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ObčASnÍk

           PŘEDVÁnOčnÍ čAS - str. 9-11

Evidenční číslo: mk čr E 10198 

Vážení spoluobčané,

dostává se vám do rukou poslední letošní vydání Oldřichovských listů. A právě proto, že je letos 
poslední, dovolím si jakési ohlédnutí.
Asi nejvýznamnější investicí letošního roku je dostavba základního vodovodního řadu, tj. trasy „B“  
a „C“. Po šestiletém čekání na dotaci mi všichni, kteří jsou po letošním suchém létu stále bez pitné 
vody, dají za pravdu, že je to přímo v hodině dvanácté. Stavba, co se týče výše investic, je rozdělena 
na dvě poloviny do letošního a příštího roku. I když přináší různé obtíže, z hlediska stavebního je  
v této chvíli více než za polovinou. Věříme, že přijde brzké jaro, aby ji bylo možné dokončit dříve, než 
je stanoveno smlouvou o dílo. A myslím si, že mluvím za všechny zastupitele, když řeknu, že uděláme 
vše proto, aby další navazující etapy byly připraveny k realizaci v co nejkratší době.
Další neméně významnou investicí, která byla podpořena z fondů zaměřených na životní prostředí, je 
nové vybavení našich „technických služeb“, spočívající v nákupu zametacího stroje ke zlepšení ovzduší 
v naší obci a malého nákladního automobilu s kontejnerovou nástavbou ke zkvalitnění nakládání  
s odpadem. Tento vůz je ještě doplněn o speciální přívěsný vozík s drtičem větví, který nám umožní 
zpracovat k dalšímu využití náletové dřeviny. Pokud tedy budete provádět na svých pozemcích nějaké 
prořezy, můžete se s likvidací klestu obrátit na úřad obce.
Poslední významnější akcí, o které bych se chtěl zmínit, je oprava napouštěcího místa požární nádrže 
u obecního úřadu, které bylo definitivně doničeno při povodni v roce 2013. Bohužel, jak je v našich 
zeměpisných šířkách již zcela běžné, „papírové“ vyřízení stavby bylo několikanásobně delší než stavba 
sama. Napouštěcí místo je dokončeno a společně si můžeme přát, aby nám sloužilo alespoň ještě 
jednou tolik let (nádrž byla postavena na začátku sedmdesátých let).

Na závěr mého úvodního slova mi dovolte připomenout, že příští týden zahájíme vánoční výzdobu  
a s první adventní nedělí se s našimi nejmenšími začneme těšit na Vánoční svátky. Touto cestou vás 
všechny srdečně zvu na předvánoční akce v naší obci, které zcela jistě přispějí k dobré náladě, a přeji 
vám všem, abyste si předvánoční atmosféru prožili v klidu a pohodě, bez stresu z nákupu vánočních 
dárků pro své blízké, a svátky samé si užili v kruhu svých rodin a nejbližších.
Do nadcházejícího roku 2016 přeji všem hlavně pevné zdraví, spokojenost, jen samou radost a mnoho 
životních i pracovních úspěchů.

                                                                                                         Starosta obce Jaromír Tichý

Oldřichova v hájích
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ZPrÁVy Z ObcE – JAk POkrAčUJE STAVbA VODOVODU

Na obou větvích, na Filipku i na Máslák, jsou z 90 % položeny hlavní vodovodní trubky. 
Schází dodělat protlak pod železnicí u zastávky, dále na Filipce poslední část od čp. 318 
(Marešovi) až k panelové cestě. Chybí také protlaky pod hlavní silnicí i silnicí na Pilách  
k jednotlivým domům. V zimní sezóně se práce na vodovodu zastaví a bude se pokračovat 
na jaře 2016. Zatím se nebudou pokládat finální povrchy na krajské komunikace, protože 
na jaře se na některých místech bude znovu kopat kvůli protlakům. V této souvislosti 
zůstanou bez finálního povrchu i výkopy na spodní cestě a na cestě na Máslák. Asfaltovat 
se bude najednou až na jaře. Vybudováno a zkolaudováno by všechno mělo být do června 
2016.

Zároveň bylo vydáno stavební povolení na přípojky k filipské větvi; povolení pro přípojky 
k pilské větvi vodovodu by mělo být vydáno do konce roku. To znamená, že majitelé 
pozemků bezprostředně sousedících s hlavní větví na Filipku, kteří projevili zájem  
a byli zahrnuti do souhrnné žádosti o stavební povolení, se již mohou za pomoci odborné 
firmy připojit na vodovod. Účastníci souhrnné žádosti na Pilách tak budou moci učinit 
v dohledné době.

Voda poteče až po celkovém zkolaudování stavby, čili nejdříve v červnu 2016.

Obecní úřad již připravuje vypracování projektové dokumentace a podání žádosti  
o stavební povolení pro lokality, jejichž obyvatelé také projevili o vodu zájem.  
Jedná se o: chaty u spodní cesty, kopec za poštou, Betlém a území od konce vodovodu 
na Másláku až k čp. 93 nad železniční zastávkou. Pokud máte také zájem o napojení 
na obecní vodovod, pošlete nejlépe písemnou žádost na obecní úřad (nebo e-mail na 
starosta@oldrichov.cz).

Velkou novinkou, která by měla zpřístupnit obecní vodovod všem zájemcům, je záměr 
zastupitelstva obce financovat protlaky pod krajskou komunikací i pro jednotlivé domy. 
Cílem je, aby měli zájemci o přípojku stejné podmínky: zaplatí pouze tu část vodovodu, 
která vede pod jejich pozemkem. Tato skutečnost v minulosti znevýhodňovala zájemce 
„na druhé straně silnice“.

Radim Šarapatka

DALšÍ hISTOrIcké fOTOgrAfIE OLDŘIchOVA

Následující fotografie nám zaslala paní Christa Schloer, která byla 
na návštěvě Oldřichova začátkem září. Zajímavé jsou zejména 
snímky pily Storm (čp. 4) a pily Effenberger (čp.190, Na Pilách).

Jiřina Vávrová

Pila Storm (čp. 4)

Pila Effenberger (čp.190, Na Pilách)

Dům čp. 172



Letos uplynulo 70 let od úmrtí Josefa Matouschka, známého především 
jako spolutvůrce Speciální mapy Ještědských a Jizerských hor, kterou vy-
dal v roce 1927 Německý horský spolek pro Ještědské a Jizerské hory. 
Josef Matouschek se narodil 4. října 1867 ve Svárově u Tanvaldu. Jeho 
otec Josef pocházel z Držkova a matka Ludvika, rozená Pěničková, ze Se-
mil. Josef a jeho mladší sourozenci – František a Marie – pocházeli stejně 
jako celá rodina z českého prostředí a česky – Matoušek – se psalo i jejich 
příjmení. Otec pracoval v Liebiegově svárovské přádelně, která se v roce 
1870 nechvalně proslavila známou stávkou a střelbou do dělníků. Když 
bylo Josefovi 15 let, otec předčasně zemřel. Ačkoliv baron Heinrich Liebieg 
byl typický vykořisťovatel a dělníky využíval, jak jen se dalo, k potomkům 
svého úředníka se zachoval lidumilně – Josefa i Františka podpořil na stu-
diích. Pochopitelně, že vyžadoval studia na německých školách. V tomto 
období můžeme zřejmě hledat přerod „českých“ Matoušků na „německé“ 
Matouschky. Josefa Matouschka po složení maturitní zkoušky Liebieg za-
městnal jako svého tajemníka. Matouschek tak byl vtažen do zajímavého 
prostředí baronových mnohostranných zájmů a stal se členem Německého 
horského spolku pro Ještědské a Jizerské hory. Matouschek se tudíž ocitl 
mezi opravdovými znalci svého domova. Matouschek se rád zúčastňoval 
spolkových výletů a poznával tak dopodrobna svůj kraj. Jedním z hlavních 
cílů horského spolku ale bylo zpřístupňování památek a přírody všem dal-
ším zájemcům. Tehdy se turisté nesměli pohybovat kdekoliv je napadlo; 
přístup na mnoho cest, zejména v lesních porostech, byl zakázán. O to 
důležitější bylo přístupné cesty vyznačit a zakreslit je do turistických map.  
K tomu bylo nezbytné vyjednat souhlas vrchnostenské lesní správy.

Josef Matouschek se pustil spolu s několika dalšími členy horského spolku 
(Hübler, Bielau, Tertsch) do vytváření systematické sítě značených cest. 
Tím se dostáváme k tomu, co Josefa Matouschka proslavilo nejvíce a čemu 
vděčí za to, že se o něm v turistických kruzích ví dosud – k mapám. Nej-
starší z map vydaných horským spolkem vyšla v roce 1900 a nesla název 
Touristenkarte für das Jeschken- und Isergebirge. Měla měřítko 1 : 80 000 
a jednalo se o vůbec první turistickou mapu pokrývající Ještědské a Jizerské hory, tedy hlavní zájmové území horského 
spolku. Na zákresu mnoha aktualizací se významně podílel právě Matouschek. Zhotovitelem mapy byl Julius Straube 
z Berlína, tehdy známý vydavatel. 

V roce 1927 německý horský spolek vydává Speciální mapu Ještědských a Jizerských hor v měřítku 1 : 50 000. V logu 
mapy se uvádí, že zpracovatelem je Josef Matouschek z Liberce, člen hlavního výboru. Kresbu provedl Richard Bienert, 
kvalitní tisk zajistila firma Gebrüder Stiepel (bratři Stieplové), všichni rovněž z Liberce. Úspěch mapy byl obrovský  
a náklad 10 000 výtisků byl během několika let rozebrán. To zřejmě Matouschka povzbudilo k tomu, aby se v následu-
jících letech pustil do práce i na mapování sousedních oblastí. Tak vznikla a v roce 1929 byla vydána Speciální mapa 
Kummerského pohoří (1 : 33 300) a v roce 1932 Speciální mapa Dubské pahorkatiny (1 : 40 000). Z dnešního pohledu 
za méně významnou můžeme označit Mapu značených cest Ještědských a Jizerských hor z roku 1935 (1 : 75 000).  
Ve druhé polovině třicátých let minulého století dokončil Matouschek práci na Nové speciální mapě Ještědských a Ji-
zerských hor. Na trh se však již kvůli politickým změnám nedostala. (Matouschkova Nová speciální mapa Ještědských 
a Jizerských hor 1938 vyšla na podzim letošního roku).

Josef Matouschek žil s chotí Marií v liberecké Fučíkově ulici č. 147/2. V Liberci také 12. července 1945 zemřel, pochován 
je na hřbitově v Oldřichově v Hájích v hrobce rodiny jeho manželky Marie, rozené Goll. Jeho žena byla po válce odsunuta, 
potomky po sobě nezanechali.
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VZPOmÍnkA nA JOSEfA mATOUSchkA



V loňském roce začala obnova hrobky Josefa Matouschka. 
Opravu zajistil Spolek Patron ve spolupráci s obcí Oldři-
chov v Hájích, restaurátorkou Vanesou Trostovou, akade-
mickým malířem Ondřejem Lábrem a zednickým mistrem 
Vítězslavem Kubínem. Realizaci finančně podpořilo Ob-
chodní centrum NISA Liberec.

Vzpomínka na Josefa Matouschka se konala na oldřichov-
ském hřbitově 17. října 2015. Obnovené památce požehnal 
hejnický farář Pavel Andrš. Fotografie z prací na obnově 
hrobky poskytl spolek Patron. 

sestavila Jiřina Vávrová

Zdroje:  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Matouschek 
http://krkonose.krnap.cz/index.php?option=com_conten-
t&task=view&id=12054&Itemid=39 
http://spolekpatron.cz/clanek-163
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nÁVšTěVy Z němEckA

Koncem září navštívila Oldřichov paní Renate Beck 
Hartmann, jejíž praprarodiče nechali postavit čp. 54, 
tehdy nazývané Vereinshalle, tedy dnešní restauraci 
Beseda. Přivezla zarámované podobizny praprarodičů jako 
dárek pro obec. Paní Renate nám poskytla staré fotografie 
centra obce ze začátku 20. století, které jsme zveřejnili 
v Oldřichovských listech č. 35. Paní Renate sestavuje 
rodokmen a zajímá se o své předky z Oldřichova v Hájích. 

Začátkem září nás navštívila také paní Christa Schloer se 
synem. Navštívili jsme místostarostu a prošli se obcí. Také 
paní Christa se zajímá o své předky, kteří žili v Oldřichově.

Jiřina Vávrová



5

hASIčI OLDŘIchOV V hÁJÍch

Milí sousedé, dovolte, abychom dnes v první řadě poděkovali pořadatelům a účastníkům Oldřichovského festivalu za 
finanční dar na pořízení slavnostního, ručně vyšívaného praporu pro náš sbor. Symbol, který připomíná hasičskou 
myšlenku pomáhat druhým, být ku prospěchu obce a jenž má reprezentovat naši obec a dnešní hasiče. Symbol, 
který má také připomínat i bezmála stočtyřicetipětiletou historii práce a úsilí členů sboru, kteří s touto myšlenkou žili  
a podle ní konali, a připomínat ji i našim následovníkům v příštích desetiletích a doufejme i staletích. Prapor, k němuž 
jsou postupem času připínány pamětní stuhy, je jakousi kronikou či němým pamětníkem historických událostí. Jedna 
taková stuha nám byla letos 8. srpna v Heřmanicích předána hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou jako 
poděkování za práci při povodních roku 2010.

Víme, že pořizovací cena praporu včetně příslušenství je nad 
možnosti našeho rozpočtu. Vydali jsme se proto cestou sborů 
z okolí – pokusíme se zbylé finanční prostředky získat formou 
sponzorských darů a dobrovolných příspěvků. Pro úplnou 
transparentnost oslovíme obecní úřad, aby zajistil kontrolu nad 
vybranými prostředky. V sobotu 28. listopadu 2015 se pokusíme 
oslovit i vás. Vybraní členové v hasičských stejnokrojích budou 
tohoto dne obcházet obec s pěti zapečetěnými schránkami, 
požádají o dobrovolný příspěvek či sponzorský dar na prapor 
a na vyžádání vám vystaví příjmový doklad nebo darovací 
smlouvu. Schránky budou poté uloženy na OÚ, kde budou 
moci přispět i ti, které doma nezastihneme. Otevřeme je pod 
dohledem pana starosty Tichého až počátkem února 2016, kdy 
vybrané finanční prostředky přepočítáme. Celková vybraná 
suma se zveřejní na Hasičském plese 20. února a v nejbližším 
vydání Oldřichovských listů. Vám, které tato myšlenka oslovila, 
děkujeme!

Nyní ale už přejděme k dalším událostem posledních tří měsíců. 
Bohužel již jen ve zkratce, protože Oldřichovské listy nejsou 
nafukovací! :-) Letošní 5. ročník Popovodňové zábavy, pořádané 
pro vás v srpnu na sále Besedy, návštěvností připomínal spíše 
letošní suché léto než velkou vodu z roku 2010. Věříme ale, že 
ti, co dorazili, nakonec nelitovali a dobře se bavili.

12. září náš sbor reprezentoval obec v Nové Vsi na Memoriálu 
Evy Novotné, ve kterém naše soutěžní družstvo obsadilo krásné 
2. místo. Hned o týden později pak vybojovalo 1. místo v soutěži 
Mikroregionu Jizerské podhůří, která se konala v areálu 
Ekokempu v Oldřichově v Hájích. Obhájilo tak naše loňské 
vítězství z Mníšku a udrželo „Putovní pohár Mikroregionu“ na 
domácí půdě.

Do konce roku nám zbývá ještě vyzdobit prostor před OÚ 
vánočním stromem, který letos věnovala paní Košková a v 
sobotu 5. prosince vyslat Mikuláše, čerta a anděla za dětmi, 
které o to budou stát. Případní zájemci si mohou objednat 
návštěvu na tel. 728 050 688.

Závěrem ještě uvedeme v bodech činnost jednotky. Ta musela 
v uplynulé době vyjíždět převážně vinou dlouhodobě suchého 
a teplého počasí k nebývale velkému počtu událostí. Počínaje 
likvidací vosích a sršních hnízd, přes zásobování lidí alespoň 
užitkovou vodou pomocí cisterny v období, kdy jim vyschly 
studny, až po případy, které byly zaviněny z větší části lidským faktorem:

30. 8. 2015 – požár lesa u Sviňského kamene – Tatra 1+3, Toyota 1+4
6. 9. 2015 – požár železniční zastávky – Tatra 1+2, Toyota 1+2
20. 9. 2015 – únik nebezpečné látky na komunikaci od „Hausmanky“ po žel. přejezd, Toyota 1+4
3. 10. 2015 – požár dřevěné boudy u restaurace „Hausmanka“ – Tatra 1+3, Toyota 1+3
4. 10. 2015 – požár v lese pod Stržovým vrchem – Tatra 1+2, Toyota 1+4. Při zdolávání tohoto požáru vypomáhal pan 
Vítězslav Nýdrle se svým traktorem a vlekem v těžkém terénu nedostupném pro hasičskou techniku a rozvážel hasičská 
čerpadla a jiné vybavení.
10. 10. 2015 – požár sazí v komíně domu čp. 14 – Tatra 1+2
8. 11. 2015 – účast jednotky na taktickém cvičení v Kryštofově Údolí v rámci hasičského okrsku Chrastava
Čas neúprosně utíká, a proto bychom chtěli těm, se kterými se již do vánočních svátků neuvidíme, popřát jejich klidné 
a pohodové prožití mezi svými milovanými! 

Speciální poděkování patří panu Vítězslavu Nýdrlovi za jeho ochotu vypomoci s traktorem ve výše zmiňovaném zásahu. 
Závěrem bych rád připomněl, že už tu máme topnou sezonu a je tedy na místě, pokud jste tak již neučinili, nechat si 
vyčistit a zrevidovat komínová tělesa u vašich kotlů a kamen nejen na pevná paliva. Tento úkon je pouze ve vašem 
zájmu. Vidět se přeci můžeme i při radostnějších chvilkách, než je právě požár vašeho komína.

                                                                                                          Velitel JSDH Oldřichov v Hájích - Petr Martínek

Zdroj: KÚ Libereckého kraje

Zdroj: HZS Libereckého kraje



V posledním čísle Oldřichovských listů jsem zmiňovala, že se obec 
uchází o podporu Nadace VIA v programu „Místo, kde žijeme“. 
Cílem bylo společně přemýšlet nad podobou a budoucností 
prostoru kolem obecního úřadu a dále tuto oblast rozvíjet.

Podporu jsme nezískali, ale přesto slavíme dílčí úspěchy – díky 
podpoře brněnského Nesehnutí můžeme uspořádat veřejné setkání 
spojené s pracovní dílnou, vedenou architekty Petrem Klápštěm 
a Evou Klápšťovou a řízenou architektkou Lenkou Tomášovou. 
Všichni tři mají velké zkušenosti s komunitním plánováním  
a zapojováním veřejnosti do utváření veřejného prostoru.

Plán je následující: v neděli 17. 1. vás všechny zvu na veřejné 
setkání. Cílem je zjistit, co všechno se vám v oblasti parku  
a hřiště líbí nebo nelíbí. Co vám chybí nebo co byste rádi zachovali. 

Výstupem tohoto setkání bude zadání práce pro architekty, kteří budou během navazujícího víkendu přímo v Oldřichově 
připravovat koncepci vycházející z našeho společného zadání. V určité fázi přípravy návrhu bude možné se také zapojit 
a pracovat s nimi. Výstupem bude návrh koncepce rozvoje oblasti v okolí hřiště a obecního úřadu. 

Abychom nezůstali jen u návrhu, za spolek Živo v Hájích jsme zkusili Nadaci VIA požádat o podporu v programu 
„souSedíme si“, abychom v navazujícím roce mohli navrhovaný plán měnit ve skutečnost.

Prosím, přijďte na veřejné setkání. Vaše návrhy i připomínky jsou vítány. Přijďte i tehdy, když si myslíte, že to je úplná 
hloupost a že hřiště je dobré právě takové, jaké je. I to je důležitý názor. 

Lenka Kosková Třísková

Od veřejné diskuze o budoucnosti Oldřichova v Hájích uběhly v den uzávěrky tohoto vydání listů přesně dva roky. 
Výstupem setkání byl seznam hlavních témat a návrh opatření pro jejich řešen. Dovolte nám, abychom ke dvouletému 
výročí shrnuli, co se událo. 

Spolupráce s Ekocentrem Oldřichov v Hájích a možnosti využití pro zdejší občany
Jednání probíhala v různé intenzitě od jara 2014. Od podzimu 2014 nabídla příspěvková organizace Střevlik, jež  
v objektu působí, místním dětem přírodovědný kroužek. Na podzim 2015 proběhla jednání jak s ředitelem Střevliku 
panem Martinem Modrým, tak s ředitelem Ekocentra, panem Radkem Hromádkou. Výsledkem je nabídka využívat části 
prostor Ekocentra pro aktivity, které se do objektu hodí a které jsou zodpovědně zajištěny. Detaily však ještě bude nutné 
doladit. Děkujeme všem, kteří pomohli jednání zprostředkovat. 

Dotáhnout projekt „Humanizace“ silničního průtahu obcí a výstavby chodníků
Jedná se o úkol, který leží plně v kompetenci obce a který je bohužel dlouhodobý – chodník rozhodně nebude hotový 
„zítra”. Vedení obce však dělá vše pro to, abychom se dokončení dočkali. V současné době probíhá příprava zadávací 
dokumentace pro stavební řízení. Nejdůležitější fází bude vyčlenění dostatečných finančních prostředků Libereckého 
kraje (silnice) a obce Oldřichov v Hájích (chodník) tak, aby akce mohla být realizována. 

Plošná informovanost obyvatel o dění v obci
Bezprostředně po setkání obec zřídila informační kanál využívající hromadné rozesílání SMS. Loni na podzim se změny 
dočkaly i Oldřichovské listy: začaly vycházet pravidelně pod vedením čtyřčlenné redakční rady, která se snaží poskládat 
obsah listů tak, aby dobře informovaly o dění v obci. Nedávno byla založena obecní facebooková stránka. Snažíme 
se o úpravy webových stránek tak, aby byly přehledné a plné informací – tento výsledek zatím není vidět, ale věříme,  
že v průběhu příštího roku vás s ním seznámíme.

Zachovat co nejvyšší pěší prostupnost krajiny
Studenti Technické univerzity v Liberci provedli terénní výzkum v obci, jehož výsledkem bude generel současných pěších 
cest v obci. Odevzdání výsledků se očekává v nejbližší době a bude zveřejněno na webových stránkách obce.

Důležité je, že členové zastupitelstva považují zachování pěší prostupnosti krajiny v okolí obce za velmi důležité a v rámci 
svých možností se snaží. 

Dávno před Beseděním žádala obec Státní pozemkový fond o převod bývalých nebo současných komunikací do svého 
majetku. V letošním roce Státní pozemkový fond většinu pozemků nabídl k převodu. O zbývající pozemky obec znovu 
zažádala. Podobná jednání probíhají také s Lesy ČR. Obec dále loni na podzim požádala Státní pozemkový úřad  
o zařazení do komplexních pozemkových úprav. Někteří vlastníci půdy však vyjádřili svůj nesouhlas se zařazením do 
komplexních pozemkových úprav.

Dalším přímým výstupem Besedění jsou aktivity pro děti, které druhým rokem probíhají v ubytovně DDM Větrník – 
spolupráci zde před dvěma lety vyjednala Jiřina Vávrová a Jitka Svatušková. Díky finanční podpoře Nadace VIA členové 
spolku Živo v Hájích, s vydatnou pomocí ostatních sousedů, vymalovali sál Besedy a vyrobili terasu pro venkovní 
posezení před restaurací. Výstava fotografií, která před dvěma lety Besedění doprovázela, inspirovala členy spolku  
k záznamu příběhů z nedávné historie obce. Příběhy byly uspořádány do knihy „Oldřichovské příběhy”, jež bude 
slavnostně představena 28. listopadu. 

Radim Šarapatka, Lenka Kosková Třísková

6

bESEDěnÍ S ODSTUPEm DVOU LET

OLDŘIchOVSkÁ nÁVES
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OhLéDnUTÍ ZA OLDŘIchOVSkým fESTIVALEm

Zastávka, v září 2015 poškozená požárem, bude opravena do 
původní podoby. Podle informací ze SŽDC oprava proběhne co 
nejdříve, v současné době je vybírán dodavatel stavby. 

Lenka Kosková Třísková

Každá nová akce přináší spoustu nejistoty, ale i nadšení a odhodlání. Ne jinak to bylo i s přípravou prvního Oldřichovského 
festivalu. Přípravný tým měl několik schůzek, v den festivalu pracoval od samého rána a skončil lehce okolo druhé 
hodiny ráno následujícího dne.

5. září vystoupilo před obecním úřadem šest kapel, které hrály bez nároku na honorář. 

Diváci a posluchači zaplnili velmi rychle vyhrazený prostor a stánky s občerstvením jely na plné obrátky. Nutno říci, že 
příjemné počasí sehrálo nemalou roli k vytvoření uvolněné atmosféry.

Během celého odpoledne zaznělo několik poděkování, která bych ráda zopakovala všem hudebníkům z kapel Ironish, 
Janberi, Tudor a Hliňák, Meredith Hunter, Joe Satriani.cz a Každý pes jiná ves. Dále děkuji za finanční podporu panu 
starostovi Tichému, Josefu Svobodovi za velikou osobní pomoc, Františku Dřevínkovi za zapůjčení návěsu pro pódium, 
Edovi Bílkovskému za úžasný návrh plakátu, pracovníkům obecního úřadu za stavbu stanů, hasičům za přípravu ohňů, 
Svatuškovým, Jarešovým, našim pizzařům Hance a Milanovi, Danče Andělové za foto, infokoutku Zuzky a Radima  
a všem dalším jednotlivcům, kteří přidali ruku k dílu. 

Festival byl podle ohlasů a reakcí zdařilý, takže již nyní mohu říci, že se uvažuje o dalším festivalovém ročníku  
v podobném duchu. 

       za přípravný tým Jana Pospíšilová

OPrAVA žELEZnIčnÍ ZASTÁVky 
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rESUmé PO PODZImnÍ čÁSTI 
fOTbALOVé SEZOny 2015/2016

Podzim k nám nebyl příliš přívětivý. V půlce sezóny 
jsme tak na 10. místě. Během 11 kol jsme dosáhli jen 
na domácí vítězství nad Mníškem 5:0. Vyhráli jsme ve 
Vísce 2:3 a remizovali s Habarticemi 3:3. Celkově tak 
máme před jarní částí 7 bodů. Týmu pod trenérským 
vedením Tondy Vrňaty chybí hlavně koncový útočník, 
kterým byl v minulé sezoně Vojta Zeman. Nicméně 
věříme v lepší jarní restart soutěže s podporou vás, 
našich fanoušků.

Rozpis a výsledky: 
https://souteze.fotbal.cz/turnaje/zapas/743

celkové tabulky: 
https://souteze.fotbal.cz/turnaje/table/743

Luboš Kocourek

InfOrmAcE Z PODZImnÍhO šPAcÍrU 2015

V sobotu 24. října 2015 se konal XV. ročník pochodu 
Podzimní špacír – memoriál Jindřicha Jandy. 
Vzhledem k lehkým organizačním problémům byl 
tentokrát veden pouze v trasách 8 a 10 km, přičemž 
trasa 10 km byla prodloužením základní trasy 
8 km.

Celkově se pochodu zúčastnilo 47 turistů, z toho 
7 dětí. Průměrný věk turistů byl necelých 48 
let. Dvěma nejstarším účastníkům bylo 77 let 
a nejmladší turistce 3 roky. Turista s nejvzdálenějším 
bydlištěm pocházel z Prahy.

Na kontrole se mohli pochodníci občerstvit čajem 
a sušenkou, případně si i přikoupit pivínko. V cíli 
pak na každého úspěšně došlého čekal pěkný diplom 
a masitá klobása. Rádi vás přivítáme v příštím roce. 
Bude více tras a snad i více Oldřichováků; ale to 
záleží hlavně na vás.

Nakonec bych rád poděkoval všem organizátorům 
a především kontrolorům Petru Martínkovi 
a Milanu Vrňatovi. V den konání špacíru byla 
na sále sokolovny hlasovací výstava fotografi í 
Oldřichova. Proběhla úspěšně a účastníky byla 
kladně hodnocena.

Luboš Kocourek

kLUb DŮchODcŮ

Jménem všech členů sociálního výboru bych ráda pozvala zájemce o setkání klubu důchodců na mikulášské posezení, 
které chystáme dne 3. 12. 2015 od 15:00 v restauraci Beseda. Současně vás také všechny zveme na výlet za vánočními 
trhy v görlitz a Zittau, který plánujeme na neděli 13. 12. Plánovaný odjezd autobusu od obecního úřadu je v 8:00. 
Zájemce prosíme, aby se ohlásili na obecní úřad paní Janě Bekešové. 

Lenka Kosková Třísková



Ač si to někteří z nás (mne nevyjímaje) 
nechtějí přiznat, letošní Vánoce 
se blíží každým dnem a Advent je 
doslova za rohem. Přijďte se na jeho 
začátek naladit do STŘEVLIKu.

Tradičně máme pro děti připravené 
vánoční tvořivé dílničky, nějaké 
dobroty a jarmark místních výrobců 
nejrozmanitějších pokladů. Na 
prožitkové stezce Příroda v zimě se 
vyvětráte a zjistíte, co mají v zimě na 
práci zvířata a jak přečkají lednové 
mrazy bez ústředního topení.

Dopolední program zpestří vánoční 
pohádka divadla Rolnička a pásmo 
vánočních písní a koled mníšeckého 
Sboráčku. Flašinetář z libereckého 
muzea se postará o atmosféru 
v areálu.

Vánoce na statku jsou ideální 
příležitostí připomenout dětem, 
že se blíží Vánoce a Ježíšek 
a odstartovat přípravy. Pro všechny 
děti máme připravené zbrusu nové 
STŘEVLIČÍ náramky a těm hodným 
přiveze nějakou maličkost Mikuláš.

Podrobnosti a slosovatelné 
vánoční kvízy najdete na střevličím 
facebooku a webu (www.strevlik.cz).

Martin Modrý

Začalo to před dvěma lety, když jsme připravovali 
výstavu fotografi í a poprvé jsme nahlédli do fotoalb 
oldřichovských pamětníků. Tehdy nás mrzelo, že jsme 
vyprávění, která se vážou k jednotlivým fotografi ím, 
nezaznamenali. 

V srpnu 2014 se nám podařilo získat podporu Nadace 
VIA v programu „souSedíme si“ – získali jsme peníze 
na vytištění knihy. Následoval rok plný setkávání, 
naslouchání a dlouhých hodin přepisování záznamů. 
Obrovskou práci odvedla Jiřina Vávrová, která toho 
z nás slyšela a přepsala nejvíc, ale pomáhala i řada 
dalších. Jiřina všechny zápisy přečetla a začala 
z malých kousků skládat knihu. Rukopis jsme 
dokončili na začátku října. Pan Pavel Akrman nám 
pomohl se sazbou a 18. listopadu se v tiskárně rozjely 
stroje. 

Knihu slavnostně pokřtíme v sobotu 28. 11. 2015 na 
sále Besedy ve 12 hodin. Kmotry knihy budou pánové 
Ladislav Ulrych a Otokar Simm. Účast na slavnostním 
křtu přislíbil také pan Miloslav Nevrlý. 

Díky podpoře Nadace VIA knihu můžeme všem Oldřichovákům věnovat – do každého popisného čísla přijde jeden výtisk 
zdarma. Věříme, že se vám bude příjemně číst a že třeba ještě najdete nějaké poklady z oldřichovské historie, o které se 
s námi podělíte.

Knihou nekončíme – pro některé z nás se z oldřichovských příběhů stala vášeň. Do knihy jsme mohli zařadit jen 
omezený výběr a navíc další příběhy stále přibývají. Budeme se snažit je postupně zveřejňovat na blogu, který jsme 
vytvořili. Odkaz na něj najdete na webových stránkách spolku Živo v Hájích (www.zivovhajich.cz).

Děkuji všem, kteří vyprávěli, i těm, kteří pomohli s přepisy záznamů a s přípravou knihy do tisku.

Lenka Kosková Třísková

9

OLDŘIchOVSké PŘÍběhy

STŘEVLIk – VÁnOcE nA STATkU 2015 – LETOS JIž 5. PrOSIncE!
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OrIgInÁLnÍ STOLnÍ OLDŘIchOVSký kALEnDÁŘ
Podzimní špacír, který v říjnu pořádala TJ Sokol Oldřichov v Hájích, letos doprovodila výstava fotografi í s názvem 
„Fotíme Oldřichov“. V průběhu roku mi nadaní oldřichovští fotografové zasílali své snímky, abychom společně vybrali 
ty fotografi e, které budou na originálním stolním oldřichovském kalendáři na rok 2016. Kalendář je připraven a čeká 
vás jako překvapení. 

Děkuji všem, kteří se podíleli na jeho vzniku. 

Jiřina Vávrová
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PŘEDVÁnOčnÍ kOncErT V kOSTELE SV. mILUkÁšE V mnÍškU

Milí sousedé!

Toto oslovení je ode mě možná trochu neaktuální – v Oldřichově už 
se kvůli studiím a práci v Praze skoro neukážu. Nicméně jsem zde 
žila od narození a stále si tu připadám jako doma. Proto je myslím  
i tento článek vcelku vhodný a budu moc vděčná redakci, když jej  
v Oldřichovských listech nechá otisknout.

Jsem stále „Oldřichovačka“. To si mohu připomínat denně už 
například jen tím, že mi neustále chodí informační maily z obce. Ať 
už jde o informace o nedostatku vody, výlukách na trati, dětských 
kroužcích, ale také o kulturním dění – ochotnická divadla, akce 
ekocentra, koncerty rozličných kapel. Vzhledem k tomu, že se kultuře 
věnuji tak nějak na plný úvazek (právě jsem dokončila Pražskou 
konzervatoř a nyní studuji hudební vědu na Karlově univerzitě), 
musím přiznat, že mě takové živé dění u nás v Oldřichově moc těší!

Také proto jsem se už potřetí rozhodla kontaktovat otce Pavla Andrše 
z Hejnic, zda by mi umožnil další koncert v našem kraji. Pan farář 
mi vyšel opět vstříc! Tentokrát se nám dokonce podařilo vymyslet 
termín, který spadá do adventního času, ke kterému, myslím si, patří 
vedle všech vánočních příprav a setkávání s rodinou a přáteli také 
hudba. Oslovila jsem tedy kamarády muzikanty, spolužáky z Prahy, 
ale zároveň rodáky z Liberce a okolí. Již pár týdnů pilně secvičujeme 
celý program, který – jak doufáme – pomůže nám i publiku navodit 
příjemnou adventní náladu. Jako v pozvánce na minulý koncert 
musím i nyní bohužel konstatovat, že v Oldřichově nemáme kostel. 
Chtěla bych ale tímto článkem zdůraznit, že ač se koncert uskuteční 
v kostele v sousedním Mníšku, budu moc ráda, když bude vnímán 
jako alespoň příspěvek k hudebnímu dění u nás v Oldřichově! Děkuji 
Vám a těším se, že se setkáme v sobotu 12. 12. 2015 v 18:00  
v kostele sv. Mikuláše v Mníšku u Liberce! 

Eva Myslivcová
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PŘEhLED AkcÍ PrOSInEc 2015 – bŘEZEn 2016

TVOŘIVÉ DOPOLEDNE – ADVENTNÍ TVOŘENÍ
Akce pro děti a jejich rodiče
27. 11. 2015 pátek 9:30–11:30 – Ekocentrum

VÁNOČNÍ TRHY  
A kŘEST kNIHY „OLDŘIcHOVSkÉ PŘÍběHY“
28. 11. 2015 sobota od 12:00 křest, od 14:00 trhy, 
sál Besedy

kLUb DŮcHODcŮ, MIkULÁŠSkÉ POSEZENÍ
3. 12. 2015 čtvrtek 15:00, restaurace Beseda

EkODEN – VÁNOcE NA STATkU  
– PŘÍRODA V ZIMě
5. 12. 2015 sobota 9:30–15:00 – Ekocentrum

ŽIVÝ bETLÉM
6. 12. 2015 neděle v 16:00, hřiště u obecního úřadu

PŘEDVÁNOČNÍ kONcERT EVY MYSLIVcOVÉ
12. 12. 2015 sobota 18:00 – kostel sv. Mikuláše – Mníšek

VÝLET k SOUSEDŮM
13. 12. 2015 neděle, výlet na vánoční trhy 
do Görlitz a Zittau, odjezd v 8:00

kAŽDEJ PES JINÁ VES
18. 12. 2015 pátek 20:00, U Kozy, 
Každej pes hraje duo

PŘEDSILVESTR
26. 12. 2015 sobota 20:00, Beseda, 
hraje Každej pes jiná ves

OLDŘIcHOVSkÁ NÁVES
17. 1. 2016 neděle 9:00, Beseda, 
veřejné setkání k diskusi o možných úpravách návsi

SOkOLSkÝ bÁL
23. 1. 2016 sobota od 20:00, Beseda, 
hraje kapela Donaha

OLDŘIcHOVSkÁ NÁVES
23. 1. a 24. 1. 2016, časy budou upřesněny, 
v Besedě a na obecním úřadě, společné 
plánování úprav a představení výsledku

TANEČNÍ
1. 2. a 3. 2. 2016 sobota od 19:00, Beseda, 
zahájení kurzů taneční sezony

MASOPUST
6. 2. 2016 sobota od 8:00 průvod obcí, 
večer zábava v Besedě, hraje Každej pes jiná ves

DěTSkÝ REJ
7. 2. 2016 neděle od 14:00, Beseda, 
DJ Tata a Růžena

TVOŘIVÉ DOPOLEDNE – kORÁLkOVÁNÍ
Akce pro děti a jejich rodiče
12. 2. 2016 pátek 9:30–11:30 – Ekocentrum

HASIČSkÝ bÁL SDH OLDŘIcHOV V HÁJÍcH 
20. 2. 2016 sobota od 20:00, Beseda

ODbORNÁ ExkURZE / SEMINÁŘ 
Akce pro pedagogy a veřejnost
únor 2016
Více na www.strevlik.cz

SPORTbÁL
12. 3. 2016 sobota od 20:00, Beseda, 
tentokrát hold vodním sportům, 
hraje Každej pes jiná ves

TVOŘIVÉ DOPOLEDNE – VELIkONOČNÍ TVOŘENÍ
Akce pro děti a jejich rodiče
18. 3. 2016 pátek 9:30–11:30 – Ekocentrum

EkODEN – VÍTÁNÍ JARA – OVZDUŠÍ A ENERgIE
19. 3. 2016 sobota 9:30–15:00 – Ekocentrum

HASIČSkÝ bÁL SDH MNÍŠEk
19. 3. 2016 sobota od 20:00, Beseda

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

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

Oldřichovské listy, občasník Oldřichova v Hájích, Evidenční číslo: MK ČR E 10198. Vychází 4x ročně. Nejbližší uzávěrky 
pro příští čísla: 15. 2. 2016, 15. 5. 2016, 15. 8. 2016 a 15. 11. 2016. Listy připravují: Eda Bílkovský, Jiřina Vávrová, Martin 
Modrý a Lenka Kosková Třísková. Korektura: Ivo Raisr. Přispívat může každý. Kontakt na redakci: listy@oldrichov.cz.

UžITEčné InfOrmAcE 

ObEcNÍ úŘAD
Jaromír Tichý - 724 179 355  - starosta@oldrichov.cz
Jana Bekešová - 482 725 093 - obec@oldrichov.cz

Úřední doba: Po - 8:00 - 16:00,  Út - 8:00 - 14:30,  
St - 8:00 - 17:00, Čt - 8:00 - 14:30, Pá - 8:00 - 12:00 

Facebook: http://www.facebook.com/oldrichov 
Webové stránky: http://www.oldrichov.cz

SběR ODPADU - AREÁL bÝVALÉ PANELÁRNY
Provozní doba: St: 8:00 - 15:00, So: 9:00 - 13:00
 
kNIHOVNA  
Provozní doba: Po 14:00 - 16:00, St 14:00 - 17:00   

POZOR ZMěNA PROVOZNÍ DObY 
VE SběRNÉM MÍSTě ODPADŮ 
OD 1. 12. 2015 DO 31. 3. 2016:

Středa:  8.00 hodin – 15.00 hodin
Sobota:  9.00 hodin – 13.00 hodin

Jaromír Tichý


