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Vážení spoluobčané,
závěrem posledního zasedání zastupitelstva obce jsem všem přítomným přál hezké a příjemné chvíle
v časech dovolených a krásné počasí pro chvíle odpočinku. Netušil jsem, že budu až tak vyslyšen,
a nevědomky jsem předpověděl tolik slunné počasí letošního léta. Setkal jsem se i s názorem, že to
je konečně léto, jak má být. Ano, k létu slunce patří, ale s horkým počasím souvisí i jevy, jako je
velké sucho. Nezpůsobuje jen vysychání toků, studen a studánek. Nadměrné sucho je problémem
i pro náš nově pořízený stroj na úklid komunikací zakoupený za účelem snížení prašnosti. Ano.
Stroj, který má pomáhat prašnost snižovat, v suchém počasí paradoxně práší tolik, že se v jeho okolí
nedá dýchat. Pokusím se o vysvětlení: V době přípravy žádosti o spolufinancování nákupu stroje
jsme kvůli poměru výše investice vůči rozsahu čištěných komunikací podepsali smlouvu s Krajskou
správou silnic LK, že na úseku krajských komunikací si v obci budeme zajišťovat „zametání“ sami. Od
podpisu smlouvy (tj. dvě období) zde nebylo zameteno, a tím se posypový materiál ze zimních období
nahromadil ve vyšší vrstvě. Přičtěme zmíněné sucho a problém je na světě. Stroj sice má skrápěcí
trysky zabraňující prášení, ale ty nejsou schopné zvládnout dvouletý nános. Touto cestou se tedy
omlouvám za krátkodobé zhoršení ovzduší při prvním průjezdu stroje okolo vašich domů. Věřím, že
obec čistá díky pravidelné údržbě nám v budoucnu vše vynahradí.
Rád bych vás ještě informoval, že jsme ve stejném dotačním programu byli opět úspěšní a na
přelomu měsíců srpna a září budeme přebírat nový kontejnerový vůz včetně štěpkovače pro zlepšení
hospodaření s bioodpady. Jedná se o malý užitkový vůz se třemi výměnnými kontejnery o objemu
4 m³ včetně samostatného přípojného štěpkovače k likvidaci klestu.
Závěrem vám všem přeji hezký zbytek letních dnů. Bude zpestřen několika kulturními a sportovními
akcemi u nás v obci i v nejbližším okolí, na které vás srdečně zvu. Kalendář akcí je v další části tohoto
vydání.
Jaromír Tichý, starosta obce

V čerVnu – srpnu 2015 Významná Výročí oslaVili

Helena Loudová, Manfred Gierlowski, Květa Laubová,
Zdeňka Röhrichová, Josef Choc, Stanislava Honsejková,
Blažena Horáková, Vladimír Sůva, Jiří Louda,
Antonín Česánek a Radomír Šrajbr.

Srdečně blahopřejeme!
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zpráVy z obce – staVba VoDoVoDu
Začátkem sprna proběhlo předání staveniště na krajských silnicích na Filipku i na Pily. Firma JOSTAV s pomocí svého
dodavatele může zahájit práce na hlavní silnici od spodní cesty u Jarešů až nahoru na Filipku a také od viaduktu
u Knesplů nahoru na Pily. Povolení od Krajské správy silnic Libereckého kraje má stavebník do října 2015. Přesný
rozvrh stavebních prací na jednotlivých staveništích určuje firma v závislosti na počasí a dalších okolnostech.
První část stavby od obecního úřadu na konec spodní cesty naproti Jarešům je již před finální úpravou silničního krytu.
Zaasfaltování komunikace bude provedeno naráz. Stavbyvedoucí je právě na dovolené, proto se mi nepodařilo získat
aktuální termín konečné úpravy zasypaných výkopů, z čehož ten naproti Jarešům ve stoupání před hlavní silnicí je
velmi nepříjemný.
V dohledné době budou obcí obesláni majitelé nemovitostí přímo sousedících s větví vodovodu na Pily s nabídkou na
hromadné vyřízení stavebního povolení pro přípojky, tak jako tomu bylo u větve vedoucí na Filipku. Obec financuje
vše, co slouží více než jednomu připojení – zájemce o připojení si platí pouze svou přípojku. Na rozdíl od přípojek přímo
z aktuálně připravovaných vodovodních větví jsou nové společné větve či odbočení otázkou samostatných stavebních
řízení i vymezení nákladů z obecního rozpočtu. Proto prosíme o trpělivost, dojde i na ty, kteří přímo nesousedí s hlavním
řadem. Kdo tuto nabídku nedostane a má zájem o připojení k vodovodu, nechť kontaktuje pana starostu Tichého. Obec
jednak potřebuje vědět, kdo má o připojení zájem a posléze bude koordinovat zájemce dle vedení odbočných větví pro
více přípojek.
Radim Šarapatka

silnice a choDník
Aktuální stav této velké stavební akce, v rámci které se má rekonstruovat průtah obcí a postavit chybějící chodník, je
dle mých informací následující: Akce má platné územní rozhodnutí. Liberecký kraj (vlastník této komunikace) vypsal
výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební řízení. Projektant se vybírá a jakmile bude znám,
bylo by dle mého názoru vhodné, abychom společně s Krajskou správou silnic Libereckého kraje (správcem komunikace)
svolali veřejné jednání, na kterém se představí průběh přípravy dokumentace pro stavební řízení a vše s tím spojené.
Zdárný průběh stavebního řízení závisí na uzavření všech potřebných smluv o právu provést stavbu s majiteli dotčených
pozemků vedle silnice. Tito lidé budou znovu osloveni projektantem stavby, obdobně jako tomu bylo v předchozím
stupni, když dávali souhlas s využitím svých pozemků. Ve stavebním řízení je také prostor na uplatnění požadavků na
zklidnění dopravy, které nejsou součástí dokumentace vyhotovené pro územní řízení. V této věci dokončuji samostatný
materiál, který v sobě již obsahuje připomínky účastníků večera se starostou z ledna 2014.
Po získání stavebního povolení může stavba začít. Před zahájením stavby s nejvyšší pravděpodobností proběhnou další
veřejná setkání, při kterých bude občanům představen harmonogram prací a budou tam řešeny konkrétní připomínky
jako například: kdy se dostanu ke své garáži tudy a kdy tudy, jak dlouho bude zavřený tento úsek atp. Alespoň tomu tak
bylo při podobné akci v Heřmanicích. Ale to hodně předbíháme. Optimistický termín zahájení stavby je až v roce 2017.
Zcela zásadní jsou pro tuto stavební akci finance. Liberecký kraj připravuje podání žádosti do IROP (Integrovaný
regionální operační program) pro období 2014–2020, tedy do „evropských fondů“ spravovaných Ministerstvem místního
rozvoje. Finanční spoluúčast bude dále na Libereckém kraji a také na Obci Oldřichov v Hájích (chodník). Na financování
stavby obec ještě musí zajistit finanční krytí.
Radim Šarapatka

VymaloVaná VlakoVá zastáVka
Malování zastávky proběhlo úspěšně; tým
složený z Jiřiny Vávrové, Radima Šarapatky
a Davida Vaniše dokončil práci začátkem
července za mohutné pomoci Ondráška
Vávry. Původní stav je vidět na první fotce. Pro
cestující jsou zde i knihovničky, k posezení
dvě nové dřevěné lavice, které vyrobil Jan
Duda, záhonek na muřích nožkách a ze zdi na
nás kouká Alois Nebel (malovali Jan Moravec
a Doubravka Hušková).Vlastník objektu
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se
k této dodatečně oznámené úpravě zastávky
postavil čelem a proplatil materiál (lepidlo,
perlinka, penetrace, štuk, barva). Bývalá
služební místnost sousedící s čekárnou je dnes
nevyužívaná a zamčená. Radim Šarapatka
navrhuje zřídit zde kolárnu – nejprve by se
ale musela vyřešit otázka bezpečnosti kolárny
a odpovědnosti za uschované bicykly. Byl
by o kolárnu zájem? Kontaktujte Radima
Šarapatku. Příjemné cestování!
Jiřina Vávrová
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z historie obce – konšelská kniha 1623–1752
Milí sousedé,
dovolte mi, abych se s vámi, které zajímá historie naší
obce, podělil o krásnou, ač náhodnou událost. Při hledání informací o historii naší obce jsem narazil na internetové stránky http://terramater.cz/node/3 , ve kterých autor
při svém bádání po historii domu čp. 3 v Dolní Oldříši píše:
„Z pramenů uložených ve Státním okresním archivu v Liberci
bylo možné využít pouze materiálů, týkajících se konfiskací
a přídělů nemovitostí po roce 1945 z fondu MNV Dolní Oldříš.
V konšelské (gruntovní) knize z období 17. až 1. poloviny 18.
století, uložené ve fondu Archiv obce Dolní Oldříš, se nepodařilo najít žádné zápisy ke sledovanému objektu; tato kniha je
dle mého názoru v daném fondu uložena nesprávně (vztahuje
se s největší pravděpodobností nikoli k Dolní Oldříši, ale k obci
Oldřichov v Hájích)“.
Původní německé názvy obcí Oldřichova v Hájích, Dolní Oldříše a Oldřichova na Hranicích se po staletí od svého vzniku vyvíjely podobně – Vlrichsdorf, Ullersdorf a v některých
obdobích se shodovala úplně. Nebylo nic snadnějšího, než
si konšelskou knihu objednat k nahlédnutí v badatelně
Státního okresního archivu v Liberci a domněnku o záměně osobně ověřit porovnáním jmen šolců a jejich přísedících
podle knihy Geschichte der Gemeinde Buschullersdorf od
A. F. Ressela z roku 1933. Ten již ve svém díle o této konšelské knize píše jako o ztracené. Již u první stránky mi bylo
jasné, že kniha je oldřichovská!
Ač jsem byl od začátku nervózní při pohledu na knihu, jejíž
stav odpovídá stáří, ruce se mi rozklepaly až při pomyšlení,
že držím v ruce zatím nejstarší známé písemnosti zapisované
na rychtě Oldřichova v Hájích od počátků 17. století. Po odeznění třesu jsem pak ještě s největší opatrností v knize asi tři
hodiny listoval a dohledával i ostatní příjmení našich šolců,
abych si byl opravdu jist. Kromě příjmení Passig kniha obsahovala i Preibisch a Arnold. Zmiňovala se i osada Filipka,
která v té době ještě spadala pod Oldřichov v Hájích. Nebylo tedy již žádných pochyb a tuto informaci jsem sdělil řediteli
SOA Liberec panu Mgr. Robertu Filipovi a archivářce paní Mgr. Janě Pažoutové.
Hned druhý den mi paní Mgr. Pažoutová napsala: „Na Váš podnět jsem důkladně prošla spornou konšelskou knihu
s údaji v Resslově knize o Oldřichově, v soudobých matrikách a v Soupisu poddaných podle víry 1651. Ukázalo se, že ve
svém podezření, že kniha je špatně zařazená, máte jednoznačně pravdu, zápisy odpovídají jak jmény, tak daty prodejů
krčmy apod. Chyba musela vzniknout již v nějaké dosti vzdálené minulosti a následně se už zařazením do fondu AO Dolní
Oldříš nikdo dál nezabýval.“
Paní archivářka přidala také zajímavou informaci,
že při porovnávání údajů v konšelské knize zjistila stejnou chybu přiřazení také v edici Soupisu
poddaných podle víry (Boleslavský kraj), kde jsou
obě vesnice jménem Ullersdorf identifikovány
(v rejstříku) jako Dolní Oldříš, i když se jednoznačně jedná o dvě: Oldřichov v Hájích a Dolní
Oldříš.
Oldřichovský archivní fond získal nazpět konšelskou knihu. Sice jí již chybí původní vazba, ale
na 346 listech neřazených chronologicky nás
čeká minimálně 129 let zpřesňujících a možná
i nových informací. Rád bych poděkoval všem zaměstnancům SOA Liberec, se kterými jsem se během bádání setkal, za jejich ochotu a vstřícnost,
se kterou přistupují i k laikům.
Kronikářka paní Jiřina Vávrová vyřkla přání celou knihu naskenovat a zpřístupnit ji v digitální formě všem k nahlédnutí na oldřichovských
stránkách v sekci “Historie“ po boku již zveřejněných kronik. Skenování v libereckém archivu je
již domluvené a proběhne, jakmile bude potřebné vybavení. K uveřejnění bude ještě potřeba souhlas Státního oblastního
archivu v Litoměřicích, ale věřím, že i tam nám vyjdou vstříc! Pak již nezbývá než doufat, že se najde překladatel, stejně
jako u knihy A. F. Ressela, který konšelskou knihu přeloží do češtiny.
Martin Hodač
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byl V olDřichoVě V hájích kostel?
Kdyby mi někdo ještě před rokem položil tuto otázku, asi bych si řekl, že musí být blázen!
Vždyť o kostele v Oldřichově v Hájích „neexistuje“ nikde žádná zmínka; a kdyby ano, už by s tím jistě nějaký historik
přišel! Co mě tedy vedlo k hledání kostela a k touze jeho existenci jednou provždy vyvrátit nebo potvrdit?
Byl to můj článek o bojové akci u Oldřichova v Hájích ze dne 12. března 1757 uveřejněný v Oldřichovských listech č. 34.
K připojenému obrázku dohledanému v Německu jsem připojil zmínku o kostele, ovšem míněnou s jistou nadsázkou.
Jaké bylo mé překvapení, když mi napsal pan Jaromír Tichý: „Zaujala mě zmínka o vyobrazeném kostelíku. Před lety
jsem mluvil s dnes již zesnulým páterem Rabanem z Raspenavy a on mi říkal, že prý dle nějakých záznamů v Oldřichově
v Hájích dřevěný kostelík byl, ale nevěděl kde. Mělo to být ještě dříve, než vystavěli kostel v Mníšku, a měl být právě při
nějakých bojích vypálen. Bohužel dnes se ho již nezeptáme...“
Taková zmínka je závažná, když ji vysloví člověk,
který působil v Německu jako kněz, teolog, filosof,
jako farář ve farnosti Raspenava, který se zasloužil o rekonstrukci poutní baziliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích a pracoval jako litoměřický
biskupský vikář pro církevní školství. Člověk,
který měl možnost studovat archivní prameny jak
litoměřické diecéze, tak i míšeňského biskupství!
Další indicií o možné existenci kostela byla
„Mappa chorographia totius regni Bohemiae exháb. a Joh. Christoph Müller“ z roku 1720, na
které je Oldřichov v Hájích vyznačen jako ves
s kostelem nebo významnější kaplí. Šlo-li o kapli,
pak ale o jakou? Obě známé kapličky – dodnes
stojící kaple Svaté rodiny u čp. 19 (Urbanovi)
i již zbouraná kaple Marie Panny Bolestné na pozemku čp. 16 (Volfovi) – jsou datovány na konec
18. století!
Když jsem se vším seznámil kronikářku paní Jiřinu Vávrovou, rozhodla se pomoci a oslovila své
známé, kteří by do tohoto problému mohli vnést
o trochu více světla. Všichni se bohužel k existenci kostela v naší obci stavěli skepticky a vše dávali do možné souvislosti s výše zmíněnými kapličkami nebo možnou záměnou (kvůli stejnému
německému názvu obce) s kostely v Dolní Oldříši
nebo v Oldřichově na Hranicích. Odvolávali se na
písemné zdroje z 19. a 20. století. Dnes již ale
víme, že naopak spousta našich pramenů mohla být přiřazena při archivaci k již zmíněným obcím. Uvidíme, zda nám
nějaké svědectví nepřinese naše konšelská kniha! S Jiřinou Vávrovou jsme se vydali i na prohlídku nejstarší (Globicovy)
mapy frýdlantského panství umístěné na zámku Frýdlant, která vznikla roku 1660; bohužel na ní u Oldřichova v Hájích kostel není zaznamenán. Tento zdroj však není příliš věrohodný, mapa byla roku 1803 (kdy již kostelík nestál) na
přání Kristiána Filipa Clam-Gallase aktualizována a umělecky rekonstruována. Následně roku 1936 proběhlo její čištění, retušování a lakování. V souvislosti s informací o chybě v edici Soupisu poddaných podle víry z roku 1651 od paní
Mgr. Pažoutové se mi ale podařila prozatím dohledat zmínku: Dolní oldříš: 191 osob – 23 neochotných k obrácení, 168
smírného smýšlení. Kostel mají, ale 25 let bez faráře, dojíždí frýdlantský děkan. Druhá část vesnice je zbožím katolických
bratrů Rodevicových. Na této části se nachází 129 osob – 3 katolíci, 79 zatvrzelých nekatolíků a 47 ochotných ke konverzi/
dětí. (Zdroj: Obraz náboženské situace v Čechách v polovině 17. století na základě Soupisu poddaných podle víry – bakalářská diplomová práce – Markéta Melounová). Je zde jasné spojení dvou obcí v domnělé dvě části, přičemž A. F. Ressel
ve své knize o Oldřichově v Hájích uvádí k roku 1651 právě 191 osob. Odpověď nám vydají až originály uložené v Národním archivu v Praze. A. F. Ressel také zmiňuje: „Každá církevní obec (kirchspielgemeinde) měla dříve svého církevního
otce (kirchvater – kostelník?). Jeho služba byla neplacená, jako čestný úřad. Církevní otcové měli za povinnost svědomitě
schraňovat a účtovat peníze vybrané na církevní dani jakož i ostatní příjmy z míst ve svém obvodu a i jinak poctivě předsedat církvi. Každý církevní otec musel složit přísahu. Pro Oldřichov jsou uvedeni: 1652 a ještě 1667 Hans Sterz, 1700 Georg
Passig a 1739 Hans Georg Hübner. Přibližně od třetí čtvrtiny 18. století není uveden žádný zdejší církevní otec.“ Že jde
o Oldřichov v Hájích, dokládá jméno Georg Passig, který od roku 1691 do roku 1733 bydlel v čp. 5 (dnešní Ekocentrum).
V této budově se nachází i světnice s dodatečně instalovanou (někdy ve třetí čtvrtině 18. století) malovanou výzdobou
s církevními motivy, na kterou mě při jednom našem rozhovoru upozornil pan Libor Práč. Doc. ing. arch. Jiří Škadraba,
autor stavebně historického průzkumu čp. 5, který jsem získal od pana Radka Hromádky, označuje tuto malbu jako
typicky kostelní. Nemůže se jednat o pozůstatek výzdoby ze zaniklého oldřichovského kostela? A. F. Ressel ve své knize
uvádí pro vrch u současného hřbitova i označení „Kirchberg“ (Kostelní vrch). Další název „Kirchfichte“ (Kostelní smrk)
byl spojován se stromem, který stával u „Kirchsteig“ (Kostelní cesty) – v únoru 1897 jej vyvrátil silný vítr; byl starý více
než 200 let. Na jeho místě nechal sedlák Ambros Arnold (z čp. 19 – dnes Urbanovi) vysadit lípu. Tímto místem procházely
i „Kostelní cesty“ Oldřichováků (které by se samozřejmě mohly vztahovat i ke kostelu v Mníšku) a stará poutní cesta do
Hejnic. A. F. Ressel také uvádí: “U nových katolíků se dbalo na svědomité dodržení velikonoční zpovědi a přijímání. Dle
sestavy ze 13. května 1653 v tomto roce přišlo 125 (v Mníšku 120) osob ke sv. přijímání. 1654 se zpovídalo a sv. přijímání
se účastnilo v Oldřichově 155 osob, mezi nimi šolc Georg Passig a stoletá Anna Schwarzová, v Mníšku 145 osob.“
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Takto bych mohl pokračovat ještě dlouho, doma toho mám zatím asi na
21 stran, ale pro to v těchto listech není místo. Uvedu tedy již jen fotografie leteckého snímkování z roku 1953 (zdroj: http://kontaminace.
cenia.cz), kde je v místech před současným hřbitovem patrný mnou domnělý půdorys oldřichovského kostela. Bohužel na dnešních snímcích
ho již nedohledáte – terénní nerovnosti nebo jiný druh zeleně pokrývající méně úrodnou půdu, které ho na této fotografii vytvořily, byly časem
setřeny buď zemědělskou činností nebo dodatečnou navážkou zeminy.
Na druhé fotografii vidíte i letecké snímky nám nejbližších kostelů ve
shodném měřítku. Není těch chyb, náhod a neznámých v historii naší
obce nějak mnoho?
Tak tedy na závěr – byl v Oldřichově v Hájích kostel? Já tvrdím, že byl
a to někdy od začátku 15. století do třetí čtvrtiny 18. století, kdy kostel
buď vypálila pruská vojska nebo byl stržen na základě reforem císaře
Josefa II. stejně, jako tomu bylo i u spousty jiných poutních kostelů!
A ač mne budou jistě mnozí považovat za blázna (a třeba mají i pravdu),
tak u tohoto tvrzení setrvám, dokud mi ho někdo v budoucnu nevyvrátí
průzkumem výše uvedeného místa.
Martin Hodač

english camp
O prázdninách mají děti čas na aktivity, které ve školním roce nelze
stihnout. Oldřichovské děti si například tři dny hrály, zpívaly a užívaly
s kamarády z Texasu na táboře nazvaném English camp, a to od 11.
do 13. srpna. Osm lektorů z Texasu pracovalo společně s českým
teamem 38 účastníků ve věku od 9 do 15 let.
Hlavním tématem byly Vánoce, takže děti zažily mnoho legrace.
Naučily se mnoho písniček, měly možnost konverzovat v angličtině
a zahrát si baseball. Seznámily se s významem vlastních jmen
i biblických postav. Odnesly si také spoustu dárků, které pro ně
anglický team připravil.

Fotíme
olDřichoV

Milí sousedé,

Pro práci ve skupinách jsme využívali prostory sálu v Besedě
a dvě místnosti na Obecním úřadě. Velmi bych chtěla touto cestou
poděkovat panu starostovi Tichému a paní Bekešové za ochotu.
Během tábora proběhl i přátelský volejbalový match dospěláků mezi
Oldřichovem a Texasem, který skončil vítězstvím oldřichovského
družstva.
Při závěrečném setkání dětí, rodičů i všech členů teamu byly dětem
rozdány certifikáty.
Myslím, že celá akce dopadla velmi dobře. Atmosféra byla uvolněná,
spontánní a nikdo neměl výrazný problém komunikovat v angličtině.
Tak snad zase příští rok!
Jana Pospíšilová
5

blíží se výstava fotografií Oldřichova. Jistě
se Vám podařilo „ulovit“ spoustu zajímavých
záběrů nebo se teprve chystáte fotit babí léto
či barevný oldřichovský podzim. Doufám, že se
s námi o snímky podělíte. Na výstavě 24. října
v Sokolovně společně vybereme nejzdařilejší
a vytvoříme z nich originální oldřichovský stolní
kalendář, který bude k zakoupení na obecním
úřadě. A co fotit? Oldřichov a okolí, lidi,
akce, přírodu, cokoli, co se týká Oldřichova.
Posílejte, prosím, v co nejlepší kvalitě na email:
vavrova.jirina@seznam.cz nebo doneste na
nosiči (např. CD) na obecní úřad v Oldřichově.
Pozor! Uzávěrka: 5. října 2015
Jiřina Vávrová

hasiči – požár, zábaVa a jiné
Milí sousedé,
úvodem nám dovolte, abychom vás všechny pozvali na „Hasičskou popovodňovou zábavu“, která se bude konat v pátek
21. srpna od 20:00 na sále restaurace Beseda, a jako každý rok tak společně vzpomněli srpnových bleskových povodní
roku 2010. Kromě velkých škod, které voda napáchala, to byly ale i hodiny, ba celé dny, kdy tento živel dokázal odtrhnout
myšlenky snad většiny z nás od běžných starostí vlastních životů, vcítit se do životů a strastí těch druhých, a tím ještě
více stmelit naše společné žití v obci. Víme, že když se Oldřichováci baví, dokáží být živlem ještě silnějším než „velká
voda“. Také kapela „Každej pes, jiná ves“, která tuto akci jako každý rok podpoří a bude nám hrát k tanci i poslechu, je
toho zárukou. Předem jí tímto děkujeme a na vás všechny se těšíme!
Od posledního vydání Oldřichovských listů jsme
nezaháleli: 31. května jsme společně s ostatními
spolky pod taktovkou pana Eduarda Bílkovského
pomáhali s organizací Dětského dne. Je pěkné
vidět, jak oldřichovští táhnou za jeden provaz
i v době, kdy nás neohrožuje žádná přírodní katastrofa,
a že dokážou společnými silami připravit povedenou
akci pro naše nejmenší. Velký dík zaslouží i ti, které
jsme oslovili a kteří nám vyšli vstříc: Děkujeme panu
Vladislavu Jakubcovi a řeznictví JaF PLUS, s. r. o.,
kteří nás dlouhodobě podporují, za sponzorský dar
v podobě buřtíků, které si pak mohly děti zdarma
vyzvednout v našem stánku společně s limonádou a
nafukovacím balónkem. Děkujeme spolku Fantasy
šerm, který zde postavil stanové městečko, předvedl
šermířskou ukázku a obstaral jedno soutěžní
stanoviště, kde se naši „raraši“ mohli ve vzájemných
soubojích vybít jako bouřka! Děkujeme SDH
Liberec-Sever, který nám zapůjčil skákací atrakce
i s obsluhou starající se o bezpečnost. V těch se mohly
do sytosti vyřádit naše malé „kobylky“. Děkujeme
i SDH Krásná Studánka a HZS Libereckého kraje.
Rozšířili ukázku hasičské techniky o své cisternové
automobily a byli připraveni případným zájemcům
vše ukázat a vysvětlit. I když Dětský den všichni
chválili, věříme, že v příštích letech přijdou další
nápady, čím tento den našim ratolestem ještě více
zpříjemnit!
Dále bychom rádi informovali, že dne 22. července
ve 13:35 hod byl jednotce sboru Krajským
operačním střediskem HZS Libereckého kraje
vyhlášen poplach se žádostí výjezdu k hořící
zemědělské technice v místě Oldřichov v Hájích čp.
236 (Knesplovi). Seběhli se tři členové jednotky.
V pracovní době ve všední den se zásahu nemohl
zúčastnit nikdo s kvalifikací pro obsluhu CAS Tatra
148, proto jednotka vyjela v zákonem stanoveném
čase pro výjezd s VEA Toyota. Na místě byl zjištěn
požár traktoru a asi 30 metrů vzdálený požár
travního porostu. Jednotka započala hasební
práce za pomoci přenosných hasicích přístrojů
a vody dodávané paní Miluškou Knesplovou. Požár
travního porostu byl zcela zlikvidován, u zemědělské
techniky lokalizován a téměř zlikvidován ještě před
příjezdem profesionální jednotky HZS Raspenava.
Ta si událost převzala, provedla dohašovací práce
a konečnou likvidaci pomocí vysokotlakého proudu.
Výše škody na zemědělské technice nebyla v době
psaní článku vyčíslena, ale včasným zásahem
nedošlo k rozšíření požáru alespoň na připojené
balíkovací zařízení.
8. srpna byla povolána oldřichovská jednotka “Zdroj: HZS Libereckého kraje“
dobrovolných hasičů k požáru lesa Měděnec
v Novém Městě pod Smrkem. Jednotka vyjela
v počtu 1+4 s VEA Toyota a PS12. Na místě události prováděla dálkovou dopravu vody a dohašování požáru pomocí dvou
proudů C. Zbytek družstva zůstal v záloze na střídání na základně s CAS 32 v počtu 1+3.
Vaši hasiči, Martin Hodač
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VoDa blízko nás – pozVánka na Diskusi
Před pěti lety jí bylo moc a teď je jí málo. Tehdy brala, co jí stálo v cestě, včetně životů lidí. Letošní srpen jsme naopak
trpěli horkem a suchem a toužebně vyhlíželi déšť. Voda, ať už v nadbytku nebo nedostatku, je důležitá věc - pojďme jí
věnovat dvě hodiny diskuse. Co se v Oldřichově děje, když je vody příliš? Jakou pomoc kdo potřebuje a jakou nabízí?
Co je třeba udělat, aby bylo povodní méně a jejich průběh a následky snesitelnější? Sucho je nepříjemná a nebezpečná
věc, máme s tím čerstvou zkušenost. Co udělat pro bezpečné zadržení vody v údolí a pro její moudré využívání? A snad
radostné téma na závěr: V Oldřichově bývalo mnoho studánek a některé stále existují. Slouží nám místním i turistům.
Jak se o ně staráme?
Debatovat budeme v pondělí 14. září od 18 hodin v sále Besedy.
Za pořadatele zvou
Jaromír Tichý, Lenka Kosková a Blažena Hušková

setkání – „z Darů příroDy“
Milí sousedé,
srdečně vás zveme na setkání nazvané „Z darů přírody“. Jistě sbíráte
bylinky, vyrábíte marmelády, sirupy, tinktury, pečete dobroty, sušíte
ovoce, houby nebo schraňujete semínka. Přijďte si vyměnit recepty,
domácí produkty, vyslechnout přednášku o bylinách, zjistit, co se
peče u sousedů nebo čím by se dala obohatit vaše spíž; zkrátka
pochlubit se tím, jak umíte zpracovat vše, co roste na zahradě, na
louce či v lese.
Vstup zdarma!

Za organizátory se těší Jiřina Vávrová.

jóga pro začátečníky
i mírně pokročilé
Každý čtvrtek od 19:30 se koná na sále v Besedě jóga. Začínáme
10. září. Cvičení trvá zhruba hodinu až hodinu a půl, zahrnuje
protahování, cvičení na zlepšení držení těla i jógové asany.
Těším se na všechny. Můžete přijít kdykoli a není potřeba se
předem hlásit.
Kontakt: Lenka Kosková Třísková,
604 510 877, lenka@koskova.cz

Lenka Kosková Třísková

konDiční cVičení pro ženy
se bude opět konat na sále v Besedě od září 2015 každé úterý od
19 hodin.
Vzhledem k poměrně vysokému zájmu prosím všechny „staré“
i případné nové zájemkyně z organizačních důvodů o potvrzení
účasti do 31. 8. buď na email dolanskai@seznam nebo SMS na
číslo 603 997 951.
Na prvním cvičení v úterý 15.9. se na vás všechny těší
Irena Dolanská
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klub
DůchoDců
Poslední červnový týden se na sále Besedy sešli
v hojném počtu oldřichovští důchodci. Jedlo
se, pilo a hodovalo, pan starosta odpovídal na
dotazy.
Domluvili jsme, že každou 1. středu v měsíci bude
pro neformální setkání důchodců připravena
místnost v přízemí obecního úřadu. Místnost je
k dispozici pro setkání, diskusi, společnou ruční
práci, výměru receptů či ochutnávku přinesených
dobrot, zkrátka pro cokoliv, do čeho bude zrovna
chuť. Pravidelně bude k dispozici zázemí pro
přípravu kávy a čaje. První setkání je plánováno
na 2. 9. 2015. Přijít může každý, kdo má zrovna
chuť se sejít se svými sousedy.
V prosinci se můžete těšit na velké mikulášské
setkání v prostorách restaurace Beseda; vše
bude včas oznámeno v příštím čísle Listů.
Za komisi pro sociální záležitosti
Lenka Kosková Třísková

příměstský tábor – 9 sVětů – příroDoVěDný kroužek – střeVlik
Vikingská výprava je za
námi a neztratili jsme
ani jednu končetinu!
Všichni malí Vikingové
jsou zpět u svých
kmenů. Doufáme, že si
tábor užili stejně jako
my.
Luďka Plzáková

DobroDružná VýpraVa klubíku
Tentokrát se oldřichovský Klubík vypravil do Hejnic. Neodradilo nás ani velké vedro. Vydali jsme se po stopách zvířátek,
které vedly po Viničné až do sousedních Hejnic. V lese bylo příjemně, na konci cesty nás čekalo osvěžení v potoce
a v Hejnicích samozřejmě zmrzlina. Cestou nás otravovaly vosy, schytali jsme celkem pět žihadel, ale nesli jsme to
statečně. Zpět jsme se dopravili vláčkem. Děkujeme Jirkovi Koskovi, který projel ráno trasu na kole a rozvěsil úkoly!
Jiřina Vávrová
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FotbaloVé zpraVoDajstVí
V uplynulé sezóně 2014–2015 se oldřichovští fotbalisté po slibném startu umístili na 7. místě ze třinácti. Od postupu
do II. třídy je dělily pouhé dva body.
V sobotu 4. 7. 2015 pořádali Chalupáři, Živo v Hájích a Sokolové na fotbalovém hřišti 30. ročník nohejbalového turnaje
– pohár pro vítěze putoval mimo Oldřichov. Místní borci Evžen Hanzl, Vojta Zeman a Radek Soukup podlehli ve finále.
Letos se účastnilo rekordních 14 týmů.
V sobotu 8. 8. 2015 se za úmorného vedra konal další fotbalový turnaj. Vítězství zůstalo na domácím hřišti, 2. místo
získala Nová Ves, 3. místo Mníšek a 4. místo Jiskra Václavice.
V sobotu 15. 8. 2015 se od 17:00 hrálo první utkání sezóny 2015–2016. Oldřichov se na domácím hřišti utkal
s Habarticemi. Výsledek nebyl do uzávěrky občasníku znám.
Do nové sezóny přichází posila v podobě brankáře Jaroslava Volešáka. Více informací o změnách v sestavě mužstva
uvedeme v dalším čísle Oldřichovských listů.
V kalendáři akcí tohoto čísla jsou uvedeny další dva domácí zápasy 22. 8. a 29. 8. Informováni budete také prostřednictvím
plakátů na nástěnkách a na Facebookovém profilu Sokola Oldřichov v Hájích. Těšíme se na vaši podporu z „tribuny“.
Zdeněk Snadík

koorDinace sportoVních a kulturních aktiVit V olDřichoVě
Kulturní a společenský život v Oldřichově je bohatý. Jistě jste si všimli, že se občas sejde několik aktivit ve stejném či
blízkém termínu. Pak může být problém s obsazením hřiště nebo sálu v Besedě. Proto jsme pro všechny oldřichovské
organizátory vytvořili online kalendář pro sál Besedy a pro hřiště, kam průběžně zapisujeme všechny plánované
pravidelné i nepravidelné aktivity. Odkazy na kalendáře najdete na stránkách obce (www.oldrichov.cz). Dříve, než pevně
naplánujete termín pro svou akci, zde můžete zkontrolovat, že je vše dostupné. A prosíme, dejte o své akci vědět někomu
ze členů kulturní komise (Jiřina Vávrová, Roman Nýdrle, Radim Šarapatka), aby pro vás bylo vše včas rezervováno.
Samozřejmě je možné se obracet i přímo na pana starostu, který vám poskytne informace o zapůjčení vybavení (jako je
stan či lavice).
Závěrem malá prosba směřovaná ke všem, kteří umísťují plakátky u vchodu do restaurace Beseda. Abychom napínáčky
neničili dveře, obec umístila vedle dveří rám určený na tato oznámení. Rám je nalevo od dveří, s šedým pozadím
i lemováním. Prosíme, vyvěšujte svá oznámení a plakátky do rámu. Děkujeme!
Za kulturní komisi Jiřina Vávrová

střeVlik – eXkurze – curia VítkoV
Pojďte se s námi vydat zpět do 12. století a zahlédnout radosti i strasti tehdejšího života v dvorci Curria Vítkov.
Na tuto cestu se vydáme 16. 9. 2015 do Horního Vítkova, kde budeme provedeni po replice velmožského sídla.
Autobusová doprava i vstup budou v rámci exkurze zajištěny zdarma.
Program
14:00
14:30

Odjezd autobusem od ekocentra.
Komentovaná prohlídka hradištěm Curria Vítkov.

17:30
18:00

Konec prohlídky a odjezd zpět k ekocentru.
Příjezd autobusu k excentru.

Přihláška ke stažení na www.strevlik.cz

Tomáš Plener

poDzimní špacír
Turistický oddíl TJ Sokol Oldřichov v Hájích pořádá dne 24. 10. 2015 „Podzimní špacír – memoriál Jindřicha Jandy“.
Start: 8:00–10:00 Sokolovna Oldřichov v Hájích

Cíl: 16:00 Sokolovna Oldřichov v Hájích

Trasy: 8, 12, 20, 30 km
Doprovodnou akcí je výstava fotografií „Fotíme Oldřichov“ v Sokolovně.
Marta Jandová

Občerstvení zajištěno. Srdečně zveme!
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přehleD akcí srpen
HASIČSKÁ POPOVODŇOVÁ ZÁBAVA
21. 8. 2015 pátek 20:00 – Beseda
5 let poté – přijďte znovu ukázat, že když se Oldřichov
baví, je živlem silnějším než „velká voda“!
Zahraje kapela Každej pes jiná ves – Beseda

–

prosinec 2015

KONCERT – KONEC LÉTA NA FOJTCE
19. 9. 2015 sobota 18:00
Auido Attaché, Kluci – přehrada Fojtka
KONCERT – RAIN a spol.
září/říjen 2015 – bude upřesněno
Tvrdá muzika z Frýdlantska – Sokolovna

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
22. 8. 2015, sobota 10:00
4 členná družstva – u OÚ v Oldřichově

TVOŘIVÉ DOPOLEDNE – PODZIMNÍ TVOŘENÍ
Akce pro děti a jejich rodiče
2. 10. 2015 pátek 9:30–11:30 – Ekocentrum

FOTBALOVÝ ZÁPAS
22. 8. 2015 sobota 17:00
Mníšek – Oldřichov v Hájích (přeloženo do Oldřichova)

SETKÁNÍ V BESEDĚ – „Z DARŮ PŘÍRODY“
3. 10. 2015 sobota 14:00–16:00
Přednáška o bylinkách, výměna zkušeností,
marmelád, sirupů, semínek ad.

MNÍŠECKÝ FESTIVAL
22. 8. 2015 sobota 14:00
ABBA Revival ad. – fotbalové hřiště Mníšek

EKODEN – DEN STROMŮ – JAK STOMY ZNÍ
17. 10. 2015 sobota 9:30–15:00 – Ekocentrum

FOTBALOVÝ ZÁPAS
29. 8. 2015 sobota 17:00
Oldřichov v Hájích – Krásný Les

DIVADLO – REVIZOR
17. 10. 2015 sobota 17:00
opět ochotníci z DK Jirásek Česká Lípa – Beseda

OLDŘICHOVSKÝ FESTIVAL
5. 9. 2015 sobota 14:00
7 kapel s důvěrným vztahem k Oldřichovu
– u OÚ Oldřichova v Hájích

KONCERT – SPROSTÁ A UBOHÁ
17. 10. 2015 sobota 20:00
šlágr folk z Liberce – Beseda

TVOŘIVÉ DOPOLEDNE – DRÁČKOVÁNÍ
Akce pro děti a jejich rodiče
11. 9. 2015 pátek 9:30–11:30 – Ekocentrum

PODZIMNÍ ŠPACÍR – MEMORIÁL JINDŘICHA JANDY
24. 10. 2015 sobota, start 8:00–10:00
tradiční turistická akce
letos spojená s výstavou fotek Oldřichova Sokolovna

DISKUSE – „VODA BLÍZKO NÁS“
14. 9. 2015 sobota 18:00 – Beseda

TVOŘIVÉ DOPOLEDNE – SVATOMARTINSKÝ LAMPION
Akce pro děti a jejich rodiče
6. 11. 2015 pátek 9:30–11:30 – Ekocentrum

EXKURZE – CURIA VÍTKOV
16. 9. 2015 středa 14:30–17:30
– Ekocentrum – Horní Vítkov

DIVADLO – KDYŽ SE ZHASNE
14. 11. 2015 sobota 17:00
Ochotníci z Českého Dubu – Beseda

HASIČSKÁ SOUTĚŽ
MIKROREGIONU JIZERSKÉ PODHŮŘÍ
19. 9. 2015 sobota 9:00
Klání s Mníškem a Novou Vsí
– Ekokemp Oldřichov v Hájích

KONCERT – STINKA
14. 11. 2015 sobota 20:00
Duo s harmonikou – Beseda

EKODEN – STŘÍHÁNÍ OVCÍ
– OD OVEČKY KE KLUBKU VLNY
19. 9. 2015 sobota 9:30–15:00 – Ekocentrum

TVOŘIVÉ DOPOLEDNE – ADVENTNÍ TVOŘENÍ
Akce pro děti a jejich rodiče
27. 11. 2015 pátek 9:30–11:30 – Ekocentrum
VÁNOČNÍ TRHY
28. 11. 2015 sobota 14:00–16:00 – Beseda
ŽIVÝ BETLÉM A ZPÍVÁNÍ KOLED
polovina prosince 2015 – bude upřesněno
u OÚ Oldřichova v Hájích

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 - 14:30,
St - 8:00 - 17:00, Čt - 8:00 - 14:30, Pá - 8:00 - 12:00

EKODEN – VÁNOCE NA STATKU – PŘÍRODA V ZIMĚ
5. 12. 2015 sobota 9:30–15:00 – Ekocentrum

SBĚR ODPADU - AREÁL BÝVALÉ PANELÁRNY
Provozní doba: Po, St, So: 9:00 - 16:00

Pořádáte zajímavou akci v Oldřichově a blízkém okolí?
Chybí v kalendáři a má tam být?

KNIHOVNA
Provozní doba: Po 14:00 - 16:00, St 14:00 - 17:00

Chcete ji zapsat do příštího vydání? Pošlete informace
na mail: listy@oldrichov.cz.
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