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Slovostarosty


Váženíobčané,


vy, kteří sledujete veřejné dění vregionu,
tak jste si jistě všimli, že nás vkrátké době opět
navštívilPředsedaSenátuMUDr.PřemyslSobotka.
Vloni u příležitosti oslav přehrad na Mlýnici a
Fojtce,letostobylapracovníschůzka,atovrámci
oficiálních návštěv měst a obcí na Liberecku.
Jednání spanem předsedou proběhlo vMníšku
vzasedacísíníobecníhoúřaduzaúčastistarostůa
místostarostů obcí Mníšek, Nová Ves a Oldřichov
vHájích.

Vdiskusi jsme všichni pana předsedu
informovali nejen o problémech, které nás tíží na
venkově, ale představili jsme mu za odborného
komentáře představitelů projekčních kanceláří,
našeplányazáměrydobudoucíchlet.Sing.arch.
Ladislavem Davidem jsme panu předsedovi
představili připravovaný soubor projektů pod
společnýmnázvem„Revitalizacecentraobce“,který
zahrnuje záměry jako např. výstavba kotelny na
výrobu tepla z biomasy, rekonstrukce a zateplení
budov, dopravní opatření (zklidnění automobilové
dopravy, přeložka cyklostezky, zřízení parkovacích
míst, apod.), rekonstrukce požární nádrže s
Předseda Senátu MUDr. Přemysl Sobotka se starosty obcí Nová
doplněním o prostor ke společenským akcím,
Ves, Oldřichov v Hájích a Mníšku při rozloučení před Základní
výstavba víceúčelové sportovní plochy s umělým
povrchemaparkovéúpravyvčetnědoplněnízeleně.
školou ve Mníšku.
Obrazová presentace byla doplněna informacemi o
rozdělenízáměrůdojednotlivýchdotačníchtitulůapředpokládanémožnostifinancování.Spotěšenímmohuříci,žepan
předsedanámvysoceohodnotilzpůsobpostupupřípravyprojektů,ažepřisvýchnávštěváchsenesetkávástaktodobře
propracovanoustrategii.

Po více jak hodinové diskusi si pan předseda prohlédl výstavbu III. etapy střediska ekologické výchovy v
OldřichověvH.aZákladníškoluveMníšku,kdehoprovedlaředitelkaMgr.VěraRosenbergová.Pakpanpředsedapo
krátkémrozloučenísvojinávštěvunašehoregionuukončil.

Nejsempřesvědčen,ženazákladěkladnýchslovpanapředsedyknašimprojektůmbudememítsnadnějšípozici
při získávání finančních prostředků, myslím si však, že takovéto schůzky určené ke vzájemné výměně informací a
názorůmajísváopodstatnění.

Závěrem bych se ještě vrátil k výše uvedené prohlídce školy ve Mníšku. Ta nebyla nikterak připravená pro
„nablýskanou“návštěvu, ale zastihli jsme školičku vpěkně rušném shonu různýchprací, oprava velkéhoúklidu tak,
aby byla připravena na „výbornou“ do dalšího školního roku. Přeji tedy všem dětem, aby se i jim, jistě po krásně
prožitých prázdninách, v novém školním roce dařilo na „výbornou“ a všem rodičům mnoho trpělivosti při domácích
úkolech.



J.Tichý

Srpen

Vsrpnuzmodréoblohy
nejvícsluncehřeje,
naloukyinazahrady
celédnysesměje.

Nahřejivépaprsky
nenívlétěslunceskoupé,
jenseobčasmezimráčky
troškuroztomilehoupe.

Ikdyžkosy,jakokdysi
pokrajiužnezvoní,
kupkysena,jakokvítí,
příjemněnámzavoní.

Protohurádopřírody
poběžímečerpatsily,
abysenámvjejímlůnu
oprázdninách,doplnily.


J. Tobiáš











VýměnaŘidičskýchprůkazů

Na základě informace vedoucího odboru dopravy, Magistrátu města Liberce
Vásupozorňujeme,ževnašíobciOldřichovvHájíchjeještěvícejakčtyřicet
občanů – řidičů, kterým koncem letošního roku končí platnost řidičského
oprávnění.ZkontrolujtesiplatnostVašichřidičáků,popř.podejtevčasžádost
ovýměnu–vyhnetesetakvbudoucnuproblémům!



Azasetyodpady

Obecní úřad vOldřichově vHájích vyzývá občany – poplatníky poplatků za svoz komunálního
odpaduapsů,abysizkontrolovalisvéplatbyvletošnímroceavpřípaděrestuihnedzaplatili,vyhnou
se tak případným sankcím. Částky lze uhradit vhotovosti přímo na OÚ vOldřichově vHájích,
převodem zúčtu nebo poštovní poukázkou typu „A“. Číslo účtu je 17625461/0100, variabilní
symboljevždyčíslopopisnéVašínemovitosti.



Iniciativa „Ne základnám“ nás požádala o zveřejnění petice za vyhlášení celostátního referenda o umístění základny
NárodníhoraketovéhosystémuobranySpojenýchstátůvČeskérepubliceazájemcůmumožnilijejípodpis.
Textpeticejeumístněnnavývěsceobceazájemciovyjádřenísvéhosouhlasumohoupřipojitsvépodpisyvpracovnídny
naobecnímúřaděvOldřichověvHájích.



Zastupitelstvoobce



 UsneseníZOzedne14.5.2007

 USENESENÍ č. 2/3/2007  ZO schvaluje bezplatný převod (darovací smlouvu) pozemkových parcel č. 226, 227/1,
225/6,225/3,225/7,495včetněbudovysvyužitím–garáž,496včetněbudovysvyužitím–jinástavba,277včetně
budovysvyužitím–jinástavba,93a92/1vševk.ú.OldřichovvHájích,dovlastnictvíČ.p.5OldřichovvHájích,o.p.s.





USENESENÍ č. 2/4/2007  ZO schvaluje směnu pozemkových parcel dle GP č. 571 – 29/2007, tj. p.p.č. 2083/3 o
výměře599m2zap.p.č.6/3a6/4ocelkovévýměře1138m2beznáhradysfaPilaFacek,s.r.o..sezřízenímvěcného
břemene práva vstupu a vjezdu za účelem oprav a údržby plynovodu a veřejného vodovodu vcelém rozsahu výměry
pozemku.


USENESENÍ č. 2/5/2007  ZO schvaluje prodej zpevněné plochy na pozemkové parcele č. 2083/3 vk.ú. Oldřichov
vHájích, obec Oldřichov vHájích fa Pila Facek, s.r.o., stím, že návrh na vklad do katastru nemovitostí bude u
příslušnéhoKatastrálníhopracovištěpodánpopřipsáníkupníčástkynaúčetobce.


USENESENÍ č. 2/6/2007  ZO schvaluje pořízení 3. změny Územního plánu obce Oldřichov vHájích stermínem
podánípodnětůdo20.června2007.
ZOberenavědomí„VýročnízprávuMikroregionuHrádeckoChrastavskozarok2006“.


USENESENÍč.2/7/2007ZOschvalujezněnízápisudokronikyobcezarok2006,takjakjejpředložilakronikářka
obcepíPospíšilová.


USNESENÍč.2/8/2007ZOschvalujepřevodpozemkovýchparcelzmajetkustátuvesprávěPozemkovéhofonduČR
dovlastnictvíObceOldřichovvHájích


USENESENÍč.2/9/2007ZOschvalujepůjčkuzFondurozvojebydlenínazatepleníobvodovéhopláštěbudovypro
panaMiroslavaTetoura.

UsneseníZOzedne25.6.2007



USNESENÍč.3/10/2007ZOschvalujeceloročníhospodařeníobceazávěrečnýúčetobcezarok2006včetnězprávy
nezávisléhoauditoraovýsledkupřezkoumáníhospodařeníobcezarok2006.


USNESENÍč.3/11/2007ZOschvalujerozpočtovéopatřeníč.1/2007


USNESENÍč.3/12/2007ZOschvalujepořízenízměnyč.IIIÚzemníhoplánuobceOldřichovvHájích.


USNESENÍč.3/13/2007ZOschvalujezřízenívěcnéhobřemenepropanaPavlaPrajzleranapoz.p.č.803/1.


USNESENÍč.3/14/2007ZOschvalujenovésloženíPovodňovékomiseobceOldřichovvHájích.


USNESENÍč.3/15/2007ZOschvalujeceníkinzercevOldřichovskýchlistech


USNESENÍč.3/16/2007ZOschvalujeodprodejp.p.č.92/4JiřímuSzatkowskému.


USNESENÍč.3/17/2007ZOschvalujeodprodejp.p.č.1304/8Ing.AlešiMěšťanovi.


USNESENÍč.3/18/2007ZOschvalujeodprodejp.p.č.1936/2a1939/1MVDr.ČeňkuČervenému.


USNESENÍč.3/19/2007ZOschvalujepřevod(darovacísmlouvou)p.p.č.2281/3,561/33a561/34dovlastnictví
obceodmanželůLapáčkovýchamanželůPospíšilových.


USNESENÍč.3/20/2007ZOschvalujeÚzemnístudiilokality„UŠkolky“


USNESENÍč.3/21/2007ZOschvalujepřiděleníbytuvdoměspečovatelskouslužbouveFrýdlantěIrenceSůvové.




Fotbalneníjenomhra



Váženísportovnípřátelé,

Cílemtohotočlánkujeohlédnutízafotbalovýmročníkem20062007vekterém,
jak jistě dobře víte, dosáhli Oldřichovští fotbalisté výrazného úspěchu. Vcelkovém
umístěnídosáhlinadělenoutřetípříčkualzetedybezostychuříci,žetobylročníkvelmi
vydařený.Cosetýčeindividuálníchvýkonů,nelzeopomenoutprvnípoziciVojtyZemana
vtabulcestřelcůcelésoutěže.
Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že se vnadpise
tohoto článku autor snaží naznačit, že za celým úsilím
fotbalovéhoklubuOldřichovajeněcovíc.Jdeoto,žefotbal
vnašímaléobcijedoprovázenosobnísnahoumnohalidíatovčetněnezištnépomoci,která
je kchodu našeho klubu životně důležitá. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem
skalním fanouškům jako je například p.Antonín Vrňata st., Stáňa, Standa, Kateřina
Nýdrlová a mnoho dalších. Snad mi prominou ti, kteří nejsou vtomto článku uvedeni,
protožejmenovanýchbymohlobýtdalekovíce.
Samostatná kapitola vtomto poděkování pak náleží pomoci ze strany Sboru
dobrovolnýchhasičůOldřichova,kteřínikdyneodmítlipomocnašemuklubuaumožnilinám
například pořádání tzv. „Čarodejnic“ a vsoučasné době nám nemalou měrou pomáhají při
rekonstrukcihracíplochy.DálebychommohliuvéstObecníúřad………Prostěsedáříci,že
sport vpodobě kopané je dobrým pojítkem mezi námi a že neslouží jenom ktomu, aby se
jedenáct nadšenců honilo za „kulatým nesmyslem“. V závěru tohoto kratičkého shrnutí si
snadnelzepřátnicjiného,nežpokračovánívnastolenémtrenduapevněspolečněvěřme,že
najdememnohodůvodůkdalšívzájemnépodpořenejenomvoblastisportuakopané.

Sportuzdarakopanézvlášť!
MiroslavThiel




Jako obvykle se o červencových svátcích, Jana Husa a Cyrila a Metoděje, se letos konal již 22.ročník turnaje,
3člennýchdružstevvnohejbale,nynínaupravených3kurtechnahřištimístníhoSokola.
Letosjižpotřetízasebouzvítězilodružstva„TornádoLiberec“místníchalupářPavelMarx,IvanRajmanaHonza
Dvořák. Druhé skončilo družstvo zrestaurace „Točka“ vLiberci, které přihlásil Břéťa a třetí oldřichovské „družstvo
SOKOLA“ ve složení Toník Vrňata, Petr Martínek a Olin Vrňata. O nohejbale se vOldřichově ví a stále je zvyšující se
zájem.Letossezúčastnilo18družstev.KaždýúčastníkajednaženaVčelkaMájadostanecenu.Prvnítřidružstvamedaile
avšichnidiplom.
Děkujemevšemsponzorům,místnímuSokoluzaskvěléobčerstvenínahřištiastarostovizapůjčenísítě.Jelikož
senyníhrajedopozdníchvečerníchhodin,bylobydobré,kdybyvpříštímrocedošlokdohoděmeziorganizátory,Sokolem
azastupitelstvemobcenarekonstrukci,výstavbyještějednohokurtu,tímbybyly4adošlobykčasovémudřívějšímua
rychlejšímuukončeníturnaje.

Díkyvšemzaúčast,skvělézážitkyvpříštímrocepřejíorganizátořiturnaje:




Cvičeníproženy

MíraTamango,Stáňa,Standa




Již několik let si mají oldřichovské
ženy a dívky možnost zlepšit svou fyzickou
kondici napravidelném cvičení, které se koná
každé úterý vzasedací místnosti obecního
úřadu.
Ráda bych touto cestou poděkovala
všem, kteří svou podporou toto cvičení
umožňují, ať již místní organizaci Sokola a
dobrovolných hasičů, díky jejichž finančním
příspěvkům bylo možno zakoupit základní
vybaveníjakokarimatkyaposilovacígumičky,
a především vstřícnému přístupu starosty a
obecních zastupitelů, díky kterým máme
možnost cvičit po celý rok vkultivovaném
prostředízdarma.
Vzhledem ke zvýšenému zájmu a
omezené kapacitě sálu bych ráda od září
2007 rozšířila cvičení na dvě skupiny a to
od18.00aod19.00hodin.

Prosímprotovšechnynovézájemkyně,abykontaktovalyJanuBekešovou(482725093)nebomě(603997951).





IrenaDolanská




Očemseneví




Vletošním bulletinu celostátní organizace OBCE SPISOVATELŮ č. 42 vyšlo oznámení, že oldřichovský občan,
básníkaprozaikJiříTobiášbylnanávrhSeveročeskéhoklubuspisovatelůvÚstínadLabempřijatzařádnéhočlenaObce
spisovatelůvPrazeavbulletinubylauvedenadíla,kterájmenovanýspisovateljižporoce1989vydal.
Zposledních titulů autora je to knížka ZE ZÁPISNÍKŮ LESNÍKA A MYSLIVCE ze severočeských lesů a letošní
Sborník desíti českých spisovatelů KRÁSNÉ PROŽITKY, který vydal pražský nakladatel BALT EAST (212 stránek). Na
němseJ.Tobiášpodílí31stránkamipovídek.JiříTobiášjetakéaktivnímčlenemKruhulibereckýchautoru–KALLiberec
adesítkyletzaznamenávámevrůznémtiskujehopublicistickéaodbornépříspěvkysjehofotografiemi.
OnašemobčanovitakévyšelčláneknaJičínskuvListechstarohradskékronikyč.23včervencit.r.podtitulkem
VYZNÁNÍ RODÁKOVI i sgratulaci kzískání členství ve vrcholné české organizaci spisovatelů. Časopis vydává OS zámek
StaréHradyuLibáně.
Nutno ještě poznamenat, že manželé Tobiášovi tento měsíc dosáhli tzv. Smaragdového výročí své svatby, což
představuje55letspolečnéhoživota,kterýprožilivnašíobci.






ZuzanaŠtučková


Oldřichovskýzájezd

ČeskýčervenýkřížvespoluprácisObcíOldřichovvHájíchpořádávsobotudne22.září2007

ZájezdnahradPECKA,doměstaJIČÍNAaskanzenuvPŘEROVĚNADLABEM


Odjezdv7.00hodinodrestauraceNováBeseda.Cenazájezduprodospělé120,Kč,prodětidopatnáctilet60,Kč.


Vcenějezapočítánadopravaavstupné.


Závaznépřihláškyvčetnězaplacenípřijímávevšednídnyp.BekešovánaObecnímúřadu
vOldřichověvHájíchnejpozdějido15.9.2007.


Jubileaslaví:


Bakešová E., Bauml Z., Bílkovský E., Blahuš A., Cermanová M., Ficencová M., Flégrová
M., Grünhutová M., Hatrik J., Hladík J., Hybler O., Janoušková D., Kafková V., Kavková
J., Müller J., Novotný K., Pecina K., Pecinová V., Richterová V., Sáblík J., Szatkowská
M., Šeps J., Štučka J., Tobiáš J., Tomaščáková A., Trostová X., Třešňák V., Tvaroh J.,
Vachová J. MUDr., Vodička M., Vrňatová R., Zuska J.
- GRATULUJEME!



InzercevOldřichovskýchlistech





VOldřichovskýchlistechlzeinzerovat
SoukromáinzerceobčanůOldřichovavHájích
Komerční
Komerční

Anketa


jednořádková
A5


zdarma
100,Kč
300,Kč



Kulturníakce




ZastupitelstvoobceOldřichovvHájíchobdrželoodmístníhoobčanapanaKarlaTrostanávrh
na vybudování rozhledny na místní dominantě „Oldřichovském Špičáku“. Cílem tohoto
návrhujeobnovitkrásnévýhledyzvrcholovéhoskalníhoútvaru,kterýjeobklopenvzrůstající
zelení. Byla by zvýrazněnajedna zdominant obce a obec Oldřichov vHájíchbyse díky této
rozhledně více vryla do paměti lidí pohybujících se vturistickém ruchu. Uskutečnit tento
záměrjesložitouzáležitostíazastupiteléobcesedomnívají,žezáklademjeveřejnápodpora
této myšlenky. Ztěchto důvodů Vás žádáme o zapojení. Vtomto výtisku najdete anketní
lístek, který prosím vystřihněte, vyplňte jednoduchým zakroužkováním a při příležitostné
cestě kolem OÚ vhoďte do schránky na vchodových dveřích. Nejpozději však do 17.září
2007.Potébudeanketavyhodnocenaasvýsledkembudeteseznámeni.




DENZVÍŘAT


ZvemeVásvsobotu
22.9.2007doareálu
ekocentravOldřichově
vHájích.Oslavte
snámiDenzvířat.
Víceuvedeno
vletácíchtýdenpřed
termínem.


Suchopýro.p.s.

