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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

           Z imní  údržba str .  3

Evidenční číslo: MK ČR E 10198 

Vážení občané,

poslední hořící svíce na adventním věnci nám oznamuje, že čas snad nejhezčích svátků v roce je za 
dveřmi. S nimi pak i nastávající Nový rok 2011. 
Poohlédnutí za uplynulým rokem není zrovna uspokojivé. Myslím tím, jak nám příroda dává na vědo-
mí, že ona je tu pánem situace a ne my. My musíme jen pokorně snášet jejích rozmarů. K tomuto 
zamyšlení mě vede vzpomínka srpnových povodní, které umocňuje sněhová kalamita posledních dnů, 
která ochromila každodenní dění nejen v naší obci, ale i v celém kraji a na mnoha dalších místech  
v celé České republice.

Dovolte mi, abych Vám touto cestou 
popřál klidné a šťastné prožití  Vánoč-
ních svátků, abyste si je užili v kruhu 
rodiny a nejmilejších přátel a abyste 
pod stromečkem našli vše, co si v kout-
ku duše přejete. Do nadcházejícího roku 
Vám přeji pevné zdraví, mnoho a mnoho 
pracovních i osobních úspěchů a celko-
vé spokojenosti. 
Nám všem pak přeji, aby vzpomínané 
přírodní pohromy a rozmary přírody 
zůstaly už jen v našich vzpomínkách.

       J. Tichý

foto J. Duda
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Návrh rozpočtu obce pro rok 2011

Příjmy:

Daně celkem                                                                   4 575 440,-
Místní poplatky  /pes, pobytové, správní/                          110 830,-
Dotace/Interregn, POV, atd./                                               648 500,-
Odpady                                                                              370 000,-
ÚP refundace mezd                                                            491 110,-
Prodej pozemků                                                              1 900 000,-
Prodej dřeva z ob. lesů                                                         60 000,-
Nájemné                                                                             266 630,-
Příjmy z poskytovaných služeb                                           25 000,-
Úroky                                                                                     5 000,-
Příjmy celkem                                                        8 452 510,-

Výdaje:

Obecní lesy /materiál, služby, benzín/                                 63 000,-
Údržba komunikací                                                            150 000,-
Dopravní obslužnost                                                            54 360,-
Neinvestiční náklady na žáky                                             356 610,-
Místní knihovna                                                                    14 000,-
Opravy čp. 54, 229, 281                                                       100 000,-
SPOZ                                                                                     15 000,-
Veřejné osvětlení  /opravy/                                                  252 040,-
Odpady                                                                                450 000,-
Veřejná zeleň                                                                         25 000,-
Hasiči                                                                                     15 500,-
Vnitřní správa / daně FÚ, telefon, služby, poplatky/         2 082 000,-
Oprava OÚ                                                                           200 000,-
Vodovod                                                                               500 000,-
Oprava komunikací                                                              150 000,-
Nákup pozemků                                                                 3 200 000,-
Projektové dokumentace                                                       450 000,-
Úprava prostor pro miniškolku                                             250 000,-
Platby daní                                                                              50 000,-
neinv. dotace svaz. obcí, obč. sdruž.                                        75 000,-
Výdaje celkem                                                         8 452 510,-
  

Všichni máme ještě v paměti mediální kolotoč na téma přetížené 
dopravy v obci. Zejména tranzitní nákladní přepravy. S problé-
my nespokojených občanů obce podél krajské silnice, kterých se 
toto téma bezprostředně týká, se přijel osobně seznámit náměstek 
hejtmana pro dopravu Libereckého kraje Martin Sepp. Liberecký 
kraj poté nechal u odborné firmy zpracovat dopravně bezpečnostní 
studii silnice III/2904 Mníšek – Raspenava. Byly tak zmapovány  
a pojmenovány všechny nebezpečné úseky na této silnici. Na zákla-
dě výsledků této studie byly v první fázi odstraněny nedostatky 
ve svislém značení a opatřeních ke zvýšení bezpečnosti dopravy 
(svodidla). V současné době zpracovává odborná firma Pragopro-
jekt projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, která bude 
zahrnovat další bezpečnostní prvky, zejména k ochraně pěších, 
jako např. zpomalovací vjezdové ostrůvky do obce, jednostranný 
chodník v intravilánu obce, úprava návsi a jiné. Tato opatření se 
samozřejmě neobejdou bez trvalých záborů některých soukromých 
pozemků. Žádám proto všechny, kteří budou přizváni k jednání  
v této věci, aby byli pokud možno vstřícní, jedná se o zvýšení bez-
pečnosti pro všechny občany obce.

Humanizace dopravy v obci



Zimní údržba

Zimní údržba – každoroční téma mnoha diskusních fór, tedy pokud řádně padá sníh. Stejně ožehavé téma jako jsou 
odpady, takže se pokusím něco na vysvětlenou, i když si myslím, že tato informace se mine účinkem stejně jako u těch 
odpadů. 
Vše má svá pravidla, takže i tato činnost je popsána a limitována zákonem o pozemních komunikacích a příslušnou 
prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu. Technologií odstraňování ani prováděnými limity odstraňování povětrnostních 
závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací se nevymykáme příslušným právním ustanovením a ani běžnému standar-
tu užívaných v okolních obcích. Takže:

- pokud se někdo diví, proč mu traktorista hrne sníh k jeho baráku a ne naproti sousedovi, tak to není schválnost, ale 
prostě skutečnost, že to jinak nejde. Pokud tedy dotyčný vyžaduje, aby to nějak udělal, protože by jinak musel házet 
lopatou, tak tím vyžaduje nadstandartní službu, která ho zdržuje, a sic je to třeba jen dvě minutky, tak při znásobení 
počtem nemovitostí jde na konci okruhu o zdržení jdoucí do hodin.

- s ohledem na skutečnost, že jeden okruh v normálním stavu trvá pět až šest hodin, nemohou mít všichni při kalamitě 
zajištěnu sjízdnost v čase, kdy potřebují. I místní komunikace mají své pořadí v důležitosti dopravního významu. Napří-
klad otočka autobusu, sloužící pro dopravu dětí do školy, mnoha lidí k doktorovi do Mníšku a do Liberce do zaměstnání, 
je zcela určitě důležitější než dlouhá cesta k jedné nebo dvěma chalupám. 

- a věřte, že pokud není někde prohrnuto, jak si představujete, tak to není lehkomyslný nebo zlý úmysl, ale nějaký 
nepředvídatelný důvod. Technika je taky jen technika, která má své vrtochy a většinou vyžaduje opravu v nejnevhodnější 
dobu. O člověku nemluvě.

P. S. Víte, když si ráno poslechnu zpravodajství o velmi kritickém povětrnostním stavu, že důležitá dopravní tepna - silnice 
I/13 přes Albrechtice je i přes nasazení „armády“ silničářů s příslušnou technikou pro nákladní dopravu již druhý den 
nesjízdná a pro osobní dopravu velmi omezená, a do toho mi zvoní telefon s až urážlivou stížností, že někdo nemá před 
barákem odklizený sníh, tak ani nevím, zda-li to je špatný žert nebo ujma na mysli. No a pokud má někdo sněhovou kala-
mitu jako důvod pro bití psa a hledá si pomyslnou hůl, ať si najde jinou, důstojnější.   
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Jubilea slaví (říjen - prosinec 2010)

  

Bustová M., Dolejš Z., Hájek V., Halířová 
J., Juklíčková M., Martínek J., Nýdrlová E., 	
Procházková M., Svitáková Ž., Tobiášová Z., 
Tománková J., Třešňáková J., Vondrouš L.

	 	 	 	 														Gratulujeme!

Touto značkou není silnice III/2904 
z Mníšku přes Oldřichov v Hájích do 
Raspenavy opatřena bezdůvodně.

ilustrační foto
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Nové zásahové vozidlo JPO

Dalším úspěšným projektem, který byl jak se říká ušit na poslední 
chvíli, je nákup nového zásahového vozidla pro naše hasiče. Jak 
jistě všichni víte, přišli naši hasiči při povodni o zásahové vozidlo, 
které je již neopravitelné. Obec Oldřichov v Hájích byla úspěš-
ná s podaným projektem „Oldřichov – Pieńsk – Spolupráce obcí 
zaměřená na zajištění rychlé vzájemné pomoci“ na nákup nového 
vozu z Fondu mikroprojektů Cíl 3 (ČR – Polsko) v Euroregionu 
Nisa. Velký dík za pomoc při sestavování tohoto projektu patří 
představiteli naší partnerské obce Gozdnica v Polsku, panu Mgr. 
Zdzislawu Platziakovi, který nám velice pohotově zprostředkoval 
partnera projektu - Město Pieńsk. Nový vůz by měl být dodán  
do června příštího roku a euroregionální fond přispěje částkou  
30 000,- eur.

Pozn. V tomto měsíci proběhly v sousedním Polsku komunální vol-
by a pan Mgr. Zdzislaw Platziak byl opětovně zvolen do funkce 
burmistrza města Gozdnica – blahopřejeme a těšíme se na další 
spolupráci. 

Stavba kotelny

Obec Oldřichov v Hájích byla úspěšná s opakovanou žádostí 
o finanční podporu z operačního programu Životní prostředí 
na akci „Kotelna pro výrobu tepla z biomasy“. U této inves-
tiční akce za více jak 12 milionů korun dochází k přípravám, 
a pokud bude vše probíhat bez problémů, bude se jednat  
o hlavní akci příštího roku. Stavba kotelny je jakýmsi základ-
ním kamenem projektu „Revitalizace centra obce“, které  
v minulosti naplánovalo ještě předcházející zastupitelstvo 
obce.

V souvislosti s tímto projektem usiluje Obec Oldřichov v Há-
jích o odkoupení výrobního areálu končícího družstva Pane-
lárna, v.d., kde plánujeme krom jiných aktivit prostor ke 
skladování a výrobu dřevní štěpky.

Kulturní akce v Oldřichově v Hájích

22. ledna 2011 – Sokolský ples – pořádá TJ Sokol Oldřichov v Hájích
5. února 2011 – Hasičský bál – pořádá SDH Oldřichov v Hájích 
19. února 2011 – Hasičský bál – pořádá SDH Mníšek
5. března 2011 – Masopust – pořádá TJ Sokol Oldřichov v Hájích
6. března 2011 – Dětský maškarní rej – pořádá TJ Sokol Oldřichov v Hájích

Vše začíná ve 20.00 hodin (Dětský maškarní rej ve 14.00 hodin). 

Upřesnění nebo případná změna bude zveřejněna 
prostřednictvím plakátů a pozvánek.

 


