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O b č a s n í k  O l d ř i c h o v  v  H á j í c h

                  Rybáři  s tr .  3

Evidenční číslo: MK ČR E 10198 

Téma dnešního úvodníku bych 
chtěl věnovat příjemným událostem,  
a to společenskosportovním akcím, 
pořádaných Mikroregionem Jizer-
ské podhůří.
Vy, kteří sledujete dění v obci i regi-
onu víte, že v květnu loňského roku 
byla podpisem partnerské smlou-
vy odstartována poměrně intenziv-
ní spolupráce s polskou Gozdnicí. 
Akce v Gozdnici, kterých jsme se 
měli možnost účastnit, nás motivo-
vali k podobným setkáním i v našich 
obcích. 

Společně s kolegy starosty  
z Nové Vsi a Mníšku jsme při-
pravili program společenských 
a sportovních akcí v našem 
regionu. 
Tento program jsme představi-
li našim partnerům z Gozdnice 
a hostům z německého Hähni-
chenu na společné konferen-
ci v Mníšku. Současně jsme 
požádali o podporu financová-
ní projektu z česko-polského 
programu Euroregionu Nisa, 
Fondu malých projektů. 

Pokračování na str. 2...

Společné foto u příležitosti oficiálního odhalení informační desky o partnerství při 
konání konference. Deska je umístněna v parku na křižovatce v Mníšku.

Konference k programu partnerství  
v Mníšku.

Informace z Mikroregionu Jizerské podhůří
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V rámci uvedeného projektu proběh-
la velmi zdařilá společenská akce 
„Oslavy 135. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů v Mníšku“, ryze 
sportovní akce – fotbalový turnaj  
„O putovní pohár Mikroregionu Jizer-
ské podhůří“ v Nové Vsi a společen-
skosportovní akce v hasičském spor-
tu a netradičních disciplínách, také 
„O pohár Mikroregionu Jizerské pod-
hůří“ v Oldřichově v Hájích. Všichni 
kdož jste se těchto akcí účastnili,  
ať v roli diváka, soutěžících nebo čle-
nů pořadatelských týmů mi dají za 
pravdu, že to byly akce zdařilé, které 
měli a splnili náplň hesla podporu-
jícího programu Euroregionu Nisa 
„Překračujeme hranice“.

Na závěr bych chtěl už jen dodat, 
že všechny tyto akce měly společný 
podtext – konaly se v rámci oslav 10. 
výročí založení Mikroregionu Jizer-
ské podhůří. Ano je to tak! Právě 
tento měsíc je tomu deset let co Ing. 
Jitka Svatoňová, Miloslav Florian  
a Miroslav Jahelka coby starosto-
vé obcí Oldřichov v Hájích, Mníšek  
a Nová Ves podepsali Dohodu  
o spolupráci a založili dobrovolný 
svazek obcí Mikroregion Jizerské 
podhůří. 

S lítostí musíme konstatovat, že první dva ze zaklada-
telů už nejsou mezi námi, ale jsme pevně přesvědče-
ni, že by měli stejnou radost a nezbývá než jim všem 
upřímně poděkovat, že se tak rozhodli.
Souběžně s tímto projektem proběhla společná akce 
dětí ze škol z Mníšku a Gozdnice – „Sportovně turistic-
ký pobyt dětí ve Splzově“. Jednalo se o společný čtyř-
denní pobyt dětí v přírodě. I když jim nepřálo počasí 
všichni byli velmi spokojeny a mi jim přejeme, aby jim 
nová přeshraniční přátelství vydržela napořád.

Projekt spolupráce jsme přihlásili do soutěže  
o „Cenu Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2009“. 
Slavnostní předání cen se uskuteční 17. prosin-
ce 2009 v Bischofswerdě. O výsledku Vás budeme 
informovat.  
  

předseda mikroregionu Jaromír Tichý  

Tento projekt je spolufinancován
z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj prostřednictvím 
Euroregionu Nisa.

„PŘEKRAČUJEME 
HRANICE“

Ukázky techniky při oslavách 135.výročí 
založení SDH Mníšek. 

Společná fotografie účastníků fotbalového turnaje v Nové Vsi, kde 
po nádherném výkonu v závěrečném zápase s Gozdnicí vybojovali 
naši fotbalisti krásné druhé místo za což jim patří – „Hoši 
děkujem“.

Pohár pro vítěze aneb pohár zůstal doma. Náš soutěžní mančaft hasičů 
předvedl souhru v netradičních disciplínách, čímž si zajistil celkové vítězství  
v soutěži, kterou sami uspořádali. Dík soutěžícím za prezentaci obce  
a samozřejmě všem členům pořadatelského týmu za dobrou organizaci 
soutěže.
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Jubilea slaví (květen - září 2009)

 
  
  
 
  

  

  

Dne 16.1.2009 byl založen klub rybářů Oldřichov v Hájích. Tento klub pro oldřichovské 
rybáře, registrované v MO Chrastava, se schází každý první pátek v měsíci v salonku 
restaurace Nová Beseda. 

Desítkář p. V. Sůva nás seznamuje s akcemi pořádanými MO, plánujeme brigády  
a v neposlední řadě i výjezdy na ryby.
Zveme proto všechny zdejší rybáře ( a je nás 24), aby přišli do klubu.
Naše internetová adresa: www.kro.cz                  Jednatel KRO  J.Volf

Klub rybářů Oldřichov

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů

V sobotu dne 31.října 2009 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.

Obecní úřad v Oldřichově v Hájích vyzývá občany – poplatníky poplatků za svoz komunálního odpadu a psů, aby si 
zkontrolovali své platby v letošním roce a v případě restu ihned zaplatili, vyhnou se tak případným sankcím. Částky 
lze uhradit v hotovosti přímo na OÚ v Oldřichově v Hájích, převodem z účtu nebo poštovní poukázkou typu „A“. Číslo 
účtu je 17625461/0100, variabilní symbol je vždy číslo popisné Vaší nemovitosti.

UPOZORNĚNÍ

Nabídka informace

Firma STOMIX Děčín s.r.o. nabídla Obci Oldřichov v Hájích poskytnutí podrobnějších informací z oblasti 
zateplování rodinných domů. Především podrobné informace o zateplovacích systémech a jejich aplikacemi 
na rodinných domech. Zástupci firmy nabízejí v případě zájmu společnou presentaci. Zájemci o informace  
z této oblasti hlaste se na OÚ v Oldřichově v Hájích nebo přímo na tel: 602293600.
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EKOCENTRUM - Stříhání ovcí aneb Od ovečky ke klubku vlny

Ovčí vlna je přírodní materiál mimořádných vlastností. Lze jej získat s minimálním dopadem 
na životní prostředí (spásání podhorských luk ovcemi pomáhá udržovat chráněné rostliny), 
je měkká,  hřeje –  a to dokonce i pokud navlhne. Jak se ale taková ovčí vlna zpracovává? 
Pro všechny, kteří měli chuť objevit tajemství tohoto starodávného řemesla, bylo připraveno 
v sobotu 3. října v Ekocentru v Oldřichově v Hájích první stříhání ovcí pro veřejnost. 
Vidět, jak se stříhají Valašské ovce – původní plemeno chované na našem území již od 14. 
století - byl pro většinu účastníků nevšední zážitek. Kromě ukázky stříhání ovcí byla možnost 
vyzkoušet si česání vlny, barvení, předení na kolovrátku i tkaní na tkalcovském stavu. Tech-
nikami plstění vlny vznikaly originální výtvory, které potěšili nejen malé účastníky. 

Příjemnou atmosféru dokreslovalo i slunečné počasí. Ovcím 
vlna již zase dorůstá a tak pro všechny zájemce bude na podzim 
možnost znovu nahlédnout do tajemství výroby klubka vlny.

Šimonová M.

INLINE DRÁHA OLDŘICHOV V HÁJÍCH

Myslím si, že nikdo z Vás nepřehlédl jakou změnou 
prošla velká část naší obce. Ano. Naší největší 
investiční akcí letošního roku byla, v úseku od cen-
tra obce směrem na Mníšek, úprava cyklostezky na 
in-line dráhu a s tím související opravy komunikací, 
propustků a značení.
Akce s téměř osmimilionovým rozpočtem byla  
z devadesáti procent podpořena z programu „Akce 
financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny 
Parlamentu a vlády ČR“. Jejím výsledkem je, že část 
obce od centra až k hranicím s obcí Mníšek, vpravo 
od hlavní silnice, jsou téměř v celém rozsahu komu-
nikace s novým povrchem a opravené propustky. Je 
provedeno nové značení (jak svislé, tak vodorovné). 
Nové značení, ale se sebou přináší nové způsoby 
užívání, kterých si musí všichni uživatelé zvyknout.
V rámci dobré spolupráce s Obcí Mníšek došlo na 
katastru obce Mníšek k navázání na nové povrchy a vznikla tím zajímavá trasa o délce cca 3 400 m a šíři od 2,2 m do 3,2 
m spojující centra obou obcí. Pro nás je významnější tím, že děti docházející do ZŠ v Mníšku mají možnost bezpečnější 
cesty do školy.

In-line dráha je celým svým rozsahem v obytné zóně, kde je provoz upraven § 39, zákona č. 361/2000 Sb., zákona  
o silničním provozu následovně:

1) OBYTNÁ ZÓNA JE ZASTAVĚNÁ OBLAST, JEJÍŽ ZAČÁTEK JE OZNAČEN DOPRAVNÍ ZNAČKOU OBYTNÁ ZÓNA  
A KONEC JE OZNAČEN DOPRAVNÍ ZNAČKOU KONEC OBYTNÉ ZÓNY.

2) V OBYTNÉ A PĚŠÍ ZÓNĚ SMĚJÍ CHODCI UŽÍVAT POZEMNÍ KOMUNIKACI V CELÉ JEJÍ ŠÍŘCE, PŘIČEMŽ SE NA 
NĚ NEVZTAHUJE § 53. HRY DĚTÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACI JSOU DOVOLENY JEN V OBYTNÉ ZÓNĚ.

3) V OBYTNÉ A PĚŠÍ ZÓNĚ SMÍ ŘIDIČ JET RYCHLOSTÍ NEJVÝŠE 20 KM/H. PŘITOM MUSÍ DBÁT ZVÝŠENÉ OHLE-
DUPLNOSTI VŮČI CHODCŮM, KTERÉ NESMÍ OHROZIT; V PŘÍPADĚ NUTNOSTI MUSÍ ZASTAVIT VOZIDLO. STÁNÍ 
JE DOVOLENO JEN NA MÍSTECH OZNAČENÝCH JAKO PARKOVIŠTĚ.

4) V OBYTNÉ ZÓNĚ A PĚŠÍ ZÓNĚ MUSÍ CHODCI UMOŽNIT VOZIDLŮM JÍZDU. TO PLATÍ I PRO DĚTI HRAJÍCÍ SI 
V OBYTNÉ ZÓNĚ.

Pokud budou všichni dodržovat a řídit se těmito pravidly, pokud k tomu každý přidá svůj díl ohleduplnosti, tak nezbývá 
nic jiného než všem popřát hezké chvíle prožité v Oldřichově v Hájích.


