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O b č a s n í k  O l d ř i c h o v  v  H á j í c h

                  Sbor  dobrovolných hasičů Oldř ichov  v  Háj ích str .  3

Evidenční číslo: MK ČR E 10198 

Vážení občané,

marně pátrám v paměti, kdy se naposled vánoční svátky ohlásily, tak načasovaným příchodem  
sněhu a poklesem teplot hluboko pod nulu. Jistě mi dáte za pravdu, že typycké zimní počasí, které 
v těchto dnech panuje, zvýrazňuje vánoční výzdobu a ladné tóny koled, nezadržitelně hlásí příchod 
asi nejkrásnějších svátků v roce.

Dovolte mi, abych stejně jako  
v minulých letech poděkoval všem, 
kteří jste se jakým koli způsobem 
zapojili do veřejného dění v obci. 

Děkuji nejen lidem, kteří obětují 
svůj osobní čas a energii na pří-
pravu různých akcí, ale i všem  
účastníkům, protože vždy platí 
rovnice: plno spokojených lidiček 
= nejmilejší odměna pořadatele. 

Děkuji všem dobrovolňákům, obě-
tavě pracujícím ve svých organi-
zacích, čímž nezištně pomáhájí  
zlepšit žití v naší obci.

Všem Vám přeji klidné a poho-
dové vánoční svátky, abyste je 
prožili v kruhu svých nejbližších  
a nejmilejších. Ať najdete pod 
stromečkem dárky, které jste 
si přáli a do Nového roku 2010  
mnoho sil, zdraví, pracovní  
úspěchy a životní pohodu 
           
  přeje starosta obce 

Jaromír Tichý    
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ZpRávy Z ObEcníHO úřaDu

Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích na svém jednání dne 26.10.2009 projednalo a schválilo:

Usnesení č. 5/38/2009 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2009, které navyšuje rozpočet obce v roce 2009  
o 607 259,-Kč, na celkový objem 17 024 599,-Kč.

Usnesení č. 5/39/2009 - ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s Městem Chrastava o výkonu  ve správním obvodu obce 
Oldřichov v Hájích přenesené působnosti svěřené orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Dále pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Usnesení č. 5/40/2009 - ZO schvaluje darovací smlouvu o finančním příspěvku ve výši 1 000,-Kč na akci „Mikulášské 
vlaky“ ve prospěch Společnosti železniční výtopny Jaroměř.

Usnesení č. 5/41/2009 - ZO projednalo a schvaluje nové Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace, v rámci výzvy IOP 
č. 02 – CzechPOINT, pro upgrade pracoviště CzechPOINT.

Usnesení č. 5/42/2009 - ZO schvaluje dodavatele služby „Zimní údržba komunikací a ploch v obci Oldřichov v Hájích“ 
firmu Lesnické a myslivecké služby Václav Knespl. 

Usnesení č. 5/43/2009 - ZO schvaluje směnu pozemkových parcel č. 1642/7 za část pozemkové parcely č. 1640/4 vše 
v k.ú. Oldřichov v Hájích.

Usnesení č. 5/44/2009 - ZO schvaluje prodej pozemkové parcely.

Usnesení č. 5/45/2009 - ZO schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 921/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích.

Usnesení č. 5/46/2009 - ZO schvaluje způsob náhrady škody

Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích na svém jednání dne 23.11.2009 projednalo a schválilo:

Usnesení č. 6/47/2009 - ZO schvaluje předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 3. změna územ-
ního plánu obce Oldřichov v Hájích ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí, vydává 3. změnu 
územního plánu obce Oldřichov v Hájích ve znění předloženého návrhu OOP a ukládá starostovi obce, aby zajistit ozná-
mení o vydání 3. změny územního plánu obce Oldřichov v Hájích ve smyslu § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
v platném znění.

Usnesení č. 6/48/2009 - ZO schvaluje žádosti o půjčky z Fondu rozvoje bydlení na výměnu oken u budov starších 
dvaceti let a pověřuje starostu obce podpisem smluv o půjčkách.

Usnesení č. 6/49/2009 - ZO projednalo a schvaluje zadání dodání služby na zakázku „Kácení lip u Urbanových v Oldři-
chově v Hájích“ předloženou Ing. Janem Dudou. 

Usnesení č. 6/50/2009 - ZO projednalo návrh na uzavření nové pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou a.s. vedenou 
pod č. 52384916-10. 

Usnesení č. 6/51/2009 - ZO bere na vědomí informaci dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko 
o plánovaném přijetí nového člena svazku Obce Janovice v Podještědí.

Usnesení č. 6/52/2009 - ZO po projednání deleguje Jaromíra Tichého, starostu obce Oldřichov v Hájích, v souladu  
s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce akcionáře obce 
Oldřichov v Hájích na řádnou valnou hromadu akciové společnosti ČSAD a.s.

Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích na svém jednání dne 21.12.2009 projednalo a schválilo:

Usnesení č. 7/53/2009 - ZO schvaluje návrh schodkového rozpočtu Obce Oldřichov v Hájích na rok 2010 v celkovém 
objemu 7 228 200,-Kč, kde schodek ve výši 200 000,- Kč bude kryt převodem zůstaku z předešlého období tj. z roku 
2009.

Usnesení č. 7/54/2009 - ZO schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění,rozpočtové provizorium na rok 2010 do schválení řádného rozpočtu ve výši 22% stejného 
období roku 2009 a závazků vyplývajících ze schválených usnesení a uzavřených smluv.

Usnesení č. 7/55/2009 - ZO schvaluje prodej akcií ČSAD, a.s. Liberec.

Usnesení č. 7/56/2009 - ZO schvaluje do funkce velitele Sboru dobrovolných hasičů v Oldřichově v Hájích pana Petra 
Martínka a pověřuje starostu obce jeho jmenováním.
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Zpráva Sboru dobrovolných hasičů v Oldřichově v Hájích

V pátek 11. prosince 2009 proběhla výroční členská schůze Sboru dobrovolných  
hasičů v Oldřichově v Hájích, kde mimo jiné bylo schváleno rozšíření výboru SDH  
a současně proběhla volba nového výkonného výboru SDH Oldřichov v Hájích:

Starosta SDH Oldřichov v Hájích   Milan Nýdrle
Jednatel SDH Oldřichov v Hájích  Petr Horák
Hospodář SDH Oldřichov v Hájích  Jitka Andrová
Velitel  SDH  Oldřichov v Hájích  Petr Martínek
Zástupce velitele družstva  Libor Práč
Strojníci  Jiří Práč, Roman Nýdrle, Petr Adámek

Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích děkuje dosavadnímu veliteli SDH  
Oldřichov v Hájích vitězslavu nýdrlemu za dlouholetou vykonanou práci.  

 

Kulturní akce v Oldřichově v Hájích

23.ledna 2010 – Sokolský ples – pořádá TJ Sokol Oldřichov v Hájích

13.února 2010 – Hasičský bál – pořádá SDH Oldřichov v Hájích

20.února 2010 – Masopust – pořádá TJ Sokol Oldřichov v Hájích

21.února 2010 – Dětský maškarní rej – pořádá TJ Sokol Oldřichov v Hájích

13.března 2010 – Hasičský bál – pořádá SDH Mníšek

3.dubna 2010 – Pomlázková zábava – pořádá TJ Sokol Oldřichov v Hájích,   oddíl   

 oddíl kopané

Vše začíná ve 20.00 hodin (Dětský maškarní rej ve 14.00 hodin). 
Upřesnění nebo případná změna bude zveřejněna prostřednictvím plakátů a pozvánek.

SBOR DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ

Oldřichov v Hájích
1871 

Antesová H., Feldeková D., Hodačová M., Hoffmannová R., Klajlová J., 
Louda L., Martínková J., Müllerová Z., Procházková M., Stehlíková A., 
Šepsová J., Teischel Z., Tetour K., Tobiášová Z., Tománková J., Torkoš 
M.-  Gratulujeme!

Jubilea slaví (říjen - prosinec 2009)
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EKOcEnTRuM - vánoce na statku

Během víkendu 5. a 6. 12. navštívilo  
ekocentrum v Oldřichově v Hájích na 
500 návštěvníků,  kteří si sem přišli 
vychutnat poklidnou předvánoční 
atmosféru.  
Každý  měl možnost  si sesbírat  
a dotvořit papírové figurky z betlému, 
které byly rozmístěné po celém areálu  
a upozorňovaly tak na zajímavé aktivity.  
V kozím chlívku si účastníci mohli 
vyrobit rybičku  ze sena, ve stáji stál 
betlém v životní velikosti.  Na dalších 
stanovištích, která již byla uvnitř 
budov, bylo možné si vyrobit andělíčka 
z vlny, svíčky, přáníčka, vánoční  
dekorace. Po zhlédnutí ukázky výroby 
vinutých perel si zájemci mohli 
toto řemeslo vyzkoušet. Pro bádavé 
byla otevřena laboratoř, ve které se 
pozorovalo, jak vypadají různé vánoční  
ozdoby zblízka.  
V sobotu zpestřilo program představení  
Divadla jednoho Edy „ O nepořádném 
křečkovi“, v neděli vystoupily děti  
z MŠ Mníšek s pohádkou „O pejskovi  
a kočičce“ a vánočními koledami. 
Během akce bylo možné zakoupit 
drobné environmentálně šetrné 
výrobky.

Březinová P.

Myslím si, že nikdo z Vás nepřehlédl jakou změnou prošla velká část naší obce. Ano. Naší největší investiční akcí 
letošního roku byla, v úseku od centra obce směrem na Mníšek, úprava cyklostezky na in-line dráhu a s tím související 
opravy komunikací, propustků a značení.
Akce s téměř osmimilionovým rozpočtem byla  
z devadesáti procent podpořena z programu „Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády 
ČR“. Jejím výsledkem je, že část obce od centra až k hranicím s obcí Mníšek, vpravo od hlavní silnice, jsou téměř v celém 
rozsahu komunikace s novým povrchem a opravené propustky. Je provedeno nové značení (jak svislé, tak vodorovné). 
Nové značení, ale se sebou přináší nové způsoby užívání, kterých si musí všichni uživatelé zvyknout.
V rámci dobré spolupráce s Obcí Mníšek došlo na katastru obce Mníšek k navázání na nové povrchy a vznikla tím zají-
mavá trasa o délce cca 3 400 m a šíři od 2,2 m do 3,2 m spojující centra obou obcí. Pro nás je významnější tím, že děti 
docházející do ZŠ v Mníšku mají možnost bezpečnější cesty do školy.

In-line dráha je celým svým rozsahem v obytné zóně, kde je provoz upraven § 39, zákona č. 361/2000 Sb., zákona  
o silničním provozu následovně:

1) OBYTNÁ ZÓNA JE ZASTAVĚNÁ OBLAST, JEJÍŽ ZAČÁTEK JE OZNAČEN DOPRAVNÍ ZNAČKOU OBYTNÁ ZÓNA  
A KONEC JE OZNAČEN DOPRAVNÍ ZNAČKOU KONEC OBYTNÉ ZÓNY.

2) V OBYTNÉ A PĚŠÍ ZÓNĚ SMĚJÍ CHODCI UŽÍVAT POZEMNÍ KOMUNIKACI V CELÉ JEJÍ ŠÍŘCE, PŘIČEMŽ SE NA 
NĚ NEVZTAHUJE § 53. HRY DĚTÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACI JSOU DOVOLENY JEN V OBYTNÉ ZÓNĚ.

3) V OBYTNÉ A PĚŠÍ ZÓNĚ SMÍ ŘIDIČ JET RYCHLOSTÍ NEJVÝŠE 20 KM/H. PŘITOM MUSÍ DBÁT ZVÝŠENÉ OHLE-
DUPLNOSTI VŮČI CHODCŮM, KTERÉ NESMÍ OHROZIT; V PŘÍPADĚ NUTNOSTI MUSÍ ZASTAVIT VOZIDLO. STÁNÍ 
JE DOVOLENO JEN NA MÍSTECH OZNAČENÝCH JAKO PARKOVIŠTĚ.

4) V OBYTNÉ ZÓNĚ A PĚŠÍ ZÓNĚ MUSÍ CHODCI UMOŽNIT VOZIDLŮM JÍZDU. TO PLATÍ I PRO DĚTI HRAJÍCÍ SI 
V OBYTNÉ ZÓNĚ.

Pokud budou všichni dodržovat a řídit se těmito pravidly, pokud k tomu každý přidá svůj díl ohleduplnosti, tak nezbývá 
nic jiného než všem popřát hezké chvíle prožité v Oldřichově v Hájích.

KALENDÁŘ AKCÍ 2010 
EKOCENTRUM OLDŘICHOV V HÁJÍCH

ŽABÍ FESTIVAL akce pro veřejnost
(v průběhu března - sobota od 9.30 do 14.00 
termín bude upřesněn na www.strevlik.cz)  
pořadatel: STŘEVLIK 
 
DEN ZEMĚ akce pro veřejnost
24.4. 2010 (sobota od 9.30 do 16.00)  
pořadatel: STŘEVLIK 

VÍKENDOVKA PRO DOBROVOLNÍKY 
dobrovolnická brigáda
14. - 16.5. 2010 (pátek - neděle)  
pořadatel: SUCHOPÝR 
 
TÁBOR OLDOVOU STOPOU V 
mezinárodní akce
5. - 12.7. 2010 (pondělí - pondělí), 
Oldřichov v Hájích, Kleinholscha 
pořadatel: SUCHOPÝR 
 
1. LETNÍ TÁBOR S KOŇMI pro děti 
10. - 16.7. 2010 (sobota - pátek)  
pořadatel: STŘEVLIK 
 
2. LETNÍ TÁBOR S KOŇMI pro děti 
4. - 13.8. 2010 (středa - pátek)  
pořadatel: STŘEVLIK 
 
LETNÍ HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY 
pobyt pro rodiče s dětmi
16. - 20.8. 2010 (pondělí - pátek)  
pořadatel: STŘEVLIK  

VÍKENDOVKA PRO DOBROVOLNÍKY 
dobrovolnická brigáda
17. - 19.9. 2010 (pátek - neděle) 
pořadatel: SUCHOPÝR 
 
STŘÍHÁNÍ OVCÍ ANEB OD OVEČKY  
KE KLUBKU VLNY akce pro veřejnost
25.9. 2010 (sobota od 10.00 do 12.30)  
pořadatel: STŘEVLIK 
 
VÍKENDOVKA PRO DOBROVOLNÍKY 
dobrovolnická brigáda
15. - 17.10. 2010 (pátek - neděle)  
pořadatel: SUCHOPÝR  

DEN STROMŮ akce pro veřejnost
23.10. 2010 (sobota od 9.30 do 16.00) 
pořadatel: STŘEVLIK 
 
VÁNOCE NA STATKU akce pro veřejnost
4. a 5.12. 2010 (sobota a neděle od 9.30  
do 15.00)  
pořadatel: STŘEVLIK

Více na www.strevlik.cz, www.suchopyr.cz


