
Občasník
Oldřichov

vHájích

Číslovydání:XII06


Datum:7.4.2006


Evidenčníčíslo:
MKČRE10198
        



Slovostarosty



Váženíobčané,

 většinaznásmávživépaměti,těchmnohočlánkůvdennímtiskuanavlastníočivyrobenýpořadozamořené
cyklostezcevOldřichověvHájích.Všechnytytočlánkyapořadybylyvytvořenyzinformacíbuďjednéčidruhéstrany.
Krozhřešenínepomohl aniposudek firmyChemeko.Ztohodůvodubylprovedenodběr vzorkůvněkolika lokalitách
obceOldřichovavHájíchautorizovanýmvzorkařemakvýslednýmrozborůmvypracovaltýmspecialistůzeZdravotního
ústavu se sídlemvOstravěaVýzkumnéhocentraRECETOX,přiFakultěMasarykovyUniversity vBrněpod vedením
Prof.Dr.IvanaHoloubkaCSc.,posudek,kterýjehotovapřipravenkprezentaci.
 Byl bych velice rád, aby tato problematika byla jednou pro vždy vyřešena, a ztoho důvodu svolávám dne
12.dubna2006v16.oohodinbesedusobčanyOldřichovavHájích,nakterou jsempozval zástupcevšechdotčených
subjektů,kteříbudoupodvedenímProf.Dr.HoloubkaCSc.připravenizodpovědětvšechnyVašedotazynadanétéma.
 Oděnívnašíobcijezájematudížvěřím,žesitémaživotníhoprostředívnašíobcinenecháteujítasejdemese
vhojnémpočtu.
 MnohohezkýchjarníchdnůVámvšempřeje

starostaobceJaromírTichý


Informaceobce




• Vneděli 28.5.2006 proběhne vnaší obci svoz nebezpečného odpadu na obvyklých zastávkách tj. u Sokolovny

v11.oohodinazarestauracíNováBesedav11.2ohodin.

 UPOZORNĚNÍ:  Mezi nebezpečné odpady patří např. barvy, oleje, ředidla, zářivky, baterie apod. nikoli televize,

ledničkyapneumatiky.

• Odpátku2.6.2006doneděle5.6.2006proběhnevnašíobcisvozvelkoobjemovéhoodpaduatonastanovištiza

restauracíNováBeseda.

 UPOZORNĚNÍ : Do velkoobjemových odpadů patří např. televize, pneu, ledničky, gauče apod. nikoli barvy, oleje,

ředidla,zářivky,baterie.
Prosímeododrženítermínusvozu–neukládatodpadynastanovištipředemanipozději!









DŮLEŽITÉ!

Dne12.dubna2006v16.oohodinproběhnenasáleNovéBesedysetkání(beseda)natéma„Hodnocenípopelovina
výrobku SPRUK zhlediska obsahu Persistentních Organických látek a jeho použití při rekonstrukci cyklostezky
vOldřichověvHájích“.NatotosetkánísobčanyjsoupozvánizástupciSdruženíARNIKA,TERMIZOa.s.,STRABAGa.s.,
SprávyCHKOJHaodboruvýstavbyaúzemnísprávyMěÚChrastava.ÚčastpřislíbiliProf.RNDr.IvanHolubek,CSc.
zVýzkumnéhocentraRECETOX,PřFMUBrno.
Jelikožsejednáovelmivýznamnouakci,kterábynemělabýtlhostejnánikomuznás–žádámeohojnouúčast.
     











INFOPtačíchřipka


Vzhledem ksoučasné nákazové situaci vokolních státech, reálně vzrostla pravděpodobnost vzplanutí aviární influenzy
(ptačí chřipky) i na území České republiky. Ztohoto důvodu Statutární město Liberec, jakožto obec srozšířenou
působností,spolusKrajskouveterinárnísprávouproLibereckýkraj,svolaloporadu,nakteréjsmemimojinéobdrželityto
informaceproveřejnost:


Přibližně po třech letech se současný kmenptačí influenzy, nazývané také chřipka ptáků / influenza A,kmen H5N1/
rozšířilzAsiedoEvropy.JehopřítomnostbylapotvrzenapoprvévRumunsku,TureckuavevropskéčástiRuskavříjnu
2005,dalšípřípadyjsouudomácídrůbežehlášenyzposlednídobyzUkrajinyavážnépodezřeníjevtureckéčástiKypru.
Vměsíciúnoru2006sevyskytloněkoliknálezůviruuvolněžijícíchptáků/předevšímlabutí/vŘecku,Itálii,Slovinsku,
Bulharsku,Německu,RakouskuavážnépodezřeníjehlášenozMaďarska.Možnostvýskytudalšíchohniseknemůžebýt
vyloučena.Vdalšímtextusepokusímezodpovědětněkteréotázky:


Cojechřipkaptáků?Influenzadrůbeže,známátakéjakoptačíchřipkajevirovéonemocněnípostihujícíptáky.
Postihujejakvolněžijícíptáky,takdrůbežjakoslepice,krůty,kachnyahusy.Postiženázvířatamajídýchacípotíže,trpí
ztrátouchutiamasivněhynouvprůběhu12dnů.


Je chřipka ptáků nebezpečná pro člověka? U lidí je možná infekce úzkým kontaktem sinfikovanými ptáky nebo
drůbeží. Ačkoliv současná forma viru je schopná infikovat člověka pouze ve výjimečných případech, může mít pro
infikovanéosobyfatálníprůběh.Nejpravděpodobnějšídruhkontaktu,který jerizikovýpročlověkazhlediskainfekce, je
vchovu drůbeže a vptačích útulcích / záchrannýchcentrech, stanicích/. Lidé by se měli vyvarovat všech zbytečných
kontaktůnejenspodezřelýmizvířaty,aleijejichexkrety/trus,kontaminovanývzduchvestájíchapod./


Jaklzevyslovitpodezřenínanákazuudrůbeže?Infikovanázvířatajsouotupěláamajínačepýřenépeří,jsounetečná,
odmítajísepohybovat,jsouapatická.Příjemkrmivajevelmiomezenneboseobjevíúplnénechutenství.Rovněžsnáškase
výrazněsnižujeneboseúplnězastaví.Vejcejsoudeformovánaamajítenkouskořápku.Některázvířatavykazujípříznaky
nachlazení/výrokznosu,kýchání/.Zjišťoványjsoukrváceninyanekrotickézměnynahřebínkualalůčcích,edémhlavy.
Mohouseobjevitotokyakrváceninynakončetinách.


Jakéjsoupříznakychřipkyptákůulidí?Vyslovitpodezřenínachřipkuptákůulidímůžeme,jestliže
- jsoupodezřenínavýskytchřipkyptákůvokolícca10kmodjejichpracoviště
- onemocníspříznakyvysokéteploty,bolestihlavy,kašle,obtížípřidýchání

přibližněpo7dnechodkontaktuapodezřelýmpotenciálněnemocnýmzvířetem
Upozornění:pravděpodobnostonemocněníchřipkouptákůjeextrémněmalá.
Přesto:konzultujtelékařeažádejtevyšetřenínachřipkuptáků.


Proč je chřipka ptáků nebezpečná? O tom, jak se nákaza přenáší na člověka je málo informací a vsoučasné době
neexistuje žádnávakcínaaproto jenutnoprobezpečnost lidí zaměstnanýchvzemědělství,na jatkácha  závodechna
zpracování masa přijmout protinákazová opatření. Chřipka ptáků způsobuje rovněž ekonomické problémy vdůsledku
zákazu importudrůbežeadrůbežíchproduktůzezemí,které jsounákazoupostiženyamůžemít zanásledek likvidaci
činností spojených schovem a zpracováním drůbeže vdůsledku toho, že vpřípadě výskytu nákazy vždy a vněkterých
zemíchivpřípaděpodezřenímusíbýtpostiženáhejnalikvidována.


Jak senákazapřenáší?Ptáci infikovaní influenzou hynou vprůběhu krátkédoby. Jeli příčinou úhynu influenza lze
potvrdit pouze ve specializované laboratoři. Lidé se mohou infikovat úzkým kontaktem sinfikovanými živočichy nebo
jejichexkrety/trus,moč,peří,uhynulázvířataapod./.Dosudnebylprokázánpřenosnákazyzčlověkanačlověka.


InkubačnídobaInkubačnídobaječasovýúsekmezikontaktemspůvodcemnákazyavzplanutímklinickýchpříznaků.
Vpřípaděinfluenzyjetopouzeněkolikdní.Prvnípříznakyseobvykleobjevujídojednohotýdne.



LéčbaÚspěšnost léčbyjezávislánajejímvčasnémzahájení.Čímdřívepokontaktusviremjsoupodányvhodnéléky,
tímjepravděpodobnější,želéčbabudeúspěšná.


Jakájemožnostosobníochrany?Nejvýznamnějšíjedodržovánízásaddobréosobníhygieny.Významnéjemytírukoua
desinfekcepokaždémkontaktusezvířatynebojejichexkrety.Vpřípaděpodezřeníznákazyvchovu,byexponovanílidé
mělineustálenosittytoochrannépomůcky:
 pracovní oděv pokrývající i hlavu,  pokrývku hlavy, která zcela ukryje vlasy,  obuv, kterou lze desinfikovat, 
omyvatelnéochrannérukavice,kterélzedesinfikovat,připrácivestájích,kdejerizikokontaktusdrůbežímiexkrety,
peřímapodobnýmimateriályjenutnonositvhodnýtyprespirátoru/TH2P,TH3P/,ochrannébrýlezabraňujícípronikání
prachu.
Chráněnostmůžezajistitpouzeplnávybavenostvýšeuvedenýmiochrannýmipomůckami.


Jak chránit zvířata? Drůbež je třeba držet uzavřenou ve stájích a chránit ji před kontakty svolně žijícím ptactvem.
Slepice,kohoutyakrůtynedržetspolečněsvodnídrůbeží.Dodržovatnejpřísnějšípravidla
hygieny.Připodezřeníznákazydesinfikovatveškerémateriály,kteréjsouvynesenyzestájínebojevestájíchnechat.


Co by měli zaměstnanci podniku dělat vpřípadě, že mají podezření na
chřipkuptáků?
Informujte ihned svého zaměstnavatele, který je povinen zavolat neprodleně
veterinárníholékaře.Nedovoltevstupcizímosobámadalšímzaměstnancůmdo
postižené stáje. Řiďte se přesně podle instrukcí soukromého nebo úředního
veterinárníholékaře.


Jakýkolivpokuszatajitpodezřeníjepodsankcípodleveterinárníhozákona.
Bližšíinformacenawww.svscr.cz








TJSOKOLOldřichovvH.informuje



Oddílsáňkařů

Letošní dlouhá a tuhá zima byla nám Všem víceméně na obtíž, ale jsou mezi námi někteří, kterým udělala i radost.
Myslímtímnašesáňkaře.VletošnímrocesioprotiloňskésezoněopravduzajezdiliadobřeprezentujínejennašiTJ,ale
celouobec.


Několikvýsledkůnašichzávodníků:

14.1.15.1.06 – Mistrovství regionu Čechy 
jednotlivci, junioři: 3. místo – Jiří Horák,   starší
žáci: 3. místo – Marie Honzejková,   družstva,
junioři:2.místo–JiříHorák,družstva,juniorky:1.
místo–AndreaPráčová

21.1.22.1.06 – Mistrovství České republiky žáků 
jednotlivci,staršížáci:2.místo–MarieHonzejková,
Memoriál Miroslava Šefra  starší žáci: 2. místo –
Marie Honzejková,  junioři: 2. místo – Andrea
Práčová,muži:3.místo–FrantišekHalíř

28.1.06 – Mistrovství České republiky, závod
jednotlivcůadvojic,dospělýchadorostu:jednotlivci,
muži: 12. místo – František Halíř, 20. místo – Jiří
Horák,jednotlivci,ženy:4.místo–AndreaPráčová,
 dvojce, dospělí: 1. místo – F. Halíř – J. Kořínek, 
junioři: 7. místo – Jiří Horák,  juniorky: 2. místo –
Andrea Práčová,  junioři, dvojce:  2. místo – J.
Kudera–J.Horák


29.1.06–MistrovstvíČeskérepublikyjuniorůadospělých,závoddružstev:
muži:8.místo–F.Halíř, dorostenci:4.J.Horák, dorostenky:1.místo–AndreaPráčová, dospělí,dvojice:1.
místo–Halíř–Kořínek,dorost,dvojice:2.místo–Kudera–Horák

Toje jenněkolikvýsledkůzletošníbohatésezony.Zdůvodurozsahuvýsledkovýchlistinuvádím,žesekonaliještětyto
závody:PřeborLibereckéhokraje,PřeborokresuJablonecn.Nisou,PohárměstaSmržovkyanazávěrPřeborveteránů.
NěkterýchzávodůseúčastniliizávodnícizNěmecka,PolskaaSlovenska.
Dovoltemi,abychzanászavšechnypoděkovalvšemnašimsáňkařůmpodvedenímpanaJandyzareprezentaciobcea
popřáljimmnohodalšíchúspěchůvtomtosportu.     

JindřichMartínek
         
                                                                                                  
Zoddílustolníhotenisu

Založení oddílu se datuje rokem 2003, kdy byla podána žádost oddílu stolního tenisu TJ Sokol Oldřichov vHájích o
zařazenídoČeskéasociacestolníhotenisunaOVVLiberec.
Našežádostbylapřijataakoncemzáří roku2003 jsmezačalihrátsoutěžokresníhopřeboruo14účastnících.Poroce
účastivokresnímpřeborubylasoutěžrozdělenanadvěpoloviny:

Okresnípřebor1.třídy/OP1/aOkresnípřebor2.třídy/OP2/

PodlesehranýchvýsledkůjsmebylizařazenidoOP2sesedmioddíly.Vrocesoutěže20042005jsmeskončilina3.místě
avnásledujícímrocesoutěže20052006nadruhémmístě.Doročníkusoutěže20052006bylozařazenoidruhédružstvo
oddílu,kteréskončilonašestémmístě.NašísnahoubylotutosoutěžvyhrátapostoupitdoOP1.Nepodařilose,alenaším
cílempropříštísezonujeopětsnahapostoupit.

VdružstvuAjeregistrováno6hráčůavdružstvuBjetéž6hráčů.

ARůžičkaPavel,RůžičkaJosef,VávraPavel,ŠitinaJosef,RaulePetr,NovákJaroslav
BJarešRadan,NěmecJosef,TrojanMiroslav,VopařilJan,VoldřichStanislav,NovákKamil

Chtělibychompoděkovat:ZastupitelstvuobceOldřichovvHájíchaTJSokol,turistickémuoddílu,kteřínáspodporují
vnaší činnostia těšímesenadalší spolupráci.Jakopříkladuvádíme, zakoupenístolu,míčkůadrezů,osvětleníhrací
místnostiapod.

VávraPavel



VŠEMNAŠIMSPORTOVCŮMDĚKUJEMEZAPREZENTACIAPŘEJEMEHODNĚDALŠÍCHÚSPĚCHŮ.






Našedružstvosáňkařů,zlevaMaruškaHonzejková,Jiří
Horák,AndreaPráčová,EvaHonzejkováaFrantišekHalíř.



DenZemě
vareálu
Ekocentra
Oldřichov
vHájích
vroce2005

SlužbaobčanůmobceOldřichovvHájích
bezplatnánezávisláfinančníasubvenční

analýza

Vbřeznu2006zahájilyAllianza.s.,BAWAGINT.
BANKCZa.s,Komerčníbankaa.s.,HIPOstavební
spořitelnaa.s.aElviaassistances.r.o.
prostřednictvímsvéhozástupcebezplatnouosobní
ifiremníanalýzuscílem



zvýšitVašepříjmy


čerpánímmaximálníchstátníchdotacíasubvencí


Ing.JiříŠpulka,OldřichovvHájích18,
607738248

VíkendovkyproJizerskéhory
Suchopýr o.p.s. pořádá na jaře celkem 4 víkendovky, při kterých máte
možnost vlastníma rukama pomoci obnově lesů Jizerských hor. Na každé
znich vás čeká také zajímavý doprovodný program vpodobě přednášky,
exkurzeaj.
Ubytování je vekocentru vOldřichově vHájích a stejně jako strava je pro
pomocníkyzdarma.
Termínyvíkendovekjsou28.30.4.,12.14.5.,9.11.6.,23.25.6.
Víceovíkendovkáchnajdetenawww.suchopyr.cz.


WorldMusicvOldřichověvHájích
Vpátek 12.5. vystoupí v19.30ekocentru vOldřichově vHájích pražská
skupinaDeneb.Vstupné50Kč.
Pokud neznáte Deneb a nevíte, co je worldmusic, stačí navštívit webové
stránkykapelystránkywww.denebmusic.cz.





Kultura



Akcevroce2006konanévMikroregionuHrádecko–Chrastavsko

DUBEN
22.4. DenZemě–AreálEkocentraOldřichovvHájích
29.4. OslavyvboduTrojzemí–Hrádekn.Nisou
30.4. Grabštejnskéčarodějnice–hradGrabštejn–o.s.
hraduGrab.

KVĚTEN
6.5. Lužickápadesátka–KČT–Hrádekn.Nisou
13.5.Ekoden–HrádeknadNisou
20.5.LoupežnickoupěšinouMníšek
26.5. PísničkářinaGrabštejně–hradGrabštejn

ČERVEN
2.–4.6. Chrastavskéslavnosti–Chrastava
16.–18.6.FeliciacoupeclubCZ–rekr.areálKristýna–Hrádek
n.N.
17.6. Hrádeckérockovéléto–Hrádekn.N.
23.–24.6. RallyeLužickýchhor–Hrádekn.N.
23.–25.6. OslavyTrojzemí–Hrádekn.N.

ČERVENEC
29.–30.7. Údolskápouť–KryštofovoÚdolí

SRPEN
5.8. Varhannímaratonmikroregionem
5.–6.8. Grabštejnskékulturníléto–hradGrabštejn
19.8. 14.benef.koncertproGrabštejnvpodánísólistůND
Praha
26.–27.8. 100letpřehradFojtkyaMlýnice–Mníšek,Nová
Ves
26.–27.8. Hrádeckéslavnosti–Hrádekn.N.

ZÁŘÍ
1.–3.9. Worldfest–etnickáhudbanahraděGrabštejn
2.9. ShotgunEuro2006–rekr.areálKristýna–Hrádek
n.N.
16.9. Dožínky–Hrádekn.N.
17.9. DenEHD–hradGrabštejn–prohlídkyjinak
nepřístupnýchprostor
28.9. Závodhorskýchkoldovrchu–Hrádekn.N.
30.9. Denzvířat–AreálEkocentraOldřichovvHájích

ŘÍJEN
21.10.Denstromů–AreálEkocentraOldřichovvHájích
28.10.7.ročník„Podzimníšpacír“–SokolOldřichovv
Hájích

LISTOPAD
24.–26.11. 26.Hrádeckýdivadelnípodzim–Hrádekn.N.

PROSINEC
9.–10.12.VánocenastatkuAreálEkocentraOldřichovv
Hájích
16.12. Grabštejnskévánoce–hradGrabštejn

Bližšíinformacenawww.mikroregion.info









