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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

           Stavba kOtelny na výrObu tepla z bIOmaSy str. 1 - 2

evidenční číslo: mk Čr e 10198 

Vážení spoluobčané,

V dnešním úvodním slovu bych se rád trochu vrátil o několik let a to z jednoho prostého důvodu. Tím 
není nic jiného než stavba naší Kotelny na výrobu tepla z biomasy. Chtěl bych tady společně s vámi 
zavzpomínat, jak se to vše odehrálo.
Po volbách v roce 2006, tehdejší zastupitelstvo sestavovalo program pro své funkční období, a krom 
jiných návrhů vznikl i návrh pod názvem „Revitalizace centra obce Oldřichov v Hájích“. Tímto návr-
hem se zamýšlelo zrealizovat vhodnější vytápění budov obce, opravy obecních budov a ochranu pěších 
tras v centru obce. K odborné konsultaci tohoto záměru jsme přizvali projekční kancelář Ateliér David, 
která už v naší obci delší dobu působila (a to např. v tehdejším domě čp. 5 – dnešním Ekocentru). Ke 
zvolení vhodného dotačního titulu a odbornému zpracování žádosti byla oslovena agentura Regioplan, 
se kterou jsme v minulosti úspěšně realizovali projekt cyklostezky. Tímto vše začalo. Nikdo jsme si 
tehdy neuvědomovali, jaký běh na dlouhou trať to znamená. Po několika prvních krocích bylo jasné, 
že tak velký projekt nelze zrealizovat najednou a ani by nebylo možné takovou různorodost zadání 
financovat z jednoho dotačního titulu.
Prvním výsledkem byla studie investičního záměru, ze které vyplynula nutnost rozdělení do tří směrů, 
a to za 1. Vytápění centra obce biomasou, za 2. Revitalizace budov obce a přilehlého parku pro spole-
čenské a sportovní setkávání občanů obce a za 3. Dopravní opatření v centru obce.
Využil jsem tehdy příležitosti setkání představitelů Mikroregionu Jizerské podhůří s tehdejším Před-
sedou Senátu ČR panem Přemyslem Sobotkou a tento projekt jsme mu společně s ing. arch. Davidem 
představili. Pan předseda se nám oplatil poklonou, že na svých cestách po obcích ještě neviděl, tak 
dobře promyšlený záměr. Znamenalo to potřebné „nahození motorů“ k realizaci. 
U každé stavby se začíná základy v zemi, což v našem případě znamenalo vytápění s rozvody tepla. 
Obec vlastní necelých 70 hektarů lesa, z něhož při lesním hospodářství vzniká obnovitelný zdroj paliva 
a není tedy divu, že od počátku naše myšlenky na zdroj vytápění vedly ke kotelně na dřevoštěpku. 
Možnost čerpání finančních prostředků na zateplení budov společně s výstavbou zdroje tepla nás ved-
lo k souběžné přípravě projektu revitalizace budov, zejména budovy, ve které má sídlo Česká pošta, 
která je v hrozném technickém stavu. 
Po neskutečně dlouhém čase a získání Územního rozhodnutí jsme konečně v roce 2009 podali žádost 
do Operačního programu Životního prostředí na stavbu kotelny včetně rozvodů tepla do budov v ma-
jetku obce a opravu budovy pošty. Celkové náklady tohoto projektu byly odhadnuty na cca více jak 
25 milionů korun. Tato částka byla vysoká tolik, protože tento projekt zahrnoval naprosto vše a nejen 
stavbu samotnou, ale také nákup haly na zpracování štěpky, technické prostředky jako motorové pily 
nebo štěpkovač, až po traktor s vlečkou na závoz štěpky. Naše žádost byla zamítnuta. Důvod? Na tak 
vysoký náklad -> malý vyrobený výkon tepla. Znamenalo to pro nás buď vše nechat na dně šuplíku 
nebo předělat tak, aby projekt byl fondem akceptovatelný. Doposud vložená práce a finance nás vedli 
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k tomu, že jsme se rozhodli k přepracování (výrazné snížení nákladů a pokud možno zvýšení odebraného tepla). V květnu 
2010 byla podána nová žádost. Drastickým snížením nákladů (cca o 50%) došlo k vyřazení nákupu haly a strojů, opravy 
budovy pošty a dalších úprav. Zůstala samozřejmě plně funkční kotelna a rozvody tepla do nejen obecních budov, ale 
ještě dodatečně do RD Martínků a ubytovny DDM Větrník. V červenci 2010 byl projekt akceptován k financování.
Povodně v roce 2010 byly dalším zdržením v přípravách na realizaci a zároveň nadešel čas k dalším volbám. Nové za-
stupitelstvo si však bylo plně vědomo pokročilé rozpracovanosti projektu a rozhodlo v projektu pokračovat, takže po zís-
kání stavebního povolení, dokončení projektové dokumentace k výběru zhotovitele a samotném výběru zhotovitele bylo  
20. května 2012 předáno staveniště vítězi výběrového řízení – Sdružení CL-EVANS a Kotlemont Praha. Průběh stavby 
jste mohli sledovat průběžně sami a já společně se zastupiteli obce vám mohu oznámit, že k 30.dubnu 2013 byla stavba 
předána obci k užívání. Přeji nám všem, aby tato stavba sloužila ke spokojenosti nejen provozovatele – obci, ale pře-
devším všem současným i budoucím odběratelům tepelné energie. A zároveň aby byla významným přínosem pro lepší 
životní prostředí v obci Oldřichov v Hájích. 
S hrdostí vám mohu oznámit, že účast na slavnostním aktu dokončení stavby přislíbil i Hejtman Libereckého kraje 
pan Martin Půta a náměstek pro životní prostředí Libereckého kraje pan Josef Jadrný. Pro vás všechny bychom chtěli 
v některý následující víkendový den udělat den otevřených dveří a na místě seznámit s prostředím a nainstalovaným 
zařízením.

   

Položka jednotka hodnota
Projekce a příprava tis.Kč 465
Výstavba tis.Kč 5 150,944
Stroje a zařízení tis.Kč 4 174,941
Ostatní náklady s projektem tis.Kč 264,2
DPH tis.Kč 2 011,017
Celkem investiční náklady tis.Kč 12 066, 102

Z toho:
Výše podpory z OPŽP celkem tis.Kč 6 871,886
Vlastní zdroje tis.Kč 5 194,216

Počet předávacích stanic (vytápěných objektů) 7
Nainstalovaný výkon kotle 280 kW
Délka rozvodů tepla 582 metrů

kotelna v číslech

Tabulka je převzata ze Zprávy k finančně ekonomické 
analýze projektu.

Na samotný závěr mi dovolte abych vám všem po deštivém jaru popřál hezké a slunečné léto, těm co se chystáte na 
dovolenou přeji nevšední zážitky a ostatním příjemnou prázdninovou pohodu. 
                  J.Tichý

Tak jako před třemi lety pomáhali sbory dobrovolných hasičů u nás na Liberecku, tak dnes naši dobrovolňáci chtěli 
pomoci v těžce zasažených oblastech povltaví a polabí. Aby pomoc byla co nejúčinnější, musí být organizována. Velitel 
jednotky pan Martínek nahlásil příslušným orgánům krizového řízení, že jednotka je připravena k okamžitému výjezdu 
do postižených oblastí. Ve čtvrtek 6.6. 2013 přišla prostřednictvím HZS LK žádost o nasazení jednotky SDH Oldřichov  
v Hájích na pomoc v obci Kly na Mělnicku. V pátek 7.6. 2013 v 17.00 hodin naše jednotka společně se svými kolegy 
z Raspenavy, Lázní Libverda, Hejnic a Mníšku odjeli do zasažené obce, kde celou sobotu a neděli napomáhali místní 
jednotce s odstraňováním následků povodně. Jak jsem již použil v úvodu článku, za jejich obětavou pomoc jim patří 
poděkování –>HOŠI, DĚKUJEM.

HOšI, Děkujem!



J.Tichý
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v rOce 2013 /leDen - Červen/ jubIlea Slaví

 Bílkovská J., Částková M., Deverová M., 
Dostál Z., Fišer L., Hodač Z., Honc 
M., Horáková V., Hybler O., Janoušek 
V., Javůrková B. ,Klofáčová J., Kolínská 
M., Pavlů L., Pospíšil V., Pošmůrná A., 
Práčová V., Reiterová V., Růžičková J., 
Stopová Z., Svoboda V., Tichý L., Veselá 
A., Vrbová D., Zíka V., Zikmund I.    

Gratulujeme

25. května 2013 proběhla beseda s Mgr. Ladislavem Ulrychem, autorem první české kroniky Oldřichova v Hájích  
u příležitosti oslavy jeho 80. narozenin.  Pan Ulrych se v restauraci Beseda setkal se svými bývalými žáky a nejen s nimi, 
zavzpomínal na časy, kdy žil v Oldřichově a kdy učil na zdejší škole. Příjemné povídání se točilo také kolem první české 
kroniky Oldřichova v Hájích, kterou pan Ulrych v průběhu večera zájemcům podepisoval. 

J. Vávrová

beSeDa S mgr. laDISlavem ulrycHem

Sdružení Živo v Hájích o. s. vzniklo na jaře 2013. Spojuje ty, kteří se již podílejí nebo chtějí podílet na organizaci akcí, 
jako jsou besedy, výroční trhy, zájmové kroužky, koncerty, setkání, sportovní a jiné kulturní události. Sdružení se tak 
vedle Sboru dobrovolných hasičů, Sokola, Červeného kříže, Klubu českých turistů, myslivců, ekocentra a dalších jed-
notlivců stává dalším aktivním členem obce, který má zájem na jejím rozvoji. 
Sdružení vzniklo během setkání občanů Oldřichova v pátek 22. 3. 2013. Setkání bylo reakcí na jednání zastupitelstva 
obce ve čtvrtek 14. 3. 2013, kde byl prezentován návrh revitalizace objektu bývalé panelárny. Sdružení se návrhem 
územního plánu obce a projektem revitalizace panelárny zabývalo a k oběma dokumentům již vytvořilo své připomínky, 
tak jako to mohl udělat kdokoli z Oldřichova v Hájích. Není to však jeho hlavní poslání, ale reakce na aktuální situaci 
v obci.
Sdružení má 25 zakládajících členů, vede je pětičlenný výbor (Jiřina Vávrová, Vladimír Balda, Jiří Svatuška, Jiří Antl  
a Radim Šarapatka). Předsedou sdružení je Radim Šarapatka. Sdružení je otevřené každému, kdo souhlasí s cíli sdru-
žení a chce se podílet na přípravách a organizacích jeho aktivit.
V sobotu 15.6.2013 chystá sdružení Blešák a na léto spolu s Tamangem nohejbalový turnaj (v sobotu 6.7.2013)  
a volejbalový turnaj (22.8.2013). O dalších akcích budeme informovat prostřednicvím webových stránek sdružení  
(www.zivovhajich.cz), či facebookových stránek  Besedy, pokud půjde o akce pořádané spolu s Besedou.

R. Šarapatka

SDružení žIvO v HájícH o. s. 
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akce v OlDŘIcHOvě v HájícH

Program

Obec Oldřichov v Hájích zve všechny na

Partneři akce

• stříkání hasičskou hadicí na terč 
• střelba ze vzduchovky
• hladový šašek
• prolézání tunelem
• chůze na chůdách
• střelba na bránu
• jízda s kolečkem
• soutěž v pití limonády a mnoho jiného....

Občerstvení pro děti - koláče, buřtíky, zmrzlina
Hudební skupina KAŽDEJ PES JINÁ VES

Český červený kříž, Obec Oldřichov v Hájích, Myslivecké sdružení Mníšek, TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Suchopýr o.p.s.

SOBOTA 15. 6. 2013 od 13.00 do 16.00 

DEN DĚTÍ

Dětské hřiště za obecním úřadem v oldřichově v Hájích 

D ě k u j e m e  v š e m ,  k t e ř í  s e  p o d í l í  n a  p ř í p r a v á c h  a k c e . 

Letní hrátky se zvířátky 
prázdninový pobyt pro rodiče s dětmi
8. - 12. 7. 2013 (pondělí - pátek)

MezInárODní táBOr OLDOvOU stOPOU vIII 
pro středoškoláky
15. - 22. 7. 2013 (pondělí - pondělí)

Letní Dětský táBOr 
pro děti ve věku 7-11 let
20. - 27. 7. 2013 (sobota - sobota)

kreAtIvItA s vLnOU 
prázdninová tvořivá dílna nejen pro pedagogy
5. - 9. 8. 2013 (pondělí - pátek)

Letní hrátky se zvířátky 
prázdninový pobyt pro rodiče s dětmi
12. - 14. 8. 2013 (pondělí - středa)

Letní PříMěstský táBOr 
pro děti věku 9-13 let
19. - 23. 8. 2013 (pondělí - pátek)

tvOřIvÉ DOPOLeDne PrO DětI A jejIch rODIče 
akce pro veřejnost
6. 9. 2013 (pátek od 9.30 do 11.30)

stříhání Ovcí 
akce pro veřejnost
21. 9. 2013 (sobota od 10.00 do 13.30)

rezervAce tMy 
exkurze pro pedagogy a veřejnost
26. 9. 2013 (čtvrtek)

tvOřIvÉ DOPOLeDne PrO DětI A jejIch rODIče 
akce pro veřejnost
4. 10. 2013 (pátek od 9.30 do 11.30)

Den strOMŮ 
akce pro veřejnost
19. 10. 2013 (sobota od 9.30 do 15.00)

tvOřIvÉ DOPOLeDne PrO DětI A jejIch rODIče 
akce pro veřejnost
1. 11. 2013 (pátek od 9.30 do 11.30)

skLeněnÉ PerLIčkOvÉ OzDOBy 
exkurze pro pedagogy a veřejnost
14. 11. 2013 (čtvrtek)

tvOřIvÉ DOPOLeDne PrO DětI A jejIch rODIče 
akce pro veřejnost
29. 11. 2013 (pátek od 9.30 do 11.30)

vánOce nA stAtkU 
akce pro veřejnost
7. - 8. 12. 2013 (sobota a neděle od 9.30 do 15.00)

více O Akcích ekOcentrA nA
www.ekocentrumoldrichov.cz

kALenDář Akcí


