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Občasn ík  O ldř i chov  v  Há j í ch

           Mikulášská nadí lka str .  3

Evidenční číslo: MK ČR E 10198 

Vážení občané,

 zkracující se denní svit, prodlužující se večery a poslední svíce adventního věnce avizují,  
že konec roku se neúprosně blíží. Nastal čas, kdy po celoroční práci bilancujeme uplynulý rok. 
Nebudu se však zabývat výčtem co se nám podařilo a co ne, to nechám na jiné vydání našeho plátku,  
ale v tomto předvánočním čase chci už jen všem popřát, aby přípravy na svátky proběhly v klidu,  
aby Vánoční svátky prožily všichni v pohodě, radosti a štěstí v kruhu svých nejbližšších.  
 Do nadcházejícího roku 2009 Vám všem přeju pevné zdraví, úspěch v pracovním i osobním 
životě, dostatek štěstí a co nejméně starostí. 
     

Vše nej v roce 2009 přeje starosta obce Jaromír Tichý
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Návrh rozpočtu obce Oldřichov v Hájích na r. 2009

Kulturní akce v Oldřichově v Hájích

24.ledna 2009    Sokolský ples

21.února 2009   Masopustní rej

22.února 2009   Maškarní rej pro děti

28.února 2009   Hasičský bál

14.března 2009    Dobročinný ples ČČK

Přesné a podrobné údaje o kulturních akcích budou vždy 
upřesněny na plákátech a pozvánkách.

 

Příjmy:

Daně celkem                                                                   4 155 640,-
Místní poplatky                                                                   16 510,-
Dotace/Interreg, POV/                                                     837 410,-
Odpady                                                                               337 500,-
ÚP refundace mezd                                                            241 000,-
Prodej pozemků                                                               2 000 000,-
Prodej dřeva z obl. lesů                                                        60 000,-
Nájemné                                                                              207 350,-
Příjmy z poskytovaných služeb                                             21 930,-
Úroky                                                                                     10 000,-
Převod zůstatku z roku 2008                                                800 000,-

Příjmy celkem                                                                8 687 340,-

Výdaje:

Obecní lesy /materiál, služby, benzín/                                 63 000,-
Protahování cest                                                                 150 000,-
Dopravní obslužnost                                                            53 000,-
Neinvestiční náklady na žáka                                             310 000,-
Místní knihovna                                                                    14 000,-
Opravy čp.54,229,281                                                         300 000,-
SPOZ                                                                                     15 000,-
Veřejné osvětlení                                                                300 000,-
Odpady                                                                                400 000,-
Veřejná zeleň                                                                        13 000,-
Hasiči                                                                                    16 500,-
Vnitřní správa / daně FÚ, telefon,služby, poplatky/        2 112 840,-
Oprava OÚ                                                                          150 000,-
Vodovod                                                                           3 000 000,-
Oprava komunikací                                                             600 000,-
Hřbitov                                                                                  20 000,-
Prostranství OÚ                                                                     30 000,-
oceňování pozemků                                                               20 000,-
Dopravní opatření v obci                                                       30 000,-
změna ÚPD                                                                             70 000,-
Proj.dok.                                                                                 500 000,-
Nákup pozemků                                                                     500 000,-
Oprava kult. památek /kaplička/                                             20 000,-

Výdaje celkem                                                                8 687 340,-

ZpRávy Z ObEcNíHO úřaDu
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Jubilea slaví (září - prosinec 2008)

Antes Dieter, Dědková Marie, Hynečková Jarmila, Něm-
cová Jaroslava, Nýdrle Vítězslav, Práč Jan, Procházková 
Marie, Puckmusová Soňa, Sedlák Aleš MUDr., Snadík 
Zdeněk, Stehlíková Albína, Tománková Jarmila, Trejba-
lová Jaroslava, Uhura Miron - Gratulujeme!

  

Setkání důchodců

V pátek dne 29.11.2008 jsme pozvali důchodce na setkání v ekocentru. Sešlo se nás 37. Zazpívat nám přišly děti z 
MŠ Mníšek. Pro zájemce se uskutečnila exkurze s patřičným výkladem po celém areálu. Aby bylo veselo, přijel nám 
zahrát pan Zima. Setkání se zúčastnila i paní Pošmůrná, která si ve věku 95.let pěkně zatančila. Naše druhá nejstarší 
důchodkyně paní Stehlíková, se bohužel nezúčastnila, jelikož slavila doma své 95.narozeniny.

Hoffmannová

Tak jako jsme slíbili v loňském roce, trojice Mikuláš, anděl i čert opět zavítali k nám do vesnice. Nejen, že si letos opět 
zkontrolovali naše dítka neviňátka, která markantně přibila takovým způsobem, že se i čert zapotil, ale také proběhla 
kontrola v  místním hostinci Nová Beseda, kde si Mikuláš s andělem vyzkoušeli i starší generaci z básniček či povídek. 
Čert si stále brousil zuby na nějakou tu dušičku, že si odnese s sebou do pekla a nestalo se tak. Že by v té naší vesničce 
nebylo žádného zlobila?
Snad příště, řekl si čert – těšte se!

Mikulášská nadílka
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KuLTuRa

vánoce na statku v ekocentru

 O víkendu 6. a 7. prosince bylo v Ekocentru 
v Oldřichově v Hájích živo. Probíhaly zde „Vánoce na 
statku“, akce plná tvořivých dílniček a předvánoční 
pohody. Během dvou dnů do ekocentra zavítalo na 
500 návštěvníků, především dětí a rodičů. A co pro 
ně bylo přichystáno? 
     Po úvodu v letos otevřeném infocentru čeka-
la návštěvníky spletitá cesta po stopách vánočního 
příběhu, jehož stránky  byly rozmístěny po celém 
areálu.  Cestou se účastníci mohli zastavit a ozdo-
bit si vánoční perníčky, uplést si zvonečky z pedigu, 
vyrobit si ruční papír nebo lahvičku plněnou růz-
nobarevnými luštěninami. Celý příběh si nakonec 
mohli vlastnoručně svázat.  Ti, kdo zašli  do labora-
toře, zjistili, jak vypadají suroviny na pečení cukroví 
( např. mouka, cukr, ořechy…) pod lupou.  
 Své dílny s adventními dekoracemi prezen-
tovali  SOŠ Liberec a SŠHL z Hejnic. Po oba dva 

dny si děti 
mohly vyzkoušet kovářské řemeslo pod vedením umělecké-
ho kováře pana Moravce a ruční zpracování vlny (česání rouna  
i  předení na kolovrátku) u paní Nové z Holenic.
 Během akce bylo možné zakoupit výrobky z chráněné dílny Harcov  
a z prodejny JO – BIO. Sobotní program zpestřilo představení „Betlém“ divadla 
ŠUS, v neděli vystoupil   Sboráček  ze ZŠ  Mníšek.

Hudousková Pavlína


