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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

           MŮJ OBCHOD - Mnoho novinek - více sortimentu - str. 4

Evidenční číslo: MK ČR E 10198 

Vážení spoluobčané,

Čas dovolených a prázdninových výletů se chýlí svému konci. Doufám, že jste všichni v parných letních 
dnech, plnými doušky, regenerovali své síly na poslední část roku. No a těm, kteří odložili své dovolené 
na pozdější termíny, můžeme už jen závidět. I v naší obci, jak se následně dozvíte, proběhlo několik 
letních sportovních aktivit. Za ně patří především pořadatelům velké dík a účastníkům blahopřání 
k jejich dosaženým výkonům. 
Ale od vln vodních nádrží a přímořských letovisek s plážemi, zpět k pracovní realitě. Byli jsme 
úspěšní v získání dotace na přístavbu hasičské zbrojnice, prodloužení vodovodního řadu  k viaduktu, 
očekáváme finanční podporu od Ministerstva dopravy na některé po povodňové opravy atd, atd. To vše 
bychom rádi ještě v tomto roce dokončili. Nic méně, směřování k dalším rozvojovým aktivitám obce 
by mělo být nastaveno především od vás – občanů obce a jejich potřeb. V současné době se na všech 
možných úrovních, od zastupitelstev obcí, krajů až po ministerstva, začínají spřádat vize do nového 
plánovacího období let 2014 – 2020. I nejen z tohoto důvodu, přišla vhod iniciativa nového občanského 
sdružení Živo v Hájích, které působí v naší obci, o vyvolání jakési veřejné diskuse o budoucnosti obce. 
Aby taková diskuse splnila svůj účel a vzešly z ní plnohodnotné výsledky, pro snadnější rozhodování 
současného, ale i budoucích zastupitelstev, je nutné, aby se zapojilo co nejvíce občanů obce. Bez 
rozdílu. Aby se zapojili všichni jimž není lhostejný rozvoj nejbližšího okolí. 
Proto si vás dovoluji oslovit, abyste jen tak nemávli nad touto diskusí rukou, abyste sami nebo 
prostřednictvím svých sousedů, kteří se budou aktivně podílet, vyjádřili své názory a představy. Jen 
tak bude mít výsledek diskuse patřičnou váhu.
Podrobnější informace o průběhu veřejné diskuse najdete dále v tomto vydání.

S přáním hezkých dnů pozdního léta a podzimu J.Tichý, starosta obce      
   

před rekonstrukcí... ...po rekonstrukci

SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ZPĚTNÉHO ODBĚRU – PODZIM 2013
Sobota 26.října 2013 od 9.00 hodin do 16.00 hodin v areálu bývalé Panelárny.

OČKOVáNí PSŮ 
Úterý 3. září 2013 od 18.00 – 18.45 hodin u Obecního úřadu v Oldřichově v Hájích.

infORMuJEME
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Podobně jako mnohá jiná města a obce České republiky, mezi nimi např. Liberec, Znojmo, Trutnov a další, se nyní  
i radnice naší obce rozhodla nabídnout svým občanům možnost zúčastnit se elektronické aukce na dodavatele energií.  
Ve spolupráci se společností A-TENDER s.r.o., která celou E-aukci pro občany zabezpečuje, se tak radnice snaží svým 
občanům zprostředkovat možnost se E-aukce zúčastnit a ušetřit tak na nákladech za elektřinu a plyn. Hned na začátku 
je třeba zmínit, že účast občanů v E-aukci je bezplatná.  

Co je předmětem E-aukce? 
Bohužel nikoli celková cena, kterou nyní občané platí. Do E-aukce nelze zahrnout platby za distribuci, poplatky za 
obnovitelné zdroje a další regulované platby. Občané ovšem mohou počítat, že z celkové ceny elektrické energie je 
možné v E-aukci soutěžit cca 50 %, u zemního plynu cca 75 % z celkové ceny, kterou nyní platí.

V průměru dosahované úspory činí 20–30 % ze stávajících cen silové energie a zemního plynu. 

Jaké výhody tedy E-aukce občanům přináší? 
Především jde o:

- Získání nejnižší možné ceny na trhu
- Zafixování této ceny po celou dobu trvání smlouvy (2 roky), dodavatel nemá možnost cenu měnit
- Účast v E-aukci je zcela ZDARMA
- Společnost A-TENDER s.r.o. pro občany zajistí 100% administrativní a právní servis 
- Garance minimální úspory 11 % (v případě nižší úspory je přechod k novému dodavateli na rozhodnutí občana)
- Občan neplatí žádné další poplatky spojené s ukončením smlouvy se stávajícím dodavatelem ani za podpis 

smlouvu s dodavatelem novým

Jaký je průběh celé E-aukce?  
V případě zájmu se občané musí v až do 13. 9. 2013 dostavit, v níže uvedených termínech, na Magistrát města 
Liberec, kde s pracovníky společnosti A-TENDER s.r.o. sepíší smlouvu o realizaci E-aukce.  Samotná E-aukce bude 
veřejná a proběhne 30. 9. 2013 v 16.00 hod. a to v prostorách „staré radnice“. Poté budou předána data vítěznému 
dodavateli, který připraví pro občany smlouvy o dodávkách energií a zároveň zahájí potřebné kroky k ukončení dodávek 
u současného dodavatele. Podepsané smlouvy si pak občané vyzvednou od pracovníků A-TENDER s.r.o. opět na 
Magistrátu města Liberec.

Kde a kdy bude probíhat samotný 
sběr dat?
Sběrné místo je zřízeno přímo 
v budově Magistrátu města 
Liberce,  Nám. Dr. E. Beneše  
1 (stará radnice) kancelář 
3, přízemí. Samotný sběr dat 
pak bude probíhat v pracovní 
dny, a to vždy v pondělí  
a středa od 8.00 – 17.00, úterý  
a čtvrtek 8.00 – 16.00 hod.  
a v  pátek od 8.00 - 14.00 hod.

Co musí občané vzít s sebou? 
Je třeba mít fakturu za poslední 
roční vyúčtování a stávající 
platnou smlouvu  či dodatek ke 
smlouvě o dodávkách el. energie 
či plynu se svým stávajícím 
dodavatelem.

Kdo se může aukce zúčastnit? 
Vedle občanů Oldřichova se E-akce 
mohou pochopitelně zúčastnit  
i občané z obcí okolních  
a rovněž je to skvělá příležitost  
i pro živnostníky, podnikatele, 
dobrovolné spolky, zájmová 
sdružení, apod. Prostě pro všechny, 
kteří chtějí na energiích ušetřit.

Více informací o E-aukcích energií 
zájemci naleznou na stránkách 
www.a-tender.cz a www.setrime-
lidem.cz.

OBEC OlDřiCHOv v HáJíCH OBDRžEla naBíDKu Města liBEREC 
uMOžnit OBČanŮM ušEtřit za EnERgiE pROstřEDniCtvíM E-auKCE

OtEvřEný DOpis gEnERálníMu řEDitEli  
pOvODí laBE p. ing. václavu Beránkovi
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Debata o budoucnosti obce je veřejné diskusní fórum (obvykle se zahajuje v pátek v pozdním odpoledni a pokračuje 
v sobotu odpoledne), během kterého se v přátelské, tvůrčí atmosféře scházejí občané, aby diskutovali o současnosti  
a budoucím vývoji své obce. Diskuse je řízena hlavním facilitátorem a jeho kolegy a má poměrně pevný řád, který 
poskytuje dostatek času pro hlubší debatu, současně ale zaručuje konkrétní výstupy z jednání v čase, který je k dispozici.  
Tato veřejná debata vychází ze dvou předpokladů: 
1. Naše motivace účastnit se života obce, zapojovat se do věcí veřejných vychází z vnímání místa, z porozumění místu, 
kde žijeme, a ze zájmu o toto místo a o lidi, kteří tvoří prostor našeho domova. 
2. A dále, lidé nejvíc touží zapojit se do aktivit, které sami vymysleli a popsali, cítí se být jejich spoluautory a nositeli  
a tyto aktivity jsou přímo spojeny se zlepšením jejich života.

Prvním krokem je vytvoření tzv. přípravné skupiny – skupiny aktivních občanů, jejichž úkolem je zorganizovat tuto 
veřejnou diskusi, tedy představit myšlenku veřejné debaty celé obci, navrhnout nejvhodnější místo a čas konání, aby 
se mohlo zúčastnit co nejvíce občanů ze všech částí obce,  vše organizačně a technicky zabezpečit a hlavně, přesvědčit 
spoluobčany, že je opravdu důležité, aby přišli: bude se totiž mluvit o budoucnosti celé obce a má-li vzniknout opravdu 
dobrý plán, co dál, potřebujeme slyšet různé názory, klidně i protichůdné, dozvědět se, co se občanům líbí a co je trápí,  
co ke spokojenému životu v obci potřebují a taky jak jsou ochotni se na životě obce podílet. 

O čem se bude diskutovat? 
O všem, co považujete pro život v obci za důležité. Základních témat k diskusi, která jsou významná pro většinu obcí  
a jejích obyvatel, je asi 7 a navzájem spolu souvisejí.
Budeme mluvit o všech a věnovat se zejména těm, která jsou podle vašeho názoru pro obec nejdůležitější. 

Jak bude setkání probíhat?
Účastníci se na začátku dohodnou na pravidlech, která budou během celého jednání dodržovat a která vedou k tomu, 
že jednání není bezbřehé, nudné a bez výsledku, ale ukázněné, konkrétní, příjemné a docela zábavné. Účastníci setkání 
pracují hlavně v malých diskusních skupinách, ve kterých má každý dost prostoru mluvit o tom, co je pro něj důležité. 
Celé jednání řídí vedoucí diskuse, jednání v malých pracovních skupinkách řídí jeho vyškolení  pomocníci.  

Mohu přijít jen na část jednání? Jistě. Nejlepší  ovšem je zúčastnit se celého jednání.

Kdo by se měl setkání zúčastnit? Všichni! Čím více lidí, čím více různých názorů, tím lépe. 

Co bude následovat po setkání?
Veřejnou diskusí věci nekončí, ale začínají. Vše, o čem se bude diskutovat, bude na místě zaznamenáno a bude využito 
pro zpracování plánu budoucího rozvoje obce.

Proč bychom měli přijít?
Chceme se setkat se s lidmi, se kterými jsme se už dlouho neviděli, i když žijeme v jedné obci.  Dozvědět se něco nového. 
Upozornit na konkrétní problém. Představit ostatním zajímavý nápad, který nosím v hlavě. Konstruktivně si zanadávat 
(v mezích pravidel). Pochválit všechno pěkné a dobré a ujistit se, že to ostatní taky vidí. Navrhnout změny, které v obci 
považuji za potřebné. Okouknout, co se to vlastně děje : odejít můžu vždycky. 

vEřEJná DisKusE O BuDOuCnOsti OBCE – 15. a 16. listOpaDu 2013

Rádi bychom Vás chtěli přizvat k chystaným akcím, které jsou plánovány jako doprovodné k připravované besedě  
o představách Oldřichováků ke směřování obce a o tom, co pro to každý může udělat. Více o této akci píše v úvodníku 
pan starosta. Tyto akce budou debatě předcházet a její výsledky na ní budou zveřejněny. Zatím zde uvádím dvě akce, 
které jsem si předběžně vzal na starost sám. Akce ostatních dobrovolníků jsou v různých stádiích příprav a jsou otevře-
né nápadům těch, kteří by se chtěli na jejich přípravách podílet. Více o se o nich dozvíte na schůzi přípravné skupiny,  
z nástěnek, či z oldřichovského e-mailu.

Kutilové
Sice už je pryč doba, kdy nebylo ledacos k sehnání a potřebné se tvořilo v domácích dílnách, ale tyto výtvory se často 
osvědčily a slouží dodnes. Pravděpodobně doma máte důmyslné zavírání kurníku, malotraktor utvořený ze staré Octa-
vie, povedenou sošku čápa uprostřed rybníčku, důmyslný zavlažovací systém svádějící vodu ze střechy do zahrádky, 
podomácku postavenou míchačku na maltu, cirkulárku, přívěsný vozík a další stroje. Tyto výtvory bychom nafotili  
a přidali bychom k nim popisek o jejich vzniku a funkci. Obrázky s popiskem natištěné na papíru (A3) by pak byly vy-
staveny na sále v době konání besedy.

Domy vyprávějí
Kolikrát se člověk nestačí divit, co se tu o různých domech povídá. Teprve nedávno jsem se doslech o“Býčí farmě“  
(č.p. 38). Pořád nevím, jestli mám věřit tomu, že náš dům (č.p. 343) nebyl jen zájezdní hostinec, ale i nevěstinec. Tu měli 
v současném obýváku chlívek, támhle se zas stala významná událost, kterou se nesluší zapomenout. Podobné historky, 
či jen zajímavé informace spolu s č.p. a případnou fotografií. 

kutilské tipy a příběhy domů směřujte prosím na mě: rackim@seznam.cz, +775 995 617
R.Šarapatka

OlDřiCHOvští KutilOvé,  DOMy vypRávěJí a Další aKCE



4

V minulých dnech jste jistě zaregistrovali proměnu prodejny smíšeného zboží. Budova, kterou mnozí z vás před mnoha 
léty pomáhali stavět v akci Z, dostala nový kabát, změn doznal i interiér. Prodejna vám nyní nabízí široký sortiment po-
travin, drogerie, tabákových výrobků. 
S čerstvým pečivem zakoupíte denní tisk a časopisy, můžete si vsadit Sportku, dobít telefon či využít jiných služeb ter-
minálu Sazka. Svůj nákup zaplatíte nyní i platební kartou nebo stravenkami. Služby jsou vám k dispozici 7 dní v týdnu.

Na vaši návštěvu se těší Ivana a Radan Jarešovi.

                  

MŮJ OBCHOD - MnOHO nOvinEK - víCE sORtiMEntu

V srpnu 2012 vznikl na letním táboře na chatě Hubertka v Jizerských 
horách kroužek animace pro oldřichovské děti. Vedení kroužku se uja-
la Jiřina Vávrová. Děti jsou ve věku od 8 let. První pololetí jsme se zabý-
vali ploškovou animací a ztvárnili jsme pohádkovou písničku v podání 
Zuzany Navarové „Čert ví proč“. V únoru a březnu 2013 jsme pracovali 
na obrazovém doprovodu k vystoupení ochotnického divadelního sboru 
FILIPILY „Lakomá Barka“. Svou práci jsme představili i na velikonoč-
ních oldřichovských trzích. Ve druhém pololetí jsme vytvářeli loutky 
pro náš první loutkový animovaný filmeček. Fotografie jsou z přípravy 
konstrukcí pro loutky, z přípravy animace pro Lakomou Barku a jeden 
záběr je z filmečku „Čert ví proč“. V srpnu pojedeme na soustředění 
opět na Hubertku, finančně nás podpořila obec Oldřichov v Hájích. 
Děkujeme.

KROužEK aniMaCE pRO Děti

V červnu 2012 vznikl v Oldřichově v Hájích „klubík“ pro rodiče  
s nejmenšími dětmi a to z iniciativy Jiřiny Vávrové, Pavly Ernekerová 
a Jarmily Huškové.
Pan starosta nám vyšel vstříc a připravil pro naše setkávání místnost 
v přízemí obecního úřadu v Oldřichově v Hájích. Scházíme se jednou 
měsíčně a podnikáme s dětmi výlety, hry venku, krmení zvířátek, 
malování kamínků a triček, modelování a další aktivity.
Naší poslední akcí byla dobrodružná výprava na Skalní hrad 16. 
července 2013. Sešli jsme se v hojném počtu u obecního úřadu  
a vydali se po stopách Jirky Koska, Adélky a Vojty, kteří nám znači-
li cestu a nechávali nám zprávy a úkoly. Cestou jsme navíc hledali 
choroše, houby, zaječí bobky, kapradiny, vydatně svačili a povídali si, 
čistili jsme les od odpadků a stali se tak „ochránci lesa“. Na Skalním 
hradě jsme našli poklad a vylezli na vyhlídku. Všem zúčastněným 
děkujeme za krásný výlet.

KluBíK pRO nEJMEnší

J. Vávrová

J. Vávrová

Přes léto jsou obyvatelé Oldřichova v Hájích velmi aktivní. Využí-
vají cyklostezku a in-line dráhu, chodí po horách, hrají volejbal, 
nohejbal i fotbal.
6. července proběhl 28.ročník tradičního nohejbalového turna-
je na dvou hřištích u obecního úřadu. Počasí bylo senzační a týmy 
předvedly skvělé výkony.
Po nohejbalovém turnaji 6. července 2013 se konala v restaura-
ci Beseda After party, hrálo hudební seskupení Každej pes, jiná 
ves.
13. července se odehrálo fotbalové utkání týmů Oldřichov „A“ 
versus Stará garda.
Ani volejbalisté přes léto nezahálí: hrálo se jak na hřišti ved-
le obecního úřadu v Oldřichově v Hájích, tak na hřišti, které je  
u fotbalového hřiště.
. 

spORtOvní aKtivity v OlDřiCHOvě v HáJíCH

J. Vávrová
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v ROCE 2013 /ČERvEnEC - sRpEn/ JuBilEa slaví

 
Jitka Andrová, Josef Grunhut, Iva Honcová,  
Jiří Hušek, Libuše Procházková, Helena 
Svatoňová, Miloslava Torkošová, Libuše 
Tvarohová

Gratulujeme

DATUM ZáPAS VÝKOP

NE 18.08.2013 Bulovka "B" - Oldřichov v H. 15:00

SO 24.08.2013 Oldřichov v H. - Kunratice 17:00

SO 31.08.2013 Víska - Oldřichov v H. 17:00

SO 07.09.2013 Oldřichov v H. - Pertoltice 17:00

SO 14.09.2013 Jokers Frýdlant -Oldřichov v H. 17:00

SO 21.09.2013 Oldřichov v H. - Hejnice "B" 16:30

NE 29.09.2013 Stráž n.N. - Oldřichv v H. 16:30

SO 05.10.2013 Oldřichov v H. - Nové Měst"B" 16:00

SO 12.10.2013 Bílý Potok - Oldřichov v H. 16:00

SO 19.10.2013 Oldřichov v H. - Raspenava "B" 15:30

SO 26.10.2013 Oldřichov v H. - Habartice 14:30

SO 02.11.2013 Dolní Řasnice - Oldřichov v H. 14:00

SO 09.11.2013 Oldřichov v H. - Krásný Les 14:00

ROzpis fOtBalOvýCH utKání 

upOzORnění CHOvatElŮM psŮ

Volné pobíhání psů

Dnem 29.5.1992 vešel v účinnost zákon č.246/1992sb. na ochranu zvířat proti týrání, jehož účelem je chránit zvířata 
před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcení bez důvodu, pokud byly způsobeny byt´ i z nedbalosti 
člověkem. Podle § 13 odst.1 téhož zákona je každý povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky 
pro zachování jeho fyziologických funkcí tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete a učinit 
opatření proti úniku zvířat. Zvířetem v zájmovém chovu se rozumí takové zvíře, u kterého hospodářský efekt není 
hlavním účelem chovu, a to bud‘ chované v prostorách k tomu určených, nebo v domácnosti, jehož chov slouží především 
zájmové činnosti, nebo osobní potřebě. Podle § 27 odst.2. písm.f) téhož zákona se přestupku dopustí ten, kdo neučiní 
opatření proti úniku zvířat podle §13 odst. 1 (t.j. povinnost zamezit jeho volnému pobíhání). Za tento přestupek lze 
dle §27, odst. 12, písm. c)  uložit pokutu až do výše 50 000,-Kč.
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aKCE v OlDřiCHOvě v HáJíCH

NĚKDO TO RÁD HORKÉ 
velkovýpravná muzikálová show
KATEŘINSKÉHO SOUSEDSKÉHO DIVADLA
31. 8. 2013 (sobota od 16.00)
v areálu EKOKEMP Oldřichov v Hájích

TVOŘIVÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI A jEjIcH RODIčE 
akce pro veřejnost
13. 9. 2013 (pátek od 9.30 do 11.30)

STŘÍHÁNÍ OVcÍ 
akce pro veřejnost
21. 9. 2013 (sobota od 10.00 do 13.30)

REzERVAcE TMy 
exkurze pro pedagogy a veřejnost
26. 9. 2013 (čtvrtek)

TVOŘIVÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI A jEjIcH RODIčE 
akce pro veřejnost
4. 10. 2013 (pátek od 9.30 do 11.30)

DEN STROMŮ 
akce pro veřejnost
19. 10. 2013 (sobota od 9.30 do 15.00)

TVOŘIVÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI A jEjIcH RODIčE 
akce pro veřejnost
1. 11. 2013 (pátek od 9.30 do 11.30)

SKLENĚNÉ PERLIčKOVÉ OzDOby 
exkurze pro pedagogy a veřejnost
14. 11. 2013 (čtvrtek)

TVOŘIVÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI A jEjIcH RODIčE 
akce pro veřejnost
29. 11. 2013 (pátek od 9.30 do 11.30)

VÁNOcE NA STATKU 
akce pro veřejnost
7. - 8. 12. 2013 (sobota a neděle od 9.30 do 15.00)

VÍcE O AKcÍcH EKOcENTRA NA
www.ekocentrumoldrichov.cz

KALENDÁŘ AKcÍ

Partneři akce

                         

Česání vlny na bubnové česačce
Předení na kolovrátku
Tkaní na tkalcovském stavu
Výroba ozdob z vlny
Prodej mléčných produktů
Pletené a háčkované věci z vlny
Hry pro nejmenší

  
 V

ST
UPNÉ

30,- 

10.30 a 12.00 ukázky stříhání ovcí

STŘÍHÁNÍ OVCÍ
aneb Od ovečky ke klubku vlny

Jehněčí špízy z naší farmy

21. 9. 2013
SOBOTA  10.00 - 13.30

www.strevlik.cz


