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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

    Jaké byly letOs VánOce na statku V ekOcentru? str. 4

evidenční číslo: Mk Čr e 10198 

Vážení spoluobčané,

po krásných barvách slunečného podzimu naznačila sněhová nadílka neúprosný fakt, že se blíží 
vánoční svátky a konec roku. Většina z nás, již v předvánočně laděném shonu, chystá velké přípravy 
na jedno z nejkrásnějších období a rekapituluje uplynulý rok. Co jsme stihli, co jsme chtěli stih-
nout a co jsme nestihli a proč. Bohužel, dnešní doba nám krom jiného, přinesla jakýsi boj s časem.  
V našich slovnících se až často objevují výrazy „nemám čas - nestíhám apod.“ a mnohdy nám v tomto 
spěchu unikají jiné hodnoty než materiální, hodnoty duševní, hodnoty mezilidských vztahů, které 
jsou pro šťastný a spokojený život nezbytné. Čínské přísloví praví: „Shoda se sousedy má cenu bohat-
ství.“ Ano, myslím si, že obyčejné dobré mezilidské vztahy jsou bohatstvím a dávají našim životům to 
správné pozitivní koření. 

Dovolte mi, abych vám všem v tomto adventním čase popřál klidné a šťastné prožití vánočních svát-
ků, nejen v kruhu svých nejbližších, ale právě v kruhu vašich přátel. Pod stromečkem, aby každý  
z vás našel to, co ho potěší, a do Nového roku 2013 přeji vám všem pevné zdraví, spokojenost a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů.  

Jaromír Tichý

Přijměte naše srdečné pozvání na 
zPívání vánočních koled u rozsvíceného vánočního stromu 

u obecního úřadu v oldřichově v hájích v neděli 9. prosince 2012 
od 16.00 hodin. občerstvení zajištěno. 

Za pořadatele J.Vávrová

ZPÍVánÍ kOleD u VánOČnÍHO strOMu
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InFOrMace Z ObecnÍHO ÚŘaDu

Přestože Zdravotní středisko v Mníšku, které na pozemku obce Mníšek postavil dobrovolný svazek obcí Mikroregion 
Jizerské podhůří, je již od počátku července v provozu, bude teprve v těchto dnech provedena závěrečná prohlídka sta-
vebním úřadem v Chrastavě. Způsobilo to zpoždění realizace plynové přípojky, ke které došlo teprve v posledních dnech. 
Dodavatel stavby stavební společnost SyBan, s.r.o. dokázala realizovat stavbu v rekordním čase cca dvou měsíců, za 
což jim patří dík a mohla být v plánovaném čase provedena rekonstrukce bývalého zdr. střediska na  původní určení, tj. 
na třetí pavilon školky. Tuto přestavbu dokázala obec Mníšek zrealizovat také v plánovaném termínu, takže od září byl 
pavilon k dispozici našim nejmenším a kapacita se zvýšila o cca 26 míst.
Díky těmto dvěma akcím získali obyvatelé mikroregionu (Nová Ves, Mníšek a Oldřichov v Hájích) příjemné prostředí při 
návštěvách lékařů a rodiče našich nejmenších dostatek místa pro své ratolesti.

Poznámka: Na základě informací Projektového atelieru David s.r.o. projekt střediska zaujmula společnost Prodesi, která 
koordinuje tzv. Salon dřevostaveb, který je každoroční přehlídkou nejzajímavějších dřevostaveb v ČR. Předali jim náhledo-
vé fotografie, na základě kterých budou stavby vybírány. Dle slov koordinátorky je velký zájem o prezentaci Zdravotního 
střediska (putovní výstava, ročenka, ...) v rámci Salonu dřevostaveb, jelikož se jedná o zástupce stavby občanské vybave-
nosti, což je v ČR zatím spíše výjimka.

ZDraVOtnÍ stŘeDIskO V MnÍšku a Mš

Dnem 1.1.2013 se ujímá své funkce nová kronikářka obce Oldřichov v H. paní Jiřina Vávrová. Chtěli bychom touto 
cestou požádat všechny spolky, organizace, občanská sdružení i jednotlivce, aby se o vše co stojí za záznam do 
historie obce s paní kronikářkou podělili.

V říjnu letošního roku proběhl výběr dodavatele zimní údržby komunikací a veřejných ploch v obci, na jehož zákla-
dě byla počátkem listopadu uzavřena smlouva. Novým dodavatelem této služby je pan Radim Urban.

Zastupitelstvo obce Oldřichov v H. na svém posledním jednání schválilo nové znění „vyhlášky o odpadech“ , která 
krom úprav dle nově schválené legislativy též stanovuje navýšení poplatku. Plné znění vyhlášky je k dispozici na 
webových stránkách obce nebo na OÚ. 

V této věci bychom chtěli vyzvat všechny občany obce, včetně majitelů objektů určených k individuální rekreaci, 
aby své směsné odpady ukládali pouze do nádob, které jim všem byly písemně  určeny. Nedodržením těchto pokynů 
dochází k přeplnění kontejnerů a nepořádku kolem nich.  

V souvislosti s dostavbou kotelny na výrobu tepla z biomasy v centru obce oznamujeme občanům obce, že mají 
možnost bezplatně uložit tento materiál na úložný prostor obce. UPOZORŇUJEME, že se jedná pouze o dřevní 
odpad (klest z prořezu ovocných stromů, náletových dřevin apod.), nikoli o listí, trávu seno atd. Podrobné informace 
na OÚ.
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VýstaVba PrOtIPOVODňOVéHO POlDru V OlDŘIcHOVě V HáJÍcH

V roce 2010 oslovila obecně prospěšná společnost 
Člověk v tísni naši společnost Suchopýr  
s návrhem, zda bychom byli schopni připravit  
a zrealizovat vhodné protipovodňové opatření na 
území Oldřichova v Hájích. 
Vzhledem k tomu, že Suchopýr o.p.s. je 
zpracovatelem odborných studií v oblasti 
revitalizací (revitalizace drobných vodních toků, 
návrhy umístění drobných prvků zlepšujících 
vodní režim v krajině - tůně, malé vodní 
nádrže), využili jsme námi zpracovanou studii 
z roku 2008, kde se zabýváme revitalizačními 
opatřeními v povodí toku Jeřice. 
Na základě zmiňované studie jsme navrhli 
Člověku v tísni, aby Obci Oldřichov v Hájích 
podpořili přípravu projektové dokumentace  
k výstavbě protipovodňového poldru, který by 
zpomalil nástup povodně.
Poldr je navržený v místě za viaduktem, směrem 
od obecního úřadu na Pily, napravo od cesty.  
V minulosti již byl pro tuto lokalitu obdobný 
záměr zpracovaný, ten ale neodpovídá 
současným požadavkům, navíc byl technicky  
a finančně nákladný. 
Stavba suchého povodňového poldru bude sloužit především ke zdržení vody při povodních. Mimo povodně poslouží 
poldr jako krajinotvorný prvek s ekologicko-stabilizační funkcí pro ekosystémy niv a mokřadů.
Hlavním cílem bylo vytvoření protipovodňového opatření, které by zároveň optimalizovalo vodní režim krajiny. 
Optimalizace spočívá ve vytvoření neprůtočných tůní napájených spodní vodou, které zvýší retenční schopnost území  
a zároveň přispějí ke zvýšení druhové pestrosti stávajícího jasano-olšového luhu. 
Současně se stavbou bude řešena ochrana železničního viaduktu a zpevněna část říčního koryta za viaduktem.
Obec na základě výběrového řízení pověřila zpracováním projektové dokumentace Projektový ateliér David s.r.o., který 
má mj. s projektováním obdobných staveb zkušenosti.
V současné době je dokumentace připravena k územnímu řízení. Následně bude podána žádost o stavební povolení.  
V případě, že vše půjde hladce, mohla by obec v příštím roce požádat o finanční prostředky z Operačního programu 
životní prostředí, tak aby byla stavba dokončena do konce roku 2014.

orientační údaje stavby:
Celková plocha stavebních zásahů (sypaná hráz, přelivový objekt, odtokové koryto, tůně) je 3800 m2.
Vodní plocha vytvořená zavodněním poldru je cca 16850 m2 s objemem zadržené vody cca 15000 m3.
Vodní plocha tůní je cca 1050 m2 s celkovým objemem cca 1000 m3. 

Návrhovou situaci Poldr Oldřichov v Hájích naleznete na webových stránkách 
http://www.strevlik.cz/e_list/e_list9.html

Článek převzat z e-listu Ekocentra Oldřichov v Hájích

•
•
•
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V rOce 2012 JubIlea OslaVIlI

 J. Adámek, E. Bakešová, Z. Bauml, E. Bílkovský, A. Blahuš, L. 
Budajová, M. Cermanová, M. Ficencová, K. Flégr, M.. Flégrová, J. 
Hladík, J. Honsejk, P. Hyk, D. Janoušková, S. Juklíček, V. Kafková, 
J. Kavková, J. Klajl, V. Kolesová, E. Kopčák, R. Kopčáková, E. 
Martínek, H. Myslivcová, J. Novotná, K. Novotný, V. Pavlů, K. Pecina, 
V. Pecinová, L. Poláková, L. Richter, V. Richtrová, J. Sáblík, M. 
Szatkowská, J. Šeps,  J. Špulka, H. Špulková, J. Štučka, A. Šulcová, 
V. Tetourová, A. Tomaščáková, A. Tomášková, X. Trostová, V. Třešňák, 
J. Tvaroh, R. Urban, J. Vachová, J. Veselý, M. Vodička, R. Vrňatová,    
M. Zapadlo.     

Gratulujeme
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ZMěny JÍZDnÍcH ŘáDŮ 12/2012

Frýdlantsko a Jizerské podhůří 
V následujících řádcích je uveden seznam připravovaných změn jízdních řádů platných od 9.12. 2012. 
V oblasti Frýdlantského výběžku došlo k výrazným změnám ve veřejné dopravě k prosinci 2011, proto do budoucna je 
cílem novou koncepci dopravní obsluhy stabilizovat. Na základě připomínek obcí, zaměstnavatelů i samotných cestují-
cích však k několika úpravám dojde. 
072 liberec – mníšek – Fojtka 
» spoj 1 pojede i během školních prázdnin (sloučeno se spojem 51) 
(důvodem je podnět obce Oldřichov v Hájích: zajištění dopravy v relaci Oldřichov v H. – Mníšek v ranních hodinách  
i o prázdninách) 
dále upozorňujeme, že i v roce 2013 dojde k několika objížďkám z důvodu oprav pozemních komunikací – aktu-
ální informace sledujte na www.iidol.cz. 
Přehled změn po celém kraji (vč. možnosti nahlédnout do připravovaných jízdních řádů) je dostupný na  webu v odkaze: 
http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html
Nové jízdní řády jsou již nahrané na celostátní informační portál (pro vyhledávač IDOS).

KORID LK, spol. s r.o. – Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje 

Jaké byly letOs VánOce na statku V ekOcentru?

19. ledna 2013 – sokolský ples – pořádá TJ Sokol Oldřichov v Hájích
16. února 2013 – hasičský bál – pořádá SDH Oldřichov v Hájích 
23. února 2013 – masopust – pořádá TJ Sokol Oldřichov v Hájích
24. února 2013 – dětský maškarní rej – pořádá TJ Sokol Oldřichov v Hájích
8. března 2013 – hasičský bál – pořádá SDH Mníšek

Vše začíná ve 20.00 hodin (Dětský maškarní rej ve 14.00 hodin). 
terMÍny akcÍ JsOu OrIentaČnÍ. 
upřesněné termíny konkrétních akcí vám budou sdělěny prostřednictvím plakátů a pozvánek.

 

autObus ZDarMa

o předvánočních sobotách 8.12., 15.12. a 22.12. pojede autobus do obchodního centra Forum liberec a zpět vždy 
v 10.35 hodin z autobusové zastávky Oldřichov v Hájích – hostinec s příjezdem nazpět v 16.05 hodin.  

Přesná trasa autobusu je k dispozici na vývěsních plochách v obci.

Doufáme, že pro všechny příjemné, poklidné a pohodové. Čerstvě napadlý 
sníh a sobotní slunce dodávaly celé akci krásnou vánoční atmosféru. 
Všude zněly koledy, občas zavoněla horká medovina a každý si snad přišel 
na své. 
Letošní Vánoce na statku byly zaměřené na adventní svátky. Nejrůznější 
aktivity, hry i zajímavé informace tak byly připraveny např. k svátku 
sv. Barbory, sv. Ondřeje, tvořivá dílna byla zaměřená na sv. Lucii.  
V laboratoři byl pak ten nejdůležitější svátek, Štědrý den, včetně ingrediencí 
bramborového salátu pod lupou. 
Krom aktivit, které připravilo naše ekocentrum, přijelo i mnoho prodejců, 
kteří navíc nabízeli nejrůznější dílničky pro děti. Všem se také líbilo sobotní 
divadlo nebo nedělní Ciskotéka.

Během celého víkendu přišlo více 
než 600 lidí. 

Všem návštěvníkům, prodejcům  
i dobrovolníkům moc děkujeme!


