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POZVÁNKA NA DEN DĚTÍ

A JEHO PŘÍPRAVU

V neděli 31. května proběhne Den dětí v Ekocentru Oldřichov v Hájích.
Připraveny budou soutěže dětí o ceny, svezení na koni občerstvení aj.

Dovolujeme si pozvat oldřichovské občany, kteří se chtějí zapojit
do příprav Dne dětí, na organizační schůzku.
Kdy? Ve čtvrtek 21. května 2009
Kde? Ekocentrum Oldřichov v Hájích
V kolik hodin? 17.00
Co s sebou? Nápad na konkrétní aktivitu
Těšíme na všechny
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Čarodějnice
Ve čtvrtek 30.4. proletěli obcí Oldřichov v Hájích čarodějnice. Kdo neviděl, neuvěří.
Akce začínala průvodem od obecního úřadu, který pokračoval po cyklostezce směrem
k fotbalovému hřišti. Zúčastnily se ho děti s lampióny v doprovodu našich čarodějnic.
Po příletu na hřiště zde bylo připraveno několik soutěží, kde si mohli všichni přítomní
vyzkoušet svou sílu, vědomosti, rychlost a obratnost s koštětem, skok v pytli a kdo se
nebál, vyzkoušel i pavouky. Do závodů se zapojili i dospělí, kteří urputně zápolili mezi
sebou.
Odměnou nebyly jen sladkosti, ale také čarodějnický glejt, který umožňuje roční členství ve společnosti našich oldřichovských čarodějnic.
Byly buřtíky, pivo, limo, hrála nám hudba a hlavně nám vyšlo počasí.
Zkrátka myslím, že jsme se dobře bavili.
Závěrem bych chtěl všem poděkovat za přípravu celé akce.
S čáry a kouzly zase příští rok….
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OLdrIchOv v hAjIch

LET NA KOSTETI

Pletení pomlázek
Týden před velikonočními svátky, jako
každý rok, jsme s místními dětmi vyrazili
k panu Deverovi. Pod jeho dohledem se
děti snažily uplést si své pomlázky. Letos
nás opravdu byla hojnost. Samozřejmě,
že se do pletení zapojili i dospělí a připomněli si, jak se pomlázka plete. Ti, kteří to
neuměli, měli snahu se to naučit.
Musím říci, že se všichni v pletení pomlázek rok od roku zdokonalují.
Díky samozřejmě patří panu Deverovi,
který nám pomáhá připomínat tradice,
a hlavně má trpělivost s našimi ratolestmi.
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POZVÁNKA Cestou – necestou po kopcích kolem Oldřichova
Vážení příznivci více či méně organizované turistiky. Po roce Vás znovu zveme na náš NETRADIČNÍ POCHOD. Takže
Vás již tradičně vyzýváme, vemte k ruce mapu, na ní najděte body na které jsme se rozhodli Vás letos zavést. Jsou to
Kančí a Strmý vrch. Na tyto kopce umístíme kontroly.
Pod Kančím vrchem na odpočívadle při zelené značce bude občerstvení, prezence s občerstvením bude umístěna na
odpočívadle “Hřebenový buk“ (v sedle Pod Špičákem). Na každé kontrole obdržíte potvrzení o průchodu, takže je můžete
klidně absolvovat na přeskáčku a na prezenci dojít až na konec.
V cíli, který je v Sokolovně TJ Sokol Oldřichov v Hájích obdržíte diplom a závěrečné občerstvení. Necháte-li se zlákat
k návštěvě skalní brány a jiných zajímavých skalisk a šutrisk, projděte si exkurzní stezku kolem Špičáku (zelená značka).
Kontroly, občerstvení a prezentace budou na místě dne 30.května 2009 od 9 do 13 hodin a cíl bude otevřen
od 13 do 17 hodin.
Hlavni kontrola: Hřebenový buk sedlo pod Špičákem
Prezence - Kontrola 1: Kančí vrch ,Kontrola 2: Strmý vrch
Cíl: Sokolovna TJ Sokol Oldřichov v Hájích 30.května 2009 13 - 17 hodin
Trasa: Volná dle zvolení, každý musí projít hlavní kontrolu
- Hřebenový buk
+ 2 nabízené kontroly + cíl
Rady a doporučení pro pochodníky:
Trasu si organizujte tak, abyste dorazili nejdříve na hlavní kontrolu
(není podmínkou -lze začít trasu i na kontrole 1). Poté záleží jen na
Vás v jakém pořadí posbíráte další razítka. Každopádně
doporučujeme návštěvu Špičáku - neopakovatelné rozhledy.
Zdrávi došli.
přejí pořadatelé
KČT TJ Sokol Oldřichov v Hájích
se těší na Vaši účast.

Sportovní výsledky fotbalistů TJ Sokol Oldřichov v Hájích
Jak jistě mnozí sportovní příznivci fotbalového klubu Oldřichova vědí, byla před několika týdny zahájena jarní část
fotbalové III.třídy – Sever. Dosavadní jarní působení našeho klubu lze hodnotit jako velmi úspěšné. Ze šesti odehraných soutěžních zápasů dosáhl náš klub pěti vítězství a jedné remízy. Vedení klubu si pochvaluje pozitivní vliv náročné
zimní přípravy a celkové dobré nálady uvnitř týmu. Skutečnost, že většina doposud odehraných zápasů byla odehrána
s mužstvy horních pater tabulky, dává naději na celkově dobré umístění.
Vedení klubu by rádo touto cestou poděkovalo za dosavadní působení v klubu Vojtěchu Zemanovi který odešel na
hostování do klubu Doubí. Klub byl pro jarní část posílen o Tomáše Holuba, který nastupuje v útoku a obrana byla
posílena příchodem Jaroslava Vrňaty.
V obou případech je slovo posila na místě.
Trochu statistiky z jarní části na závěr. Pět vítězství a jedna remíza s celkovým skóre 17:5.
Pořadí střelců klubu: 1. Roman Nýdrle (10 branek), druhý a třetí Evžen Hanzl společně s Tomášem Holubem(5).
Děkujeme touto cestou našim fanouškům za podporu a srdečně Vás zveme na další soutěžní zápasy.
Miroslav Thiel

Jubilea slaví (leden - duben 2009)

Bakeš D., Bakešová E., Bartoš Z., Busta D., Čičmanec J., Hájková N., Hančarová B., Honzejková M.,
Hybler O., Ing. Lapáček L., Mokrý V., Nýdrlová B.,
Pošmůrná A., Práčová V., Snadíková V., Součková M.,
Šitinová J., Štefková C., Šulcová A., Žabková M. Gratulujeme!
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Den Země v ekocentru
V sobotu 25. dubna se v areálu Ekocentra Oldřichov v Hájích oslavoval
Den Země. Na akci, při níž jsme si připomněli, co všechno nám dává
příroda, přišlo přibližně 1000 návštěvníků, převážně rodičů s dětmi.
Počasí bylo slunečné, a tak se téměř veškeré dění odehrávalo pod širým nebem.
Děti si hravou formou zopakovaly, jaký je původ jídla, kde se bere elektřina, co
všechno pochází z ropy nebo co se děje s vytříděnými obaly. Především dospělým
byl určený stánek, který upozorňoval na dotační program Ministerstva životního
prostředí „Zelená úsporám“ na zateplování a ekologické vytápění domů. Malí
i velcí si pak mohli vyzkoušet zpracování vlny (práci s kolovrátkem a tkalcovským
stavem), batikování pomocí přírodních barviv a práci na hrnčířském kruhu.
Nechybělo ani opékání na ohni, svezení na koni a tradiční výsadba stromků do lesa.
Program zpestřila pohádka „O zakleté labuti“ v podání Loutkového divadla Spojáček.
Během akce bylo možné zakoupit výrobky z chráněné dílny Domov Harcov.
Pavlína Březinová
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