Oldřichovské listy

Doprava v obci str. 1

Občasník Oldřichov v Hájích
Evidenční číslo: MK ČR E 10198

Číslo vydání: XXIV/10

Datum: 11.3.2010

Vážení občané,
Většina z Vás jistě zaregistrovala zvýšený zájem médií o dopravu přes naši obec. A jak už to tak bývá
šumem v přenosu informací vznikají zaváděcí nepřesnosti. Rád bych tedy vše rekapituloval:
Pan Devera, ještě ve funkci starosty obce, připravil žádost o snížení tonáže tranzitní přepravy přes
Oldřichov. Po mém nástupu jsem v tomto pokračoval a přednesl tuto žádost na Odbor dopravy
Libereckého kraje. Po upřesňujícím jednání, že nám nejde o vyloučení těžké nákladní dopravy,
ale o omezení tranzitu, jsem byl seznámen s tím, že bude vypracována dokumentace nového dopravního značení v naší obci. Připomínám, psal se rok 2003.
V roce 2006, po mnoha stížnostech obyvatel (zejména Filipky) a po osobních zkušenostech oprávněnosti stížností, jsem napsal přímo vedoucí odboru dopravy LK nový a obsáhlejší požadavek na řešení
dopravy přes obec Oldřichov v Hájích. Vše se opakovalo. Písemné oznámení o tom, že věc je předána
správci majetku KSS LK k řešení, návštěva technického pracovníka správy silnic, ujištění o nově
vznikající dokumentaci, ke které se budeme moci vyjádřit, atd., atd. Výsledek = krom nové středové čáry a „informace“ z rozvojového dopravního dokumentu kraje o tom, že by komunikace Mníšek
– Raspenava mohla být v budoucnu „povýšena na třídu II“, opět nic.
V dnešní době probíhá třetí vlna a díky médiím se o náš problém začínají zajímat i kompetentní lidé
a široká veřejnost. V úterý 9.3.2010 v odpoledních hodinách navštívil naši obec náměstek hejtmana pro dopravu Martin Sepp. Po krátkém rozhovoru jsem měl možnost pana náměstka provést
po nejhorších úsecích obce a za plného provozu ho seznámit s danou situací. Myslím si, že jeho
osobní účast dává příslib věc řešit tak, že už nezůstane pouze u slibů.
Touto rekapitulací chci dát ve známost, že snaha řešit problém s narůstající dopravou a s tím spojené požadavky na zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků dopravy, tj. Vás obyvatel obce, není
jen momentální snahou o zviditelnění, ale dlouhodobý záměr. O to víc se mě potom dotýká výsledek
diskuse na stránkách libereckého deníku. Z příspěvků některých spoluobčanů vyplývá, že se vlastně
zaobíráme zbytečnostmi a neřešíme důležitější záležitosti (třeba štěkání psů po nocích)?!? Bohužel
ať dělám co dělám při čtení některých příspěvků se mi vhání do podvědomí staré pořekadlo, že sytý
hladovému nevěří. Chci tím říci, že jsem v minulosti tento problém také neregistroval, byl mi jak
se říká cizí a vnímal jsem jej jako, že někdo řve a nemá proč, ale až když jsem měl možnost z titulu
své funkce poznat problém na vlastní oči, tak musím dát za pravdu zejména všem z Filipky. Očekával jsem kritiku od autodopravců, od firem z pozakopce, od kolegy starosty Ramzera z Frýdlantu,
ale ránu pod pás z vlastních řad jsem opravdu nečekal.
								
Jaromír Tichý, starosta obce
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Rozpočet obce Oldřichov v Hájích na rok 2010
Příjmy:
Daně celkem
Místní poplatky /pes, pobytové, správní/
Dotace/Interreg, POV/
Odpady
ÚP refundace mezd
Prodej pozemků
Prodej dřeva z obecních lesů
Nájemné
Příjmy z poskytovaných služeb
Úroky
Převod zůstatku z roku 2009

4 538
100
278
370
491
1 000
60
223
25
5
136

080,830,970,000,110,000,000,680,000,000,890,-

Příjmy celkem

7 229 560,-

Výdaje:
Obecní lesy /materiál, služby, benzín/
Protahování cest
Dopravní obslužnost
Neinvestiční náklady na žáka
Místní knihovna
Opravy čp.54, 229, 281
SPOZ
Veřejné osvětlení /opravy/
Odpady
Veřejná zeleň
Hasiči
Vnitřní správa / daně FÚ, telefon,služby, poplatky/
Oprava OÚ
Vodovod
Změna územního plánu
Kulturní památky
Oprava komunikací
Hřbitov
Dopravní opatření v obci
Prostranství OÚ
Nákup pozemků
Projektové dokumentace

63
150
53
316
14
120
15
200
450
18
15
2 299
100
2 000
50
10
300
10
20
20
850
153

000,000,360,250,000,000,000,000,000,500,500,580,000,000,000,000,000,000,000,000,000,370,-

Výdaje celkem

7 229 560,-

Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů
V sobotu dne 24.dubna 2010 proběhne v obci jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Nádoby na ukládání těchto odpadů budou umístněny, tak jako obvykle od 9.oo hodin do 16.oo
hodin za restaurací Nová Beseda (u kontejnerů).
Do kategorie nebezpečných odpadů patří odpady uvedené v příloze č. 2 zákona o odpadech obsahující výbušnost, oxidační schopnost, vysokou hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicitu, karcinogenitu, žíravost, infekčnost, teratogenita, mutagenita, schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo
toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, schopnost uvolňovat nebezpečné látky
do životního prostředí při nebo po odstraňování a ekotoxicitu.
Do kategorie objemných odpadů patří odpady, které nelze uložit do sběrné nádoby určené pro
směsný odpad, s ohledem na její rozměr, hmotnost nebo vlastnosti, např. nábytek, koberce atd.
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INFORMACE O INVESTIČNÍCH ZÁMĚRECH OBCE OLDŘICHOV V HÁJÍCH
Obec Oldřichov v Hájích podala
na konci měsíce ledna žádost
o zařazení akce do „Seznamu akcí
Programu Mze 129 180“ – Podprgramu na podporu výstavby a obnovy vodovodů pro veřejnou potřebu.
Jedná se o finanční podporu Ministerstva zemědělství v objemu 60%,
resp. 70% nákladů investiční akce
„Dostavba hlavního rozvodu pitné
vody do Obce Oldřichov v Hájích“,
a to na Filipku a na Pily, která má
rozpočet ve výši cca 16 mil. korun.
V tomto měsíci, tj. měsíci březnu,
ve spolupráci s agenturou Regioplan,
připravujeme opakované podání
žádosti o finanční podporu investiční akce „Výstavba OZE v Oldřichově
v Hájích“. Jedná se o již avizovanou
výstavbu kotelny na dřevoštěpku
v prostoru kontejnerů za restaurací
s rozvodem tepla v centru obce. Tato
stavba je počátečním krokem investičního záměru pod názvem „RevitaVodojem 2 x 100 m3 – budoucí „studánka“ pro celou obec je již od loňského roku v provozu.
lizace centra obce“, který zahrnuje
krom nového zdroje vytápění komplexní opravu budovy pošty včetně zateplení, rekonstrukci budovy Obecního úřadu
včetně rozšíření o veřejné prostory, úpravu parku pro děti a rozšíření o multifunkční sportovní plochu a na konec
dopravní opatření zahrnující zklidnění dopravy.

Autobusem do GLOBUSU

UPOZORNĚNÍ !!!

ČSAD SEMILY, a.s. DO NC Géčko Liberec
KDY:
13.1., 13.2., 10.3., 14.4., 12.5., 16.6.,
14.7., 11.8., 15.9., 13.10., 10.11.,
24.11., 8.12., 15.12. a 22.12. 2010

Dne 13.3.2010 (sobota)
bude z důvodu kácení stromů u čp. 19 (Urbanovi),
v době od 8.00 hodin do
21.00 hodin, uzavřena
komunikace III/2904 pro
veškerou dopravu. Upozorňujeme proto občany
Oldřichova v H. – řidiče,
aby na tuto výjimečnou
situací byli připraveni.

DOPRAVA ZDARMA
TAM:
Dětřichov
15.05 hod
Frýdlant, aut.nádr.
15.15 hod
Raspenava, lékárna
15.25 hod
Hejnice, aut.st.
15.30 hod
Oldřichov v Hájích, hostinec
15.45 hod
Mníšek,křižovatka
15.50 hod
NC Géčko
16.00 hod 		
				
ZPĚT:
19.45 hod

Silnice bude zprůjezdněna
ihned po dokončení práce.
Místo uzavírky

Jubilea slaví (leden - březen 2010)

Adamec F., Částka L., Hanzl E., Hušková B.,
Javůrek O., Nýdrlová B., Peřina K., Polák
J., Pošmůrná A., Práčová V., Snadíková V.,
Tomaščák J.- Gratulujeme!
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KULTURA

Velikonoční trhy

Žabí festival

20.3. 2010 od 9.30 do 14.00
Přijďte nám pomoci
se stavbou žabích bariér
k rybníku Šolcáku
a užijte si i se svými dětmi
den v ekocentru.
Již potřetí pokračujeme v duchu žabího
festivalu a stále se snažíme, abyste u nás
zažili něco nového a zajímavého.
Čekají Vás aktivity zaměřené na život
a na ochranu obojživelníků, budete se zde
moci občerstvit a v každou celou hodinu
Vás dovezeme na místo stavění bariér.

Velikonoční trhy
v sále Besedy,
které se budou konat
dne 20.3. 2010 od 10.00 hod
přijedou zpestřit
hudebníci skupiny Subulcus.
Svou hudbou nás potěší
v 13.00 hod
Těšíme se na Jejich i Vaši
přítomnost
Oldřichovské lesní ženy
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