
Dolejšová Jana, Dostálová Petruška, Durdisová Kristina, Florián Václav,  
Gierlowská Helena, Košek Jiří, Mráz Vladimír, Pavelka Bohuslav, Peřinová Marie, 

Práč Libor, Sáblíková Lenka, Smutný Václav, Šleisová Miluše, Šťastný Vladimír, 
Tannertová Alena, Tomášek Jiří, Veselá Danuše, Vízner Zdeněk, Zikmundová Věra.

Srdečně blahopřejeme!

V čerVnu až srpnu 2016 sVá Významná Výročí oslaVili
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občasník

           Foto z hasičské slaVnosti - str. 2

evidenční číslo: mk čr e 10198 

Vážení občané,

vzhledem k tomu, že dnešní úvodník píši až po uzávěrce tohoto vydání, mám možnost se zmínit  
o slavnosti z 20. srpna letošního roku k příležitosti 145. výročí založení našeho Sboru dobrovolných 
hasičů v Oldřichově v Hájích. Při této slavnosti byl našemu sboru předán slavnostní prapor, na jehož 
pořízení se skládala většina občanů této obce a mnoho dalších přispěvatelů. Myslím si, že akce se 
vydařila, a přálo nám tentokrát i pěkné počasí. Ještě jednou tedy všem členům sboru děkuji za jejich 
dlouholetou obětavou práci a přeji jim mnoho sil do dalších let.

Těm, kteří se nezúčastnili této akce, mohu prozradit, že se mi na poslední chvíli podařilo zajistit 
kameramana a po zpracování záznamu bude film ke shlédnutí na webových stránkách obce. A těm, 
kteří si chtějí na tuto událost zachovat něco na památku, tak těm sděluji, že jsou ještě na úřadě  
k zakoupení hrnečky s potiskem k tomuto výročí.

Krásné teplé počasí z těchto oslav nám po chladnější vlně sice připomnělo, že je stále letní období, 
ale bohužel období dovolených nám končí. Doufám, že jste si všichni hezky odpočinuli, prožili nové 
zážitky nebo alespoň hezky zalenošili. Všem školákům s končícími prázdninami přeji, aby do nového 
školního roku vykročili tou správnou nožkou a aby jim učivo šlo dobře od ruky. Tedy spíše do hlavy.

Na závěr už jen drobná informace: hejtman Libereckého kraje Martin Půta i starosta Chrastavy 
Michael Canov, kandidát do senátních voleb v našem okrsku, mi přislíbili, že se pokusí najít vhodný 
termín ve svém předvolebním programu a přijedou podiskutovat s občany naší obce. Případný termín 
a místo diskusního večera vám bude včas oznámen.

Krásné barvy ve slunném svitu podzimního času vám všem přeje
Jaromír Tichý, starosta obce

                                                                                                   

oldřichova v hájích
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zpráVy z obce 

česká pošta v oldřichově v hájích
Česká pošta nám oznámila, že po dlouhých letech  
k 30. září 2016 uzavírá svoji pobočku v Oldřichově  
v Hájích. Nekončí však s poskytováním svých služeb 
v obci. Dle získaných informací bude od 1. října 
2016 poskytovat služby České pošty paní Jarešová 
v obchodě s potravinami. Obyvatelé naší obce se tak 
dočkají podstatně rozšířené doby k vyzvednutí svých 
zásilek.

Vodovod oldřichov v hájích  
– dostavba
V těchto dnech se dokončují stavby „Vodovod 
Oldřichov v Hájích – dostavba“ a Vodovod Oldřichov 
v Hájích – dostavba, vodovodní přípojky“. Znamená 
to, že jsou dokončeny hlavní vodovodní řady IV. 
stavby a V. stavby. Dle dohod, které vzešly z jednání 
se zájemci o zřízení vodovodních přípojek, obec 
Oldřichov v Hájích pořídila společnou projektovou 
dokumentaci, povolení ke stavbě jednotlivých 
přípojek, smlouvy o zřízení služebnosti s Libereckým 
krajem a nakonec i zainvestování všech částí 
vodovodních přípojek, které jsou ve veřejných 
prostranstvích (komunikacích). Všichni zájemci 
by tedy měli mít v této době vodovod až na hranici 
svých pozemků. Po konzultaci se stavebním úřadem 
v Chrastavě můžeme v takto vybudovaném rozsahu 
provést kolaudaci stavby. V několika příštích dnech 
vám bude postupně předávána dokumentace včetně 
dokladové části; dokončení na vašich pozemcích  
a v domech již bude na vás.

kompostéry
Anketa, která se týkala zájmu o kompostéry  
a proběhla v první polovině letošního roku, 
prokázala, že v naší obci je mezi občany o tento 
způsob likvidace bioodpadu velká poptávka. Dle 
informací od vedoucího tohoto projektu by mělo 
následovat: v září až říjnu příjem zpracovaných 
žádostí. V případě schválení dojde v zimním období 
k výběru dodavatele a ještě před začátkem sezony 
v příštím roce k realizaci, tzn. přidělení kompostérů 
jednotlivým zájemcům.

Dny mikroregionu 
hrádecko – chrastavsko
Na jednom ze zasedání mikroregionu došlo k návrhu, 
že by bylo vhodné zorganizovat akce zaměřené na 
sbližování a vzájemné poznávání tradic a zvyků 
obyvatel regionu. V sobotu 10. září 2016 v Bílém 
Kostele proběhne historicky první setkání s názvem 
„Dny mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko“, na 
které vás srdečně zvu nejen já, ale celé vedení tohoto 
sdružení. Pro snadnější dostupnost ze všech obcí 
organizátoři akce ve spolupráci s KORIDEM zajistili 
mimořádný jízdní řád autobusové dopravy, který 
společně s programem přikládám v příloze tohoto 
článku.

   Jaromír Tichý

očkování psů
Dne 6. 9. 2016 se od 18.00 do 18.45 koná očkování 
psů u obecního úřadu v Oldřichově v Hájích.

Jana Bekešová
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proměna okolí obecního úřaDu

V minulém čísle Oldřichovských listů jsme vás informovali 
o výsledcích veřejného plánování proměny okolí obecního 
úřadu. Od té doby již uzrál plán na akce, které se  
z tohoto rozsáhlého projektu budou realizovat ještě letos 
na podzim.

Celý projekt počítá ve zkratce s přesunem pomníku, 
obnovou povrchu volejbalového hřiště, vybudování 
druhého hřiště na konci hasičské dráhy, štěrkovým 
záhonem u budovy úřadu, s kamenným záhozem čela 
požární nádrže a dřevěnými fošnami na jeho březích, dále 
s přesunem a obnovou dětského hřiště, vytvoření dvou 
kopečků, které dětské hřiště z jedné strany ohraničí,  
s novými lavičkami a stolky, odpočívadlem pro cyklisty, 
novým altánem jako zázemím jak pro dětské hřiště, tak  
i pro pořádání kulturních a sportovních akcí, cestičkou od 
zastávky za úřadem, povalovým chodníkem od cyklostezky 
k nádrži, hřištěm pro parkouristy, chodníkem od úřadu k 
zastávce ve svahu za čekárnou a opěrnými zdmi (terasami) 
ve svahu pod silnicí u mostu a také s přístupem k vodě.

Studii k projektu je možné si prohlédnout v ohybu 
cyklostezky u parkoviště.

Videoreportáž o proměně okolí obecního úřadu v naší obci 
natáčela regionální televize RTM pro své zprávy dne 15. 
6. 2016. Odkaz na video je zde: https://www.youtube.
com/watch?v=_e9kM30s-Oo (od 1:48), případně jej lze 
dohledat na youtube kanálu RTM.

Z výše uvedeného výčtu akcí se v současné době testuje 
propustnost požární nádrže, aby se zjistilo, jestli je možné 
s drobnými opravami provést úpravu nádrže. V červenci 
se podařilo sehnat všechna potřebná povolení k přesunu 
pomníku. Dále se zjišťovaly náklady a způsob provedení 
dalších akcí.

Spolek Živo v Hájích získal začátkem roku 2016 od 
Nadace VIA dotaci ve výši 70 000 Kč na část akcí, které 
s proměnou návsi souvisejí. Členové spolku po předchozí 
dohodě se starostou obce se na své srpnové schůzi 
dohodli, že získané peníze a své úsilí vloží do dvou až tří 
jednotlivých akcí dle jejich konečné nákladnosti:

● Přesun pomníku, který uvolní místo před obecním 
úřadem a zároveň získá vlastní důstojný prostor v louce 
za budovou.

● Rekonstrukce povrchu volejbalového a nohejbalového 
hřiště tak, aby nebylo nebezpečné pro kotníky sportovců, 
kteří jej využívají.

● Tzv. štěrkový záhon u jižního rohu budovy obecního 
úřadu.

Aby mohl park u obecního úřadu posloužit nerušeně pro 
hasičské slavnosti a oldřichovský festival, brigády jsou 
naplánovány až na soboty 10. a 17. září 2016 od 9:00.

Brigádám budou předcházet terénní úpravy a příprava 
základu pro přesun pomníku. V sobotu 10. září 2016 
by mělo dojít hlavně na odstranění záhonu a stromů 
u pomníku, rovnání povrchu hřiště, sázení květin do 
záhonu. Pokud máte v září čas a chcete se podílet na 
proměně návsi i přiložením ruky k dílu, doražte, práce 
bude dost, a zároveň jen tolik, abychom si společně užili 
sobotní den.

Radim Šarapatka 



Na louce u obecního úřadu dojde v blízké době 
k několika změnám. Jednou ze změn je přesun 
pomníku, který u úřadu stojí. Dnešní historické 
okénko věnuji právě jemu. 

Pomník připomíná květnovou revoluci roku 
1945, je evidován v centrální evidenci válečných 
hrobů jako pietní místo pod značkou CZE-5105-
08179. Jeho přesunutí proto muselo povolit 
Ministerstvo obrany. Nápis na pomníku je hůře 
čitelný a stručný: „Věčné památce květnové 
revoluce 4. V. 1945“.

Pomník se v nedávné minulosti již jednou stěhoval, 
jeho původní umístění si můžete prohlédnout 
na sérii fotografií z roku 1946, z oslavy vítězství 
spojenců, kdy byl pomník odhalen. Stával tehdy 

v parčíku naproti restauraci Beseda. Fotografie 
pořídil pravděpodobně pan Sobišek. Slavnost  
z pátého května 1946 popisuje kronikář Ladislav 
Ulrych: „Na paměť vítězství byl na jaře roku 1946 
postaven v parčíku přes silnici vedle Besedy 
pomník osvobození podle návrhu dělníka ve 
Starkstromu pana Mesteka. Odhalení pomníku 
dne 5. 5. 1946 bylo doprovázeno velkou slavností, 
jíž se zúčastnili i občané okolních obcí. Program 
byl zajištěn dětmi a pozvanými řečníky. Na závěr 
slavnosti zasadili členové Svazu zemědělské 
mládeže 4 lípy svobody.“

Na další fotografii z jarní směny v šedesátých 
letech si povšimněte kromě parčíku s pomníkem 
také starého mostu.

4

pomník na náVsi

Obecná škola z Mníšku zpívá uvítací sbor.

Čestná stráž u památníku.

Hosté se účastní sázení lip.

Oficiální hosté. Redaktor Vedral odhaluje památník.
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Koncem sedmdesátých let byl pomník přesunut 
k obecnímu úřadu, protože naproti Besedě začali 
Oldřichováci stavět svépomocí obchod. Máme dokonce 
fotografie z přesunu pomníku. U pomníku se konaly 
sliby pionýrů. Všechny fotografie jsou z obecní kroniky, 
kterou léta vedl pan Ladislav Ulrych.

Jiřina Vávrová, kronikářka obce

Předseda MNV František Čapek přejímá památník a nový 
sad s lípami do péče obce.

Parčík s pomníkem 60. léta.

Stěhování pomníku.

Přestěhovaný pomník.

Stěhování pomníku.



Koncem června spolek Živo v Hájích sundal uhnilý krov 
z hrobky rodiny Neuhäuser a Berger na oldřichovském 
hřbitově. Následovala obnova horních částí zdí, aby bylo 
možné umístit novou pozednici a nové vazníky. Jeden ze 
starých vazníků byl zachráněn, aby podle něj pánové Jirka 
a Libor Práčovi vyrobili vazníky nové. Dále už je práce na 
střeše hrobky v rukou odborníků z řad oldřichovských 
hasičů. Děkujeme všem, kteří se podílejí na záchraně této 
stavební památky. 

Zapsala Jiřina Vávrová, foto: Jiřina Vávrová
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akce „hrobka“ pokračuje

Česká pošta, s.p., se dlouhodobě snaží o zeštíhlení své 
rozsáhlé sítě poboček, kterému často předchází omezování 
otevírací doby. Nejinak je tomu u nás v Oldřichově  
v Hájích, kde má nyní pošta otevřeno jen od 13:45 do 
16:00 v pracovní dny. Společně s tímto omezováním 
jde program tzv. Pošta Partner, kdy jsou pobočky pošty 
převáděny, či nově zřizovány na obecních úřadech, 
infocentrech i v obchodech s potravinami. Pošta zajišťuje 
svým novým partnerům příslušné školení, napojení na 
internet i vybavení poštovního místa. Pošta tímto krokem 
snižuje své náklady a její partneři mají možnost si ke 
své stávající činnosti přidat poštovní služby. Pro občany 
menších obcí má tento systém, kromě zachování pošty, 
další nespornou výhodu, a tou je možnost delší otevírací 
doby. 

V blízkém okolí Oldřichova fungují již dva roky takto 
řešená poštovní místa na infocentru v Lázních Libverda 
a v obchodě s potravinami v Bedřichově a v Dětřichově. 
Obdobně jsou řešeny poštovní služby i v řadě evropských 
států.

Radim Šarapatka

poŠta V obchoDě

V souvislosti se závěry Plánu dopravní obslužnosti 
Libereckého kraje, který byl zpracován na podzim 2015, 
došlo na vytipování míst v celém kraji, která jsou mimo 
docházkovou vzdálenost 1 km od zastávky veřejné 
dopravy. Jedním z těchto míst je i část Oldřichova  
v Hájích – Pily.  Již v minulosti, kdy se měnila koncepce 
provozu na autobusové lince a přecházelo se na minibus, 
tak se o rozšíření na Pily uvažovalo. Teprve s výše 
zmíněným dokumentem má zajíždění na Pily skutečnou 
podporu a Liberecký kraj, který dopravu objednává, by 
platil i základní rozsah zajíždění na Pily. Nebylo by tedy 
nutné, aby si za tuto službu připlácela obec. Nejdříve je 
nutné zjistit, zda by o využívání minibusu na Pilách byl 
skutečný zájem (alespoň 3 cestující v průměru na spoj). 
Z tohoto důvodu byly po Pilách a po Betlémě rozneseny 
dotazníky, které již postupně docházejí vyplněné zpátky 
na obecní úřad.

V případě dostatečného zájmu bude nutné připravit 
vhodné místo pro otáčení autobusu a zastávku. 
Toto místo je předběžně uvažováno na křižovatce za 
truhlárnou Jaromíra Zdeňka. Po případném ročním 
zkušebním provozu bude nutné v tomto či jiném místě 
vybudovat standardní zastávku s nástupištěm a ještě 
předtím vypořádat pozemky v daném místě tak, aby 
náležely obci. Náklady na vybudování zastávky, které 
lze odhadnout až na 100 000 Kč, ponese obec Oldřichov  
v Hájích.

Radim Šarapatka

zajížDění minibusu 
linky 72 na pily



7

akce září 2016

originální oldřichovský stolní kalendář aneb „Fotíme oldřichov 2016“

Opět připomínám, že i letos se koná fotografická soutěž „Fotíme Oldřichov“ – téma je opět volné, jedinou podmínkou je, 
že fotografie se musí vztahovat k Oldřichovu. Termín uzávěrky je 1. října 2016. Na podzim opět uspořádáme výstavu, 
na které společně vybereme nejpovedenější snímky, aby nám dělaly radost na stolním kalendáři na rok 2017. Proto 
foťte, foťte a posílejte na email: vavrova.jirina@seznam.cz nebo zanechte fotografie na nosiči (např. CD) na obecním 
úřadě.               

Na vaše fotografie se těší Jiřina Vávrová

restaurace beseDa a obchoD
Informace k Besedě: hlavní část hospody je 
kuřácká, nekuřácká část se přesouvá do salonku 
(mizivý zájem nekuřáků).

Informace o obchodu: od 1. 10. 2016 přebírám 
poštovní služby „Partner“. Služby budou poskytovány 
v plném rozsahu, jak jsou obyvatelé zvyklí na 
současné poště. Dále se rozšiřuje otevírací doba od 
8:00 do 11:00 a odpoledne od 13:00 do 16:00.

Iva Jarešová

autobusoVá DopraVa na oslaVy 
mikroregionu zDarma
Tam
Odjezd: Oldřichov v Hájích,,žel.zast. 9:30 13:30 17:30 21:15

Příjezd: Bílý Kostel nad Nisou,,ObÚ 10:00 14:00 18:00 21:45

Zpět
Odjezd: Bílý Kostel nad Nisou,,ObÚ 13:00 17:00 20:45 23:30

Příjezd: Oldřichov v Hájích,,žel.zast. 13:30 17:30 21:15 00:00

autobus staVí na VŠech 
olDřichoVských zastáVkách
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přehleD akcí září – prosinec 2016

NecKyáda
3. 9. 2016, sobota, pozor – změna! 12:00–14:00 
požární nádrž u OÚ Oldřichov v Hájích

OldřIcHOvsKý fesTIval
3. 9. 2016, sobota, od 14:00
hřiště u OÚ Oldřichov v Hájích

fOTBal 4. KOlO – HOsTující uTKáNí
3. 9. 2016, sobota , od 17:00  
Habartice – Oldřichov v Hájích

Náves – PrvNí BrIgáda
10. 9. 2016, sobota, od 9:00

fOTBal 5. KOlO – dOmácí uTKáNí
10. 9. 2016, sobota , od 17:00  
Oldřichov v Hájích – Mníšek

BylINKOvý wOrKsHOP 
– BylINKOvá léKárNa (sTřevlIK)
14. 9. 2016, středa, 14:00–18:00

Náves – druHá BrIgáda
17. 9. 2016, sobota, od 9:00 

rOZmarNé léTO Na PřeHradě 4/4
17. 9. 2016, sobota, od 18:00
přehrada Fojtka, čtyři kapely

fOTBal 6. KOlO – HOsTující uTKáNí
18. 9. 2016, neděle , od 15:00  
Hejnice B – Oldřichov v Hájích

eKOdeN – deN vlNy (sTřevlIK)
24. 9. 2016, středa 9:30–13:00
Vlnění se STŘEVLIKEM

Z darů PřírOdy 
sousedské setkání + Pomazánkyáda
24. 9. 2016, sál Besedy Oldřichov v Hájích, 
14:00–16:00 hodin
beseda o bylinkách s panem Dušanem Havlíkem, 
ochutnávka nejrůznějších pomazánek

fOTBal 7. KOlO – dOmácí uTKáNí
24. 9. 2016, sobota , od 16:30  
Oldřichov v Hájích – Frýdlant C 

fOTBal 8. KOlO – HOsTující uTKáNí
1. 10. 2016, sobota , od 16:00  
Krásný Les – Oldřichov v Hájích

fOTBal 9. KOlO – dOmácí uTKáNí
8. 10. 2016, sobota , od 16:00  
Oldřichov v Hájích – Víska

fOTBal 10. KOlO – HOsTující uTKáNí
16. 10. 2016, neděle , od 15:00  
Nové Město p. S. B – Oldřichov v Hájích

fOTBal 11. KOlO – dOmácí uTKáNí
22. 10. 2016, sobota , od 15:30  
Oldřichov v Hájích – Krásný Les

POdZImNí dIvadelNí večery v Besedě
jsou v jednání, program bude upřesněn

POdZImNí šPacír – memOrIál jINdřIcHa jaNdy
29. 10. 2016, sobota, start 8:00–10:00
tradiční turistická akce, Sokolovna

výsTava fOTOgrafIí – fOTíme OldřIcHOv 2016
29. 10. 2016, sobota, od 10:00 
Sokolovna

OldřIcHOvsKé váNOčNí TrHy
3. 12. 2016, sobota, 14–16 hodin 
sál Besedy Oldřichov v Hájích

ŽIvý BeTlém a ZPíváNí KOled  
u rOZsvíceNéHO váNOčNíHO sTrOmu
4. 12. 2016, neděle, od 16 hodin
hřiště u OÚ Oldřichov v Hájích

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. 11. 2016, 15. 2. 2017 a 15. 5. 2017. 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 – info@oldrichov.cz
Úřední doba: Po 8:00–16:00, Út 8:00–15:00, 
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 (ZměNa)
Pondělí a středa 9:00–15.00, sobota 9:00–13:00 
Provozní doba byla upravena podle aktuálního 
využívání služby.

KNIHOvNa
Provozní doba: Po 14:00–16:00, St 14:00–17:00
   


