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Slovostarosty



Váženíobčané,


Čas–neúprosnámíra,kteránámstanovíjakdlouhosebudemetrápit,jakdlouhosebudemeradovata
jakdlouhobudemeužívatslastíanástrahnašehoživota.Ačsitonepřipouštím,alebohuželpohleddokalendáře
měupomíná,žekonecrokujeopěttady.Každýznásještěnahonemrychlevzpomínácobyměldokonceroku
zařídit audělat,aleprávěčas je ten,kterýurčí – takadost! Je časVánočníchsvátků, je časklidua rodinné
pohody.

ChciVámtedytoutocestouvšempopřát,abykaždoročníobdobíshonuposledníchdnůustaloconejdříve
anadešlo to vytouženéobdobíkliduapohody.DěkujiVámvšemza spolupráci apřeji klidnéa šťastnéprožití
Vánočníchsvátků,mnohozdravíaúspěchuvpráciiosobnímživotěvnadcházejícímroce2007.
            JaromírTichý





Vánoční


Sychravoje,podzimodvál,zimaujalasevlády.

Vholýchkeříchnazahrádceptáčkovésekrčíhlady.
Vkuchynitoliběvoní,mámypečoucukroví.

Cochystajípodstromeček,tonámjistěnepoví.


Adventnídnyprožíváme,jakopředzvěstradosti,
dajínámvšakzapomenoutnatysvětskéstarosti?
Závist,zloba,nenávistašpatnélidskévlastnosti,

způsobujívšemulidstvunejkrutějšíbolesti.


PročjenommíroVánocích?Ne!Tenmábýtvkaždédobě.
Kdochcehomít,nechťhohledápředevšímsámvsobě.

Našidrazí,vírouvDobro,končímmalérozjímání.
ChciVámpopřátksvátečnímdnům,naševroucípřání.


ProžijtesisvátkyLáskyvbohulibéradosti,
Vrozdávánípohody,nešetřeteštědrostí!

Podstromkemivkostelesi,všechnykoledy,coznáme,
ažsesvíčkyrozzářejí,pěkněsboremzazpíváme.


NaSilvestraopůlnoci,přiťuknemsitroškumoku,
apaksBožípomocízasschutídonovéhoroku!


PřejíTobiášovi

















Informaceobce



Zastupitelstvoobcenasvémposlednímletošnímzasedáníschválilonávrhrozpočtunarok2007vobjemu6969890,Kč.
Rozpisnávrhurozpočtujevyvěšennaúřednídesceobce.

Upozorňujeme,ževletošnímrocesesloženkynezasílají.


• poplatkyzaprovozsystémushromažďovánísběru,přepravy, třídění, využíváníaodstraňováníkomunálních
odpadůjeprorok2007vevýši397Kč,naosobuneborekreačníobjekt.


 Uživatelépopelnicdleuzavřenésmlouvyupozorňujeme,žebylyzvýšenypoplatkyzaodvoz:
 2043,Kč/rokzatýdennívývoz
 1310,Kč/rokza14tidennívývoz


• poplatkyzapsizůstávajívestejnévýši
 60Kč,/rok
 30,Kč/rokprodůchodce

Každýpoplatníkjepovinenzaplatitpříslušnoučástkunaúčetobcevřádnémtermínu/tj.dokoncedubna2007/
naúčetobceOldřichovvHájích17625461/0100KBLiberecvariabilnímsymbolčíslopopisnénemovitosti.
PoplatkylzetéžzaplatitvhotovostivúředníchhodináchpřímonaOÚvOldřichověvHájích.


Upozornění

UpozorňujemeobčanynazměnuvývozpopelnicoVánočníchsvátcích:

Pátek29.12.2006svozbudeprovedenvsobotu30.11.2006

Pátek5.1.2007svozbudeprovedenvsobotu6.1.2007


Nováautobusovázastávkau„hřiště“.
Po dlouhém očekávání mají cestující vnaší obci zlepšenou kulturu
cestování,atovpodoběnovézastávkysezálivemuhřiště.Jižsenemusí
vnepříznivémpočasítěsnitnaschodechuKavků.










Českédráhya.s.informují


Tratě Liberec – Frýdlant vČechách – Černousy (037), Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem (038),
FrýdlantvČechách–JindřichovicepodSmrkem(039)

Na tratích Frýdlantského výběžku Liberecký kraj změnil pro svoji
objednávku tak, že osobní vlaky zpravidlabudoukřižovat vRaspenavě,
čímž dojde ke zlepšení přípojových vazeb od vlaků Liberec – Frýdlant
směrHejniceaBílýPotokpodSmrkemaopačně.
Vlaky směrFrýdlantbudouodjíždět zLiberce (kromě ranníchapozdně
nočníchhodin)vždyve30.minutuvsedlevedvouhodinovém,vešpičce
pracovníhodnevhodinovémintervalu.Vopačnémsměruzůstávajívlaky
přibližněvestejnýchčasovýchpoloháchjakovsoučasnosti.Uněkterých
vlakůseměníkalendářníomezení jízdy.Vranníšpičcebudevpracovní
dny (kromě vánočních a hlavních prázdnin) veden nový spěšný vlak
v6.12 zFrýdlantu, v6.23 zRaspenavy spříjezdem do Liberce v6.45
hodin.TentovlakzastavujeivKrásnéStudánceproumožněnípřestupu
naMHD.
Jízdní řády vlakůnapřípojných tratích zFrýdlantu směrJindřichovice
podSmrkem,resp.ČernousyreagujínazměnynatratiLiberec–Frýdlant,obcenatratiFrýdlantvČechách–Černousy
novězískajíispojenízodpolednísměnyzLiberce.
Na trati Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem jsou vlaky vedeny rovněždle návazností vRaspenavě, zapozornost stojí
navýšenípočtuspojůvranníšpičce.







ZprávaočinnostiSDHzarok2006


Členskázákladnanašíorganizacečiní31mužůa2ženy.Stěmitočlenyjsmesezúčastnilinásledujícíchakcí:

Školení,výcvikodbornépřípravy:
Výjezdovédružstvomámejedno,kteréseskládáz9členů.Školeníprobíhájednouměsíčněaprovádíhoveliteldružstva.
ZúčastnilijsmeseokrskovésoutěžehasičskýchdružstevvOldřichověvHájích,kdejsmeseumístilina3.místě.Dálepak
taktického cvičení hasičského záchranného sboru / simulovaná vlaková havárie u tunelu/ školení a přezkoušení
profesníchprůkazů.Uspořádalijsmejednocvičenízaúčasti3družstev/Mníšek,NováVes.


Zásahyupovodníapožárů:
Vletošním roce požáry nebyly. U dopravních nehod jsme se
nezúčastnili.Připovodníchhlídkovalo6členů–celkem96hodin.


Údržbatechniky,výzbrojeavýstroje:
Naautěseodpracovalo80hodin.Nahasičskémagregátěavýzbroji
se odpracovalo 60 hodin. Strojník nebo velitel jednou měsíčně
kontroluje hasičský agregát. Na požární zbrojnici se odpracovalo
55 hodin. Za účelem koupě čerpadla jsme byli 3 na Moravě –
celkem30hodin.


Brigády:
Mytíbazénuačištěnípřívoduvodydonádržeačištěníkanáluod
pošty,čištěnícestyučp.5/Suchopýr/.


Kulturníčinnosti:
Pořádali jsme „Společenský ples“, Turnaj vnohejbale, volejbale,
členové hasičů se zúčastnili prvomájového průvodu, zúčastnili
jsme se předváděcí akce na úpravu pitné vody, sOldřichovskými
složkamijsmepořádaliDětskýden,zajistilidopravuobčerstvenína
Jizerskohorský výšlap TJ Sokol Oldřichov, přípravili a zajistili
dozor u pálení čarodějnic, pořádali zimní závody dětí, návštívili
Hasičské muzeum vChrastavě, na oslavách 100 let přehrad
/Mníšek,NováVes/jsmepomáhalipřiorganizování–7členů126
hodin,zúčastnilijsmeseoslav120.výročíSDHvKryštofověÚdolí.


Schůzováčinnost:
Členskéschůzeprovádímepravidelně,každýdruhýpátekvměsíci.PravidelněseúčastnímeschůzívChrastavě.

Akce pro rok 2007: Leden – Sáňkování – termín upřesníme podle sněhu /spoluúčast Restaurace Nová Beseda +
Suchopýro.p.s./,Únor–Stavěnízesněhu–termínupřesnímepodlesněhu,17.2.Plessborudobrovolnýchhasičů,
30.4.Čarodějnice,1.5.Prvomájovýprůvod,Červen–Dětskýden–termínupřesníme.



TJSokolinformuje


Sáňkařivlétěnabetonu

Betonová sáňkařskádráha ve Smržovce umožňuje sáňkařům vletních měsících jízdu na kolečkových saních. Je proto
využívánanejenktréninku,aleikekonánízávodů,vtétoveřejnostimáloznámédisciplíně.Ioldřichovštísáňkařiseletos
natétodrázepřipravovalinanastávajícísezónu.
Vednech30.8.2.9.sevýcvikovéhotáboramládežezúčastniliMarieHonsejková,LucieBaránková,MartinKolomazníka
Jiří Horák. Vzávěrečném závodu vkategorii chlapců obsadil J.Horák 1.místo, M.Kolomazník skončil 2.. Mezi dívkami
M.Honsejkováskončilana3.místěaL.Baránkovádojela7.
Vednech8.9.10.9.sekonalPohárstarostyměstaSmržovkasmezinárodníúčastí.ZoldřichovskýchstartovaliF.Halíř
vkategoriimužů/8.místo/aJ.Horákvjuniorech/14.místo/.
29.9.1.10. se jelo Mistrovství České republiky. Zde F.Halíř obsadil 8.místo. Vjuniorech byl J.Horák rovněž 8.
VkategoriižákůM.Kolomazníkdojel2.,mezižákyněmiM.Honsejková3.aL.Baránková4.
MarieHonsejkovábylazařazenadožákovskéhodružstva,kteréseod3.ledna2007zúčastníMistrovstvíEvropymládeže
vněmeckém Oberhofu. Stímto družstvem 16.12. odjíždí na týdenní soustředění na uměle chlazenou dráhu do
rakouskéhoIgls.

„Setkánís..“


Dne23.11.06uspořádalaTJSokolvrámciplánovanéhocyklu„Setkánís..“
besedusDr.MilanemMaršálkemCSc,novinářemaprávemkovárnyOndřeje
StelzigavŘasnici.
Pan Maršálek zajímavou formou vyprávěl o svých zážitcích znovinářské
praxeaorůznýchsetkáníchsezajímavýmiaslavnýmilidmi.
Rádi bychom vtakto příjemně strávených večerech pokračovali. Vúnoru
2007semůžetetěšitnadalšísetkání.









SDHOldřichovvHájíchzískalsprostředkůgrantů
Libereckého kraje a rozpočtu obce nové plovoucí
čerpadlo.Od tohotozařízenísislibujemeučenější
pomoczejménapřipovodních.

Již jako každý rok bude TJ Sokol pořádat na konci února příštího roku
„Masopust“. Zveme všechny (malé i velké) kúčasti. Dobrou náladu
samozřejměsebou.







Kultura

PlesovásezónavOldřichově

Srdečnězvemevšechnyobčanyknávštěvěplesůakulturníchakcívroce2007

Termíny:

20.1.2007TradičníSokolskýples/TJSokol/
17.2.2007Plessborudobrovolnýchhasičů/SDH/
24.2.2007Masopust/TJSokol/
25.2.2007Dětskýmaškarnírej
17.3.2007PlesČČK

13.1.2007Besedasautogramiádou„PrvníčeskékronikyobceOldřichovvHájích“
sMgr.Ulrychem–od15.00hodin/pořádáSDH/
10.2.2007SKIÁDA–zimnísportovníden
21.4.2007DENZEMĚ–areálEkocentraOldřichovvHájích


Všechnyakcebudouupřesněnyplakátyapozvánkami



Nabídkapropagačníchmateriálůobce

Kolekce propagačních materiálů, které jsou připraveny k prodeji na OÚ 
v Oldřichově v H. a nově na některých místech v obci  
(Sokolovna, restaurace Nová Beseda, samoobsluha,…) 

Knihy a hrneček jsou vhodné i jako dárek. 



Kronika obce Oldřichov v Hájích 450,- Kč

Kronika obce Mníšek a Fojtka 450,- Kč

Hrádecko – Chrastavko ve starých pohlednicích  390,- Kč

Hrnek s podšálkem se znakem obce Oldřichov v Hájích 110,- Kč

Nové pohlednice (doplněné znakem obce)      4,- Kč

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.Vacková  

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 
 
150HASIČI 155ZÁCHRANNÁSLUŽBA 158POLICIE

PříspěvkydoOldřichovskýchlistůzasílejteprosímnaemail:eduard.bilkovsky@suchopyr.cz


