobus
Cena: dospělá osoba 150,-Kč, dítě 100,-Kč

Program: Zámek Zákupy u České Lípy- prohlídka,odjezd do Krupky u Teplic v Čechách a prohlídka historického  
hornického města, návštěva slavného poutního kostela v Bohosudově, po obědě odjezd k lanové sedačkové  
dráze v Krupce-Bohosudov, odtud jízda na Komáří vížka /808 m vysokou, délka lanovky 2348m, návrat lanovkou 
k čekajícímu autobusu a odjezd domů. Cestou /při dobrém počasí/ zastávka na Panské skále /čedičové varhany/ 
 u Kamenického Šenova

Těšíme se na Vaši účast
Přihlášky: přijímá paní Bekešová na OÚ do 16.září 2008
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Jubilea slaví

Andrová J., Dostál Z., Ficencová M., Fišer L., Grünhut 
J., Honcová I., Horáková V., Hušek J., Procházková 
L., Reiterová V., Tobiáš J., Tvarohová L., Zikmund I., 
Zuska J.     - Gratulujeme!

  

Pozvánka Sboru dobrovolných hasičů v Oldřichově v Hájích

Zájezd pro občany Oldřichova v Hájích

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V OLDŘICHOVĚ V HÁJÍCH 

Vás srdečně zve na soutěž hasičů 
o pohár Mikroregionu Jizerské podhůří,

která se koná v sobotu dne 13.září 2008. 

 Tentokkrát se bude zápolit v Mníšku.    

Oldřichovští hasiči zvou všechny příznivce hasičského sportu a dobré nálady. 
Přijďte nás podpořit.     
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Prodej zemědělských produktů 
včetně rozvozu

Ekocentrum Oldřichov v Hájích

Vzhledem k žádosti o ukončení činnosti ve funkci 
kronikářky obce paní Pospíšilové, Obecní úřad 
v Oldřichově v Hájích vyzývá všechny zájemce 
o výkon funkce „Kronikář obce Oldřichov 
v Hájích“ o podání žádostí nebo kontaktu na tel: 
482 725 093, a to nejpozději do konce měsíce října 
letošního roku.   

D E N  S T R O M Ů
Zveme všechny rodiče s dětmi, aby  

s námi oslavili DEN STROMŮ  
v sobotu 25. října od 10.00  

do 15.00 hodin v areálu Ekocentra 
Oldřichov v Hájích. 

Více se o akci dozvíte  
v letácích během měsíce října.

OSTATNí

Pšenice   1q 500,-Kč včetně pytlů
Ječmen   1q 500,-Kč včetně pytlů
Brambory stolní  1q 828,-Kč včetně pytlů
Brambory krmné 1q 228,-Kč včetně pytlů
Cibule   1kg     9,-Kč
Včelí med  1kg 100,-Kč

Uvedené zboží lze objednat na Obecních úřadech 
v Oldřichově v Hájích nebo Mníšku včetně 
hotovostní platby při objednávce.

KuCHAř (-KA) - volné pracovní místo v Ekocentru Oldřichov v Hájích

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Oldřichov 
v Hájích, přijme dle dohody kuchaře(-ku), vyučení v oboru nebo dlouhodobé zkušenosti se 
stravovacím provozem, na dobu neurčitou, 4. platová třída + os. ohodnocení. 

Náplň práce: příprava a výdej jídel,přípr. jídelníčku, objednávky a nákup potravin, prodej 
občerstvení při akcích ekocentra.

Výhodou: orientace ve zdravé výživě, ŘP sk. B (aktivní řidič) – využívání služ. auta  
k nákupům, zákl. znalost práce na PC. 

Kontakt:  Radek Hromádka, tel. 482 360 011, e-mail: radek.hromadka@strevlik.cz  

 

KRONIKář (-KA) 
obce Oldřichov v Hájích

ZávĚREM

TJ Sokol Oldřichov v Hájích zve 
k příjemnému posezení v nově 
upravených prostorách klubu, 
které zrekonstruoval a provozuje 
nový nájemce pan Zdeněk Vízner.

Takto vypadá odlitek dvou sto kubíkových nádrží nového 
oldřichovského vodojemu. Po zaizolování budou nádrže zasypány 
a nad terénem zůstane pouze malý manipulační objekt.

Oprava havarijního stavu odvodnění ze sklepních prostor 
budovy pošty byla využita k uložení vodovodní přípojky.   

Dvě mouchy jednou ranou! Při ukládání 
vodovodního řadu byl opraven 
nekapacitní mostek u Poláků, který 
byl určen k rekonstrukci na základě 
protipovodňových opatření ve studii 
odtokových poměrů na Jeřici.


