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Občasn ík  O ldř i chov  v  Há j í ch

Vánoce  na statku str .  2

Evidenční číslo: MK ČR E 10198 

Obecní úřad informuje

Svoz odpadu o Vánocích: středa 26.12.2007, středa 2.1.2007

Vážení občané,

čím méně denního světla nám vniká do oken našich příbytků, čím více vyniká světelná vánoční výzdo-
ba, tím více si člověk uvědomuje, že čas nejkrásnějších svátků v roce je za dveřmi. Než si po tom 
veškerém předvánočním shonu zapálíte poslední ze čtyř svící na adventním věnci, dovolte mi malé 
poohlédnutí.
Před několika dny jsem se při prohlížení rodinných fotografií zadíval na obrázek svých dcer, když byly 
malé a ve školce se nechali fotit v předvánočním čase pro své rodiče a v tom okamžiku jsem si uvědo-
mil jak nám ten život utíká. Bohužel! V dnešní době žijeme v takovém spěchu, že snad ze strachu aby 
nám něco neuniklo, nestačíme se ohlížet zpět. 
Chtěl bych to napravit. Uvědomil jsem si, že po pěti letech ve funkci starosty obce jsem ještě nepo-
děkoval lidem, kteří si to zaslouží. Dovolte mi abych v tento předvánoční čas poděkoval všem našim 
občanům, kteří jakýmkoli způsobem přispívají svými činny k lepšímu žití v obci. Děkuji nejen paní 
Hoffmannové a její družině, kteří se pod vlajkou Českého červeného kříže tak hezky starají o naše 
starší spoluobčany, děkuji nejen našim sportovcům, kteří s nápisem TJ Sokol Oldřichov v Hájích pre-
zentují naší obec ve sportovních soutěžích, ale děkuji i našim Hasičům, kteří bez žádných okolků vždy 
bdí nad rozlitou Jeřicí a pomohou kde je třeba a zkrátka a jednoduše děkuji všem, kteří jakýmkoli 
způsobem přispěli k rozvoji naší obce, všem kteří bez rozmyslu jdou a bez ohledu na svůj čas či zisk 
udělají něco k dobru. 
 Všem lidičkám bez rozdílu přeji, aby prožili nadcházející svátky v pohodě a klidu, aby pod 
stromečkem našli dárky co si přejí a do Nového roku 2008 mnoho sil, zdraví, pracovních úspěchů  
a životní pohody.

J. Tichý
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Otevření nových budov ekocentra

Dne 19. a 20. října 2007, u příležitosti Dne stromů, 
proběhlo v Ekocentru Oldřichov v Hájích slavnostní 
otevření nových budov. Díky finanční podpoře Stát-
ního fondu životního prostředí a Libereckého kraje 
vzniklo moderní zázemí pro ekologicko-výchovné 
pobytové programy. Také farma hospodářských 
zvířat se rozrostla o novou budovu a v příštím roce  
je v plánu rozšířit chov o nová zvířata.

K. Hrubá 

Vánoce na statku

Vánoce na statku Ekocentra v Oldřichově v Hájích jsme slavili v sobotu a neděli 8.-9.12.2007. Pro děti i dospělé byly 
připraveny tvořivé aktivity s vánoční tematikou, které se odvíjely od starých tradic a zvyků v období adventu. Kromě tvo-
ření se tak návštěvníci setkali se sv. Barborou, sv. Mikulášem, čertem a andělem, sv. Lucií a třemi králi. Drobné vánoční 
dekorace si návštěvníci vyráběli z přírodních materiálů (včelí vosk, hlína, sušené ovoce, lýko aj.). Šikovní tvůrci si tak  
z vánočního ekodne odnesli svíčku ze včelího vosku, papírový betlém, postavičky ze sušeného ovoce, vánoční keramické 
zvonečky nebo andělíčky z lýka. 
Další zajímavé vánoční aktivity nabízeli také hosté  - chráněná dílna „Domov Harcov“, SOŠ Liberec a Lesnické učiliště 
v Hejnicích. Ti návštěvníkům nabízeli tvorbu adventních věnců a ozdob. Netradiční vánoční dárky mohli návštěvníci 
zakoupit ve fair-tradovém obchůdku..
Ekoden zpestřila vystoupení dětského sboru „Sboráček“ ze ZŠ Mníšek a veselé divadelní představení „Pletené pohádky“ 
divadla Čmukaři.

A. Hlídková

z vánočních aktivit 

Slavnostní přestřižení stuhy: (zleva): Radek Hromádka, Radim 
Zika, Přemysl Sobotka, Petr Skokan, Libor Ambrozek, František 
Pelc.
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Jubilea slaví

Jubilejní svatby v Oldřichově

Adámek J., Flégr K., Honzejk J., Hyk P., Juklíček 
S., Klajl J., Kolesová V., Loskot J., Procházková M., 
Stehlíková A., Studená M., Šištík B., Škeříková L., 
Špulková H., Wagner P., Tetour A.

- Gratulujeme!

 

 

V letošním roce také slavili kulaté výročí sňatku manželé Lud-
mila a František Tichých (zlatá svatba - foto vlevo) a manželé 
Zdeňka a Jiří Tobiášovi (smaragdová svatba - foto níže).

Zlatá svatba. V sobotu 15. prosince 2007 proběhl v zasedací 
síni obecního úřadu slavnostní akt u příležitosti padesátého 
výročí sňatku manželů Jiřiny a Václava Třešňákových.

 



4

Zábavy na sále restaurace Nová Beseda

19.1.2008 – Sokolský ples
pořádá TJ SOKOL Oldřichov v Hájích

9.2.2008 – Masopust
pořádá TJ SOKOL Oldřichov v Hájích

23.2.2008 – Hasičský bál
pořádá Sbor dobrovolných hasičů Oldřichov v Hájích

březen 2008 – Dobročinný ples ČČK
pořádá Český červený kříž Oldřichov v Hájích

 

I tentokrát se k nám do vesnice přijel podívat Mikuláš  
s čertem, které letos navíc doprovázel anděl. Zkontrolovali si zlo-
bily, jestli plnili to, co loni slíbili a samozřejmě se těšili i na hodná 
dítka, která překvapovala s nečekaně dlouhými a pro Mikuláše 
neznámými básněmi.  
Jen čert stále doufal, že si letos opravdu nějakého toho zlobi-
la nacpe do pytle a odnese, ale díky andělovi, ze kterého čišila 
opravdu andělská nálada, se tak nestalo.
Děkuji tak této trojici, že se postarala o pěkný mikulášký večer 
pro děti. 

P.S. pro děti: Nezlobte, těšte se, příští rok jsme tu zas!

Mikuláš u nás

Jako každý rok i letos uspořádali členky ČČK pod vedením paní Hoffman-
nové sraz důchodců. K dobré náladě pěkného odpoledne přispěl i harmo-
nikář pan Zíma.

Na srazu důchodců si při ladných 
tónech harmonikáře pana Zímy 
zatančila i naše nejstarší občan-
ka Anežka Pošmůrná v doprovodu 
Milušky Knesplová.

Setkání našich důchodců

Hubertská zábava, pořádaná Mysliveckým sdružením Mníšek, se uskutečnila 24.listopadu v sále oldřichovské besedy. 
Na 130 lidí se dobře bavilo při tanci a poslechu výborné kapely V. Hrdiny z Frýdlantu. Zlatým hřebem bohaté tomboly 
byl kus zvěře srnčí a ne malému zájmu se těšila dražba divočáka. Příští, již čtvrtá Hubertská zábava se bude konat  
v listopadu příštího roku. Všichni, kdož se chtějí dobře pobavit, jsou srdečně zváni.

J.Volf

Hubertská zábava

 


