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Slovostarosty



Váženíobčané,

dovolte mi, abych Vám vtěchto svátečních dnech, kdy po celoročních starostech běžného života bilancujeme své
zdary a nezdary uplynulého roku, včase pohody a milých setkání vkruhu rodiny a nejbližších přátel, popřál
vnastávajícím roce 2006,hlavně pevné zdraví, dostatek štěstí a mnoho úspěchu jak vpráci, tak zejména vosobním
životě.
           

starostaobceJaromírTichý
  

Adventní


Připráciiveshonu
lzenaléztipohodu.

Stačísejenzamysleti
jaksoběinašimbližním

sláskoumůžemprospěti.


Šlechetnostnáspřecezdobí
zvlášťvadventnímobdobí.
Povznesmesvézrakyvýše,

nemyslemejennasebe,
přivítejmezvěstkomety
zvěstujícíLáskuznebe.


Přijměmenebeskézvěsti.

Nechťozářínašenitra
láska,radost,míraštěstí,
ažsesejdemustromečku
ivnejprostšímdomečku.




 



JiříTobiáš

Prodej


Prodávámehotovýzkolaudovanýdům.

Nověstavěnýrodinnýdům5+1vobciOldřichovvHájích,nedalekoměstaLiberce,jemožnéjižnyníodinvestoraakce,
společnosti ANEMONE,odkoupit s možností dohodyo dostavění na klíč. Objekt stojí na vlastním pozemku včásti
obcezvané„Napilách„.
Zastavěnáplochadomuje100m2
Dispozice:1.NPzádveří,kuchyň,koupelnasWC,obývacípokoj,pracovna,spíž
2.NPchodba,velikákoupelnasWC,3obytnémístnosti,komora.

Důmsenacházívklidnéčástiobce.Celkováplochapozemku:2540m2.

Kontakt:PavelRUDAjednatel
Tel:602230199
email:Pavel.rud@seznam.cz




Přehrada Mlýnice





Přehrady–očikrajiny


Přehrady v Jizerských horách jsou připomínkou dávných časů. Kamenné hráze stavěné z žulových kamenů
představují svébytnouarchitekturu, coždokazují i drobné stavebníprvky, jakověže,přelivy,kovová zábradlí…
Stavbyněkterýchpřehradbylydokončenypřed100lety,přestododnessloužísvémuúčelu–ničivévodysvěřují
doslužeblidí.
Protipovodnímšestpřehrad
Jizerskéhorypatřímezinašesrážkověnejbohatšíoblasti.Déletrvajícíintenzivnídeště(aleisněhovésrážky)způsobovalyv
povodíLužickéNisyničivépovodně,jenvedruhépolovině19.stoletíjichbylodevět.Škodyvznikalynaobytnézástavběa
naprovozovnáchtextilního,sklářskéhoastrojírenskéhoprůmyslu,soustředěnýchvúzkýchúdolích,kdevyužívalyvodní
energii.Tytoudálostiaktivizovaly libereckoupolitickoureprezentaciamístnípodnikatele,aleažkatastrofálnípovodeňz
koncečervence1897(29.7.za24hodinspadlo345milimetrůsrážek,cožjedosudevropskýrekord)uspíšilajednání.V
libereckém Lidovém domě se konala 25. září 1899 za účasti zástupců okresu, obcí a majitelů jezů, náhonů či turbín
ustavujícíschůze«VodníhodružstvaproregulacitokůavýstavbuúdolníchpřehradvpovodíZhořeleckéNisyproměsto
LiberecazemskéokresyJablonecnadNisou,ChrastavuaFrýdlant«.Orokpozději,dne13.ledna1901,profesoratajný
rada Dr. Ing. Otto Intze z německých Cách na přednášce v libereckém muzeu seznámil posluchače s Generálním
projektem na výstavbu nádrží. Jednalo se celkem o šest přehrad: na Harcovském potoce v Liberci, Černé Nise v
Bedřichově,FojteckémpotocevMníšku,AlbrechtickémpotocevNovéVsi,JeřicivOldřichověvHájíchanaMšenském
potocevJabloncinadNisouMšeně.
Poakceptováníprojektuc.kministerstvemzemědělstvíveVídnianazákladězemskéhozákonač.89z listopadu1902
byla Vodnímu družstvu poskytnuta finanční podpora a schváleny příspěvky a půjčky ze zahraničí. Tímto aktem byl
odstartovánprojektpřehradníhostavitelství,kterýnemělsvýmrozsahemobdobyvcelémonarchii.Celkovýrozpočetčinil
12milionůrakouskýchkorun.

Fojtka—chladivékoupaní

Západní okraj Jizerských hor odvodňuje říčka Jeřice ústící v
Chrastavě do Lužické Nisy. Zde zahrnoval projekt profesora
lntze hned tři přehrady, z nichž se nerealizovalo dílo na
hornímtokuieřicevOldřichověvHájích.Dalšídvěvodnídíla
Fojtkaa6kmvzdálenáMlýnicevzniklysouběžněvletech1904—
1906. Projekt na stavbu Fojtky byl vodoprávně schválen a
výstavbapovolenaOkresnímhejtmanstvímvLiberciv listopadu
1903, a tak mohla vídeňská stavební firma Rella a synovec
počátkem května 1904 začít s výkopem základu hráze. Zdravá
žulová skála nebyla hluboko, takže ještě na podzim byla na
očištěný povrch uložena vyrovnávací vrstva betonu a přikročilo
sekezděnípřehradníhotělesa.Tojevysoké16metrůavkoruně
dlouhé 146 m, nádrž pojme 378 tisíc m3. Celé dílo bylo z
převážné části dostavěno koncem roku 1905, kolaudace
proběhlavčervenci1906.
Vodnídílododnesbezproblémověsloužíkzadržovánívelkévody
a k nadlepšování průtoků níže na Jeřici. Nevelká vodní plocha
napájenáFojteckýmpotokemsestalamístempříjemnérekreace
zvláštěpročistouachladivouvodu.

Mlýnice—malá,tichá,romantická

PovoleníkestavběpřehradyMlýnicebylovystaveno6.prosince
1903,včervenci1904vídeňskáfirmaH.Rellaasynoveczahájila
výkopzákladu.PrůběhstavbybylobdobnýjakouFojtky;najaře
1906bylodílodokončenoa14.zářízkolaudováno.Údolnínádrž
má celkový objem 241 tisíc rn3, hráz vysokou 22 metrů a v
korunědlouhou159metrů.
Díky pravidelné údržbě je dnes celá vodní nádrž v dobrém
technickém stavu. Stejně jako všechna obdobná díla patří po
mnohaletémpřirozenémutváření jehookolí k ozdobámkrajiny.
Spíšeobyvatelé zokolí využívajímalebnéúdolí svodníplochou
Mlýnicekrekreaci.


Text: Pavel D. Vinklát, foto: HanaPalečková, Jiří Valeš, Martin
Jakoubek
aarchivPovodíLabeaPetraKurtina

P.S.
Tímto článkempřipomínáme, žepříští rok je rokemstého výročíprovozupřehradnaMlýnici a veFojtce,které všichni
milovnícirybolovuakoupánídobřeznají.Bohuželpronás,nedošlovtédoběkrealizacitřetí(naší)přehrady.Noajelikož
se tímto i nás dotýká toto výročí, bude celé oslavy zastřešovat Mikroregion Jizerské podhůří, čímž bych chtěl pozvat
všechnyobčanykúčastitěchtooslav.

    



Fojtecká přehrada







Areálstřediskaekologickévýchovyoficiálněotevřen




Vpondělí 5. prosince jsme slavnostně otevřeli areál
střediska ekologické výchovy vOldřichově vHájích.
Slavnostní přeříznutí dřevěného kůlu provedl Ministr
životního prostředí Libor Ambrozek a Radim Zika,
náměstekhejtmana,pověřenývedenímresorturozvoje
venkova, zemědělství, životního prostředí a
informatiky. Slavnostního otevření se dále zúčastnili
zástupci Libereckého kraje, nevládních organizací,
sponzorů a lidé, kteří přispěli kvybudování tohoto
areálu.
Rekonstrukce historického objektu, více než 300 let
staré historické usedlosti, byla financována
zprostředkůStátníhofonduživotníhoprostředívevýši
téměř9,2mil.Kč.
Objektbudehlavněvyužívánjakoubytováníúčastníků
pobytových programů (cca 25 osob). Dále jsou zde
výukové prostory, kanceláře lektorů, kuchyň a byt
správce. Vobjektu je nainstalováno tepelné čerpadlo,
které slouží kjeho vytápění a ohřevu teplé užitkové
vody.
Areál střediska vytváří zázemí pro dvě organizace,
které vněm společně sídlí. Jednou znich je obecně
prospěšná společnost Suchopýr a druhou, nově
založenouLibereckýmkrajem, jeStřediskoekologické
výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace
(zkráceněSTŘEVLIK,která zahájí svoji činnost k1.1.
2006.


Posláním STŘEVLIKu je hlavně realizace
ekologické výchovy mládeže a veřejnosti
vLibereckém kraji. VOldřichově to bude pak
hlavně realizace pobytových programů a
jednodenníchakcístematikouživotníhoprostředí.
Areálnabízítaképoměrněvelkémožnostiktrávení
volného časumístních dětí. Vsoučasné době zde
pracuje jezdecký kroužek, do kterého dochází 10
dětí zOldřichovaaMníšku.Domnívámese, žeby
do budoucna mohly vareálu fungovat zájmové
kroužky,kterébyorganizovalizejménamístnílidé.
Máteli zájem vést ve středisku vlastní zájmový
kroužek–neváhejteaozvětese(tel.482360011)






Nabídkavolnéhomísta

StřediskoekologickévýchovyLibereckéhokraje,příspěvkováorganizace

Hledámenovéhozaměstnance–ošetřovatelezvířat(koně,kozy,ovce).Náplníprácejezákladnípéčeozvířata(údržba
stájíapastvin,krmení…)včetněježděnínakoni(nejednáseovýcvikzvířat).

Požadujemezejménacitlivýpřístupkezvířatům,spolehlivostazákladyjezdectví.
Uvítámevyučenívoboru.
4.platovátřída
Nástupdledohody.

Kontakt:
777873456(Mgr.AlenaHlídková)


Ministr životního prostředíLibor Ambrozek aRadim Zika,
náměstek hejtmana, pověřený vedením resortu rozvoje
venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky
otevírajístřediskoekologickévýchovyvOldřichověvHájích.

 Radek Hromádka, Libor Ambrozek,
RadimZika,JaromírTichý.












Ačjsempředněkterýminovinářiprohlásil,žekauzapoužitéhomateriáluSPRUKvpodložíčástinověvybudovanéhoúseku
cyklostezky, je pro mne vzhledem kzávěrům posudku vypracovaného firmou CHEMEKO, resp. Ing. Stanislavem
Plevačem,uzavřena,vracímsektomutotématusjakýmsizamyšlením.
Stráviljsemnadtímtotématemspoustučasuavyslechlspoustunázorů,bohuželaťpřemýšlímjakpřemýšlímnemohuse
zbavitdojmu,žemnohoznászačínátrápitstavživotníhoprostředí,ažkdyžsenászačnebezprostřednětýkat.Přiznejme
si,žeprovětšinuznáskončíproblémsodpademvysypánímodpadkovéhokošedopopelnicenebodoobecníhokontejneru.
Málo kdo se zamýšlí nad tím, že musí existovat někdo další, kdo tento odpaddále zpracuje, ať roztříděním kdalšímu
zpracovánínebouložením.Astačísepozastavitukontejnérůazjejichobsahujezcelajasné,žezpracovateléodpadůto
jednoduchénemají.Toužsevůbecnechcizmiňovatoodpadníchvodách,kteréprovětšinuznáskončívytaženímzátky
zumyvadlanebospláchnutímWCanezamýšlímesenadtím,zdalinašedomovníjímkyjsounepropustnéastarámeseo
pravidelnývývozfekáliídočistírenodpadníchvod,zdalidomovníseptikypracujívesprávnémrežimuapod.
Jakmohupovažovat zaupřimnýzájemoživotníprostředíodněkterých,kteří tytověciopomíjejí,alevelmiseangažují
vtom,kdeskončízpracovaný–námivyprodukovanýodpad.Tímmámnamysli,ženěkteřísinedělajístarosti(jednotlivci
čipodnikatelé)sezaplacenímpolatkuzaodstraňováníkomunálníhoodpadu,vyplývajícízvyhláškyobce,alebezjakých
kolizábranvyužívajísystémusvozua likvidaciodpadůobce.Jak jinaksimámvysvětlit,ževsoučasnédoběevidujeme
dluhyzapoplatkyodpadůtéměřvevýšipadesátitisíckorun.
Samozřejměbychmohldovýšeuvedenéhoodstavcedoplnitikonkrétníosoby,alenechci,protožejakuvádímjetopouze
mézamyšlení,okteréjsemsesVámichtělpodělit.
Závěrembych chtěl říci, žeboj o lepší životníprostředí jeušlechtilámyšlenka,alepodleméhonázoru vtomtopřípadě
vedenánesprávnýmsměrem.Pojďmeazlikvidujmefirmyzpracovávajícínašeodpadytím,žeomezímeprodukciodpadůna
takovoumíru,abynemělicozpracovávat.Ktakovétoakcisevelicerádpřipojímabudujipodporovat.Vdobě,kdynaše
jednotlivé domácnosti chrlí více a více odpadů se přikláním k názoru, že bychom měli zpracovatelům odpadů spíše
pomáhat.

Jaromír Tichý      





Prozatímznámétermínyplesů:


- TJSOKOLOldřichovvHájích–28.ledna2006


- SbordobrovolnýchhasičůOldřichovvHájích–18.února2006


- MASOPUST–4.března2006


Nováprovoznídobaknihovnyobce–veřejněpřístupnéhoInternetu
Odnovéhorokupřebíráknihovnunovýknihovník–V.Dietl.
MožnostvýpůjčkyknihnebopřístupkInternetu(zatímzdarma)buderozšířena.
Vobecníknihovněmimomnožství zajímavýchknížeksimůžetevypůjčit i tvorbunašehoobčanapanaJiříhoTobiáše,
členaSeveročeskéhoklubuspisovatelůaKruhuautorůLiberecka,kterýnámpublikacedoknihovnyvěnoval.



Propagaceobce
MikroregionHrádecko–ChrastavkovydalzafinančnípomocifonduEvropskéunieknihuautorůF.Vydry,V.MarkaaP.
Prášila–„Hrádecko–Chrastavkonastarýchpohlednicích“.Knihaobsahujestarépohledniceregionu,vnichžmáobec
OldřichovvHájíchzastoupeníasi20tipohlednic.Textupohlednicječeskýaněmecký.MožnostzakoupenípřímonaOÚ
za390,Kč.(vhodnéjakodárek).
Dále je možno na OÚ zakoupit vdárkovém balení hrnek se znakem obce za 110,Kč a vpříštím roce bude možnost
zakoupenímapymikroregionuHraCh,vnichžjsouvloženyzakaždouobecmikroregionu(9x)cyklovýletyspodrobným
popisemtrasyavýznamnýchmíst.Cenamapybudeupřesněna.



Informaceobce:
poplatkyzaprovozsystémushromažďování, sběru,přepravy, třídění, využíváníaodstraňováníkomunálníchodpadů je
propříštírokstejnýjakoletos,tj.397,Kčnaosobuneborekr.objekt.Uživatelépopelnicdleuzavřenésmlouvy–1246,
Kč/rok za 14ti denní vývoz a 1943,Kč/rok za týdenní vývoz. Upozorňujeme, že odpříštího roku se složenky
nezasílají.Každýpoplatník jepovinenvřádnémtermínu (viz.vyhláškaobce)zaplatitpříslušnoučástkunaúčetobce–
174625461/0100KBLiberec,variabilnísymbol–číslopopisnénemovitosti.Poplateklzetéžzaplatitvhotovostivúřední
hodinypřímonaOÚvOldřichověvHájích.



Zastupitelstvoobcenasvémposlednímletošnímzasedáníkromjinéhoschválilonávrhrozpočtunarok2006vobjemu
8693500,Kč.Rozpisnávrhurozpočtujevyvěšennaúřednídesceobce.


Ordinaceobvodníholékařepokračujenadále.
ZastupujícílékařMUDr.Kleinhampl



Po 7.00–13.00 sestra
 13.00–16.00 lékař

Mníšek

   

Út 7.00–12.00 sestra KrásnáStudánka
   

St 7.00–13.00 sestra
 13.00–16.00 lékař Mníšek
   

Čt návštěvysestrypotelefonickédomluvě
   

Pá 7.00–9.00 sestra Mníšek
 11.00–13.00 sestra KrásnáStudánka
 13.00–16.00 lékař KrásnáStudánka
   

PronutnépřípadyordinujeMUDr.KleinhamplveStrážinadNisou
   

Po7.30–11.00 St7.30–11.00 Pá7.30–11.00 Tel.lékař:602458599



