
 

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

           Návštěva prezidenta republ iky  str .  2

Evidenční číslo: MK ČR E 10198 

Vážení občané,
 
ač počasí tomu doposud nenasvědčovalo, tak zářící vánoční výzdoba v oknech našich příbytků a hořící 
svíce na adventních věncích vypovídají o tom, že svátky vánočního klidu a pohody jsou na blízku. 
Vánoční svátky jsou krásné nejen pro vůni jehličí, sladkou chuť cukroví, ale hlavně díky společně 
stráveným chvílím doma u stromečku. Proto mi dovolte, abych Vám Všem touto cestou popřál, aby 
ty chvíle v kruhu nejbližších byly co možná nejpohodovější a proběhly v klidu a veselí. Každému ať se 
splní ta nejtajnější přání a do nadcházejícího roku 2012 přeji Všem, aby ve zdraví a síle naplnili svá 
předsevzetí.  

        Přeje starosta obce 
Jaromír Tichý

       

21. ledna 2012 – Sokolský ples – pořádá TJ Sokol Oldřichov v Hájích
11. února 2012 – Hasičský bál – pořádá SDH Oldřichov v Hájích 
18. února 2012 – Hasičský bál – pořádá SDH Mníšek
25. února 2012 – Masopustní rej – pořádá TJ Sokol Oldřichov v Hájích
26. února 2012 – 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.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Nej- události roku

Největší společenskou událostí letošního roku byla návštěva prezi-
denta republiky Václava Klause a paní Livie Klausové dne 20. dubna 
2011. Pan prezident s chotí zakončili svoji oficiální třídenní návštěvu 
Libereckého kraje zastávkou v Ekocentru v Oldřichově v Hájích, kde 
je přivítal starosta obce Jaromír Tichý s manželkou a ředitel Ekocenra 
Ing. Radek Hromádka. Po krátké prohlídce výukových programů dětí 
proběhla závěrečná tisková konference, ve které pan prezident shrnul 
dojmy z jeho pobytu v kraji. Na závěr, po podpisu pamětního listu, 
předal starosta obce panu prezidentovi První českou kroniku obce s 
věnováním. Poté pan prezident s chotí odcestovali nazpět do Prahy. 

Neméně významnou akcí v letoš-
ním roce byla oslava 140. výro-
čí založení Sboru dobrovolných 
hasičů Oldřichov v Hájích a 630. 
výročí založení Obce Oldřichov  
v Hájích. Bohužel této akci nepřá-
lo počasí. Původní termín konání, 
který byl naplánován na předpo-
slední sobotu v červenci, odnesla 
povodeň, takže naši hasiči namís-
to oslav bděli nad rozvodněnou 
Jeřicí. A pod náhradní termín 
na konci srpna se též podepsa-
lo deštivé počasí. Navíc se ještě 
organizátorům akce nepodařilo 
přesunout kompletní původní 
program. Přesto vše jim patří dík 
za odvedenou práci, zejména pak 
koordinátorce akce paní Jitce 
Hybnerové. 

NÁVštěVA PREZIDENtA REPUBlIKY

OslAVA 140. VýROČÍ ZAlOžENÍ sBORU 
DOBROVOlNýCH HAsIČů OlDŘICHOV 
V HÁjÍCH A 630. VýROČÍ ZAlOžENÍ 
OBCE OlDŘICHOV V HÁjÍCH

Videozáznamy z těchto akcí si můžete prohlédnout na: 
http://studio-plus.tv/obce/Oldrichov-v-Hajich nebo zakoupit na Obecním úřadě v Oldřichově v Hájích.



ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Nejvýznamnější investicí letošního roku jsou popovodňo-
vé opravy mostních objektů a propustků na celém úze-
mí obce Oldřichov v Hájích. Celkem bylo poškozeno nebo 
zcela zničeno 7 mostních objektů, 4 propustky a 5 částí 
místních komunikací. 
V řádném termínu, tj. v únoru letošního roku, jsme předali 
žádost, včetně všech povinných příloh, o dotaci na Minis-
terstvo pro místní rozvoj. Celý projekt měl být v letošním 
roce dokončen. Bohužel z důvodu velkého množství žádos-
tí na MMR došlo k poněkud delšímu termínu vyřízení, což 
vedlo ke skutečnosti, že k podpisu smlouvy s dodavate-
lem stavby a fyzickému zahájení stavby bylo započato až 
v polovině srpna. To vše způsobilo, že ne všechny objekty 
jsou dokončeny a že část prací zbývá do příštího roku. Pří-
znivé počasí letošního podzimu nám však přálo a tak jsou 
všechny objekty před zimou ve stavu sjízdnosti. 

Stavba v číslech:
Náklady přípravy a zabezpečení projektu 846 000,-
Náklady obnovy stavebních objektů 17 718 561,-
Souhrn finančních potřeb projektu 18 564 561,-
Dotace ze státního rozpočtu  16 688 700,-
Vlastní zdroje (rozpočet obce) 1 875 861,-

Předpokládaný termín úplného dokončení je stanoven na květen příštího roku.

Dle informací od správců vodních toků na území obce Oldřichov v Hájích: Povodí Labe, s. p., začalo s opravami a firmě S&M 
Česká Lípa zadalo některé práce na opravách opěrných zdí a čištění nánosů v korytě Jeřice.
Lesy ČR, s. p., správa toků dokončují projektovou přípravu a jakmile to bude možné, začnou prostřednictvím vybraného 
dodavatele na obdobných pracech v částech přítoků Jeřice.     
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Nej- investice roku

ilustrační foto: 
Podemletý a propadlý most ke Grünhutům.

NOVý ÚZEMNÍ PlÁN OBCE

Obec Oldřichov v Hájích započala v letošním roce práce na novém Územním 
plánu obce Oldřichov v Hájích. Pořizovatelem nového územního plánu byla 
pověřena fa Europ, s. r. o., kterou zastupuje v tomto oboru velmi zkušená 
paní  Simona Stočková. V současné době jsou zpracovány a schváleny pod-
něty a návrhy k novému ÚPO a v blízké době dojde k průzkumům území 
ze strany architekta a projektantů, kteří budou zpracovávat územní plán 
graficky. Ke změnám v území (zejména zástavba RD) byly přijaty podněty 
především ze strany žadatelů soukromých vlastníků pozemků. Ze strany 
obce jsou navrženy požadavky na využití  k rozvoji technické infrastruktu-
ry (především budoucí kanalizace a ČOV), sportoviště apod.
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sDH OlDŘICHOV V HÁjÍCH

Obec Oldřichov v Hájích v rámci projektu 
CZ.3.22/3.3.01/10.02185 „Oldřichov-Pieńsk - Spolupráce 
obcí zaměřená na zajištění rychlé vzájemné pomoci“ podpo-
řeného dotací z Operačního programu přeshraniční spolu-
práce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013, Cíl 
3, Fond Mikroprojektů Euroregionu Nisa pořídila pro jed-
notku požární ochrany SDH Oldřichov v Hájích nový terénní 
automobil Toyota Hilux 2,5D-4D Double Cab Terra A/C 4x4. 

tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj prostřednictvím Euroregionu NIsA.

 EVROPsKÁ UNIE „PŘEKRAČUjEME HRANICE“
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Myslivecké sdružení Mníšek 
Vážení spoluobčané!
Jak je všem jistě známo, žijí mezi námi lidé, kteří se zabývají společným zájmem - myslivostí. Její provozování není 
nijak finančně ani materiálně nikým dotováno. Myslivost je mnohdy chápána jako koníček lidí, kteří nosí zelené ošacení 
a pušku na rameni. Skutečným myslivcem je však člověk, který je především milovníkem přírody a všeho živého v ní. 
Snahou myslivců je především chovat v honitbě kvalitní zvěř, které musí věnovat veškerou péči, dodržovat její stavy  
a teprve k odstranění nežádoucích kusů mohou použít střelnou zbraň. Členové sdružení si sami zajišťují pro zimní obdo-
bí dostatek objemového i jadrného krmiva a celou zimu zvěř přikrmují.
Problém však je v nepochopení některých majitelů psů, kteří je nechávají volně pobíhat po revíru a štvát zvěř, která kon-
čí smrtí. V letošním roce se tento nešvar velmi rozšířil. Vznikají tím značné škody na zvěři srnčí, dančí, mufloní i jelení. 
Mnoho zvěře zahyne na silnicích autoprovozem a v naší oblasti také při způsobu hospodaření na zemědělské půdě.
Prosíme o pochopení místní občany, aby své psy chovali tak, jak se u „kontumace psů“ vyžaduje. Každý myslivec je 
milovníkem psů a věřte, že je velmi nerad, když si toulavého psa bere na mušku. Pes je přítel člověka, tak by se k němu 
každý majitel měl chovat zodpovědně. Ve spolupráci s místními obecními úřady budeme požadovat od majitelů náhradu  
za škody způsobené jejich toulavými psy. A to zejména v nastávajícím jarním období, kdy se rodí mláďata, která jsou v této 
době nejvíce ohrožena.

třídění plastů v Oldřichově v Hájích

Obec Oldřichov v Hájích nakládá s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
a ve znění pozdějších předpisů. V obci platí obecně závazná vyhláška č. 6/2011 
(proklik na obecní vyhlášku). Směsný komunální odpad je svážen jednou týdně 
společností A.S.A. Liberec a kontejnery jsou rozmístěny po celé obci. Nebezpečný 
odpad sváží obec dvakrát ročně. Datum a místa jsou předem oznámena. Dále obec 
disponuje čtyřmi sběrnými místy, kam lze odevzdávat tříděný odpad, a těmi by-
chom se chtěli zabývat podrobněji. Jednotlivá stanoviště tříděného komunálního 
odpadu se od sebe částečně liší, a to především druhem odpadu, který který zde 
můžete odložit. Podrobnosti naleznete v tabulce.

Úplnou novinkou, kterou obec ve spolupráci s ekocentrem nabízí občanům, je 
třídění plastů. Služba je zajišťována pro obyvatele obce zdarma a ekocentrum ji  
v tomto okamžiku vykonává dobrovolně na vlastní náklady. 

Jak na to? 
Plasty jsou ukládány do žlutých igelitových pytlů. Pytle si můžete vyzvednout v eko-
centru od pondělí do neděle, a to od 8 do 16 hodin. V pracovních dnech vám pytel 
vydá paní Jitka Hybnerová, o víkendech pytle vydává služba z farmy. O víkendech 
a svátcích se může stát, že je služba v ohradách nebo cvičí koně, proto se je snažte 
hledat v rámci areálu nebo na ně počkejte. Zatím se jedná o zkušební provoz. Od 
jara 2012 přizpůsobíme tuto službu skutečným potřebám občanů. 

Kolik můžu dostat pytlů?
Maximální počet pytlů na číslo popisné jsou zatím dva. Pytle, které od nás obdržíte, budou označeny vaším číslem 
popisným. Číslem popisným jsou označeny z toho důvodu, že pokud obsluha třídící linky po rozbalení pytle zjistí, že je 
do něj uloženo něco jiného než tříděné plasty (např. shnilá zelenina, směsný odpad apod.), budeme vědět, kdo za tímto 
odpadem stojí, a příště již pytel nedostane.

Co můžu do pytle uložit?
Do pytle se ukládají směsné plasty, což pro domácnost představují například kelímky od jogurtů, lahve od čisticích pro-
středků, celoplastové výrobky, igelitové sáčky a tašky, pěnový polystyren.

Mají být plasty čisté? 
Plasty by měly být zbaveny nečistot. Například zbytků potravin, mastnoty. Jsou pro to hned dva důvody. Plasty jsou ruč-
ně tříděny na třídící lince v liberecké průmyslové zóně. Asi by se nikomu nechtělo zbytečně dotýkat plísní. Ten důležitější 
je, že čím čistší surovina je, tím je více možností jejího dalšího využití.

Co s pytlem, když je plný?
Pytel zavážete. Jeho součástí je tenký proužek igelitu pro jeho zavázání. Pokud se přetrhne, použijte prosím vlastní pro-
vázek. Pytel přivezete nebo přinesete do ekocentra a uložíte na příslušné místo sběrného dvora. Pracovník ekocentra si 
fyzicky ověří, že jste pytel uložili na určené místo a vydá vám odpovídající počet nových pytlů.

Funkčnost systému, který obec společně s ekocentrem připravila, bude na konci roku 2012 vyhodnocena a v případě, 
že se osvědčí, začneme s projektovou přípravou obecního sběrného dvora. Jeho vybudování by mělo občanům (tedy těm, 
kteří budou třídit) přinést konkrétní výhody. Především by se mohlo jednat o nižší poplatky za odpady, protože odpad, 
který vytřídíme, obec prodá v rámci systému recyklace a třídění odpadů EKOKOM, a tím klesnou náklady na svoz směs-
ného komunálního odpadu. Odběr odpadů ve sběrném dvoře ovšem nebude anonymní, protože by měl přinést výhody 
především těm, co se do něho zapojí.

Článek jsme připravili především pro ty, kteří jsou zvyklí třídit a také pro ty, kteří by chtěli začít s tříděním. 

Radek Hromádka

Přehlednou tabulku s ukládáním odpadu podle stanovišť 
a druhu a mapu sběrných míst najdete na vloženém listu v těchto novinách.
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třídění plastů v Oldřichově v Hájích 

Název 
stanoviště

Ekocentrum 
Oldřichov  
v Hájích

U fotbalového 
hřiště

Za restaurací 
Beseda U sokolovny poznámka

Druh odpadu 

papír a lepenka

sklo
Nepatří sem tzv. drátosklo. 
Tato komodita patří do 
směsného odpadu.

PET lahve

Láve by měly být sešlápnuté. 
Víčko a etiketu na nich můžete 
nechat. V ekocentru je pro vás 
na PET lahve připravený lis 
– dobrá zábava třeba pro vaše 
děti. 

směsné plasty, 
fólie, pěnový 
polystyren

Ukládají se do pytlů a musí být 
čisté. Bez zbytků jídel a jiných 
nečistot.

nápojové 
kartony 
TETRAPAK

drobný 
elektroodpad

radia, klávesnice od počítače, 
holicí strojky, vrtačky...

baterie „malé“ nikoliv akumulátory do 
automobilů

železo

hliník např. víčka od jogurtů

textil

Textil je třeba uložit do pyle 
a zavázat. Oblečení, které je 
ještě použitelné, je využito  
k humanitárním účelům.

výbojky, zářivky 
do 40 cm, 
úsporné 
žárovky, 
LED žárovky

Nesbíráme klasické žárovky.

zářivky 
nad 40 cm připravujeme

Ukládání odpadu podle stanovišť a druhu

Otevírací doba sběrného dvora Ekocentrum Oldřichov v Hájích
pondělí – neděle: 7.15 – 15.30 (1.října – 30.dubna, zimní provoz)
pondělí – neděle: 7.15 – 18.00 (1.května – 30.září, letní provoz)
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třídění plastů v Oldřichově v Hájích 

Mapa sběrných míst
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