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Vážení spoluobčané,
je mi velkou ctí, že vás z tohoto místa mohu oslovit již čtvrtým
volebním obdobím. Podpora, kterou jste mi v letošních volbách
vyjádřili mě nejen velice těší, ale především zavazuje. Děkuji
všem, kteří jste přišli ke komunálním volbám a svou účastí (cca
desáté místo v Libereckém kraji) vyjádřili, že vám veřejné dění
ve vaší obci není lhostejné. Při setkání se svými kolegy starosty
všem dodnes hrdě sděluji, že i při ustavujícím zasedání nových
zastupitelů obce vás přišlo více jak padesát.
Děkuji všem dosavadním zastupitelům obce, kterým dnem voleb
skončil mandát, za spolupráci a především za práci, kterou odvedli
ve prospěch obce. Současně přeji nově zvoleným zastupitelům
do nadcházejícího volebního období hodně sil, pevných nervů
a vzájemné spolupráce, která jistě povede k rozvoji obce.
Dále se nemohu nezmínit o skutečnosti, že při psaní těchto řádků
na mě pomrkává dohořívající první svíčka adventního věnce.
Ano, je odstartován předvánoční shon a nejkrásnější svátky
v roce se nezadržitelně blíží. Přeji vám všem, aby jste prožili
Vánoční svátky v kruhu svých nejbližších, v klidu a v příjemné
pohodě. No a těm, kteří se i o těchto svátcích musí věnovat svým
pracovním povinnostem, aby proběhly jejich směny v pořádku
a bez mimořádných událostí.
Závěrem přeji všem, aby jste do Nového roku 2015
vstoupili tou správnou nohou, aby vám vyšla
všechna vaše předsevzetí, aby se vás drželo pevné
zdraví a dařilo se vám v pracovním i osobním životě.
						
Jaromír Tichý, starosta obce

Vánoční strom
Děkujeme SDH Oldřichov v Hájích, že nám postavili
Vánoční strom u obecního úřadu, který dostali
darem od svých kolegů ze sousední obce Raspenava.
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ZPRÁVY Z OBCE

Nové Zastupitelstvo
obce Oldřichov v Hájích:

Jaromír Tichý 			
Václav Knespl			
Marta Jandová			
Mgr. Radim Šarapatka		
Ing. Lenka Kosková Třísková
Roman Nýdrle			
Jana Svatoňová			

Starosta obce
Místostarosta obce
Předsedkyně finančního výboru
Předseda kontrolního výboru
Předsedkyně sociálního výboru
Předseda výboru pro sport a kulturu
Předsedkyně výboru pro výstavbu

Nové jízdní řády od neděle 14. 12. 2014
Od neděle 14. prosince 2014 platí nové jízdní řády, které pro Oldřichov znamenají několik změn na autobusové lince
540072. Jízdní řád vlaků a jízdní řád linky 540659 (Densobus) zůstávají beze změny.
Vlakem se do Mníšku a do Liberce dostanete v pracovní den prvním vlakem v 4:22 a od 5:05 již každou hodinu (X:05)
až do 22:11. Ve směru z Liberce jede v pracovní den první vlak v 5:31 a poté již každou hodinu (X:30) až do 22:33.
O víkendu nejede pouze první ranní vlak až v 4:22 do Liberce.
Na lince 540072 Liberec – Mníšek – Oldřichov v Hájích – Mníšek,Fojtka dochází ke dvěma základním změnám. Zřizuje
se zastávka Mníšek,,žel.st. pro přestup z vlaku (platí ode dne schválení!), zkracuje se jeden pár spojů pouze do Mníšku
a za ušetřené kilometry se přidávají nové dva páry spojů. Třetí nový dopolední pár spojů (72/1 a 4) v 9:20 v Oldřichově
byl přidán za finanční spoluúčasti Obce Oldřichov v Hájích a Obce Mníšek. Obě obce přispějí každá částkou 20 000 Kč/rok.
Obec Oldřichov již nyní přispívá objednateli veřejné dopravy - Libereckému kraji paušální částkou 60 000 Kč/rok,
dohromady bude obec Oldřichov přispívat částkou 80 000 Kč/rok (cca. 2 % z celkových nákladů na dopravní obslužnost
pro Oldřichov).
V pracovní den se do Liberce dostanete s výjimkou jediného přímého spoje s jedním přestupem celkem 6 autobusovými
spoji (5:04, 7:02, 13:05, 13:26, 14:26 a 21:05). Z Liberce pak 8 spoji. Přestupy se nabízejí v Mníšku na křižovatce
na autobusy z Nové Vsi do Liberce a zpět, u nádraží z vlaků z Liberce, nebo v libereckých Pavlovicích na křižovatce
u bývalé Tesly na autobusy linek MHD č. 13, 24 a 26. Vždy se tedy dá dojet za cca. půl hodiny z Oldřichova do Liberce
na Fügnerovu. Na/z ranní, odpolední a noční směnu v průmyslové zóně JIH se pak dostanete přímým autobusem linky
659.
V sobotu Oldřichovem žádný linkový autobus nejede a v neděli jede pouze pár spojů 659/101 a 102 na noční a z noční
směny v průmyslové zóně JIH.
V souvislosti s plánovaným pořízením
minibusu, který bude na lince 72 nasazen
již v průběhu zimních měsíců, se plánuje
zajíždění linky 72 na Pily (až k závoře
Kadeřnictví
na Polednické cestě). Na počtu zastávek
a jejich umístění se zatím pracuje. Nejprve
Jak většina návštěvníků kadeřnictví ví,
je ale nutné ve spolupráci s Dopravním
prostředí této provozovny již odpovídalo
inspektorátem
a
odborem
dopravy
jejímu stáří. Navíc se ještě přihodilo to,
libereckého magistrátu provést místní
že pravděpodobně částečným poklesem
šetření (pravděpodobně na jaře) a prověřit,
podloží pod budovou došlo k oddělení
zda je možné tuto trasu zařadit.
příčky od stropu. Rozhodli jsme se tedy
Jako držitelé karty Opuscard platíte pouze
přistoupit k rekonstrukci těchto vnitřních
jedinkrát a to 23 Kč za jednotlivou jízdu,
prostor. Došlo tedy ke kopmpletnímu
v autobuse, do kterého přestupujete si
vybourání příčky a podlah. Založení
pouze „odpípnete“.
nového základu pod příčkou, hydroizolace,
Více informací na obecním úřadě nebo ve
tepelné izolace, nová příčka, podlahy,
společnosti KORID LK spol.s r.o. (+420 774
obklady, elektroinstalace, vodovod i odpad
485 021, www.iidol.cz).
včetně základního vybavení. Původní
Rozpis autobusového spojení v pracovní
záměr, stihnout vše do konce prázdnin,
dny do Liberce a zpět platný od 14.
byl nereálný. Bohužel termíny se nám
prosince 2014 najdete v tabulce. Všechny
prodloužili více než jsme očekávali, ale
autobusy obsluhují i zastávku u žel. stanice
jsme přesvědčení, že výsledek bude o to příjemnější. Touto cestou se
(u Sokolovny).
omlouváme všem návštěvníkům kadeřnictví a přejeme příjemné chvíle
Radim Šarapatka
při návštěvě provozovny.
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SDH Oldřichov v hájích - Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci !
Úvodem nám dovolte, abychom Vám osvětlili pojmy, jako Sbor dobrovolných hasičů (dále SDH nebo sbor) jenž je
občanským sdružením a Jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále JSDH nebo jednotka). SDH vede starosta sboru, ten
je volený členy ze svých řad, nyní je jím Jiří Práč. JSDH ze zákona o požární ochraně zřizuje obec pro zajištění požární
ochrany na svém území a tu vede velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, nyní Petr Martínek, jehož jmenuje
a odvolává, po vyjádření Hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat velitele, starosta obce.
Přihlíží přitom k návrhu místního občanského sdružení SDH působícího na úseku požární ochrany. Tato jednotka je
určena pro výjezd k mimořádným událostem a je součástí integrovaného záchranného systému. Poslední dobou se
vyskytlo několik „mýtů a polopravd“, které zřejmě pramení z neznalosti problému a ke kterému svádí i to, že jejich
činnosti a spolupráce jsou úzce propojeny. Všechna jména členů JSDH najdete i na seznamu SDH a mají také společný
cíl - pomáhat druhým. Jsme smíření s tím, že za část z těchto zavádějících informací si můžeme vlastně i my sami, jelikož
v domnění, že lidé, kteří v obci žijí, nás zároveň i znají a mají přehled o našich aktivitách, nevyužívali jsme proto všech
informačních kanálů, abychom k Vám úplné a pravdivé informace dostali. Toto se budeme snažit v budoucnu napravit a
při této příležitosti připomeneme i něco z naší historie. Heslo, které jsme zvolili v úvodu, můžete dodnes vidět i na bývalé
hasičárně na Pilách, ač psané v německém jazyce, a je heslem všech dobrovolných hasičů.
SDH Oldřichov v Hájích je občanské sdružení (stejně jako např. Sokol, Červený kříž, Klub českých turistů a nyní třeba
Živo v Hájích), které má u nás v obci nejdelší historii. Vzniklo na základě svobodné vůle občanů, kteří mají zájem
o to, co se v obci děje, chtějí obohatit i její společensko-kulturní program a pomoci obci i na úseku požární ochrany při
podpoře JSDH, nad rámec požadavků stanovených zákonem pro její zřízení, jako byl třeba i bezplatný převod cisternové
automobilové stříkačky CAS 32 Tatra 148 od JSDH Boskovice naší obci, který domluvil bývalý starosta sboru. Na její
rekonstrukci se poté členové podíleli sehnáním sponzorských darů v podobě nových polepů cisterny od organizace
Suchopýr o.p.s., nových pneumatik a jednoho akumulátoru od obce Mníšek a v neposlední řadě odvedenou prací
při přestavbě, broušení a stříkání nového laku. Na oplátku za materiální pomoc při renovaci CAS, vychází Oldřichov
v Hájích, v rámci dobrých vztahů, touto technikou vstříc obci Mníšek.
Dalším příkladem je i odvedená práce na rekonstrukci garáží obecní hasičské zbrojnice, kde v první fázi došlo
k novému natažení elektroinstalace, vodovodních a teplovodních rozvodů, nahození omítek, odizolování stropu a zřízení
sádrokartonového podhledu. Po získání dotace na přístavbu garáží od Krajského úřadu,o kterou obec zažádala a jenž
činila 50% celkových nákladů, se rozjela druhá fáze, kdy práce prováděla firma Slestav s.r.o. i oldřichovští hasiči. K těmto
všem aktivitám na úseku požární ochrany je nutno dodat, že za zdárné dokončení vděčíme minulému zastupitelstvu,
v čele s panem starostou Jaromírem Tichým, kteří si byli vědomi důležitosti zvyšování akceschopnosti místní jednotky
při mimořádných událostech jako jsou povodně, požáry atd., naše snažení všemožně podporovali a nespokojili se jako
zřizovatel JSDH jen se zákonným minimem. Nyní, po naplnění společného úsilí, můžeme řící, že jsme zase o krůček dál
k tomu, aby JSDH Oldřichov v Hájích mohla včas a účinněji pomoci tam, kde jí bude třeba.
Pro zpestření společenského života v obci pro Vás každoročně připravujeme Hasičský ples, pálení čarodejnic, dětský
den, Hasičskou zábavu, Mikuláše a stavění vánočního stromu, některé i ve spolupráci s Obecním úřadem. Sbor také
reprezentuje jméno obce při nejrůznějších soutěžích v České republice i v polské příhraniční oblasti - letos se můžeme
pochlubit například 1. místem v soutěži Mikroregionu Jizerské Podhůří konané v Mníšku a 3. místem z Okrskové
soutěže v požárním útoku na domácí půdě.
Toto sdružení využívá obcí svěřený majetek JSDH, o který také pečuje, hospodaří ale pouze s finančními prostředky
a majetkem, který pochází z členských příspěvků, sponzorských darů, jím pořádaných akcí atd. a tyto prostředky dále
využívá pro zajištění pořádání dalších akcí, které nejsou např. z důvodu špatného počasí rentabilní nebo je, mimo jiné,
využívá i pro nákup majetku, který je k dispozici i JSDH.
JSDH obce se letos zůčastnila výcviku nositelů dýchací techniky
a část i výcviku ve Flashover kontejneru ve Vysokém Mýtě,
který reálně simuluje požár v uzavřených prostorách. Dále
pak školení ve spolupráci s JSDH Mníšek a prověřovacího
cvičení na ZŠ Mníšek, kde byl pomocí zakuřovacího zařízení
simulován požár a následné odříznutí únikové cesty 16
dětem a jedné dospělé osobě, které bylo potřeba evakuovat.
Na žádost krajského operačního a informačního střediska
Hasičského záchranného sboru LK vyjela letos jednotka prozatím
ke čtyřem událostem - pomoc při vyproštění koně zapadlého ve
skalách u tunelu, k požáru popelnice, odstranění spadlého stromu
přes komunikaci a k již výše zmíněnému prověřovacímu cvičení.
Jednotka pouze pečuje o obecní majetek, který jí byl přidělen pro
plnění úkolů v úseku požární ochrany.
Na závěr nám dovolte, abychom touto cestou poděkovali těm, kteří
chápou naše pohnutky k této práci, popřáli vám všem krásné,
pohodové prožití vánočních svátků a v následujícím roce 2015
mnoho sil, zdraví a životní pohodu.
Vaši hasiči
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z HISTORIE OBCE - 12. března 1757
Milí sousedé,
rád bych se s Vámi podělil o jeden objevený střípek z historických událostí naší obce, který mi při jedné internetové
diskuzi vynesl na světlo pan Tomáš Javůrek z Prahy 10 a kterému bych chtěl i touto formou poděkovat.
Naše novodobá tištěná kronika od Mgr. Ladislava Ulrycha již bohužel tuto pasáž neuvádí, ale kronika Antona Franze Ressela
z roku 1933 se na str. 45 k tomuto dni zmiňuje -“ Existuje zpráva, která uvádí, že 12. března 1757 u Oldřichova byla „akce“. „
Bohužel touto zmínkou nebyla myšlena žádná akce kulturní, ale jak již možná mnozí z Vás dle data tušíte,
jednalo se o jednu z bojových akcí Sedmileté války, která předcházela, o více než měsíc, známé bitvě u Liberce.
Třeba to mohl být pro obyvatele naší obce, kteří byli již z předešlých válečných let tak nějak zvyklí na
občasné průchody císařských i nepřátelských vojsk, jež vždy znamenaly plenění a požáry, den jako každý
jiný, kdyby se toho dne od Frýdlantu směrem k Liberci nevydal na průzkum pruský plukovník Puttkamer
s 300 husary, 100 dragouny a jedním praporem granátníků (což by mělo být něco kolem 800 mužů).
V Oldřichově v Hájích (dříve Busch-Ullersdorfu) byl v té době malý oddíl Rakušanů sestávající ze 100 husarů, 100
dragounů a 200 Chorvatů z pluku Sluiner.

12. březen 1757 se stal dnem, kdy v naší obci a jejím blízkém okolí, vystřídala běžný denní ruch, klid a „pohodu“ válečná
vřava, která přinesla do domovů Oldřichováků jen strach a beznaděj v podobě svištících kulí a smáčela místní půdu krví.
Podle jedné verze, která čerpá z Die Kriege Friedrichs des Grossen sv.3 vol.2,Berlín 1901,strana 30-31, se Rakušané
vydali Prusům vstříc a střetli se s nimi někde v lese mezi Raspenavou a Oldřichovem. Měl jim vyjet naproti malý oddíl
husarů,který je chtěl nalákat do pasti. Tu tvořili Chorvaté poschovávaní za stromy, kteří měli Prusy zasypat náhlou střelbou.
Prusové skutečně na rakouské husary, kteří se před nimi objevili, okamžitě zaútočili, dali se do jejich pronásledování
a byli při tom napadeni Chorvaty. Nenechali se však zastavit a pronásledovali Rakušany až k Oldřichovu v Hájích. Tady
se uvádí ztráty Rakušanů 33 mužů,což je přesně jako počet ztracených rakouských koní v dalším zdroji. Prusové přiznali
3 padlé a 10 raněných husarů.
Podle druhé verze, čerpající z Militaerischer Nachlass sv.1,vydaný v Lipsku r. 1858,str.353-354, došlo k boji až přímo
u Oldřichova, kde na ně Rakušané čekali. Na vesnici zaútočili pruští husaři, které nezastavila ani prudká palba Chorvatů
poschovávaných za ploty a stromy. Tady se jedná o zprávu vévody Bevernského, napsanou ve Frýdlantu právě 12.3.
1757. Ten se v ní zmiňuje, že Prusové měli jen dva lehce raněné, ale tohle bylo prý běžné zlehčování vlastních ztrát,
aby více vyniklo jejich vítězství. Podle Prusů mělo v boji padnout asi 50 Rakušanů, 10 jich mělo být zajato a přišli také
o 33 koní. Nějaký popis z rakouské strany se panu Javůrkovi nepodařilo dohledat, a tak se jejich ztráty nedají potvrdit.
Tuto skutečnost mi doložil i kopiemi stran z již výše uvedených zdrojů a v neposlední řadě i z knihy Pragmatische
Staatsgeschichte,8. díl z roku 1767 str. 281. Na základě těchto informací se mi podařilo dohledat ještě kreslené
vyobrazení této události s popisem, které je součástí tohoto článku. Dle kostela na obrázku je sice patrné, že se zřejmě
nejedná o autentické vyobrazení, protože naše obec prý kostel nikdy neměla, ale kdo ví - třeba i o něm se někdy, někde,
nějaké zmínky najdou .... vždyť jak se naše kronika zmiňuje, všechny průchody vojsk byly spojeny s pleněním a požáry
.... to by už ale byla pouhá spekulace!
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Všechny informace k této události jsem přeposlal i naší kronikářce paní Vávrové, která je jistě využije k doplnění
kroniky, protože by byla velká škoda, kdyby tento kus historie upadl opět v zapomnění, jelikož co se velikosti naší obce
týká, šlo dle počtu zúčastněných a padlých vojáků o potyčku docela velkou, ač bráno z celkového pohledu Sedmileté
války, zřejmě zanedbatelnou.
Budiž to pro nás prosím i připomínkou toho, že většina starostí a třeba i nesvárů, které v dnešní době řešíme my, jsou
v porovnání s těmi, kterým museli čelit obyvatelé Oldřichova před více jak 250 lety, přeci jen trochu malicherné a podaříli se nám přijmout tuto myšlenku, budeme možná již zítra vidět náš domov a společné žití v něm, v úplně jiném světle.
Martin Hodač

Děkuji velice Martinu Hodačovi a panu Javůrkovi, kteří nám odkryli střípek z historie naší obce. Ráda bych na toto téma
navázala a zkusila (si) představit, jak se častokrát v minulosti obyvatelům Oldřichova nežilo právě lehce- sužovalo je
poddanství, války, náboženský útisk, živelní pohromy a epidemie nemocí. Válek a pohrom bylo nespočet, proto si toto
téma „vyžádalo“ seriál na pokračování.
Jak píše kronikář Anton Ressel, nelze s přesností říci, zda se naší vsi dotkly husitské války, jisté je, že obce v nejbližším
okolí trpěly drancováním a vypalováním po nájezdech husitů, hlavně v letech 1429-1432. Rok 1469 byl pro Oldřichov
patrně velice zlý. V dopise purkmistra a rady z Boleslavi ve Slezsku ze 7. září 1469 se píše, že husité přešli hory a na
cestě do Slezska vypálili Liberec, Seidenberg, Hejnice a „jiné vesnice“. V době reformace zdejší obyvatelstvo přestoupilo k
luteránům a vesnice se vyvíjela celkem nerušeně. Poklid netrval dlouho, v posledním desetiletí 16. století přišlo několik
epidemií dýmějového moru a živelní pohromy. Začátek 17.století přinesl rozbroje mezi katolíky a protestanty, které
vyvolaly třicetiletou válku (1618 – 1648). V dopise majiteli panství, vévodovi Albrechtu z Valdštejna ze dne 21. října
1631 se píše, že lidé „pana polního maršála von Teuffenbach“ zle řádili na panství frýdlantském. „Nejlepších pět vsí“
spolu s dalšími byly zcela vypleněny a lidé zle poškozeni, zčásti zabiti a všechno rozbito a rozmláceno, koně a dobytek
vzali s sebou. Nebyly ušetřeny ani kostely, které byly násilně otevřeny a vykradeny, jakoby se jednalo o nepřátelskou
zemi, také ze vsí lidé uprchli. Od roku 1634 se množily průchody švédských, ale i císařských vojsk, které pro obyvatele
znamenaly plenění a žhářství. Hordy vojsk se objevovaly v údolí Jeřice téměř každý týden. Úřední zpráva z 16. července
1640 udává, jaké škody v létě 1638 utrpěl Oldřichov, Mníšek a lenní ves Neundorf. Konečně v roce 1648 vestfálský mír
ukončil třicetiletou válku. Nové císařské patenty, které vyšly brzy po ukončení třicetileté války, vyzývaly protestanty,
aby buď přijali katolickou víru a učení, nebo svůj majetek prodali katolíkům. Luteráni byli vyšetřováni a nuceni
k přestoupení. Nejdříve měli šolcové využít svého vlivu na poddané a přimět je k přestoupení. O Šolcovi z Oldřichova
se píše: „Šolc z Oldřichova říká, že vše bylo na obci předneseno. Zdejší obyvatelé ale se nechtějí podvolit katolické víře.
Ani on za svoji osobu se nemůže podvolit jiné (tj katolické) víře. Celkový počet obyvatel tehdy byl 191 duší. Všichni
obyvatelé byli evangelíci. Stálé zvyšování roboty vedlo r. 1680 k selskému povstání, že obyvatelstvo Oldřichova nestálo
stranou, vyplývá ze „Stížnosti Frýdlantských obcí“ na exekuci vykonanou na věrných poddaných, kterou všichni nevinně
podstoupiti museli“, přesto, že „v životě nikdy nerebelovali“. V posledních dvou desetiletích 17. stol. opět řádil dýmějový
mor. Severní válka, přestože Frýdlantsko patřilo k neutrálním územím, uložila vsím jisté zatížení, a vzhledem k tomu,
že sousední Mníšek byl zatížen naturálními odvody a válečnou daní, dá se předpokládat, že se tyto nevyhnuly ani
Oldřichovu. Na selském povstání 30. a 31. července 1775 se naše obec jistě podílela. Shromážděným sedlákům se
nepodařilo dojít do Frýdlantu, protože jim cestu zahradilo vojsko, vyslaná Komise předala jejich přání v písemné podobě.
Zdejší poddaní chtěli do budoucna konat jen to, „co Jeho Veličenstvo císař jim uloží“. Slezské války v polovině 18. století
znamenaly opakované průchody císařských i nepřátelských vojsk obcí, tyto vždy znamenaly plenění a požáry. První
z nich byl již roku 1741. Větší oddíly pruských vojsk se ve vsi objevily v pozdním podzimu 1744 a v létě 1745. Také
Sedmiletá válka se naší vsi nevyhnula (1756—1763). Existuje zpráva, která uvádí, že 12. března 1757 u Oldřichova
byla „akce“, o té se dočtete více v článku Martina Hodače. V létě 1757 několikrát vsí prošli vojáci. Začátkem roku tu
leželi Chorvaté; nedopatřením zastřelili zdejšího svobodného mládence Gottfrieda Geisslera. Válka o bavorské dědictví
v r. 1778, mezi lidmi nazývaná „Pruský povyk“ přivedla do naší vsi vojsko prince Jindřicha Pruského. Prusové byli
značně neoblíbeni, protože „mimo jiná vydírání“ ve vsi, odváděli obyvatelům ze stájí dobytek, hlavně koně. V srpnu 1778
se v našem údolí objevili pruští husaři, přicházející od Hejnic, vyplenili zejména obě šolcovny ve Filipce a Oldřichově.
4. září v Hemmrichu údajně Prusové zajali tři rakouské husary. 5. září přišli do Oldřichova husaři z regimentu
Podgurského a rekvírovali obilí, zejména oves. Podle záznamu z r. 1779 bylo za Pruské války vypleněno v Oldřichově 30
poddanských rodin - celkem 172 osob, ve Filipce 21 rodin - celkem 112 osob a v Mníšku 29 rodin - 176 osob. Brzy po
skončení této války do Oldřichova zavítal císař Josef II. a to 16. září 1779. Na svých cestách po Rakousku se císař na
vlastní oči přesvědčil o útlaku poddaných, o daních a robotách, a proto 1. listopadu 1781 zrušil nevolnictví a místo toho
zavedl zmírněné poddanství.

pokračování příště

(Zdroj: První česká kronika obce Oldřichova v Hájích – Ladislav Ulrych)

Když se podíváme do historie (a tento článek je teprve první ze seriálu), vyvstává před námi fakt, že od poslední války,
která Oldřichov zasáhla, uplynulo již bez mála 70 let. Většina Oldřichováků má to štěstí, že žádnou válku nikdy nezažila.
Posledních 25 let žijeme ve svobodné demokratické zemi, to mimo jiné znamená, že každý má právo na svůj názor.
Přidávám se k volání po vzájemné toleranci a spolupráci, aby se naše obec mohla nerušeně rozvíjet v tom tolik vzácném
období bez válek a nesvobody.
Kronikářka obce Jiřina Vávrová
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D.Adámková, Z.Bartoš, M.Bernat, M.Bulíř, P.Burian, D.Busta, M.Ciperová,
J.Čičmanec, D.Feldeková, N.Hájková, J.Hanzlová, R.Hoffmannová, O.Hybler,
M.Jandová, M.Krejčík, J.Mařanová, M.Maté, J.Mrázová, Z.Mullerová,
P.Nechanický, H.Prchalová, J.Pýchová, J.Stričík, I.Sůvová, J.Svoboda, Z.Svoboda,
A.Svobodová, Z.Teischel, F.Tichý, E.Veselá, M.Vodičková, J.Vrba,
A.Vrňata, V.Zubr. - Gratulujeme
TVOŘIVÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
STŘEVLIK věnuje jedno páteční dopoledne v měsíci rodičům a jejich dětem, kteří si chtějí něco vyrobit a přitom
poznat nové lidi a pobavit se. Na účastníky čeká úvodní
pohádka nebo příběh a následuje samotné tvoření. Snažíme se používat různé materiály i postupy tak, aby bylo
každé tvořivé dopoledne originální a příjemné pro všechny.
Dětem se také vždy snažíme nabídnout i alternativní činnosti a pro ty nejmenší je připraven malý dětský koutek
s dřevěnou stavebnicí.
Přijďte s námi strávit příjemné dopoledne, rádi uvidíme
i nové tváře.

Přírodovědný kroužek
Ve STŘEVLIKU probíhá každý čtvrtek od 16,00 do 18,00
hodin přírodovědný kroužek. Je určen pro žáky 1. – 5. třídy. Náplní kroužku je prohloubení vztahu dětí k přírodě a
získání praktických dovednosti pro pobyt v ní - vše formou
zábavných her a aktivit v terénu i v laboratoři. Vyvrcholením celoroční práce kroužku bude letní tábor v týpí.
Kroužek probíhá v přírodovědných učebnách v Ekocentru
v Oldřichově v Hájích, využívá také plně vybavenou laboratoř včetně mikroskopů s elektronickým okulárem, výukovou farmu, interaktivní expozici a týpí. Pokaždé chodíme
alespoň na chvilku ven do okolí ekocentra - na louky, do
lesa nebo zkoumáme řeku Jeřici či rybník v ekokempu.
Kromě přírodovědných znalostí si děti osvojují základní
zálesácké dovednosti jako například rozdělávání ohně,
stopování či orientaci v přírodě.
Od pololetí je možné přihlásit ještě několik nových dětí.

KALENDÁŘ AKC

2014

TVOŘIVÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
akce pro veřejnost
Téma: Masopust - výroba masek
16. 1. 2015 (pátek 9.30 -11.30)

TVOŘIVÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
akce pro veřejnost
Téma: Houstičky obzvláště vypečené
6. 2. 2015 (pátek 9.30 -11.30)

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
V ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ
jednodenní seminář pro učitele I. a II. stupně ZŠ
22. 1. 2015 (čtvrtek 10.00 -15.00)

SEMINÁŘ MRKVIČKA
jednodenní seminář pro učitele MŠ
Téma: Respektovat a být respektován III.
19. 2. 2015 (středa 9.00 -15.00)

MALOVÁNÍ NA SK
akce pro veřejnost
26. 1. 2015 (pondělí

KSHOP

VÍTÁNÍ JARA
akce pro veřejnost
21. 3. 2015 (sobota 9.30 - 15.00)

MALOVÁNÍ NA SK
akce pro veřejnost
27. 1. 2015 (úterý

KSHOP

)

TVOŘIVÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
akce pro veřejnost
Téma: Velikonoční tvoření
27. 3. 2015 (pátek 9.30 -11.30)

)

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY LIBERECKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace
463 31 Oldřichov v Hájích 5
tel.: 482 360 011
e-mail: info@strevlik.cz

www.strevlik.cz
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Přehled PŘEDVÁNOČNÍCH Akcí 2014

Srdečně Vás zveme na Oldřichovské vánoční trhy, které
se konají 6.prosince 2014 od 14 do 16 hodin na sále
Besedy.

Vánoce na statku 2014

Jiřina Vávrová

Přijďte si do Oldřichova připomenout, že advent je v plném
proudu! Na tradiční Vánoce na statku jsme připravili adventní dílničky, na kterých si děti vyrobí drobné vánoční
dárečky a ozdoby na vánoční stromeček či stůl.
A co budeme vyrábět? Tak to je překvapení! Ale nebude u
toho chybět jehličí, včelí vosk, citrónová poleva, hromady
šišek, skořice a badyán, barevné pentle, svařák (z toho se
ale vyrábět nebude) a spousta dalších propriet.
SBORÁČEK ze ZŠ v Mníšku si pro nás připravil Vánoční
zpívání. V teple se zahřejete i u pohádky divadla KRTEK
„Čarodějnice ze skříně na košťata“.
Do slavnostního máme nastrojenou i farmu a budete se
moci detailně seznámit, jak vypadá péče o zvířata v zimě.
Na vánočním jarmarku místních výrobců můžete zakoupit drobné dárky pod stromeček, od kozího sýra po vlněné
ponožky.
Přijďte si popovídat se sousedy, popít něco svařáku a
zazpívat si společně koledy k rozsvícenému vánočnímu
stromu u obecního úřadu 14. prosince 2014 v 16 hodin.

Vstup do expozice Jirezky všemi smysly je v rámci ekodne
zdarma. Přibyl nám v ní nový film o ochraně jizerskohorských obojživelníků, tak se přijďte podívat i vy, co už ji
znáte.

Jste srdečně zváni!
Za „osazenstvo živého Betléma“

Koho v pátek neodnese čert,
může v sobotu přijít.

Jiřina Vávrová
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Přehled kulturních Akcí

Oldřichov v Hájích

kalendář akcí

PODZIM 2014 - ZIMA 2015
Ekocentrum
BESEDA - velký sál
U Kozy
Sokolovna
BESEDA - velký sál
před Obú

2014
2015
Ekocentrum

6.12. (sobota 9:30 - 15:00) Vánoce na statku
6.12. (sobota 14:00 - 16:00) Oldřichovské vánoční trhy
6.12. (sobota 20:00 ) Každej pes jiná ves
9.12. (úterý 10:00) Klubík v Sokolovně

13.12. (sobota 19:00) Dopravní silvestr 2014
koncert: Tudor a Hliňák, Ondřej Papillon, Tep sklepa
14.12. (neděle 17:00) zpívání u rozsvíceného stromu
+ živý betlém
16.1. (pátek 9:30 - 11:30)
Tvořivé dopoledne pro děti a jejich rodiče
Téma: Masopust - výroba masek

BESEDA - velký sál

24.1. (sobota) Sokolský ples
Ekocentrum
26.1. (pondělí 14:00 - 19:00) Malování na sklo
Ekocentrum
27.1. (úterý 9:00 - 14:00) Malování na sklo

Ekocentrum
BESEDA - velký sál
Sokolovna +

6.2. (pátek 9:30 - 11:30) Tvořivé dopoledne pro děti a jejich rodiče
Téma: Houstičky obzvláště vypečené

21.2. (sobota) Hasičský ples - SDH Oldřichov v Hájích

BESEDA - velký sál

28.2. (sobota po 8:00) Masopust - průvod obcí
večer zábava (kapela Donaha)
1.3. (neděle 14:00) Dětský rej

BESEDA - velký sál

7.3. (sobota) Hasičský ples - SDH Mníšek

BESEDA - velký sál

Ekocentrum
BESEDA - velký sál
Ekocentrum

21.3. (sobota 9:30 - 15:00) Vítání jara
21.3. (sobota) Sportbál - hold cyklistice
27.3. (pátek 9:30 - 11:30) Tvořivé dopoledne pro děti a jejich rodiče
Téma: Velikonoční tvoření

Termíny budou upřesněny u těchto akcí:
Sokolovna
sjezdovka
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Florbalový turnaj
Maškarní rej

