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Zimníúdržba



Letošní zima ač přišla později než měla, prověřila naši
připravenost i trpělivost.Součetnákladůnazimníúdržbukomunikací
zanechal vrozpočtu obce obrovskou díru, která převýšila předpoklad
výdajů.

Ještěbychseněkolikaslovyvrátilkzimníúdržbě:

Většina zVás ví, že jsem osobně několik let tuto zimní údržbu
vykonával a nyní je mojí povinností tuto údržbu řídit, tak právě
zdůvoduobojíhopohledusecítímbýtdostatečněoprávněnkhodnocení
celévěci.


Aťsicochcekdo

chce říká, zimní údržba se rok od roku zlepšuje. Je mezi námi ještě
mnoho pamětníků, kteří vzpomínají jak se koňmo pluhem prohrnula
hlavní silnice a stačilo to. Před patnácti lety se pouze prohrnovalo, jen
ktrvaleobydlenýmobjektům.Dnes,kdy jeobydlenavětšinarekreačních
objektů, prohrnujeme prakticky všechny komunikace. Ktomu občas
stihneme ještě nějaký posyp a to ještě včasech, které jsou
několikanásobně kratší než nám stanový prováděcí vyhláška zákona o
komunikacích.Přestopřezevšesenajdoukritici,kteříjakobyaninečtou
noviny, neposlouchají televizi ani rozhlas, kde po celou dobu kalamity
upozorňovali na úskalí, které je čeká  bez řádné zimní výbavy (zimních
pneumatikařetězů)aabypokudmožnosvécestyodložili.

Myslímsi, žeúdržbavnašíobci zajišťovaná jednímnebo
dvěmatraktoryjelepšínežvněkterýchokrajovýchčástechměsta,
kde zimní údržbu zajišťují technické služby svelkým parkem
techniky a zaměstnanců. Samozřejmě nelze stačit držet krok
snárůstemdopravy,kterásepodlestatistickýchúdajůzvýšilaza
posledníchdesetletotéměř200%.
Aprotopřejivšemobčanůmobce,bainávštěvníkům,aby
bylo co nejméně kalamitních situací a když přeci jen nastanou,
takabykřádnézimnívýbavěměliještědostatektrpělivostiataké
trochu uznání klidem, kteří musejí svůj pracovní i osobní čas
přizpůsobit rozmarům paní přírody, aby zajistili právě Vaše co
největšípohodlípřiužívánímístníchkomunikacíaprostranství.


       J.Tichý


InformaceOÚ
 

• Oposkytovánípůjčeknaopravy,modernizaciarozšířeníbytovéhofondu(fondrozvojebydlení)

OÚvOldřichověvHájíchvyzýváobčany,kteřímajízájemvyužítpůjčkunaopravybytovéhofondukpodávánížádostí.
PodrobnostiopůjčkáchaúčelechpoužitízískátenaOÚOldřichovvH.nebotel.482725093.
Výšepůjčekjedo50000,Kč,kterájeúročenaod3%do7%,podleúčelupoužití.

• Svoznebezpečnéhoodpadu


Dne15.5.2005proběhnevnašíobcijarnísvoznebezpečnéhoodpadu.Zastávkysběrnéhovozufa.A.S.A.budoujako
obvykleuSokolovnyv11.oohodinazarestauracíBesedav11.2ohodin.

• Vdoběod20.4.2005do25.4.2005 (vnávaznostinaklimaticképodmínky)proběhnenaúzemíokresůLibereca

JablonecnadNisouvakcinacelišekprotivzteklině.Jetřebadodržovattytopokyny:poučitděti,nedotýkatsenávnad,
nenechatvolněpobíhatpsy,nepoužívatkvýkonuprávamyslivostilovecképsypodobu3týdnůpovakcinaci.

Našizaměstnancipřiodklízenísněhuna
chodníku.

PanVáclavKnesplsesvýmtraktorem
připroráženízávěje.

FaPilaFacekzapůjčilabezplatněnakladač
naodklizenísněhuznávsi.






Informacezjednánízastupitelstvaobce:


NaposlednímzasedánízastupitelstvaobcebylaprojednánaaschválenadalšíetapavI.změněúzemníhoplánu
obce,ato„upravenýnávrhzadání„povyhodnocenípřipomínkovéhořízení.
Nynínásledujezpracováníing.arch.Beranovouaveřejnéprojednání.Potédojdekekonečnémuschválenízastupitelstvem
obce.
Právěpřiprojednávánípřipomínek,zejménazestranySCHKOJH,znichžvzešlapotřebavydat„Nařízeníobce“o
stavebníchuzávěrách, týkajícíchsevelkýchploch,současnýmúzemnímplánemurčenýchkzástavbě.Stavebníuzávěra
neznamená zákaz výstavby, jen pozastávku do doby, než na jednotlivá území budou zpracovány podrobnější územně
plánovacípodklady.
Na tomto zasedání byl taktéž schválen vyrovnaný rozpočet obce na rok 2005 vobjemu 7823100, Kč.
PodrobnostikrozpočtubylipočátkemrokuvyvěšenynaúřednídesceOÚanastránkáchobce,které jsouodminulého
rokuknahlédnutí–www.oldrichov.cz.


Stavebníuzávěry


ZastupitelstvoobceOldřichovvHájíchseusneslodne10.3.2005,nazákladě§33odst.3zákonač.50/1976Sb.,o
územnímplánováníastavebnímřádu(stavebnízákon),vezněnípozdějšíchpředpisůavsouladus§11zákonač.
128/2000Sb.,oobcích,vezněnípozdějšíchpředpisů,vydattotonařízení:

Účelemstavebníuzávěryjeochranavyznačenéhoúzemíprojehovyužitíaorganizacipodleschválenéhoúzemníhoplánu
obceOldřichovvHájíchvuvedenýchlokalitáchdodobyschválenípodrobnějšíchplánovacíchpodkladů.

Omezení stavební činnosti se vztahuje na veškeré pozemky určené Územně plánovací dokumentací obce, jako plochy
rozvojové pro bydlení. Vkatastrálním území Oldřichov vHájích jsou vymezeny takto : 977/1, 989/1, 976/17, 976/2,
976/16,976/18,921/8,919/1,912/1,921/7,906/1,803/4,854/1,854/3,854/10,854/12,561/3,561/19,561/18,
561/20,561/5,561/6,153/4,148/1,148/2,86/3,86/12,240/4,288/1,259/1,256/1,256/2,289/3,612,620,618,
614,617,625/2,628/1,627/2,638/4,640/2,640/3,640/4,640/1.

Stavebníuzávěrousezakazujestavebníčinnostspojenásnovýmistavbami,vyžadujícímipovolenístavebníhoúřadu.
Zákazstavebníčinnostisenevztahuje:

a) Na stavby(§139b zákona č.50/1976Sb.), terénníúpravy,prácea zařízení,nakterébylo vydáno,předednem
účinnostitohotonařízení,územnírozhodnutínebostavebnípovolení.

b) Změnystaveb(§139bstavebníhozákona),udržovacípráce)§7odst.2vyhl.č.132/1998Sb.,kterouseprovádějí
některáustanovenístavebníhozákona.

c) Na připojení staveb na sítě technického vybavení (§3 písm. k) a § 11 vyhl. č. 137/1998 Sb. O obecných
technickýchpožadavcíchnastavbu.

d) Nastavbypodléhajícíohlášenístavebnímuúřadu.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.4.2005 a pozbývá platnosti dnem schválení podrobnější územně plánovacích
podkladů.


PodrobnějšíinformacevčetněnáhledudokatastrálníchmapzískátenaOÚvOldřichověvHájích.

Výňatekněkolikaakcí,kterébysemělyvletošnímroceuskutečnit:


• Již počátkem roku došlo ke komplexní rekonstrukci sociálního zařízení vBesedě, které již odpovídá dnešnímu
standartuatobezbariérovémupřístupuvčetněkabinkyproinvalidy.

• VýstavbacyklostezkyokoloTrostů,včetněopravykřížkuaznačení.
• Opravafasádyna„hasičárně“.
• Výstavbaautobusovéhozálivuuhřiště.
• ObjízdnákomunikacepilyFacek.
• OpravakomunikacíuAdámků,uPecinů,uKafků,uDubu,uŠtučků,uVolfůauBernatů.


Událostiroku2004vezkratce:



Zastupitelstvoobceschválilo:



• Nové členy správní rady společnostiČ.p. 5Oldřichov vHájích – pana Zdeňka Deveru, paní Martu Jandovoua
panaJaromíraTichého.

• Prodloužení nájmu nebytových prostor : Prodejnu potravin panu Dieterovi Antesovi, bývalé i současné řeznictví
firměJ+Fs.r.o.,restauraceBesedapanuBřetislavuAndrovi

• Aktualizaci„Programuobnovyvenkova“,kterýjeuvedennanašichinternetovýchstránkách.
• VeřejnoprávnísmlouvusMěstemChrastavaovýkonupřenesenépůsobnostinaúsekuřízeníopřestupcích.
• Byla podána žádost o dotaci naprojekt vrámci česko – saskéhoprogramu INTERREG IIIA, „Cykloturistická

stezka Oldřichov vH. – Albrechtice – 1.část“, která spočívá vrekonstrukci místní komunikace IV.třídy, opravě
památnéhokříže,proznačenícyklotrasy,vybudováníinformačníchtabulívobci.
Pozn.Podlesoučasných informacínámbyla tatodotacepřiznánavevýši75%,cožznamenáccatřičtvrtinymilionu
korun.

• SmlouvuopartnerstvísVeřejnoprávnímsdruženímBEGEGNUNGSZENTRUMIMDREIECKe.V.Zittauerstrase17,
02747Groshennersdorfkzajištěníspolečnéhocíle,tj.budováníMultifunkčnímagistrályEuroregionuNisa.



Obnova dožívající aleje podél cesty ke hřbitovu v Oldřichově v Hájích 



Vobci Oldřichov vHájích byla vroce 2000 zahájena obnova lipové aleje lemující cestu kmístnímu hřbitovu.

Rozhodnutí ozahájení obnovy tohoto významného krajinného prvku předcházelo posouzení zdravotního stavu
jednotlivýchstromů,provozníbezpečnosti.


Vminulostibylykorunystromůvalejinevhodněořezány tzv. „nababku“, tedyřezem,kterýmbylaodstraněna
celákoruna.Pahýlyjižpoměrněsilnýchvětvínedokázalstromzahojitapřesto,žedíkydobrévýmladnostilipvzniklynové
druhotnékoruny,jejichzákladjižbylvelminestabilní.Pahýlypůvodníkorunyzačalyvyhnívatahrozilojejichvylomeníi
spřehoustlými a sílícími výmladky a tím ohrožení bezpečnosti provozu na značně frekventované komunikaci.  Velké
procento stromů mělo zároveň poškozenou i spodní část kmene, pravděpodobně poraněním při pluhování sněhu. Při
posuzování možných variant  byla zohledněna i skutečnost , že vblízkosti komunikací, domů a na frekventovaných
plocháchuvnitřobcímábezpečnostníhlediskopoměrněvelkouváhu.

Poposouzenístavualejebylyzvažoványnásledujícívariantyřešení,suvedenýmikladyazápory:

1. Zachováníalejeajejíudržováníořezemtak,abybylaminimalizovánabezpečnostnírizika


Klady: Prodlouženíexistencevýznamnéhokrajinnéhoprvku
Zápory: Značná finanční náročnost údržby (prořez cca 1x za
 dvaroky).
 Bezpečnost se pouze zvýší, avšak díky poškození
 spodníchčástíkmenů některýchstromůzůstává
zvýšenérizikovyvráceníceléhostromu.


 Postupná obnova aleje kdy budou nahrazovány odstraněné
havarijní stromy novou výsadbou, zbytek bude ošetřován
ořezemjakouvarianty1.


Klady: Prodlouženíexistencevýznamnéhokrajinnéhoprvku
Zápory: Značná finanční náročnost údržby původních stromů

(prořezcca1xzadvaroky).
Prodloužením doby obnovy aleje dojde květší
diferenciacivzrůstunovévýsadbyapůvodníčástialeje
atímnarušenícelistvéhovzhledu
 

2. Jednorázovácelkováobnovaalejepokácenímanáslednounovouvýsadbou


Klady: Finančněefektivnívarianta
Zápory: Alejmádodobyvětšíhovzrůstunovévýsadbysníženoukrajinotvornoufunkci.
  Méněpříznivémikroklimaticképodmínkypronovouvýsadbunaotevřenéploše.

 Celková obnova ve dvou etapách  pokácením a novou výsadbou jedné strany aleje a  , bezpečnostní prořez a

odlehčeníkorunstromůvponechanéčásti


 Klady: Prodlouženíkrajinotvornéfunkceoprotijednorázovéobnově
  Zmírněnímikroklimatuprostromyvysázenév1.etapě
Zápory: Zkráceníkrajinotvornéfunkceoprotivariantám1.a2.


Zuvedenýchvariantbylajakonejvhodnějšízvolenavariantač4.,tedykompletníobnovaceléalejerozdělenádo
dvouetap.Vprvníetapě,provedenévroce2000bylavykácenalevástranaalejevesměrukehřbitovu(celkem18stromů)
stím, že stromy rostoucí po pravé straně komunikace poskytnou částečnou ochranu nové výsadbě před přímým
osluněním od jihu. Tím byly vytvořeny příznivější mikroklimatické podmínky pro ujmutí nově vysazených stromů.
Ponechaná část aleje se svými vzrostlými stromy navíc nadále plnila funkci významného krajinného prvku až do
provedení2.etapy.Novávýsadbabylaposunutazhrubao0,5mdáleodokrajevozovkynežrostlypůvodnístromy,aby
šířka mezi oběma řadami stromů lépe vyhovovala rozměrům současných dopravních prostředků. Zdůvodu snížení
bezpečnostníchrizikvylomenímvětvíbylnaponechanépravéstraněprovedenbezpečnostníaodlehčujícíprořezkorun.

TatoetapabylafinancovánanezávislenarozpočtuobcezprostředkůProgramupéčeokrajinu.Žádostofinanční
prostředky podávala ve spolupráci smístním obecním úřadem  Společnost pro Jizerské hory, obecně prospěšná
společnost.Tarovněžprovedlarealizacipracívevlastnírežii.

Napodzimloňskéhorokubylovrámci2.etapyprovedenopokáceníaodstraněnídvacetistromůnapravéstraně
aleje a následně výsadba25nových lip. Realizaci této etapy včetněpodání žádosti o finanční krytí zProgramupéče o
krajinuzajišťovalaobecněprospěšnáspolečnostSuchopýr.

Stejnějakov1.etapěbylaprovýsadbuzvolenalípamalolistá(někdynazývanátéžsrdčitá),kultivar„Greenspire“.
Tentokultivarvyšlechtěnýzahradníkymápřirozeněmenšívzrůstkoruny,kterýnebudevbudoucnuvyžadovatradikální
prořezáváníkorun.

Je pochopitelné, že většina podobných zásahů do krajiny vzbudí zvýšený zájem zejména místních občanů, a
přestoženázorynapodobnéaktivitynejsouvždy jednotnéa jednoznačněsouhlasné, je tentozájempozitivní.Dokazuje
totiž, že ani osud zeleněa vzhledkrajinynení řadě lidí lhostejný.Zejména mohutné stromyaaleje významnědotváří
celkový obraz krajiny, jsou takzvanými krajinnými dominantami a trvá často mnoho let, než se jimi stanou. I proto
vyžadujínašipozornostaochranu.Přestověříme,žerozhodnutíkobnověoldřichovské„hřbitovní“alejenebylochybnéa
žepostupemletbudeopětnarůstatpřednašimaočimadostálezřetelnějšíkrajinnédominanty.





ČinnostiMikroregionů



Jizerskohorsképodhůří

Vroce2004bylivrámciMikroregionuJizerskéPodhůří(dálejenMJP)realizoványtytoakce:

• Svyužitímdotacevevýši150000,Kč,zGrantového fonduLibereckéhokrajebylapořízenastudieproveditelnosti

společnékanalizaceprovšechnytřiobce.Vletošnímrocejenaplánovánodokončenídostadiaúzemníhorozhodnutí.

• TaktéžsvyužitímdotačníhotituluvrámciGrantovéhofonduLK,bylaprovedenaopravamístníkomunikaceIV.třídy

mezi Kafkovými a Androvými (za hřištěm), zdůvodu, že vtéto části dochází kčastému vylévání Jeřice a tudíž
poškozenívymíláním.Dotacebylapřidělenavevýši60%.


• NazačátkuletošníhorokudošlokvolbámnovéhovedeníMJP.PředsedouMJPsestalvětšinouhlasůJaromírTichý,

starostaOldřichovavHájíchamístopředsedyjsoustarostovéMníškupanFlorianastarostaNovéVsiing.Randáček.
ZároveňbylonavrženoaschválenonovélogoMJP–viz.obr.


Třivrcholkyhorznamenajítřizakladatelskéobce–Oldřichov
vHájích,Mníšek,NováVesamodrávlnkaznázorňujeJeřici,jenž
protékávšemiobcemi.




MikroregionHrádeckoChrastavsko
Přehledzískanýchapodanýchprojektůmikroregionuvroce
2004a2005

 Vroce 2004 jsme se zúčastnili jako vystavovatelé velkého
veletrhu cestovního ruchu vBrně a také na regionálním veletrhu
cestovníhoruchuvJabloncinadNisou.Tentorokseoběvýstavní
akceuskutečníznovuamybudemepřitom.

Co se týče dotací, jistě jste si všimli, že některé věci ve
vašem okolí se změnili. Již vroce 2003 se nám podařilo získat
finanční podporu na odpočívadla podél cyklotras a vroce 2004
jsme byli znovu úspěšní. Proto je možné na několika místech
vkaždé obci vidět opravené a někdy moc pěkné autobusové
zastávky, na které jsme získali dotaci ve výši 150 000,Kč zPOV
(Program obnovy venkova) pří vlastním podílu mikroregionu 65
000,Kč.Dálejsmeztohotoprogramuzískalidotaci
36000,naprovozmikroregionu.

Jako vroce 2003 jsme vroce 2004 též získali dotaci na
podporu místního partnerství mezi organizacemi zrůzných oblastí. Díky této podpoře zprogramu Leader+ jsme
připravilivznikMístníakčnískupinyHrádecko–Chrastavsko(MASHCH),vekteréjezastoupenjakziskový,neziskový,
takiveřejnýsektor,kterýsebudedobudoucnapodíletnaplánechrozvojenašehokraje.Vrámcitohotoprojektujsme
získali finanční podporu 350 000,Kč, při vlastním podílu 150 000,Kč a ztěchto peněz jsme podpořili projekty a
přípravynaprojektyněkolikaorganizací:

 Sektor    početprojektůvýšepodpory

Obceaměsta   4   189 tis.Kč
Neziskovéorganizace  2   13 tis.Kč
Soukromýsektor  1   17 tis.Kč
Celkem   7   219 tis.Kč


Zbytek finanční dotace projektu, byl použit na vznik MAS HCH , na vznik propagačních materiálů,

informačních zdrojů a na ostatní činnosti mikroregionu a MAS HCH. Vrámci projektu také vznikly i společné
mikroregionální internetové stránky www.mikroregion.info,  které se budou nadále vyvíjet, a jejich obsah rozšiřovat.
Kjejichzhlédnutívástímtozveme.

A co do roku 2005? Do toho jsme podali dva projekty v programu Phare CBC, o kterých již víme, že prošli
schvalovacímprocesemadostanemenanětedyfinančnípodporuvevýšicca468tis,Kčavlastnípodílmikroregionu
budečinitcca52tis.Kč.Projektyjsouzaměřenénarozvojcestovníhoruchuavrámcijednohobudevytvořenakniha
shistorickou hodnotou, protože ukáže obce mikroregionu na starých pohlednicích. Vrámci druhého  projektu bude
vytvořena mapa svyznačením stávajících cyklotras mikroregionu a vytipováním zajímavých okruhů kolem obcí, ke
kterýmbudezpracovánpopisvýletů.

Dále žádáme vprogramu POV o téměř milionovou dotaci na investice obcí, které budou chtít zlepšit a nově
vybudovat svou občanskou vybavenost. Žádat budeme i do jiných programu, jako do Grantového fondu Libereckého
krajeapod.,alenavýsledkyposouzeníprojektůanavýšifinančnípodporysibudememusetještěnějakoudobupočkat.

Pokudbysteměliivyčímpřispětmikroregionunebojenmělinějakédotazy,nápadyaprojekty,napištenámna:
hradecko.chrastavsko@seznam.cz. 

(JT) 


NováautobusovázastávkauSokolovny–
částečněpořízenazdotaceMikroregionu
Hrádecko–Chrastavko



Včervnu 2004 navštívil budované
Středisko ekologické výchovy ministr
životního prostředí RNDr. Libor
Ambrozek,abysetaksámnavlastní
oči přesvědčil o připravenosti tohoto
záměru. Účastníky setkání byly
například Radek Hromádka, ředitel
Suchopýr o.p.s.; Jaromír Tichý,
starostaobce;RadimZika, náměstek
hejtmana Libereckého kraje; Zdeněk
Devera,členzastupitelstva.


Rekonstrukce„pětky“pokračuje




Vroce2001,kdyžjsmesespolečněsobcípustilidorekonstrukce„pětky“scílemvybudovatstřediskoekologické
výchovyprožákyzákladníchastředníchškolLibereckéhokraje,takjsmeopravdunetušili,conásvšechnočeká,nežse
přiblížímekcíli–otevřeníareáluproveřejnost.
Dnes, po téměř čtyřech letech,  začínám věřit, že středisko otevřeme a nabídneme první pobytové výukové
programy.

Vsoučasné době, jak si asi
většina obyvatelOldřichova všimla,
probíhá rekonstrukce „hrázděnky“.
Objekt by měl po rekonstrukci
nabídnout důstojné zázemí pro
realizaci výukových programů
tematicky zaměřených na různé
oblastiživotníhoprostředí.
Rekonstrukcejefinancována
zprostředků Státního fondu
životníhoprostředívevýši9mil.Kč.
Suchopýr nabízí vsoučasné
době školám okolo čtyřiceti
základních programů. Programy
jsou zpracované pro žáky
mateřských, základních i středních
škol. Spolupracujeme také
slibereckou Pedagogickou fakultou
při jednorázových seminářích
souvisejícíchspřípravoubudoucích
učitelů.
Výuku zajišťujeme čtyřmi stálými
pedagogickými pracovníky a pěti
technickými pracovníky. Po
dokončení rekonstrukce počítáme
snavýšenímodalšízaměstnance.

Většinuasizajímá,covobjektuvšechnobude.Vpřízemíbudujemekuchyň
spotřebným zázemím, kam budeme jídlo zpočátku dovážet. Do budoucna
bychom chtěli
zaměstnat stálého
kuchaře. Dalšími
místnostmi jsou
prostor jídelny a
zároveň společenské
místnosti specí na
pečení chleba, dílna

„tradičních
řemesel“, kde bude
umístěnýtkalcovský

stav, kolovrátek ... Poslední místností je místnost technická
stepelným čerpadlempro vytápění objektu a zásobníkempro
ohřevvody.
Prvnípatrojebudovánopřevážnějakozázemípronaše
lektory výukových programů, to znamená hlavně kanceláře a
učebna, protože po dokončení rekonstrukce se organizace
kompletněpřestěhujezLibercedoOldřichova.
A nakonec to je podkroví, které poslouží jako
ubytováníprojednuškolnítřídu.

Podlečasovéhoplánubymělarekonstrukceskončitdoletních
prázdnin a od září by měl objekt přivítat první účastníky
pobytových výukových programů. Jejich délka bude od tří do
pětidnů,podletoho,jakýprogramsiučitelobjedná.
Naší snahou bylo, je a bude, aby námi nabízené
programy byly dostupné většině dětí,  i těm, kteří jsou ze
sociálně slabších rodin. Myslím, že jako stávající konkrétní
příklad může posloužit třeba náš jezdecký kroužek, který
nabízímedětemzdarma.Jedinýmjejichpoplatkemjeto,žepo
nich chceme, aby koníkům donesli jednou za měsíc tašku
usušenéhopečiva.Samozřejmějsmeabudemerádizato,když
námpečivodonesekdokoliv.

RadekHromádka
Suchopýro.p.s.

Tři osmdesátimetrové vrty pro
tepelné čerpadlo. Kvytápění
objektu bude použito 25 kW
čerpadla od firmy IVT.
Rekonstrukci objektu realizuje
společnostD.S.K.s.r.o.zLiberce.

POZVÁNKA



TJSokolOldřichovvHájíchinformuje:
 

Oddílstolníhotenisu

Voddíle stolního tenisu je zaregistrováno10 hráčů – Josef a Pavel Růžičkovi, Petr Raule, Jaroslav Novák, Miroslav
Trojan,PavelVávra,JosefŠitina,ZdeněkSnadík,JosefNěmec,RadekJareš.
HrajeseOkresnípřebor2třídy(OP2).
Hrajemesoutěždruhý rok.Prvním rokemnež jsmese rozkoukali, tak jsmeskončilinaposlednímmístě.Vsoučasné
dobějsmedvěkolapředkoncemsoutěžena23místě.Vsoutěžihraje6mužstevahrajesečtyřkolově.

Účastnícisoutěže: SKSTFrýdlantB,SokolOldřichovvHájích,SKSTLiberecL,SKSTLiberecM,SlovanHrádekB,
 ZŠKunraticeA.

PrůběžnévýsledkyběhemsoutěželzesledovatvečtvrtečnímvydánídeníkuLibereckýden–sportovnírubrika.



Informacepřipravil:PetrVávra–předsedaoddílustolníhotenisu.

 
Sáňkaři


Pod vedením jednatele oddílu pana Jindřicha
Jandy se již po třetí sezonu účastnily naši
sáňkaři – při TJ Sokol Oldřichov vHájích
několikazávodůveSmržovce.
Družstvo sáňkařů tvoří : Marie a Eva
Honsejkovi,AndreaPráčová,JirkaHorák,Tomáš
Louda,MartinKukla.
Trenérem je Petr Černý a technický servis
zajišťujePepaHonsejk.
Vletošní sezoně dosáhli těchto mimo jiné i
těchtoumístnění:
AndreaPráčová–2.místoMistrovstvíČeské
republiky
MarieHonsejková–2.místoMČR,staršížáci
JirkaHorák–4.místoMČR,staršížáci






PodvacetiletépřestávcesenatrativeSmržovceobjevilinášúspěšný
spoluobčan–olympionikFrantišekHalíř.Potvrdilstaroupravdu,že
když někdo něco ovládá dobře, tak to nezapomene. Přijel sedl na
saně a byl opět vyrovnaným soupeřem naší současné sáňkařské
elity.Conavíc,bylještědobrýmrádcemnašichzávodníků.







Zhodnocení letošní sezony si naši sáňkaři za
spoluúčasti stolních tenistů a kompletního
vedení oddílu uspořádali vSokolovně, kde si
domluvilisportovněaktivnívyužitímezisezónní
částiroku.







Informacepřipravil:

JindřichJanda–jednateloddílusáňkařů+foto
BývalýolympionikFrantišekHalířspěchánastartzávodu.

Náš nejmladší závodník Jiří Horák při
soustředěnípředodjezdemnatrať.

Našisáňkařipovyhlášenívýsledkůzprvníchzávodů.




Oddílkopané


Předsedaoddílu:ZdeněkSnadík


Dospělí–III.třídaJIH
Našifotbalistéhrajíjiž4.sezónuodobnoveníčinnosti.
DíkygeografickémuumístěníOldřichovajsmemytímtýmemkterývyrovnávápočetklubův3.
třídách. Ty jsou 2 Sever a Jih. Vpředchozích sezónách (2 vJihu a 1 vSeveru) jsme se
umisťovalikekoncitabulky.Minulélétosevšaktýmstabilizoval,posílilonovéhráčeazavedl
důslednější tréninkovýsystém.Výsledkysedostavilivpodobě6.místaposkončenípodzimní
částisezóny.Dosáhlijsme18bodů.Anivzimějsmenezaháleliaprovozovalitréninky3xtýdně
vSokolovně.

Ojarníchzápasechbyjstemělibýtdostatečnědopředuinformovánizplakátů.Obnovilijsmei
vývěskunaBeseděnaprotisamoobsluze.Aktuálnívýsledkynajdetenavýšeuvedenévývěsce,
vpátečnímLibereckém dnu (výsledky obou III. tříd a aktuální tabulky) a na webu : sokol
oldrichov.wz.cz.Doporučujiiwebobcewww.oldrichov.cz.


Současníhráči:HanzlEvžen,HolubMartin,HroudaPavel,KocourekAleš,KocourekLuboš(jednateloddílu),Kolínský
Lubomír (trenér licenceC),MartínekPetr,NýdrlePetr,NýdrleRoman,PitařTomáš,RybínJakub,ŠimáčekMiroslav,
ŠpulkaOndřej,ŠtučkaJosef,ThielMiroslav (trenér– licenceC),VrňataAntonín (trenér– licenceC),VrňataOldřich,
ZemanVojtěch

Žáci–Okresnípřebormladšíchžáků
Bohužel žákovský tým trpí neustále nedostatkem hráčů. Nedaří se nám děti
přitáhnout. Problémem je i nízký počet dětí přímo zOldřichova. Dříve jsme si žáky
voziliizLiberce,takabyjichbylodostatek.Podobnýsystémsváženídětísenámvšak
přílišneosvědčil.Nejspíšebypomohlaivětšíangažovanostrodičů.

Poděkování
Chtěli bychompoděkovat následujícím lidem : obětavému předsedovi oddílu Zdeňku
Snadíkovi,zapomocpřiorganizaciRadkoviŠtučkoviaPetroviRozyckému,zafandění
 všem fanynkám a fandům včele se Stáňou, za trpělivost  všem manželkám,
milenkámimaminkám.

Omlouvámsepokudjsemnaněkohozapomněl,nebylotoschválně.

Připravil:LubošKocourek


Všemsportovcům,kteříreprezentujínašíobecpřejemeještěmnohonejensportovníchúspěchů.

Událostivobci



Cvičeníhasičů

Vnaší obci proběhlo námětové cvičení pěti sborů
hasičů Chrastavského okrsku vdopravě vody
svelkým převýšením (použitím několika čerpadel)
odPolákůnaloukuzaUhurovoustodolou.







Masopust


Dne26.2.2005proběhljižtradiční„MASOPUST“,kteréhose
účastní stále více zájemců o tradiční lidovou zábavu ale i
přihlížejícíchnávštěvníků.
















Přehledvýročíanarození




Životníjubileavroce2004oslavili:


Paní Jaroslava Šitinová, Jarmila Pýchová, Zdeňka Tobiášová, Jitka Klajlová, Irenka Sůvová, Ludmila Tichá, Jadwiga
KvasničkováapanVáclavMokrý,ZdeněkBartoš,VladimírZubr,FrantišekCermon,KarelTetour,LadislavCrha,Pavel
Cinibulk,MiloslavKavka,FrantišekTichý.

Všemjubilantůmdodatečněgratulujeme.
Narození:


vroce2004–RůžičkováKarolína
vroce2005–VolfováViktorie,BílkovskýEduard


Kultura

  
  
• 23.4.2005DenZemě–StřediskoekologickévýchovyOldřichovvHájích

• 30.4.2005Páleníčarodějnicod19.00hodinnahřištiTJSokol.Občerstvenízajištěno!

• Pravděpodobně14.5.2005od8.oodo12.oohodinsenahřištiTJSokolOldřichovvHájíchuskuteční„blešítrh“.
 Přesnýtermínbudeupřesněnletáčky.BližšíinformaceposkytnoupořadatelkypíBímováaMaděrová.

Průvodmaškarvčelesprincipálem,
kterýprocházelobcí.

Předrestauracína
„návsi“sejiž
druhýmrokempři
masopustním
řáděníkoná
zabijačkaspojená
svepřovýmihody.

ObecníúřadOldřichovvHájích:Tel.482725093starosta:JaromírTichý:Tel.482725094
Adresa:OldřichovvHájích151,46331Chrastava
Tel.482725093,Fax:482725095
Email:oldrichov@volny.cz,Web:www.oldrichov.cz
Úředníhodiny/Po7.0016.00,St8.0017.00,Pá7.0012.00/

PoštaOldřichovvHájích Tel.482722504 ved.pošty:ŠtučkováZ. 

ZŠMníšek Tel.485146668 ředitelka:RosenbergerováV.  

MŠMníšek Tel.485146668 vedoucí:JanouškováD.  

Lékař/dospělí/ Tel.485146549 Lékař:MUDr.KuběnkaJ.  

Lékař/dětský/ Tel.485146540 Lékař:MUDr.Tomášek

Zubní Tel.485146540 Lékařka:MUDr.BělkováM. 
Pohotovost Tel.485105050 
Matrika,stavebníúřad Tel.485143216 Chrastava 
Útulekpropsy  Tel.482341218 KrásnýLes 
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PříspěvkydoOldřichovskýchlistůzasílejteprosímnaemail:eduard.bilkovsky@suchopyr.cz


