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Vážení spoluobčané,
v poslední době se stále více a více setkávám se slovem „informace“ a hlavně ve spojení „neměl jsem
dostatek informací“. Internet je v dnešní době bezednou studnicí informací, tak jsem hledal informace
o informacích. Na internetových stránkách encyklopedie Wikipedie jsem se dočetl, jak informaci lze
také definovat tím, že „informace je odpověď na otázku“. Informace by měla být pravdivá, srozumitelná,
včasná, relevantní a etická. Základem přenosu informací je vysílač – kanál – přjímač. Ke všem těmto
informacím o informacích, bych chtěl doplnit svůj názor. Informace je podle mého názoru také chtěná
nebo nechtěná. Pokud budu chtít informaci přijmout, tak si ji zapamatuji, i když ji zaslechnu letmo
třeba ve frontě v obchodě nebo někde na ulici. Pokud jí nebudu chtít přijmout, tak ji můžu mít
napsanou ráno na zrcadle a po přečtení ji stejně hned zapomenu. V případě, že však něco „prošvihnu“,
určitě se nezapomenu hájit jednoduchou výmluvou – já to nevěděl, já tu informaci neměl. V mých
uších to však zní jako – nechtěl jsem to vědět.
Téma mého úvodního slova dnešních listů jsem zvolil záměrně. Chtěli bychom totiž přispět ke snížení
důvodů k užívání slovní sebeobrany – nevěděl jsem to. Zavedli jsme IK Oldrichov (Informační kanál
obce Oldřichov v Hájích), který bude spolu s hromadnými e-maily, vývěsnými tabulemi a webovými
stránkami obce, informovat zájemce o dění v obci. Jedná se o zasílání krátkých SMS zpráv do Vašich
mobilních telefonů. Zájemci o využívání této služby se již mohou přímo přihlašovat na webových
stránkách obce a nebo požádáním o zaregistrování na OÚ Oldřichov v Hájích. Podrobnosti najdete
níže v dnešním vydání oldřichovských listů.
Dalším příspěním k lepší informovanosti je kromě řádných zasedání zastupitelstva také „večer se
starostou“, který probíhá od počátku letošního roku v termínech cca jednou za měsíc. Na těchto
večerech probíráme témata, která vzešla z podzimního BESEDĚNÍ. Touto cestou Vás srdečně zvu na
další, již třetí debatní večer, který se koná ve středu 5.března 2014 od 18.00 hodin na sále Besedy.
Jedním z podtémat večera bude právě diskuse o informovanosti v obci. Hostem večera bude starosta
obce Mníšek pan Roman Slezák, který bude připraven pohovořit o Základní škole a Mateřské škole
z pozice statutárního zástupce zřizovatele organizace.
Zdraví Vás a těší se na Vaši účast J.Tichý, starosta obce

INFORMUJEME
Svoz velkoobjemových kontejnerů,
nebezpečného odpadu a zpětného odběru
Sobota 12. 4. 2014 od 9.00 hodin do 16.00 hodin
v areálu bývalé Panelárny
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INFORMACE - ODBĚR SMS Z OBECNÍHO ÚŘADU OBCE
Obec Oldřichov v Hájích Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění
v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje
zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).
Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o např.:
• Plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení? • Plánovaných přerušeních dodávek
elektrické energie, popř. plynu? • Uzavírkách místních komunikací? • Termínech mimořádných svozů odpadu?
• Termínech konání zasedání zastupitelstva obce? • A další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?
Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTRUJETE! Jak? 1. online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně na OÚ.
Jak registrovat online?
Pomocí webového formuláře na webových stránkách obce, hledejte tento obrázek na úvodní straně webu.
Nebo se registrujte přímo zde: www.infokanal.cz/cweb/reg/OLDRICHOV
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit nebo registraci zrušit.
Jak se zaregistrovat pomocí SMS? SMS napište ve tvaru dle Vašeho bydliště:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraOLDRICHOVmezeraCISLOPOPISNE
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraFILIPKAmezeraCISLOPOPISNE
pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID
SMS odesílejte na číslo SMS InfoKanálu: 482 725 093. Pro odregistraci platí tvar SMS: ODREGISTRUJ
Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku.

Příklady SMS zpráv - Zprávy z úřadu:

IK OLDRICHOV Dle informací z E. ONu bude v pátek 6. 12. od 8 do 16 hodin z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy přerušena dodávka elektrické energie v celé obci. Děkujeme za pochopení.
IK OLDRICHOV Z důvodu poruchy vodovodního řadu nepoteče dnes voda v celé místní části Filipka, na opravě se
intenzivně pracuje. (Poznámka: IK = InfoKanál).
Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou linku
v hlasové podobě. Pro registraci pevného čísla prosím volejte: 482 725 093 nebo zašlete e-mail s žádostí o registraci
na: info@infokanal.cz. V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v registračních SMS. S veškerými dotazy
ohledně služby SMS InfoKanál se, prosím, obracejte na úřad obce. Další informace získáte rovněž na webových stránkách
www.infokanal.cz a www.oldrichov.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulář k přihlášení odběru SMS InfoKanálu obce Oldřichov v Hájích
Mobilní číslo

+ 420 _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jméno
Příjmení
Adresa
Podpis
Vaše číslo bude zařazeno k odběru SMS. Registrací dáváte souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace z obce, Vaše údaje
budou použity výhradně pro tyto účely. Databáze nebude poskytována třetím stranám!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení občané, zavedením SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v naší obci. Věříme, že budete se
službou spokojeni, proto, prosím, neváhejte a registrujte se.
Jen dobré zprávy, starosta Jaromír Tichý.

V roce 2014 /LEDEN - ÚNOR/ jubilea slaví

Hančarová B., Loudová J., Pýcha M., Šitinová J., Tetour M.

Gratulujeme
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Obecní knihovna Oldřichov zpřístupnila on-line katalog na Internetu
Chcete zjistit, jestli požadovanou knihu najdete v knihovně ve
Vaší obci?
Chcete se informovat o nových knihách ve Vaší knihovně ?
Chcete zjistit, které knihy máte vypůjčené nebo rezervované,
která rezervace je pro Vás připravena ?
Chcete si vybranou knihu nebo časopis rezervovat z domova
nebo ze školy ?
Chcete si prodloužit již zapůjčené knihy a časopisy?
A to vše bez nutnosti návštěvy knihovny ?
Tuto možnost nabízí nově zpřístupněný on-line katalog Obecní
knihovny v Oldřichově a současně umožní přístup do čtenářského
konta všech registrovaných čtenářů.
V katalogu knihovny může vyhledávat každý uživatel Internetu, ale
zjišťovat údaje ze svého čtenářského konta, rezervovat si žádanou
publikaci nebo prodloužit již půjčenou může pouze registrovaný
čtenář knihovny.
Registrovaný čtenář při návštěvě knihovny nahlásí u výpůjčního
pultu jakékoliv čtyřmístné číslo (svůj PIN), které bude znát jen on
a pracovníci knihovny. Knihovník jej zadá v počítači a od té doby je
tato stránka pro konkrétního čtenáře aktivovaná. PIN bude čtenář
zadávat společně s číslem čtenářského průkazu vždy při vstupu na
své čtenářské konto a při rezervacích přes Internet.
Neregistovaný čtenář bude postupovat stejným způsobem, pouze
musí předem provést registraci v knihovně vyplněním přihlášky
a zaplacením poplatku dle výpůjčního řádu.
Zájemcům o tuto novou službu vše rádi předvedeme
přímo v knihovně.
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Přhled Akcí

2014

JARNÍ PRÁZDNINY příměstský tábor pro děti 8 - 12 let
Téma: Po stopách Yettiho
10. 3. - 14. 3. 2014 (pondělí - pátek)
TvořIvÉ DoPoleDNe PRo DěTI A JeJIch RoDIče
akce pro veřejnost
Téma: Koňské dopoledne
14. 3. 2014 (pátek 9.30 - 11.30)

ŽABÍ FESTIVAL
22. 3. 2014
SOBOTA 9.30 - 14.00
Život obojživelníků
Žabí koutek pro nejmenší
Tvořivé dílny • Vývoj žáby
Žabí olympiáda
www.strevlik.cz

ŽABÍ FeSTIvAl akce pro veřejnost
22. 3. 2014 (sobota 9.30 - 14.00)
PoBYTovÝ vÍKeND PRo DěTI A JeJIch RoDIče
akce pro veřejnost
Téma: Návrat do minulosti - jaro na statku
4. 4. - 6. 4. 2014 (pátek - sobota)
TvořIvÉ DoPoleDNe PRo DěTI A JeJIch RoDIče
akce pro veřejnost
Téma: velikonoční tvoření
11. 4. 2014 (pátek 9.30 - 11.30)

TvořIvÉ DoPoleDNe PRo DěTI A JeJIch RoDIče
akce pro veřejnost
Téma: výroba bezového sirupu
6. 6. 2014 (pátek 9.30 - 11.30)

TvořIvÉ DoPoleDNe PRo DěTI A JeJIch RoDIče
akce pro veřejnost
Téma: Barvy duhy (batikování)
12. 9. 2014 (pátek 9.30 - 11.30)

PRÁZDNINovÁ JeDNoDeNNÍ AKce pro veřejnost
Téma: Dotek orientu
30. 6. 2014 (pondělí 17.00 - 20.00)

JIZeRSKohoRSKÁ RAŠelINIŠTě
terénní exkurze pro pedagogy a veřejnost
17. 9. 2014 (středa)

PřÍMěSTSKÝ TÁBoR pro děti 10 - 14 let
Téma: cesta do hlubin indiánské a koňské duše
7. 7. - 11. 7. 2014 (pondělí - pátek)

STřÍhÁNÍ ovcÍ ANeB oD ovečKY Ke KluBKu vlNY
akce pro veřejnost
20. 9. 2013 (sobota 9.30 - 13.30)

PRÁZDNINovÁ TvořIvÁ DÍlNA pro veřejnost
Téma: Kurz keramiky I. část
13. 7. 2014 (neděle 13.00 - 17.00)

SeMINÁř MRKvIčKA
jednodenní seminář pro učitele MŠ
Téma: environmentální výchova v mateřské škole
30. 9. 2014 (úterý)

PřÍMěSTSKÝ TÁBoR pro děti 5 - 7 let
Téma: Zálesácký tábor - zpátky ke kořenům
14. 7. - 18. 7. 2014 (pondělí - pátek)

DeN ZeMě akce pro veřejnost
26. 4. 2014 (sobota 9.30 - 15.00)

PRÁZDNINovÁ TvořIvÁ DÍlNA pro veřejnost
Téma: Kurz keramiky II. část
19. 7. 2014 (sobota 13.00 - 17.00)

ZA oBoJŽIvelNÍKY Do NěMecKA
exkurze pro pedagogy a veřejnost
26. 4. - 27. 4. 2014 (sobota - neděle) - Německo
Neschwitz

PRÁZDNINovÁ TvořIvÁ DÍlNA
pro pedagogy a veřejnost
Téma: Kreativita s vlnou 2014
28. 7. - 1. 8. 2014 (pondělí - pátek)

lIBeRecKÁ MRKvIčKA konference pro učitele MŠ
Téma: Pojďme na to od lesa
6. 5. - 7. 5. 2014 (úterý - středa)

PRÁZDNINovÁ JeDNoDeNNÍ AKce
pro pedagogy a veřejnost
Téma: Pozorování hvězdné oblohy
4. 8. 2014 (pondělí 20.00 - 22.00)

JeDlÉ RoSTlINY
terénní exkurze pro pedagogy a veřejnost
14. 5. 2014 (středa)

10.00 a 12.00 exkurze k rybníku Šolcák

TvořIvÉ DoPoleDNe PRo DěTI A JeJIch RoDIče
akce pro veřejnost
Téma: Šperkování všeho druhu
16. 5. 2014 (pátek 9.30 - 11.30)

11.00 přednáška zoologa Zdeňka Vitáčka „O NAŠICH OBOJŽIVELNÍCÍCH“

KRAJSKÝ DeN včelY akce pro včelaře a veřejnost
24. 5. 2014 (sobota 9.30 - 15.00)

Partneři akce

DRuhovÁ RoZMANIToST MoKřADů
terénní exkurze pro pedagogy a veřejnost
29. 5. 2014 (čtvrtek)

PřÍMěSTSKÝ TÁBoR pro děti 8 - 12 let
Téma: v zemi vycházejícího slunce
11. 8. - 15. 8. 2014 (pondělí - pátek)
PřÍMěSTSKÝ TÁBoR pro děti 6 - 9 let
Téma: umělecko/dramatický tábor
18. 8. - 22. 8. 2014 (pondělí - pátek)
PRÁZDNINovÁ TvořIvÁ DÍlNA
tvořivá dílna pro rodiče a děti
Téma: Propletené odpoledne
25. 8. 2014 (pondělí 17.00 - 20.00)

DeN STRoMů akce pro veřejnost
18. 10. 2014 (sobota 9.30 - 15.00)
voDA PoD MěSTeM - hISToRIe A SoučASNoST
voDovoDů A KANAlIZAce v lIBeRcI
seminář pro pedagogy a veřejnost
30. 10. 2014 (čtvrtek)
TvořIvÉ DoPoleDNe PRo DěTI A JeJIch RoDIče
akce pro veřejnost
Téma: Sádra
7. 11. 2014 (pátek 9.30 - 11.30)
SeMINÁř MRKvIčKA
jednodenní seminář pro učitele MŠ
Téma: hudba v nás
20. 11. 2014 (čtvrtek)
TvořIvÉ DoPoleDNe PRo DěTI A JeJIch RoDIče
akce pro veřejnost
Téma: Adventní věnce a svícny
28. 11. 2014 (pátek 9.30 - 11.30)
vÁNoce NA STATKu akce pro veřejnost
6. 12. 2014 (sobota 9.30 - 15.00)

w w w.strevlik.cz
4

TvořIvÉ DoPoleDNe PRo DěTI A JeJIch RoDIče
akce pro veřejnost
Téma: Podzimní příroda
(tvoření z podzimních přírodnin)
3. 10. 2014 (pátek 9.30 - 11.30)

