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Vážení spoluobčané,
koncem první dekády měsíce dubna nám
vstoupila v platnost nová vyhláška obce
o nakládání s odpady. Nepřináší žádné velké
změny oproti stávajícímu, jednu ale přece. Vy,
kteří očekáváte vyhlášení jarního termínu svozu
velkoobjemového a nebezpečného odpadu,
se již nedočkáte. To proto, že byl zahájen
provoz tzv. sběrného místa, kde je možné tyto
odpady odevzdávat celoročně a je tu navíc
i možnost ukládání bioodpadu. Vám, občanům –
Oldřichovákům, to tedy přináší zlepšení služby
v tom smyslu, že nemusíte schraňovat tento
odpad doma a využívat jen dosavadní jarní
a podzimní termíny svozů, ale můžete tyto
odpady odkládat v provozní době na sběrném místě v areálu obce (bývalá Panelárna), a to každé
pondělí, středu a sobotu vždy od 9:00 do 16:00 hodin. Provozní doba je stanovena z důvodu přítomnosti
obsluhy, která Vám upřesní místo odkládání dle druhu odpadu. Neznamená to tedy, že tam může
přijet kdokoli, kdykoli a odložit kamkoli a cokoli. Prosím o dodržování provozní doby a pokynů
obsluhy. Pro případ, že si ještě dnes není někdo jist, do jaké kategorie některý z odpadů zařadit,
doporučuji, abyste se předem informovali u obsluhy nebo např. na
http://www.ekostrazce.cz/texty/recyklace, kde je vše o odpadech celkem přehledně popsáno.
Závěrem už jen nejčerstvější informace: Obec Oldřichov v Hájích by měla do konce měsíce června
převzít nový stroj na úklid cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti, který bude
pořízen s podporou Operačního programu Životní prostředí.
Mnoho slunečných dní podbarvených krásnou jarní zelení Vám přeje J. Tichý, starosta obce.

V březnu až kVětnu 2015 oslaVili sVá jubilea

Marie Adamcová, František Barč, Lucyna Barčová, Jan Duda,
Oldřich Hybler, Josef Němec, Ladislav Rokoský, Josef Růžička,
Eva Srbová, Jan Studený, Jiří Svoboda, Anna Svobodová,
Jaroslava Štučková, Pavel Vodička

Gratulujeme
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zpRáVy z obce – VoDoVoD
Předminulý týden se ve středu obce za obecním úřadem objevili
dělníci a začali pokládat vodovod směrem na Filipku. Tímto
byla zahájena IV. etapa výstavby vodovodní sítě v Oldřichově
v Hájích. Výstavba V. etapy vodovodní sítě ve směru na Máslák
a Pily bude zahájena pravděpodobně ve chvíli, kdy se dokončí
vodovodní větev IV. etapy mimo krajskou silnici (spodní cesta
až k odbočce u Jarešů včetně cesty do lesa). To by se mohlo dle
vyjádření stavebníka, společnosti JOSTAV ze Stráže nad Nisou,
stihnout při hladkém průběhu do konce června 2015. Pak by
se s nejvyšší pravděpodobností pokračovalo od železničního
viaduktu nahoru na Máslák.
Tři etapy oldřichovské vodovodní sítě společné s Mníškem
a Novou Vsí jsou již hotové. Po dokončení aktuálních dvou etap
bude hotová celá základní vodovodní síť obce Oldřichov v Hájích.
Náklady na stavbu IV. a V. etapy vodovodní sítě jsou dle
platných smluv v celkové výši 9 518 329,48 Kč (5 376 193,35
Kč a 4 142 136,13 Kč). Větší část z této částky – 70% – poskytlo
obci Ministerstvo zemědělství. Zbylých 30% bude uhrazeno
z rozpočtu obce.
Náklady na dosud vybudované tři etapy byly okolo 11 mil. Kč
(včetně dotací od Libereckého kraje).
Termín dokončení IV. a V. části vodovodní sítě je podle platné
smlouvy se zhotovitelem 11 měsíců po předání staveniště.
Staveniště se předávalo začátkem dubna 2015 po přidělení
dotace (25. 3. 2015); práce budou pokračovat až do zimy, kdy
se přeruší, a začne se opět na jaře. V závislosti na délce zimy
a jiných okolnostech by mohlo být 11 měsíců vyčerpáno a práce
dokončeny do léta 2016. Jinými okolnostmi bude především
splnění podmínek obnovených závazných stanovisek od Krajské
správy silnic LK (pro krajskou silnici a silnici na Pily), které by
stavbu mohly zkomplikovat.
Kvůli těmto okolnostem je možné o postupu prací informovat jen v krátkodobém předstihu. Každá domácnost, k níž
se bude stavba blížit a kterou čeká dočasné omezení (výkop), bude s předstihem informována písemným sdělením
vhozeným do schránky.
Připojení na nový vodovod je v zájmu obce a je tedy vítáno. Dnes je na stávající síť napojeno odhadem 30 domácností.
Domácnost platí roční paušál 50 Kč (v podstatě jen za vodoměr) a k tomu stočné 30 Kč/m3. Každý ať si spočítá, zda se
mu vyplatí zřizovat a udržovat vlastní vrt či studnu s čerpadlem, nebo využije obecní tlakovou síť, u které náklady na
údržbu vrtu, studny a čerpadla odpadají.
Náklady na zřízení domovní přípojky hradí ten, kdo se připojuje. V případě, že je potřeba připojit více domů najednou,
hradí obec přípojku až k rozpojovacímu ventilu, zbytek hradí majitelé jednotlivých přípojek. Zřízení vedlejší větve pro
více domácností je věcí spolupráce zájemců a obce. Nezbytný stavební souhlas či povolení lze vyřídit najednou a náklady
pak rozpočítat mezi zájemce.
Dne 4. 5. 2015 proběhlo setkání zájemců o připojení k hlavní větvi vodovodu budované ve IV. etapě ve směru na Filipku.
Pozváni byli vlastníci nemovitostí na pozemcích bezprostředně sousedících s budovaným vodovodem. Obec ve spolupráci
s hlavním projektantem nabídla zájemcům hromadné vyřízení stavební dokumentace na přípojky. Náklady na zhotovení
dokumentace budou rozpočítány mezi zájemce. Podobně bude nabídnuto hromadné vyřízení žádosti o stavební souhlas
zájemcům o připojení na hlavní větev vodovodu budované v rámci V. etapy na Máslák a na Pily. Zájemci o připojení si
povolení mohou zařídit také sami.
Majitelé nemovitostí, které přímo nesousedí s aktuálně budovanými větvemi vodovodu a majitelé nemovitostí u stávajícího
vodovodu se mohou připojit také, jen to musí ve spolupráci s obcí řešit samostatně nebo společně s dalšími zájemci, pro
které by se budovala společná odbočka.
Když budou mít zájemci o připojení vyřízený stavební souhlas (či povolení) dříve, než stavba pokročí až k nim, mohou
se se stavebníkem hlavní větve domluvit na vícepracích a přípojku vybudovat během stavby hlavní větve. Náklady za
tyto vícepráce hradí zájemce o připojení. Pokud zájemci nestihnou vyřídit povolení, nebo se rozhodnou pro připojení až
později, nic se neděje, připojení je možné vybudovat i později.
Volba zhotovitele přípojky i osoby, která vyřídí potřebná povolení, je svobodná.
K vodovodu se lze připojit také „na sucho“. Přípojka se vybuduje a zavede až k domovnímu vodovodnímu řádu. Odbočka
z vodovodu je před přípojkou stále zaslepena a k jejímu otevření dojde až po přihlášení zájemce k odběru vody a po
osazení vodoměru.
Veškerou dokumentaci k dostavbě vodovodu můžete najít na této webové adrese: https://www.tenderarena.cz/profil/
zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=10226
Radim Šarapatka
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Místo, kDe žijeMe
Naše obec se chystá ucházet o účast
v programu Místo, kde žijeme. Program nabízí
Nadace VIA. Jejím cílem je propojit lidi, firmy
i instituce a společně upravit veřejné prostranství tak, aby změna přispěla k dalšímu
rozvoji místního společenství. Úspěšní žadatelé získají finanční příspěvek ve výši 300 tisíc na projektovou dokumentaci a výstavbu,
konzultace a možnost účasti na odborných
seminářích. Předpokládá se, že kdykoliv to
půjde, tak se do výstavby zapojí i občané.
Věříme, že účast v programu by mohla pomoci dotvořit park kolem obecního úřadu
tak, aby dobře sloužil dětem, mládeži, sportovcům, hasičům k tréninku i všem ostatním
obyvatelům a návštěvníkům obce. Současně
vidíme i jiná místa v obci, která bychom mohli dále rozvíjet.
O přihlášce do programu „Místo, kde žijeme“
budeme diskutovat na veřejném zasedání zastupitelstva dne 1. 6. 2015 od 18:00. Přijďte
nám pomoci vymýšlet, které oblasti obce do
programu přihlásit. Děkujeme!
Lenka Kosková Třísková

DRobné zMěny na zastáVce ČD
Až budete čekat na vlak, možná si
všimnete – na zastávce přibyly dvě
nové lavičky. Uvnitř zastávky je police
s knihami a před zastávkou záhonek
na muřích nožkách osázený vesměs
jedlými rostlinami. Za vším stojí členové sdružení Živo v Hájích. Naším
cílem je osvěžit čekání na vlak něčím
veselým a ulevit unaveným nohám výletníků, cestujících i kolemjdoucích
občanů.
V první polovině června se chystáme
zastávku i vymalovat, vaše pomoc je
vítána. Všechny další nápady na zvelebení zastávky jsou také vítány!
Lenka Kosková Třísková
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střípky z histoRie
Tentokrát bych se s Vámi ráda podělila o snímky kapličky, která
stávala u fotbalového hřiště. Fotografie jsou z archivu paní
Volfové. Pamatujete někdo, kdy byla kaplička zbourána? Nemáte
někdo ještě jiný záběr, na kterém je kaplička vidět?

Další
zajímavé
fotografie
jsou z poloviny šedesátých
let, autorem je pan Hyneček
a
jsou
v
oldřichovské
kronice, kterou psal pan
Ulrych. Všimnout si můžete
například kluziště, které bylo
na louce za obecním úřadem.
Jiřina Vávrová

FotíMe
olDřichoV

Milí sousedé,
připomínám, že se těším na
Vaše fotografie Oldřichova,
které představíme na podzim
na výstavě v Sokolovně
a z nichž vytvoříme originální
stolní oldřichovský kalendář.
Proto foťte, foťte, foťte vše,
co se týká Oldřichova (lidi,
domy,
akce,
přírodu…).
Výsledky posílejte, prosím,
v co nejlepším rozlišení na
vavrova.jirina@seznam.cz
nebo přineste na nosiči (např.
CD) na OÚ.
Jiřina Vávrová
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klubík
Co nového v Klubíku? V průběhu
roku jsme přivítali nové tvářičky.
Přesto, že se mrňousci teprve
nedávno naučili chodit a ještě toho
moc nenamluví, čile se zapojují
do našich aktivit. Přes zimu jsme
se věnovali výtvarným činnostem,
v dubnu jsme zapracovali na
záhonku
u
obecního
úřadu
a v květnu jsme podnikli výlet do
Mníšku na zmrzlinu. V srpnu nás
čeká další dobrodružná výprava,
na kterou jste srdečně zváni.
Podrobnosti se dozvíte v mailu, který
budu posílat v průběhu července.

Za Klubík Jiřina Vávrová

zlatÝ list – příRoDoVěDnÝ kRoužek střeVlik
jen o místo horší než naši hokejisti
V sobotu 16. 5. se vydal přírodovědný kroužek ze
SŘEVLIKu na tradiční přírodovědnou soutěž Zlatý
list do České Lípy, aby zúročil svou celoroční píli
a toto přání se splnilo. Z našeho kroužku se vydalo
na soutěž sedm dětí, které utvořily dvě skupiny.
Soutěž byla rozdělena do dvou věkových kategorií:
1.–6. třída a 7.–9. třída. Vzhledem k tomu, že tři
naše děti chodí teprve do první třídy a jedna naše
účastnice je dokonce předškolačka, byli jsme
zcela nejmladšími přírodovědci na soutěži. Ačkoliv
věkem byly naše děti nejmladší, svým nadšením
a především svými znalostmi a schopnostmi se
ale neochvějně zařadily mezi své starší kolegy
a v některých oblastech své starší kolegy i předčily.
Po zprůměrování výsledků obou našich skupin
jsme se nakonec umístili na 5. místě s 63 body ze
100 možných. Takový výsledek se samozřejmě na
první pohled nemusí zdát jako nikterak dobrý, ale
z našeho pohledu i z pohledu organizátorů je to
vzhledem k věku dětí a tomu, že to byla jejich první
soutěž výsledek výtečný. Naši mladí přírodovědci
tak všem ve STŘEVLIKu a jistě i všem rodičům
udělali nesmírnou radost a těšíme se na dobývání
přednějších míst v příštím roce.
Tomáš Plener
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Vítání jaRa s hasiČi
Milí sousedé,
již loňský rok jsme přemýšleli, čím novým bychom mohli jako
hasiči přispět k příjemnějšímu životu v naší obci. Neměla to být jen
akce jednorázového charakteru, ale zároveň neměla být přespříliš
časově náročná, protože i my máme své rodiny, které o tento čas
„okrádáme“. Nakonec jsme se rozhodli, že své úsilí nasměrujeme
k období vítání jara a k již tradičnímu pálení čarodějnic. Jak jste
si jistě všimli, vyrostla nám před obecním úřadem májka – posel
jara, která se dle některých pamětníků v naší obci stavěla již
v dřívějších dobách. Tradice s tímto symbolem spojené se kraj od
kraje liší, a jelikož zvyky s tím spojené z naší obce vymizely, je na
nás všech, jestli se pokus o znovunavrácení vydaří. Budeme velice
rádi, pokud ve vás probudí příjemné pocity vždy, když kolem ní
každoročně v květnu budete procházet.
Poslední dubnový večer také vzplály ohně, které mají symbolicky
vyhnat zimu i zlé síly. Filipojakubská noc vzbuzovala u našich
předků bázeň i úctu. Věřili, že právě tento soumrak otevíral cestu
temným silám, které bylo třeba zapudit, osvítit a plamenem očistit.
Ačkoliv je tento zvyk pálení ohňů u nás pevně zakořeněn, nabývá
v dnešní době pro nás již zcela jiného významu. A to zejména sejít
se v poklidu se svou rodinou, blízkými, nebo ve větším kruhu
i se svými sousedy a společně se poveselit. Vám, kteří jste nezvolili
komornější pojetí v rodinném kruhu a zúčastnili se spolu se svými
sousedy pálení na louce u obecního úřadu, jsme ve spolupráci
s panem starostou, který nám poskytl dřevo z obecních lesů,
a také za pomoci pana Václava Knespla a jeho vyvážečky, postavili
v průběhu dubna vatru, u které jste mnozí vydrželi v dobré
náladě až do brzkých ranních hodin. A aby také ne! Vždyť obecní
zaměstnanci připravili louku včetně sezení a stanů na jedničku.
O dobrou náladu se nám postarala pozitivně laděná kapela
„Každej pes jiná ves“, která v odpoledních hodinách vyhrávala
dětem k soutěžím připravených panem Eduardem Bílkovským
a pro nás dospělé pokračovala až do pozdních nočních hodin, kdy
se našli i tací, kteří si, nemaje tanečního parketu, zatancovali.
Kdo chtěl, mohl si nad ohněm, o který se nám staral pan Jan
Duda, opéci buřtíka, a komu se do toho nechtělo, navštívil náš
stánek, ve kterém byly v nabídce klobásy z udírny nebo výborné
bramboráčky! Mnozí jistě využili i nabídky z pojízdného stánku
paní Hanky Myslivcové a pana Milana Zapadla, ve kterém se
dala objednat pizza. V neposlední řadě nesmíme zapomenout
ani zásluhu paní Ivany Jarešové, která svou ochotou doplnit
docházející zásoby našeho stánku i v nočních hodinách velmi
přispěla k hladkému průběhu celé akce. Děkujeme zkrátka všem,
kteří se třeba i maličkostí podíleli na pěkném společném večeru.
A jsme rádi, že jste přišli v tak hojném počtu i v období, kdy počasí
vyvádělo „psí kusy“, a některé vesnice se raději rozhodly přesunout
tuto akci spojenou právě s 30. dubnem až na další víkend.
Nyní se již ale blíží Dětský den, který se bude konat 31. května 2015 od 14 hodin opět na louce u obecního úřadu.
Přijďte si všichni „zablbnout“ s našimi nejmenšími! Čekají nás soutěže pro malé i velké, a máte-li někdo nápad, jak si
tento den ještě více zpříjemnit, neváhejte a podpořte tuto akci – vždyť co je krásnějšího než dětský smích a šťastné oči!
Závěrem nám dovolte, abychom vás seznámili s historickou
fotografií techniky našeho sboru, kterou získal pan Vítězslav
Nýdrle od paní Ingrid Piovesanové darem. Fotka je pořízena k 60.
výročí založení sboru, jež se slavilo 7. června l931.
V kronice Antona Ressela je zmínka, že 31. května 1931 převzal
sbor novou motorovou stříkačku (ta naleštěná uprostřed), kterou
za 34 000 Kč dodala firma Linser z Liberce.
V současnosti má sbor 6 stříkaček, z toho jsou uloženy tři
v Oldřichově, jedna ve Filipce a jedna v Görsbachu. Sbor také
disponuje motorovou stříkačkou. Za dobu trvání sboru bylo v obci
38 požárů.
Příští rok budeme slavit již 145. výročí od založení a věříme, že se
i u této slavnostní příležitosti setkáme!
Vaši hasiči
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policie nyní jezDí z hejnic
Od začátku května došlo ke
změnám v zajištění služby Policie ČR pro naši obec. Dosud
Oldřichov spadal pod Chrastavu, nyní jsme nově zařazeni
pod ředitelství v Hejnicích.
Krajské policejní ředitelství
označilo změnu jako zkušební
provoz, který bude vyhodnocen ke konci roku 2015. Prosíme proto všechny občany,
aby případné potíže hlásili na
obecní úřad Janě Bekešové
nebo panu starostovi, abychom pro vyhodnocení změny
měli dostatečné podklady.
Děkujeme za vaši spolupráci.
Lenka Kosková Třísková

11. kRajskÝ Den VČely – ekocentRuM olDřichoV V hájích
Ukázky živých včel v proskleném úlu,
zajímavé aktivity pro děti, Medová pohádka, možnost zakoupit včelí produkty
i včelařské vybavení a řada dalšího bude
na programu Krajského dne včely a mladých včelařů. Již jedenáctý ročník akce
pod názvem „Včela pod lupou“ proběhne
v sobotu 6. června od 9.30 do 15.00 hodin v areálu Ekocentra Oldřichov v Hájích.
Se včelím tělem a nejen jím se budou
moci zájemci dopodrobna seznámit
v místní laboratoři. Mladí „včelaříci“ ze
včelařských kroužků poradí, jak začít
včelařit. Maškarní rej na „včelí“ louce
zakončí vyhlášení nejlepších včelích masek. Pestrá bude nabídka prodejců – od
kosmetiky z včelích produktů až po medové pivo. Včelaři budou moci doplnit své
vybavení a získat řadu důležitých rad.
Tomáš Komrzý
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přehleD akcí ČeRVen – září 2015
BLEŠÁK
31. 5. 2015 neděle 10:00–12:00
Tradiční jarní bleší trhy

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
22. 8. 2015 sobota 10:00 – hřiště u obecního úřadu
HASIČSKÁ POPOVODŇOVÁ ZÁBAVA
22. 8. 2015 sobota 20:00 – Beseda
5 let poté – přijďte znovu ukázat, že když se Oldřichov
baví, je živlem silnějším než „velká voda“!

DĚTSKÝ DEN
31. 5. 2015 neděle 14:00–16:00 – dětské hřiště
u obecního úřadu
Přijďte si všichni „zablbnout“ s našimi nejmenšími!
Soutěže pro malé i velké, dětské atrakce,
hasičská technika

NECKYÁDA
Začátek září, termín bude upřesněn,
plavidla chystejte už teď!

TVOŘIVÉ DOPOLEDNE – MALOVÁNÍ NA SKLO
5. 6. 2015 pátek 9:30–11:30 – Ekocentrum
Akce pro děti a jejich rodiče

TVOŘIVÉ DOPOLEDNE – DRÁČKOVÁNÍ
Akce pro děti a jejich rodiče
11. 9. 2015 pátek 9:30–11:30 – Ekocentrum

EKODEN – KRAJSKÝ DEN VČELY
– VČELA POD LUPOU
6. 6. 2015 sobota 9:30–15:00 – Ekocentrum

EXKURZE – CURIA VÍTKOV
16. 9. 2015 středa 14:30–17:30 – Ekocentrum – Horní
Vítkov

OLDŘICHOV – HABARTICE
6. 6. 2015 sobota 17:00 – fotbalové hřiště
Přijďte podpořit náš tým v posledním utkání
před prázdninami!

EKODEN – STŘÍHÁNÍ OVCÍ
– OD OVEČKY KE KLUBKU VLNY
19. 9. 2015 sobota 9:30–15:00 – Ekocentrum

EXKURZE – JIZERSKOHORSKÁ RAŠELINIŠTĚ
9. 6. 2015 úterý 13:30–17:30 – Ekocentrum

Pořádáte zajímavou akci v Oldřichově a blízkém okolí?
Chybí v kalendáři a má tam být?

HASIČSKÁ OKRSKOVÁ SOUTĚŽ
13. 6. 2015 sobota 9:00 – Hrádek nad Nisou
Přijeďte do Hrádku nad Nisou podpořit vaše hasiče!

Chcete ji zapsat do příštího vydání? Pošlete informace
na mail: listy@oldrichov.cz.

Obec Oldřichov v Hájích zve všechny na

DIVADELNÍ KROUŽEK JEŘINKA
– ONDRÁŠKOVA ABECEDA
28. 6. 2015 neděle 15:00 – Malé divadlo v Liberci
Děti z naší základní školy vystoupí
v opravdovém divadle

Program

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – DEVĚT SVĚTŮ
29. 6.–3. 7. 2015 – Ekocentrum
Akce pro děti z přírodovědného kroužku

DEN DĚTÍ

od 10.00 hodin
• BLEŠÍ TrH - bazárek

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
4. 7. 2015 sobota 10:00 – fotbalové hřiště

od 14.00 hodin
• stříkání hasičskou hadicí na terč
• lukostřelba
• hravé tvoření
• střelba na bránu
• šermířské hrátky - FaNTaSY ŠErm
• soutěž v pití limonády, pojídání koláčů a mnoho jiného....

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – RYTÍŘI KULATÉHO STOLU
13. 7.–17. 7. 2015 – Ekocentrum
Akce pro děti 9–13 let – VOLNÁ MÍSTA
DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA KLUBÍKU
Začátek srpna, termín bude upřesněn
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – POJĎME NA TO OD LESA
10. 8.–14. 8. 2015 – Ekocentrum
Akce pro děti 5–8 let – obsazeno

Občerstvení pro děti - limonáda, buřtíky, zmrzlina
Nafukovací atrakce a další nesoutěžní disciplíny

FOTBALOVÝ TURNAJ (TJ SOKOL OLDŘICHOV)
Zhruba polovina srpna, bude upřesněno

NEDĚLE 31. 5. 2015 od 14.00 do 16.00

Dětské hřiště u obecního úřadu v Oldřichově v Hájích

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – TENKRÁT NA ZÁPADĚ
17. 8.–21. 8. 2015 – Ekocentrum
Akce pro děti 9–15 let – VOLNÁ MÍSTA

T
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