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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

           „RaDIkální řez“  - str. 2

evidenční číslo: Mk ČR e 10198 

Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za komUnální 
odpad a poplatek za psa, aby tak učinili co nejdříve.

InfORMujeMe

BESEDĚNÍ

Co vy na to, sousedé?

15.  a  16.  l istopadu 2013

v  p á t e k  1 7 h  -  2 1 h
v  s o b o t u  1 4 h  -  1 8 h

DEBATA O TOM, CO MŮŽEME UDĚLAT PRO
 JEŠTĚ LEPŠÍ ŽIVOT V OLDŘICHOVĚ

obecní sál v  Besedě v Oldřichově v Hájích

Sejdeme se v Besedě?!

za podpory:

PROGRAM:

seznámíme se, 
každý může říct své,
vyberou se nejzajímavější témata 
na sobotní diskuzi 

v pátek 15.11.2013 
17 h - 21 h

budeme diskutovat ve skupinách 
o vybraných tématech.
na závěr shrneme všechny nápady a náměty 

v sobotu 16.11.2013
14 h - 19 h

V průběhu celé akce:

studené i teplé nápoje z nového samovaru

Výstava výtvarných děl oldřichovských dětí 
z akce "I barvy hovoří"

fotovýstava : "Oldřichov z obou stran"

DOPROVODNÉ AKCE:

Oblíbený recept - Podělte se s námi a nechte své sousedy ochutnat. 
Přinesme své kuchařské výtvory na oldřichovské BESEDĚNÍ spolu s receptem
(připravuje Zuzka Uhrinová)

PŘED BESEDĚNÍM

I barvy hovoří (povede Jana Pospíšilová) 

Oldřichovský kvíz 

Pomozte nám, prosím,\ s přípravou akcí, které proběhnou 
při Besedění a podělte se s námi o zajímavé 
fotografie, recepty, zážitky:

Oldřichovské domy vyprávějí - událo se ve vašem domě něco 

pikantního? Byl tam na návštěvě ... (připravuje Radim Šarapatka) 

9.11.2013 sobota od 14:00 velký sál v Besedě 

Zážitkové malování formou akčního umění s prvky artefiletiky.
Určeno pro děti od 5 let a výš. Mladší děti s doprovodem.
Doporučuji starší oblečení. Předpokládaný konec v 17. hodin. 

Drakiáda (připravuje Jiřina Vávrová)

27.10.2013 sobota od 14:00 "U Lípy" Na Pilách 

Soutěž o nejhezčího, doma vyrobeného draka, ale pokud nezvládnete draka vyrobit,
tak samozřejmě přijďte i s kupovaným. 
V případě nepříznivého počasí (déšť, trakaře, bezvětří....) se drakiáda nekoná.

Fotovýstava:
Oldřichov z obou stran (fotografie shromažďuje Lenka Kosková)

Oldřichovští kutilové - pochlubte se svými praktickými
i bizardními udělátky (fotografie výtvorů a tipy sbírá Radim Šarapatka)

Oblíbený recept - ochutnávka domácího pečení,
aneb pochlubme se svými specialitami
guláš od Hanky Myslivcové a Milana Zapadla
oldřichovské kroniky k nahlédnutí

fotovýstava: "Oldřichovští kutilové"

hádanky ze starých fotek
"Poznáte lidi na starých fotografiích?"

Oldřichovský kvíz a vyhodnocení jeho výsledků

výstava historek "Oldřichovské domy vyprávějí"

"Víte o Oldřichově opravdu všechno?! Tak třeba, kde ..."
(připravují Jiřina Vávrová, Blažena Hušková)

od 20.10.2013 k dostání v obchodě i v hospodě 
- vyhodnocení na Besedění 

Poznáte lidi na starých fotografiích? - hádanky pro pamětníky 

(připravují Jaromír Tichý, Jiřina Vávrová, Hanka Myslivcová) 

fotovýstava: "Podzim v bučinách"

Fotovýstava:
Podzim v bučinách (fotografie shromažďuje Hanka Myslivcová)

historická tabla TJ Sokol Oldřichov

hlídání dětí zajištěno ve Větrníku



OlDřIcHOvští kutIlOvé

Máte doma nějaký drobný vlastní výtvor, který usnadňuje život, nebo je prostě tak pěkný, že by bylo škoda se s ním 
nepochlubit. Zatím máme fotky jednoduchého vytápění druhé místnosti, padacích dveří na půdu ad. Nakonec všechny 
věci vyfotíme a vytiskneme na barevné A3, kde bude více fotografií, datum vzniku, jméno autora a autorův krátký 
komentář. Vše vystavíme ve velkém sále v Besedě po dobu Besedění. Následně se vybrané výtvory objeví i ve sborníku, 
který vyjde po Besedění a bude v něm vše, o čem se na Besedění mluvilo.
Tipy, či rovnou fotografie a komentáře sbírá Radim Šarapatka (rackim@seznam.cz).

OlDřIcHOvské DOMy vypRávějí

Nemusí to být rovnou návštěva císaře Franze Josefa, co je zajímavou historkou. Tam se v kuchyni krmily býci, v tomto 
domě byl prý nevěstinec, poštu dvakrát přepadli, krám se postavil v akci Z. Neváhejte a pošlete nám historky, které se 
vztahují k různým domům v Oldřichově. Krátké povídání umístíme do bubliny vedoucí od malé fotky domu, o který se 
jedná. Historek může být k jednomu domu více.
Tipy, či rovnou fotografie a komentáře sbírá Radim Šarapatka (rackim@seznam.cz).

R.Šarapatka

R.Šarapatka
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Proč právě „Radikální řez“ když v tomto svém příspěvku chci hovořit o demolici mostu v centru naší obce? 
Málem bych si toho nedávno ani nevšimla. Byla to taková celkem nenápadná akce – skoro to vypadalo jako drobné 
úpravy či opravy na našem starém mostě uprostřed Oldřichova, kolem kterého všichni jezdíme do práce a domů. Jako 
by nic, ale hleďme, starý most je pryč! 
O demolici mostu, na který byl nepochybně vydán legální demoliční výměr, se na obci rozhodlo sice transparentně, 
ale ještě v době, kdy zájem veřejnosti o schůze zastupitelstva byl téměř nulový. Jak říká pan Jiří Hušek: „Sám jsem to 
zažil jako zastupitel v minulém volebním období, kdy veřejnost na zastupitelstvu hájil zpravidla jen více než osmdesátiletý 
pan Zuska… O malinko lepší to bylo tehdy, když byl na pořadu územní plán – to pak přišlo 5-7 lidí, kteří měli nějaký 
osobní zájem. Aktivita veřejnosti začala, jak dobře víme, až s panelárnou. Samozřejmě zastupitelstvo mohlo zvolit jiné 
cesty k informování veřejnosti a získání zpětné vazby (např. Oldřichovské listy), ale to, že to neudělalo, vlastně obráží ten 
zaběhaný stav někdejšího veřejného nezájmu. Proto bych tady možná malinko říznul i do vlastního a část viny ponechal 
na občanech. Most je dobrý příklad toho, že nezájem je zhoubný – poučení z toho může být „pojďme se o obci více bavit“ 
(viz Besedění), jinak tenhle most nemusí být poslední…“
Tenhle „náš starý most“ tu přežil hned několik přírodních pohrom a záplav Kdybychom zalistovali v knihách, našli 
bychom různé prameny o tom, kdy vlastně vznikl, kdo ho postavil a jak cenný pro nás Oldřichováky tento most vlastně 
je. Že se vlastně jedná o celkem ceněnou a pro nás v obci ojedinělou historickou památku. A tu by se možná našla i cesta 
jak tuto cennost v obci zachovat a hlavně zviditelnit. 
Proč vlastně došlo k demolici, tedy k tomuto tzv. „Radikálnímu řezu“? 
Zjistili jsme, že tento krok vznikl na popud a velikým i finančním přičiněním pana Trosta, jehož pohnutky jsou naprosto 
pochopitelné. Po katastrofické záplavě v srpnu 2010 byl dvůr jeho fabriky zatopen do nevídané míry. Průtok pod starým 
mostem byl zřejmě ucpán náplavou klád, stromů a povodňových náplav natolik, že voda vnikla do nádvoří fabriky. Je 
pochopitelné, že od té doby se nejen on, ale my všichni, kdo zde bydlíme podél Jeřice, obáváme každého trvalejšího 
a intenzivnějšího deště v předtuše něčeho tak děsivého, co nás potkalo onoho srpna 2010. Je jen s podivem, že se 
opět přistoupí k řešení důsledku, čímž je v tomto případě odstranění mostu, než aby se řešila příčina. Od srpna 2010 
se jen velmi málo investovalo do zásahu do řeky. Obec se jistě snažila iniciovat správce povodí a lesů (viz nedávno 
zaslaný otevřený dopis), myslím ale, že měla být hlasitější  a intenzivnější. Je nutné iniciovat další diskusi nad způsoby 
protipovodňové ochrany. Je zcela zřejmé, že pouhé čištění koryta a zpevňování břehů nemůže být jediným a koneckonců 
ani hlavním způsobem prevence. Pokud to náhodou zafunguje, způsobí to rychlejší průchod povodňové vlny Oldřichovem 
a zvýrazní problém v Mníšku, Nové Vsi, Chrastavě… Je nutné to kombinovat s opatřeními v povodí - retencí  nebo 
řízeným rozlivem (viz například projekt polderu s tůněmi v nivě Jeřice nad viaduktem – ale ani o tomhle projektu se 
vlastně veřejně moc neví a nedebatuje). Existuje studie odtokových poměrů Jeřice včetně návrhů na dílčí protipovodňová 
opatření (kromě těžení náplavů v některých místech a také pomístního opevnění břehů třeba i individuální ochrana 
ohrožených objektů hrázkováním apod.). Studii objednala Správa CHKO společně s obcí, ale ani o tom veřejnost moc 
neví, jakkoli ji autor veřejně představil… A i zde se jasně projevuje nutnost zvýšeného veřejného zájmu o dění v obci. 
Jsem přesvědčena, že i takto razantní zásah, jakým bylo odstranění starého mostu, tedy zdaleka věc neřeší a stejně jak 
se ucpal starý most, může se ucpat i ten nový a znamená to snad, že se budou bourat všechny mosty?? Pojďme iniciovat 
snahy o protipovodňová opatření u nás, neboť zvýši-li se veřejný zájem o tyto projekty, nebudou padat mosty.
Je mi líto starého historického mostu. Mohla to být krásná památka na časy minulé, mohl se lépe zviditelnit, zpřístupnit, 
mohl to být obecní výstavní prostor, mohl být provizorním přístupem do obce pro případné opravy nového most, které 
jistě nastanou, mohl….. 
Možná by stálo za to o tomto mostu zjistit více a zamyslet se nad možností jak uchovat jeho historickou stopu.

        Hanka Myslivcová

„RaDIkální řez“
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stavební Dění v ObcI v pRůběHu září a října 2013

Jistě Vám neuniklo několik novinek, 
které se udály v naší obci v průběhu 
září a října. Na prvním místě zmíním 
likvidaci starého mostu přes Jeřici  
v centru obce, (tomuto tématu se v lis-
tech věnuje Hanka Myslivcová), dále 
je tu obnovené a doplněné dopravní 
značení v centru obce, nová infor-
mační tabule u viaduktu směrem na 
Pily a v neposlední řadě oprava mostu  
u Ekocentra v Oldřichově v Hájích, 
která si vyžádala uzavření opravova-
ného úseku silnice na pět dní a ob-
jížďku tohoto úseku po cyklostezce. 

Jiřina Vávrová, kronikářka obce
                  

sOustřeDění kROužku anIMace na HubeRtce 

V srpnu 2013 proběhlo týdenní soustředění animačního krouž-
ku na chatě Hubertka v Jizerských horách. S sebou jsme vez-
li loutky, které jsme připravovali několik měsíců. Loutky mají 
konstrukci z králičího pletiva a jsou polepené několika vrstvami 
novin, jsou namalované a ozdobené přírodninami. V lese jsme 
postavili vesničku, kde se naše loutky zabydlely. Naši vesničku 
ohrožovala postava tajemného Bahňáka a jak to s ním a s celou 
vesničkou dopadlo, se dozvíte na oldřichovských vánočních tr-
zích, kde Vám náš první loutkový film promítneme.

Jiřina Vávrová, vedoucí kroužku animace
                  

Od září 2013 se v Oldřichově cvičí jóga. Scházíme se každý čtvrtek  
v 19 hodin v sále Besedy. Cvičení je nenáročné, určené pro začátečníky  
a mírně pokročilé. Uvolňujeme své ztuhlé svaly, protahujeme je, zleh-
ka posilujeme a připravujeme se na cvičení velkých jógových ásan.

Sál je velký, a tak se může přidat každý, kdo má chuť. Potřebujete 
pohodlné oblečení s dlouhými nohavicemi i rukávy a podložku na cvi-
čení. 

Lenka Kosková Třísková 

jóga kažDý ČtvRtek



4

Milí sousedé, 
v rámci blížící se akce „BESEDĚNÍ“ ve dnech 15-16.11. Vás chci pozvat na ochutnávku místních oldřichovských oblí-
bených receptů.

Je možné se připojit!
Máte svůj oblíbený kuchařský recept? 
Podělte se s námi a nechte své sousedy ochutnat. 
Můžete připravit jakoukoli oblíbenou dobrotu. Například koláč slaný, sladký, vynikající pomazánku, salát nebo dezert. 
Recepty teplé kuchyně, například králík na divoko nebo pečenou kachnu na medu a podobně, bychom také rádi ochut-
nali. Bohužel nelze jídla ohřívat a studená by nám asi moc nechutnala. Záleží však čistě na Vás, na co si troufnete. 
Během našeho setkání Vaše dobroty vyfotografujeme. Důležité je, donést spolu s Vaším výtvorem i recept. 

Místní lidé jsou výborní kuchaři a proto si myslím, že bude stát za to, vydat místní oldřichovskou kuchařku oblíbených 
receptů, na které se budete podílet i Vy! 

a proto!!!!! přineste své kuchařské výtvory na oldřichovské BeseDĚní spolu s receptem! 

Na setkání s Vámi a na ochutnávky 
vynikajících receptů se těší Zuzana 
Uhrinová 

Případné dotazy 
na e-mail mikiova@seznam.cz 

Oblíbený Recept!

Zuzana Uhrinová 

Milí sousedé, 

v listopadu budeme na Besedění  
společně debatovat o tom, co může-
me udělat pro ještě lepší život v Old-
řichově. 

Aby se nám lépe besedovalo, chceme 
Besedění doplnit výstavou fotografií 
od Oldřichováků. Výstava by měla 
ukázat krásnou i odvrácenou stranu 
života v Oldřichově. 

Schválně – zkuste na pár fotografií 
zachytit, co máte v Oldřichově nej-
raději. A pokud vás tu něco trápí, 
zkuste vyfotit i to. Stačí jedna nebo 
dvě fotografie. Čím víc autorů se 
mezi vámi najde, tím bude výstava 
zajímavější. 

Snímky pošlete na můj email 
– lenka@koskova.cz 
– nebo e-mailem domluvíme, 
jak si je předáme. 

Abych stihla připravit výstavu, po-
třebuji fotografie do 10. 11. 2013. 
Děkuji všem za pomoc! 

Lenka Kosková Třísková
                  

výstava fOtOgRafIí 
„OlDřIcHOv z ObOu 

stRan“



v ROce 2013 /září - říjen/ jubIlea slaví

 
Antes Dieter, Dlouhá Pavla, Hynečková 
Jarmila, Jarešová Ivana, Němcová Jaroslava, 
Nýdrle Vítězslav, Práč Jan, Prajzler Pavel, 
Pucknusová Soňa, Sedlák Aleš, Stričíková 
Marta, Šeps Milan, Táborská Miroslava, 
Tománková Jarmila    

Gratulujeme
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pOzvánky na akce
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15. ,16.11. (pá 17: - 21:00, so 14:00 - 18:00) Besedění

19.10. (sobota 9:30-15:00) Den stromů

7.-8.12. (sobota i neděle 9:30-15:00) Vánoce na statku

23.11. (sobota večer) Hasičská zábava

15.3. (sobota) Hasičský ples - SDH Mníšek
22.3. (sobota) Sportbál

30.11. (sobota) Hubertský bál

22.2. (sobota) Hasičský ples - SDH Oldřichov v Hájích
25.1. (sobota) Sokolský ples

14.12. (sobota 18:00) Divadlo z Dobříše- Moliére: Lakomec, 
                                            večer koncert: Optimik 2 (rock-pop/Nový Bor)

8.3. (sobota po 8:00) Masopust - průvod obcí
                             večer zábava (kapela Donaha)
9.3. (neděle 14:00) Dětský rej

29.3. (sobota) Maturitní ples SŠ hospodářské a lesnické Hejnice 

18.1. (sobota) Koncert: Za tunelem 2Rain, Cumulonimbus,Silent Session

16.11. (sobota) Koncert:
                     Mermomoc, Kazuke, Need of activity

19.10. (sobota večer) Koncert:
                     Instorm, Source of sadness

9.11. (sobota od 14:00) I barvy hovoří
                                      - malování pro děti                    

15.12.  (neděle 17:00) zpívání u rozsvíceného stromu 
                                  + živý betlém

27.10. (neděle od 14:00) drakiáda

Koncert: Kate M (pop / Liberec)

Termíny budou upřesněny u těchto akcí:

BESEDA - hostinec

BESEDA - velký sál

Sokolovna

Ekocentrum

BESEDA - hostinec

BESEDA - hostinec

BESEDA - hostinec

BESEDA - velký sál

BESEDA - velký sál

BESEDA - velký sál

BESEDA - velký sál

BESEDA - velký sál

BESEDA - velký sál

BESEDA - hostinec
BESEDA - salónek

BESEDA - salónek

Ekocentrum

Na Pilách

před Obú

2013
2014

sjezdovka

BESEDA - velký sál

Sokolovna +

23.11. (sobota 14:00 - 16:00)
                   Oldřichovské vánoční trhy

BESEDA - velký sál

27., nebo 28.12. (pátek, či sobota)Koncert:
                                            Každý pes jiná ves

BESEDA - hostinec

26.10. (sobota po 8:00) Podzimní špacír XIV. ročníksraz v Sokolovně

BESEDA - velký sál

BESEDA - velký sál

BESEDA - velký sál

BESEDA - velký sál

19.10. (sobota 15:30) Fotbal:
            TJ Sokol Oldřichov v Hájích vs. Raspenava B

fotbalové hřiště

PODZIM 2013 - ZIMA 2014

Oldřichov v Hájích
kalendář akcí

Maškarní rej

Jeden svět - promítej i ty - dokumenty v Besedě

Volání dálek - povídání z cest (Afghánistán, ...)
Florbalový turnaj


