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Vážení a milí spoluobčané,
nadešla opět doba vánočních svátků, svátků které jsou snad nejkrásnějším obdobím v roce. Prožíváme
tu kouzelnou dobu před Štědrým dnem, kdy se těšíme na sváteční chvíle křesťanských svátků plných
pohody, sváteční nálady, zpěvu koled a vánočních chorálů. O tomto svátečním čase je přece jenom
důležitější se na chvíli zastavit, zamyslet, zavzpomínat, je to doba na to být se svou rodinou, dětmi,
setkat se s přáteli, známými. Vánoce jsou velkou radostí pro děti a jejich rodiče, pro zamilované,
zkrátka snad pro všechny občany. V době Vánoc mají lidé k sobě blíže, chovají se k sobě ohleduplněji.
Přál bych si a přeji to i vám, aby nám všem tyto ušlechtilé lidské vlastnosti vydržely i po celý příští
rok 2014.
Krásný Vánoční strom před úřadem v centru, nabídla obci paní Ludmila Košková. Děkuji jí za něj
a také našim hasičům za jeho postavení a ozdobení. Pokud jste si, vážení občané, okrášlili vaše domky
nebo předzahrádky pěknou výzdobou, děkuji vám za to též, určitě to přispívá ke koloritu Vánoc v naší
obci.
Blíží se ale také konec roku, čas bilancování, hodnocení a nových předsevzetí. Uplynulý rok, co se
osobního či pracovního života týká, byl pro některé z nás rokem více úspěšným, pro některé méně.
Tak už to ale v životě chodí. Každý se však může pokusit o to, aby vše v roce nadcházejícím bylo jen
a jen lepší.
Přeji vám, milí občané, abyste si letošní Vánoce prožili co nejkrásněji ve zdraví a pohodě, abyste se
v době svátků vzdálili všem všedním starostem.
Jaromír Tichý

Živý Betlém a společné zpívání koled
V neděli 15.prosince jsme se v podvečer sešli
u Obecního úřadu v Oldřichově
v Hájích abychom
				
si společně poklábosili
u svařáku, popřáli si krásné
		
svátky a hlavně si společně zazpívali vánoční
koledy. Počasí nám tento rok přálo, ani jsme
moc nevymrzli. Děkujeme všem, kteří se podíleli
na Živém Betlému: na kytaru hráli David Vaniš
a Jana Böhmová, na flétnu Jana Pospíšilová. V roli
Marie se představila Věrka Strouhalová, Josefa si
zahrál Radim Šarapatka, Irena Dolanská a Jana
Pospíšilová ztvárnily anděly, tři krále si zahráli
Jirka Kosek, Petr Vávra a Danča Andělová, za
velblouda se převlékly Jiřina Vávrová a Zuzka
Uhrinová, role pastušků se zhostily děti: Prokop
Uhrin, Vojta a Ondra Vávrovi a Dodo Uhrin, který
také zahrál na hrábě. Za občerstvení děkujeme
oldřichovským hasičům. Krásné svátky!

Jiřina Vávrová
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obsazení místa dětského lékaře v ordinaci v mníšku od března 2014
Oznamujeme veřejnosti, že po delší době se nám podařilo navázat
jednání o obsazení místa dětského lékaře MUDr. Martinem Zítkem,
bývalým primářem Krajské nemocnice Liberec, ve Zdravotním
středisku Mníšek, a to od března roku 2014.
Podmínkou rozšíření jeho praxe o ordinaci v Mníšku je počet
registrovaných dětských pacientů. Z výše uvedeného důvodu
Vás oslovujeme a žádáme o sdělení, zdali uvažujete o návrat
a zaregistrování vašich dětí u tohoto lékaře v Mníšku.
Z výsledku vašeho zájmu se rozhodne o znovuotevření ordinace
v Mníšku a především o rozsahu ordinačních hodin.

Do 7. 1. 2014 nás prosím informujte vrácením
vyplněného letáčku, nebo na níže uvedené kontakty.
Kontakty pro další informace
Obecní úřad Mníšek:
tel.: 482 725 080, e-mail: podatelna@obec-mnisek.cz
Obecní úřad Oldřichov: tel.:482 725 093, e-mail: obec@oldrichov.cz
Obecní úřad Nová Ves: tel.:482 720 110, e-mail: nova.ves@volny.cz
starostové obcí
Roman Slezák, Jaromír Tichý, Jaroslav Müller

PETICE ZA ZÁCHRANU POŠT NA VENKOVĚ

Plné znění petice včetně podpisových archů je umístěno
ve vestibulu na OÚ v Oldřichově v Hájích.
Jaromír Tichý

Svozové dny ODPADŮ o vánočních svátcích
24. 12. 2013 úterý
31. 12. 2013 úterý

normální svozový den
normální svozový den

ASA tímto upozorňuje občany na včasné vystavení nádob.
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Ze starých časů
Ráda bych, jako kronikářka obce, věnovala v Oldřichovských listech trochu prostoru vzpomínání. V rámci příprav
výstavy na Besedění se nám podařilo získat velké množství starých pohlednic, fotografií a dalších materiálů, které se
věnují Oldřichovu. Velké díky všem, kteří materiály zapůjčili! Z toho množství není snadné vybrat čím začít, proto sáhnu
po tématu, které se týká setkávání a společenského života obyvatel obce: hostince v Oldřichově v Hájích.
Nejstarší krčma v Oldřichově byla v budově rychty čp.6, druhé nejstarší pohostinství bylo v čp.29 „U Jasanu“,
zvané Korčárna. Korčárna byla, stejně jako dalších 44 opuštěných stavení, koncem 50. let minulého století zbořena.
Restaurace „Beseda“ byla zřízena roku 1861 Antonínem Effenbergerem v čp.54. Původní název zněl „Spolková hala“.
Další hostinec postavil Josef Köhler r.1866 na Pilách čp.180 „U Lesního zámku“, známý spíše podle pozdějšího majitele
Františka Wünscheho jako „Wünschův hostinec“. Na Pilách byla také hospoda v čp. 250, zařídil ji r. 1883 František
Endler, a v čp. 242 zvaný „Hostinec u vodopádu“. Také v čp.1 byla hospoda, zřízena byla v roce 1869. V čp. 140 bylo
zřízeno pohostinství v roce 1783 a říkalo se tam „U Modrého klobouku“. Také v čp.191 bylo pohostinství , zde se říkalo „
U Slunce“. Po výstavbě železniční tratě fungovala hospoda také v čp. 113 s poetickým názvem „U Klidného pijáka“.
V selské usedlosti čp. 43 v roce 1881 zřídil tehdejší starosta hospodu „U Špičáku“. Ani na Filipce nebyla o hospody nouze
: v čp.4F byla dlouho prastará dřevěná rychta s hospodou zvaná „Hemmrichschenke“, vyhořela v roce 1923, na jejím
místě byl postaven opět hostinec se sálem – dnešní Sokolovna. Další hostinec byl v čp. 11F zvaný „U Tunelu“.
(zapsala Jiřina Vávrová, zdroj: První česká kronika obce Oldřichov v Hájích – Mgr. Ladislav Ulrych)
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Přednášky, divadla a koncerty po Novém roce
Naštěstí další a další Oldřichováci vytahují své triumfy, či své známé a proto se můžeme po Novém roce, mezi tradičními
plesy a zábavami těšit hned na dvě zajímavé přednášky z cest, jeden osvědčený koncert a dvě divadelní představení.
V sobotu 18. ledna 2014, tak jak již bylo v minulém čísle avizováno, přijede již po druhé výprava tří kapel ze druhé strany
tunelu, a sice Rain, Cumulonimbus a Silent Session.
Ještě předtím ve středu 8.1.2014 od 19:30 pozval David Vaniš (Námořník) kamaráda Petra Hirshe, který popovídá o své
pěší pouti do Santiaga de Compostela a odtud do Palestiny - čili o 16 090 km za 800 dní.
Miroslav Thiel z Pil již dlouho sliboval povídání o svém pobytu v Afghánistánu, které konečně přichystá ve středu
12.2.2014 také v 19:30. Obě přednášky se budou konat v Besedě vepředu u Lenky v hospodě, kam se vejde dost lidí a je
tam příjemná atmosféra. Aby tato akce byla opravdu pro každého, tak na svou zodpovědnost prosím kuřáky, aby to při
těchto dvou akcích vydrželi bez dýmu.
Na jaro je předjednáno, že se v Oldřichově na turné po Frýdlantsku zastaví Sunshine Cabaret ze Strakonic se svým
divadelním autobusem a hrou Tajuplný svět včel. Buď autobus zaparkuje u obecního úřadu, či v Ekokempu, to se ještě
vybere.
A na závěr, oldřichovský ochotnický spolek das FilyPily slibuje, že v květnu zahraje další, v pořadí druhou hru, kterou
začne nacvičovat v již lednu. Přesné termíny obou divadelních představení budou zavčas upřesněny a dány na vědomí.
8.1.2014 (středa) od 19:30 Přednáška: 16 090 km (Petr Hirsh)
18.1.2014 (sobota) od 20:00 Koncert: Rain, Cumulonibus a Silent Session
12.2.2014 (středa) od 19:30 Přednáška: Afghánistán (Miroslav Thiel)
jaro 2014 Sunshine Cabaret: Tajuplný život včel
květen 2014 - divadlo: das FilyPily

Radim Šarapatka

Oldřichovské vánoční trhy
23. listopadu se konaly oldřichovské
vánoční trhy, kde jste mohli prodat své
vlastnoruční výrobky, něco pěkného si
koupit a shlédnout premiéru loutkového
filmu z dílny animačního kroužku dětí
z Oldřichova v Hájích „Městečko v lese“.
K vidění byla také výstava loutek, které si
ve filmu zahrály, které vyrobily, namluvily
a rozhýbaly oldřichovské děti. Velké
poděkování patří oldřichovským hasičům,
kteří zachránili vystoupení tanečního studia
Alymirka, když došlo k výpadku elektrického
proudu. Po chvíli se podařilo improvizovaně
nasvítit sál a vystoupení pokračovalo.
				
Jiřina Vávrová

Oldřichovský Klubík
Od června 2012 funguje v Oldřichově klub pro rodiče s malými dětmi
Klubík, scházíme se jednou měsíčně a společně podnikáme výlety,
hrajeme si na hřišti, malujeme, lepíme a skládáme, hrajeme divadlo
apod. Obvykle se setkáváme v přízemí na OÚ, ale v listopadu jsme
řádili v Sokolovně: skákali jsme na trampolíně, prolézali tunelem,
házeli míčky, přeskakovali překážky… Moc děkujeme TJ Sokol
Oldřichov v Hájích, že nám umožnil přístup do Sokolovny, hlavně
v zimních měsících ji budeme aktivně využívat. Pokud chcete najít
pro mrňousky kamarády a sobě zpříjemnit rodičovskou dovolenou,
neváhejte a přidejte se k nám. Nemáte informace, kdy se konají
schůzky Klubíku? Ozvěte se na : vavrova.jirina @seznam.cz nebo
tel. 603366526
			
J. Vávrová

Kroužky pro děti (případně pro dospělé) v Oldřichově v Hájích
Milí rodiče,
rýsuje se možnost spolupráce s DDM Větrník, který by mohl zajistit kroužky pro oldřichovské děti (případně dospělé)
přímo v Oldřichově v Hájích. Proto je potřeba zjistit, o jaké kroužky by byl zájem. Podívejte se, prosím, na stránky DDM
Větrník http://www.ddmliberec.cz/ , kde je kompletní nabídka a pište na vavrova.jirina @seznam.cz o co byste měli
zájem + počet dětí. Pokud jste v nabídce nenašli kroužek, který byste chtěli a máte nápad, napište mi ho. V lednu
by měla proběhnout schůzka rodičů a zájemců o kroužky s ředitelkou DDM Větrníku, tak abychom měli předběžnou
představu, jaká je poptávka.
						
Jiřina Vávrová
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Mezinárodní mistrovství ČR v jízdě na kolečkových saních
Ve dnech 6. - 7. 9. 2013 se ve Smržovce konalo Mezinárodní
mistrovství ČR v jízdě na kolečkových saních. Sáňkaři TJ SOKOL
Oldřichov v Hájích – Nikola Novotná a Tomáš Šlouf zde obsadili
3.místa.
Nyní se připravují na mezinárodní závody, které se uskuteční na
Slovensku a v Rakousku o vánočních prázdninách.
Máš-li zájem se k nám přidat ozvi se – mob. 724129676 Jandová
Marta Jandová

V roce 2013 /LISTOPAD - PROSINEC/
jubilea slaví

M.Dědková, Z.Snadík, J.Trejbalová

Gratulujeme
Podzimní špacír – 26. 10. 2013
Klub českých turistů TJ Sokol Oldřichov v Hájích uspořádal již po
čtrnácté „Podzimní špacír“,tentokráte pod heslem „Pojďte s námi do
lesa“. Účastníci si mohli vybrat z 8,10,20 a 30 km trasy. Za krásného
počasí se akce zúčastnilo 81 turistů. Byli mezi námi turisté z celé
republiky, Německa a Polska. Po skončení pochodu každý obdržel
diplom. Nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější účastník dostal drobný
dárek. Pro všechny bylo zajištěno občerstvení v sokolovně.
Škoda jen, že občané z naší obce se této zdařilé akce zúčastnili
v minimálním počtu.
Lubomír Tichý – předseda KČT
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VÁNOCE NA STATKU - Ekocentrum oldřichov v hájích
V pořadí už 8. ročník tradičních Vánoc na statku přilákal do Ekocentra v Oldřichově v Hájích po oba víkendové dny dohromady přes 500
návštěvníků. Většinou rodin s dětmi, právě pro ně je totiž poslední
akce letošního roku určena.
Podtitul Vánoc na statku 2013 byl Vánoční svátky v jiných zemích.
Dospělí i dětští návštěvníci tak mohli zjistit jak se, pro mnohé ty
nejdůležitější svátky v roce, slaví v zahraničí. Dozvěděli se například,
že v Sýrii nosí dárky velbloud, v Itálii si děti musí na čarodějnici Belfanu počkat až do 7. ledna a dokonce i krab v Polynésii nějaký ten
dáreček unese.
Ani letos jsme samozřejmě nezapomněli na české Vánoce a návštěvníkům akce připomněli také naše tradiční zvyky.
Velký zájem byl jako každoročně o pohádkové představení.
„Mě se nejvíc ze všeho líbil ten Ježíšek v pohádce, jak se narodil!„ říká
šestiletý Pavel Kovařík z Liberce. I jeho maminka Petra se spokojeně
usmívá a dodává: „Jezdíme sem s dětmi během roku na řadu akcí,
ale tuhle vánoční máme snad nejraději.“
Sobotní představení pohádky divadla Na cestě O Ježíškovi proběhlo
dokonce hned dvakrát. To aby se všechy děti pohodlně vešly. Poté
se vánočně naladění malí návštěvníci rovnou přesunuli o patro níž
a pustili se do adventního tvoření, kde jsme měli pro ně připravenu
řadu tvořivých dílniček.
Mezi dalšími pozvanými hosty bylo například Lesnické učiliště z Hejnic, jehož studentky s dětmi tvořily svícínky ze smrkových větví. Starodávné vánoční ozdoby ze včelího vosku učil děti vyrábět liberecký
včelař Jiří Vomáčka. Velký zájem byl i o zdobení perníčků.
V neděli návštěvníkům Ekocentra hrála pro dobrou náladu hudební
skupina Seškrt. Ta se také lidem líbila, především ale všichni uvítali
příjemnou atmosféru Vánoc na statku. Třeba Soňa Šrůtková, která
se do Oldřichova přijela se svými dětmi Adélkou a Šimonem podívat
v sobotu ji hodnotí takto: „Jsem moc ráda, že jsme sem zajeli. Po tom
městském předvánočním konzumu je tahle poklidná adventní akce
doslova balzámem na duši i nervy!“
„A to je přesně to, co nás těší - takhle si naše Vánoce na statku představujeme a děláme všechno proto, aby tu všichni mohli načerpat
vánoční náladu“ dodává Radek Hromádka, ředitel Ekocentra Oldřichov v Hájích.
Vánoce na statku byly pro mnohé návštěvníky celodenní akcí, na
oběd nemuseli totiž nikam odjíždět. Ve zdejší jídelně si pochutnali na
výtečném guláši, vánočním štrůdlu či domácím jablečném kompotu.
Domů si pak mohli odvézt uzené kapry z Německa a řadu výrobků od
místních řemeslníků. V ceně vstupného byl i vstup do jindy hrazené
interaktivní expozice Jizerské hory všemi smysly.
Nejbližší akcí, na kterou vás do Ekocentra zveme, je Žabí festival
v březnu příštího roku.
Do té doby přejeme klidný a neuspěchaný adventní čas, šťastný
Štědrý večer a veselou oslavu Silvestra.
Těšíme se na vás v roce 2014!
Lucie Fürstová
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