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Slovostarosty




Váženíobčané,

Před nedávným časem, při kontrole České inspekce životního prostředí, jak nakládá obec sodpady, jsem
suspokojeníminformovalčlenyinspekceotom,žesicemámeproblémysprostoremu„kontejnerů“zarestaurací,kde
nám někteří jednotlivci ač vědí, že je den „otevřených dveří“ ve středu a vsobotu, odkládají odpady okolo jen tak
sjistotou, že to někdo uklidí, ale že oproti tomu nemáme problémy sčernými skládkami. Tak bohužel to už je
minulostí!
Nedávnoseu„SpálenéLípy“objevilahromadapneumatikavybouranýchtrámů,anacestěod„Hnojáku“ke
Špičákuúhlednáhromadapopele.ZcelaurčitěsenejednáodovozodpaduzesousedníhoNěmecka,jaklzevposlední
doběsledovatvtiskuatelevizizpříhraničíavdnešnídobě,kdyjekaždýpovinenplatitpoplatkyzaprodukciodpadůa
májekamukládat,simyslím,žeaninejdeodovozzesousedníchobcí,aleozáležitostmístníhoobčana.
Skoro vždy se snažím vžít do situace protějšku,aalespoň vduchu si nasimulovat  jeho reakce. Snažím se vnořit do
myšlenídruhých,alevtomtopřípadějsembezradný.Nechápu!
Pojďme se tedy společně zamyslet nad dotyčným občanem, jaký je to asi člověk? Nevím jak Vy, ale já si
myslím,že„onendotyčný“nenínepořádný,protožebordelářbysinedělalstarostiamateriál,kterýjenaobrázku,by
vyházel na dvorek, kde by ho nechal ležet bez povšimnutí. Myslím, že je to člověk, který je naopak pečlivý na své
nejbližšíokolíamáurčitězahrádkuupravenoujakobyčekalPřemkaPodlahusnatáčecímštábem.Podleméhonázoru
jeale„onendotyčný“svýmzpůsobemomezenýchudák,kterýsicezaznamenal,žejednesosobnívlastnictvíchápáno
jako nedotknutelné, ale jen vrozsahu jeho plotu. Za plotem se chová jako „rytíř bez zákona“ a ve vztahu kmajetku
druhýchjebezohledný.Vždyťpřeceiprostorkolem„SpálenéLípy“někomupatříaněkdohoužívástejnějakoonsvoji
zahradu. Docela rád si představuji situaci, kdy by někdo jiný naložil svůj
nepotřebnýodpadavjehonepřítomnostiabezjehosouhlasu,hovyklopilnajeho
upravenou zahrádku? Jsem naprosto přesvědčen, že by byl schopen rozpoutat
mediálníkampaňotomjakon,kterýsestará,abymělkolemdomkuuklizeno,a
tímpřispělkhezkémuvzhleduobce,sestalobětínezodpovědnýchlidí.
Vjednom předchozím vydání Oldřichovských listů jsem se zmínil o tom,
že vždy, když píši takovéto neradostné články, tak myslím na konkrétní osoby.
Anivtomtopřípadětomuneníjinakavěřím,žepoodstraněnítétočernéskládky
budu moci nadále podávat kontrolním orgánům informace, že vOldřichově
vHájíchproblémsčernýmiskládkaminení.

ZávěremmidovolteabychVámvšempopřálpohodovéVelikonočnísvátky,
bohatoukoleduamnohokrásnýchjarníchdní.









Zastupitelstvoobceschvaluje:
a) Podle§84odst.2,písm.c),zákonač.128/2000Sb.,vezněnípozdějšíchpředpisů(zákonaoobcích),schodkový
rozpočet na rok 2006 vobjemu 7262 460, Kč, kde schodek ve výši 1887 500, Kč bude pokryt převodem
zůstatkuzroku2006.
b) Dodatekč.1kmandátnísmlouvěuzavřenésMiroslavemRoučkou.
c) DohoduovytvořeníspolečnéhoškolskéhoobvoduzákladníškolyamateřskéškolymeziObcíOldřichovvHájícha
ObcíMníšek.
d) ObecnězávaznouvyhláškuobceOldřichovvHájíchč.1/2007,kterousestanovíspolečnýškolskýobvodzákladní
školyamateřskéškoly.
e) Příspěveknačinnostvevýši5000,KčveprospěchSpolečnostproJizerskéhoryo.p.s.
f) Příspěveknačinnostvevýši5000,KčveprospěchČeskomoravskásáňkařskáasociace.
g) FinančnívyrovnánísmanželiŠulcovýminazákladěoznámeníoopravěchybyvkatastrunemovitostí.
h) Bezplatnýpřevod(darovacísmlouvu)pozemkovýchparcelč.226,227/1,225/6,225/3,225/7,495,496,277,
93a92/1vševk.ú.OldřichovvHájích,dovlastnictvíČ.p.5OldřichovvHájích,o.p.s.
i) Prodejpozemkovéparcelyč.1209/8MysliveckémusdruženíMníšek.
j) Směnupozemkovýchparcel2140/9za2286,oběvytvořenéGPč.547–73/2006avk.ú.OldřichovvHájích,mezi
ObcíOldřichovvHájíchaJanemMüllerem.
k) Odkoupení pozemkové parcely č. 2287, vytvořené GP č. 547 – 73/2006 vk.ú. Oldřichov vHájích, od Ondřeje
Nerada.
l) Odkoupení pozemkové parcely č. 104/24, vytvořenéGP č.567 – 7/2007 vk. ú. Oldřichov vHájích, od manželů
PavlyaTomášeTrávníčkových.
m) Odkoupení pozemkové parcely č. 77/11, vytvořené GP č. 567 – 7/2007 vk. ú. Oldřichov vHájích, od manželů
LucieaVladimíraBaldových.
n) Odkoupení pozemkové parcely č. 77/12, vytvořené GP č. 567 – 7/2007 vk. ú. Oldřichov vHájích, od manželů
JarmilyaDavidaSavického.








SvozkomunálníhoodpaduoVelikonocíchvroce2007


Společnost A.S.A. Liberec s.r.o. si dovoluje oznámit svým zákazníkům a občanům termín svozu
komunálního odpadu  vprůběhu Velikonoc vroce 2007. O Velikonocích bude svoz vobci
OldřichovvHájíchproveden:
vsobotu14.4.2007svozovýdenjakovpátek
Odpondělí16.dubna2007pokračujísvozovédnyběžnýmzpůsobem.



Svoznebezpečnéhoavelkoobjemovéhoodpadu
Jakokaždoročněproběhnevnašíobcisvoznebezpečnéhoavelkoobjemovéhoodpadu:
1/ svoznebezpečnéhosekonávneděli20.5.2007atonastanovištíchuSokolovnyv11.00hod.

zarestauracíNováBesedav11.20hod.
Donebezpečnéhoodpadupatříodpadyobsahujícíazbest,oleje,baterie,akumulátory,rozpouštědla,
kyseliny,fotochemikálie,odpadyobsahujícírtuť,dehet,asfaltovésměsi,barvy.
2/svozvelkoobjemovéhoodpadusekonávsoboru2.6.2007nastanovištizarestauracíNováBeseda.

TermínybudouještěupřesněnynaúřadnídesceobceOldřichovvHájích.

DržiteléknihPrvníčeskákronikaobceOldřichovvHájíchupozorňujeme,ževpříštímtýdnubudekdispozicinaOÚ
vOldřichově v Hájích  některých zjištěných chyb. Ti kteří máte zájem o přesné údaje můžete si ji
zdarmavyzvednout.

 Jak jste jistě všichni zaznamenali, i našemu kraji se nevyhnul
nedávný orkán, který napáchal škody na majetku. Jenom vlesích
obce polámal více jak sto kusů vzrostlých stromů. Podle sdělení
odborného správce obecních lesů pana Effenbergera budou
následky orkánu včas vytěženy. Na vytěžení polomů pracují místní
lidé (pánové J. Polák ml.  těžba, M. Uhura  přiblížování dřeva
koněm,V.Knespl–odtahdřevanamístoodvozu),aačjsouzasvoji
práciplaceni,přestojimvšempatřídík.

 Ještě několik slov krozpočtu obce. Jak jste se všichni mohli
informovat na vývěsce obce o návrhu rozpočtu na letošní rok, tak
prioritou pro letošní rok je kromě běžných věcí dokončení a
kolaudace chodníku sautobusovou zastávkou, II. etapa hlavního
řadu vodovodu (Od Panelárny do centra obce kPoště) a hlavně
projektová příprava dalších akcí (kompletní rekonstrukce budovy
spoštou,kotelnynavýrobuteplazbiomasy,multifunkčnísportovní
plochu,atd.).
 Dále bychom chtěli informovat veřejnost, že se obnovují úřední
hodiny místostarosty obce, a to pondělí od  14.00 do 16.00
hodin (sudý týden) a středa od 8.00 do 10.00 hodin (lichý
Následky orkánu v Ekocentru
týden).

















Více jak dvojnásobek masek přišlo letos do
masopustního průvodu, který již tradičně pořádala TJ Sokol
Oldřichov vHájích 24.2.2007. Masky včele s koňským
povozem prošly část vesnice, cestou „zlobily“ kolemjdoucí,
zastavovaly projíždějící auta a všechny zvaly na večerní
masopustnírejvrestauraciNováBeseda.
Po skončení průvodu bylo pro všechny připraveno
zabijačkovépohoštění.Večerpaknasálemasopustpokračoval
taneční zábavou a nedělní odpoledne zde patřilo dětem. Ve
zcela zaplněném sále tu za pomoci „baviče“ tančily asoutěžily
dětizOldřichovaaokolívpřekrásnýchmaskách.
Děkujeme všem, kteří se na organizování masopustu
podíleli,dálepánůmUhurovi,SáblíkoviaNěmcovizaochotua
účast se svými povozy, manželům Rozyckím za zajištění
zabijačkového občerstvení, Mysliveckému sdružení Mníšek a
panu Müllerovi za finanční příspěvky na nedělní program pro
dětiapaníMarceleKolarovičovézakrásnémaskyaspolupráci
seZŠMníšek.

Masopustníprůvod

Dětskýmaškarnírej

Pozvánkanazdobení“Vajíčkovníku“

Jako každoročně i letos se o velikonocích vDolní
Řasnici bude zdobit strom „Vajíčkovník“. Tato stará
slovanská tradice se dochovala hlavně vlužickosrbských
vesnicích. Na vyfouknutá vajíčka byl malován symbol,
nebo napsáno přání a vajíčka visela na stromě až do
dožínek.
Svá přání můžete přidat i Vy. Stačí, když si
připravíte vyfouknuté vajíčko, na které napíšete své přání
a navléknete na stužku. Akce je spojena svelikonočním
průvodem – smaskami oslavujícími jaro, kdy včele kráčí
obrovský kohout. Cílem průvodu je dělat co největší
rámus, aby se zahnala zima. Takže mimo masky a dobré
nálady nezapomeňte na různá klepadla,
řehtačky,zvonky,pokliceapod.
Akcesekonávsobotu7.4.2007asrazjeve
13.30nanádražívDolníŘasnici

Pořadatel této akce se pravidelně účastní oldřichovského masopustu  naopak pořadatelé oldřichovského
masopustusrdečnězvouvšechnyzájemceotradičnívenkovskouzábavudoDolníŘasnice.






Kultura


PřijďtevšichnioslavitDenZemě21.4.2007doareálu
Ekocentra..Vícezde…



Tělovýchovná jednota Sokol a Sbor dobrovolných
hasičů Oldřichov vHájích za podpory Obce budou
společnýmisilamipořádatdne30.dubna2007tradiční
„Pálení čarodějnic“ na hřišti TJ. Upřesněný program
sčasy zahájení a ukončení budou uvedeny na
plakátech.





Zvoupořadatelé


Vandalstvíiunás



Vyzdobenávývěsnískříňu„DUBU“.Bohužel,alemóda
větších měst došla i knám. Nevím jak kdo, ale já ty,
kteřítutovýzdobunazývajíjakýmsiuměleckýmdílema
ty,kteřímajínutnostsetakovýmzpůsobemprojevovat,
upřímnělituji.



Životníjubileavprvnímčtvrtletír.2007oslavili:







Gratulujeme

ObecníúřadOldřichovvHájích:Tel.482725093starosta:JaromírTichýTel.482725094
Adresa:OldřichovvHájích151,46331Chrastava
místostarosta:PetrHorákTel.482725096
Tel.482725093,Fax:482725095
Email:oldrichov@volny.cz,Web:www.oldrichov.cz
Úředníhodiny/Po7.3016.00,St8.0017.00,Pá7.3012.00/
Úředníhodinymístostarosty/Po1416hod.lichýtýden,St810hod.lichýtýden/
MikroregionJizersképodhůří/OÚMníšek,tel.482725080,OÚNováVestel.482720964/
www.jizersképodhuri.cz

Odbornýsprávcelesap.EffenbergerTel.777152042
PoštaOldřichovvHájích
Tel.482722504
ved.pošty:UrbanováL. 
ZŠMníšek
MŠMníšek

Tel.485146668
Tel.485146668

ředitelka:RosenbergerováV.
vedoucí:JanouškováD.

Lékař/dospělí/
Lékař/dětský/
Zubní

Tel.485146549
Tel.602366422
Tel.775621679

Lékařka:MUDr.VackováE.
Lékař:MUDr.TomášekJ.
Lékařka:MUDr.BělkováM.

Pohotovost
Matrika,stavebníúřad
Útulekpropsy

150HASIČI

Tel.485105050 
Tel.485143216
Tel.482341218

Chrastava 
KrásnýLes

155ZÁCHRANNÁSLUŽBA

158POLICIE






PříspěvkydoOldřichovskýchlistůzasílejteprosímnaemail:eduard.bilkovsky@suchopyr.cz

