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Slovoúvodem,
  
DostáváseVámdorukouprvníletošníčísloobnovenýchOldřichovskýchlistů.Našísnahoujenavázat
na práci naší bývalé starostky Ing. Jitky Svatoňové, která Listy založila a myslíme, že velmi úspěšně
provozovala. Oldřichovské listy se budou i nadále snažit seznámit obyvatele saktuálními informacemi
ochoduobce.Protoženikdozesoučasnýchvydavatelůstoutočinnostínemázkušenosti,prosímeobyvatele
obce, kteří by se chtěli vydávání občasníku zúčastnit, ať se snáměty, případně články obrátí na
zpracovateleOldřichovskýchlistůEduBílkovskéhonaobecnímúřadě.  
 Věříme, že se nám sVaší podporou podaří tento občasník vydávat pravidelně. Zatím počítáme
svydánímpříštíhočíslanejpozdějinakoncibřezna2003.  
  
  

ZazastupitelstvozpracovalJ.Maděra  



Slovostarosty
   

   
Váženíspoluobčané,  
  
jižodprvníhovydáníOldřichovskýchlistůbývázvykem,že
zdemásvémísto„slovostarostyobce“. .Jelikožbychom
chtěli navázat na započatou práci a nadále Vás touto
formouvíceinformovalioděnívnašíobci,dovoltemiabych
ijáVástoutocestouoslovil.  
Složení členů obecního zastupitelstva jste si zvolili
vkomunálníchvolbáchadáse říci, že je vyrovnanécose
mandátů týče zástupci všech volebních stran.Díky tomu
vzniká i nejednotnost vnázorech. Na jednu stranu je to
dobře.Nenítomutakalevpřípadě,kdyžmámestanovený
programrozvojeobceapřiplněnítohotoprogramubychom
mělijižspolupracovat.  
ZtohotodůvodubychnaVás,spoluobčany,chtělapelovat
abyste přistupovali kanketě, kterou chystáme (podrobněji
na jiném místě těchto listů) velice zodpovědně
a co možná snejvětší účastí. Každá realizace projektů
přináší velmidůkladnéa finančněnáročnépřípravy.Jsou
to studie o realizaci projektu, samotná projektová

dokumentaceapod.Tytonemaléprostředkybynebylohospodárnévynakládatjenprotoabyskončilyněkde
založenyvarchivuobce.Vím,žepadnezajisténejednanámitkatypu„takovýchanketužproběhloněkolika
pořádsenicneděje“,přestoVásvyzývámkmaximálníúčasti.Procentoúčastivkomunálníchvolbáchmě
usvědčuje,žeVámnenívývojobcelhostejný.Mámepředseboučtyřletéobdobípráce,kterébymělopřinést
výsledkyaprávěprotojsmeserozhodliVásvyzvatabystenámsměrrozvojestanoviliVy,odkterýchjsme
dostalidůvěrujerealizovat.  



VÝSLEDKYVOLEBDOOBECNÍHOZASTUPITELSTVAKONANÉ1.a2.11.2002



Do obecního zastupitelstva  bylo vobci Oldřichov vHájích zvoleno na čtyřleté
období sedmnašich spoluobčanů.Nikdo ze zastupitelůnení členemžádnépolitické
stranyanihnutí.



Naustavujícíschůzinovéhozastupitelstvabyl
poměremhlasů4ku3zvolennovým
starostouJaromírTichý
a
místostarostoubyljednomyslnězvolen
VítězslavNýdrle.


Zbývajícíčlenovézastupitelstva:

ZdeněkDevera–předsedafinančníkomise
RůženaHoffmannová–předsedkyněsoc.kom.
JanMaděra–předsedastavebníkomise
VáclavKošek–členfinančníkomise
PetrHorák–kontrolníkomise





PŘEDPOKLÁDANÉSTAVEBNÍAKCEOBCENAROK2003

Natomtomístěbychváschtělseznámitsestavebnímipracemiprorok2003vobciOldřichov,takjakje
snimipočítánovrozpočtu.


1) Opravastřechyafasádyhasičskézbrojnice.
2) Vybudovánínovétrasycyklostezky„Uhnoje„doFilipovaadáledoFrýdlantu.
3) Opravakapličkyakřížkůpodélcest.
4) OpravahavarijníhostavuzábradlímostupřesMalouJeřici(naBetlémě)apřesJeřici.
5) Příspěveknaopravuč.p.5.


Vtomtoroceproběhneobecníanketazdasepustitdoplynofikaceobce,vodovodu,
kanalizace,nebozdauspořenéprostředkypoužítnajinéveřejnostiprospěšnépráce.

            (JanMaděra)

KAMVNOVÉMROCENAÚŘADY?


Jak jste jistě již zaznamenali ke konci roku 2002 zanikly Okresní úřady a jejich
agendupřevzalipověřenéobce.


Několikpříkladů,kdevyřizovatsvézáležitosti:


• Stavebnípovolení MěstskýúřadChrastava


• Občanskýprůkaz MagistrátměstaLiberce/budovavedlekavárnyPošta/


• Řidičskýprůkaz MagistrátměstaLiberce/budovavedlekavárnyPošta/


• Pas,Technickýprůkaz MagistrátměstaLiberce/budovavedlekavárnyPošta/


• Dávkystátnísoc.podporyinadálevbudověpodnádražímČD
/přídavkynaděti.atd./

OpřípadnýchzměnáchVásbudemeinformovat!!!
(Bekešová)
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/ObecníúřadOldřichovvHájích2003–porekonstrukci/



PředstavujemeseSuchopýro.p.s.


Obecně prospěšná společnost Suchopýr  lesní
školky naplňuje svoje poslání od roku 1997.
Původnímcílembylovýhradněnapomáhatpřiobnově
lesavJizerskýchhoráchpěstovánímdřevinvlesních
školkách,kterémámezvětšíčástipronajatyodLesů
České republiky. Od počátku jsme do našich aktivit
zapojovaliveřejnost,zejménapakmládežvevěku12–
26let.
Vnásledujících letech jsme se snažili naši
nabídku postupně rozšiřovat o víkendové akce
spobytem na některé zhorských chalup, letní
ekologické tábory, terénní exkurze pro základní a
středníškoly.
 



   
Společnostjenevládníneziskovouorganizacízabývajícísepředevšímobnovoulesníchspolečenstevna
územíChráněnékrajinnéoblastiJizerskéhory.Jednásezejménaopěstovánípůvodníchdřevinvlesních
školkách súčastí mladých lidí nejen zregionu, ale i celé České republiky a zahraničí.  Jde především o
studenty střednícha vysokých škol se zájmem o obnovu přírodního prostředí.Každým rokem připravíme
kvýsadbám do Jizerských hor kolem 30 tisíc sazenic (jedle, jilmy, olše, buky...) pěstovaných ekologicky
šetrnýmzpůsobem.


Napodzim2001vzniklopřinašíorganizaciStřediskoekologickévýchovynabízejícívýukovéprogramy
stematikouochranyživotníhoprostředíprožákyzákladníchastředníchškolLibereckéhokraje.Středisko
sídlí zatím vprovizorních prostorách vLiberci na Lazebnickém vrchu a Bažantí ulici. Vsoučasné době
nabízívícenež20ekologickýchvýukovýchprogramůproděti,kteréjsouvedenynašimilektory.Nabídkaje
každépololetírozšiřována,aktualizovánaarozesílánanavšechnyzákladníškolyagymnáziavnašemkraji.


Odroku2000opravujemespolečněsobcíOldřichovvHájích300letstarouzemědělskouusedlostve
které připravujeme Středisko ekologické výchovy pro mládež. Ve středisku budou probíhat pobytové
ekologickovýchovnéprogramypromládežvevěku12–18 let.Budese jednatoprogramysekologickým,
přírodovědnýmaochranářskýmobsahemprobíhajícívětšinouvterénu,abybylumocněnpřímýkontakts
přírodou.Programynavážounavýchovnéplányaučebníosnovy.


Činnostispolečnostijsoufinancoványzprostředkůfondů
Evropské unie, nadací a rozpočtu České republiky
vrámciveřejnýchvýběrovýchřízení.Organizacepaktaké
spolupracuje spodnikatelským sektorem, který přispívá
na realizaci projektů finančně i materiálně. Jedná se
napříkladofinancováníprovozulesníchškolekaobnovu
objektu č.p. 5 vOldřichově vHájích. Posledním velmi
důležitýmzdrojemjeÚřadprácevLibercipřispívajícína
mzdyzaměstnanců,kterýchmámevsoučasnédobě14.
Organizace spolupracuje se státní správou a
samosprávou(SprávaChráněnékrajinnéoblastiJizerské
hory,LesyČeské republikys.p., obecníúřady), ale také
smnoha dalšími nevládními organizacemi, nejenom
vČechách,aletakévNěmeckuaPolsku.


       (Hromádka)

Jakéjenašeposláníacíle?


 obnovapřirozenýchlesůapůvodníchdřevin(mapování,rozmnožování,výsadby
aochranadřevin)
 vzdělávacíakcevoblastiekologickévýchovy(výukovéaškolícíekologicképrogramypro

žákyaučitele,přednášky,tábory)
 vytvářeníapodporamodelovýchprojektůpropagujícíchstrategiitrvale
udržitelnéhoživota


RadekHromádka,ředitelSuchopýro.p.s.


Kontakt:Suchopýro.p.s.,Lazebnickývrch130/5,46001Liberec2;
tel.:4861316234;email:radek.hromadka@suchopyr.cz


Příště:StřediskoekologickévýchovySuchopýračp.5OldřichovvHájích
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/Většinupracínalesníchškolkáchzastanouběhempracovníhotýdnenaši
stálípracovnícizaměstnáváníprostřednictvímÚřaduprácevLiberci./

/Vrámcipracovněvzdělávacíchvíkendů,kdy
námpomáhajímladílidésjednoduššími
praceminalesníchškolkách,proně
připravujemezábavnéhry./




Kultura





PLESOVÁSEZÓNAVOLDŘICHOVĚ
Srdečnězvemevšechnyobčanyknávštěvěplesůakulturníchakcívroce2003


Termíny:


• Vsobotudne1.2.2003 TRADIČNÍSOKOLSKÝPLESsálrestauraceBeseda
• Vsobotudne22.2.2003HASIČSKÝPLESsálRestauraceBeseda
• Vsobotudne8.3.2003 MASOPUSTsálRestauraceBeseda
• Vnedělidne9.3.2003DĚTSKÝMAŠKARNÍPLESsálRestauraceBeseda

od14.00.hodin


• Vsobotudne29.3.200PLESČESKÉHOČERVENÉHOKŘÍŽE


 sálRestauraceBeseda

  










Informace
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ObecníúřadOldřichovvHájíchTel.482725093 starosta:JaromírTichý
 

 Adesa:OldřichovvHájích151,46331Chrastava
 Fax:482725095Email:oldrichov@volny.cz
 

 Úředníhodiny/Po7.0016.00,St8.0017.00,Pá7.0015.00/


PoštaOldřichovvHájích Tel.482722504 ved.pošty:ŠtučkováZ.
ZŠMníšek Tel.485146668 ředitelka:RosenbergerováV.
MŠMníšek Tel.485146668 vedoucí:JanouškováD.
Lékař/dospělí/ Tel.485146549 Lékař:MUDr.KuběnkaJ.
Lékař/dětský/ Tel.485146540 Lékař:
Zubní Tel.485146540 Lékařka:MUDr.BělkováM.
Pohotovost Tel.485105050
Matrika,stavebníúřad Tel.485143216 Chrastava
Útulekpropsy Tel.482341218 KrásnýLes
 
150HASIČI 155ZÁCHRANNÁSLUŽBA 158POLICIE


