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Vážení spoluobčané,
myslím si, že každý z nás už prožil něco nemilého a s povzdechem si přál, aby bylo možné vrátit čas
a mohl se oné nepříjemnosti vyhnout nebo ji předejít. Ano! Samozřejmě tím mířím k pohromě, která
nás postihla 7.8. 2010. Tato druhá sobota letošního srpna se temným černým písmem vryje do historie naší obce a především do nehezkých vzpomínek našich obyvatel. Bohužel téměř všech, přestože to
byla povodeň, postižení v podobě sesuvů zeminy apod. měli i ti, kteří nebydlí v blízkosti vodních toků.
Taková to byla síla, kterou nám vodní živel předvedl. Přál bych si vrátit čas.
Pohromu, která nás postihla, „pamětníci“ přirovnávají k povodni v roce 1958. Někteří tvrdí, že bylo
vody více, někteří naopak méně. Já jsem přesvědčen, že nelze tak jednoznačně tyto katastrofy přirovnávat. Krajina se totiž mění a s ní se mění i odtokové poměry. Jisté ale je, že největším krajinotvořičem
je člověk sám. V mé paměti rok padesát osm není. Pamatuji si však pozůstatky z dob, kdy se v našem
kraji ještě hospodařilo. To bylo různých škarpiček, rygolků, stružek, příkopů apod., o které se vlastníci pozemků starali a čistili, co? Určitě si většina z nás vzpomene kolik takovýchto zařízení v našem
okolí vzalo za své přičiněním nebo naopak nepřičiněním lidských rukou. Kolik takových stružek
a rygolů přišlo v niveč třeba jen proto, že přes ně nešlo jezdit sekačkou atd., atd. Bezesporu je jasná
skutečnost, že na takový příval vody jaký byl v roce padesát osm a letos, nemají takové stružky vliv,
protože vzali za své i stavby projektované na tzv. stoleté vody, ale vody s přívlastkem pěti či desetiletých by zcela určitě zvládli. A ty tu máme téměř každoročně.
Touto úvahou chci poukázat na to, že nám paní voda ukázala svoji silou jak se ji stavíme do cesty.
Nejsou to jen správci jednotlivých vodních toků, kteří se ne zrovna správně starají o své toky, ale jako
pobřežníci si musíme uvědomit, že základním „povodňovým orgánem“ je každý vlastník nemovitosti
v záplavovém území.
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Končím s úvahami co by, kdyby. Pohroma, která naši obec (a nejen naši obec)
postihla, nás nejen ponaučila, ale co je
neméně důležité, ukázala jak se umíme semknout. Že nám není lhostejné
neštěstí druhých. Bezprostřední pomoc
po povodni byla úžasná. Nabídka materiální, finanční i dobrovolné pomoci
v některých případech převyšovala
poptávku. Pomoc nabídli firmy, dobrovolné organizace, jednotlivci, zkrátka
kdo mohl. Záměrně se vyhýbám konkrétním jménům dárců. Bylo jich totiž
tolik, že není možné je všechny jmenovat. A i když každý děláme chyby, v žádném případě bych se nechtěl dopustit
toho, že na někoho zapomenu. Děkuji,
doopravdy upřímně děkuji všem, kteří
jste jakýmkoli způsobem pomohli nebo
alespoň projevili snahu pomoci. Děkuji všem, byť to měli v pracovní náplni nebo to dělali dobrovolně. Děkuji i těm,
kteří nečekali na nějakou organizovanou pomoc a zkrátka a jednoduše pomohli tam, kde bylo potřeba, aniž bychom
o tom věděli. Neméně pak děkuji všem, kteří mi pomáhali s organizací obnovy základních funkcí v obci. A přeci jen bych
při této příležitosti někoho jmenoval konkrétně. Je to naše jednotka dobrovolných hasičů. I přesto, že přišli o zásahové
vozidlo aniž stačili zasáhnout, bez váhání s použitím vlastních motorových prostředků vynaložili veškeré síly k pomoci
postiženým. Navíc bez váhání krom práce v naší obci jezdili víc jak týden pomáhat do postiženějších oblastí (Chrastavy
a Raspenavy). Hoši děkujem.
Závěrem už jen poznámku, o které jsem měl pochyb zda se o ní zmíním. Ale neodpustím si to. Bohužel, i v této vypjaté
době se našli jedinci, které pod rouškou ušlechtilosti zajímalo spíše co jim jak se říká z toho kápne, jak se svezou. Vzhledem k tomu, že tací jedinci nejsou jen u nás, použil bych na závěr citát jednoho kolegy starosty:
„Krizové situace dokáží vždy spolehlivě rozlišit zrno od plev a já jsem strašně rád, že těch zrn bylo nezpočetně více než
plev. A všem zrnům děkuji a ještě jednou děkuji.“
Jaromír Tichý, starosta obce

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Obnova po povodni: Prvotní náklady na škody po povodni byly v Oldřichově v Hájích odhadnuty na více jak 1,4 mil
korun. Náklady na obnovu majetku (především mosty a komunikace) byly pak prvotně odhadnuty na cca 20 mil. korun.
K dnešnímu dni byly Krajskému úřadu v Liberci předloženy faktury za prvotní práce ve výši více jak 0,5 mil.korun. Zpětně jsme ale k dnešnímu dni obdrželi pouze cca 370 tis.korun.
Prozatím byla provedena tato opatření:
●
Zprůjezdnění mostu u Bílkovských
●
Obnova cesty a zprůjezdnění mostku k Martínkům
●
Zprůjezdnění mostku u Stehlíků
Zprůjezdnění mostku u Hodačů
●
●
Zavežení vyplavených výmolů na cestě od Uhrinů ke Svatoňům sebranými náplavami
●
Dokončuje se zprůjezdnění mostu u Mrázů (směr k nádraží ČD Mníšek)
●
Zajištění mostku u Vágnerů proti dalšímu podemílání
●
Zprůjezdnění cesty ke Klofáčům
Obnova propustku pod cestou ke Kombercům
●
●
Dosypání propadlých mostů u Torkošů a ke Grunhutum pro pší použití
●
Stále probíhá úklid kolem toků a naplavenin
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žádost OBECNÍHO ÚŘADU
Žádáme všechny občany, kteří byly v době povodní 7.8.2010 na území obce Oldřichova v Hájích a pořídily jakékoly
záznamy o rozsahu záplav nebo škod po záplavách (foto, video), aby byly tak laskavy a poskytly tyto záznamy Obecnímu
úřadu Oldřichov v Hájích (nejlépe v elektron. podobě) za účelem použití do přílohy zprávy o povodni a za účelem zpracování kopletního záznamu z celé obce.

podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
V sobotu dne 30.října 2010 proběhne v obci podzimní 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.

volby 2010
Volby do Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích a do Senátu Parlamentu ČR proběhnou v pátek
15.10.2010 od 14.oo hodin do
22.oo hodin a v sobotu 16.10.2010
od 8.oo hodin do 14.oo hodin.
Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích svým usnesením stanovilo pro
nastávající funkční období 2010
– 2014 počet členů zastupitelstva
obce – 7.

Jubilea slaví (duben - říjen 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
Podzimní špacír - 23.10. 2010

Den stromů - 23.10. 2010

Start a presentace 23.říjen 2010 8.00 - 9-00 hod.
v Sokolovně TJ Oldřichov v Hájích start 8,30 - 9,30
hod.

V sobotu 23. října od 9.30 do 16.00 hodin proběhne
v Ekocentru Oldřichov v Hájích Den stromů,
tentokrát na téma ,,Pusťte si strom do života“. Akce
je určena pro všechny, kteří se rádi dozvědí něco
nového o stromech, jejich obyvatelích a především
o významu stromů v krajině.

Startovné: 50 Kč
Děti 10-15let: 35 Kč
Děti do 10 let: ZDARMA

Budete mít možnost prohlédnout si zblízka části
stromů pomocí binokulárních lup, vyrobit dekoraci
z podzimní přírody, zamyslet
se, co máme se stromy společného a nebo si vychutnat
šálek čaje z darů stromů. Pro
děti budou připraveny tvořivé
aktivity se zaměřením na dřevo
a stromy. Těšit se můžete také
na ukázku výroby dřevěných
hraček, moštování, výrobky
Chráněné dílny Harcov či na
sušené ovoce z Farmy Klokočí.

Trasa 8 km:
• Sokolovna
• modrá Koza
• zelená Skalní hrad
• kontrola Hřebenový buk
• modrá Školka - cil Sokolovna
Trasa 10 km:
• Sokolovna
• modra směr Mnišek - cyklotrasa 3006
• žtuta Špičák - kontrola Hřebenový buk
• zelena Koza
• modra cil Sokolovna
Trasa 20 km:
• Sokolovna
• žlutá na Pily
• žlutá Závory
• modrá Pod Javor vrch
• modrá na křižovatku se zelenou - zelená Drači vrch
• zelená okolo červených tisů
• žlutá přehrada Mnišek kontrola žlutá - cyklotrasa
• modrá cil Sokolovna

Od 11.30 zahraje pohádku pražské divadlo Korálek
a od 13.30 hodin proběhne
přednáška Mgr. Šárky Mazánkové (AOPK ČR) ,,Ošetřování nelesní zeleně“.
Chybět nebude ani výsadba stromků do lesa, svezení na
koni a posezení u ohně.

Trasa 30 km:
• Sokolovna - modrá Koza
• zelena Poledník
• křižovatka se žlutou a modrou
• modrá Olivetská hora
• modrá Závory
• modrá Pod Javorový vrch
• žutá Fojtka - přehrada Mnišek kontrola
• žlutá Špičák - kontrola Hřebenový buk
• zelená Koza • modra cíl Sokolovna

4

