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Vážení spoluobčané,
prostřednictvím prvního letošního vydání našeho oldřichovského zpravodaje vás všechny srdečně
zdravím. Ač je podle kalendáře období zimy nejzimovatější, tak minulý týden, při jednom z ranních
odchodů z domu, jsem byl překvapen krásným, rozmanitým a silným zpěvem ptactva. Byl to přesně
ten zpěv, který znamená, že jaro je blízko, dny se nám prodlužují a příroda se začíná probouzet.
Osobně mám toto období velmi rád. Také mám takové ty blahodárné pocity příjmu jarní energie,
a proto přeji nám všem, aby nás už paní zima dlouho netrápila. Samozřejmě se i současně omlouvám
všem vyznavačům zimních sportů. Těm naopak přeji, aby jim sněhová stopa a upravené sjezdovky
vydržely co nejdéle.
Energii budeme potřebovat všichni. My, zastupitelé, na to, abychom zvládli stanovené cíle a vy zase na
to, abyste dobře zvládli různá omezení, která s plněním cílů budou nutně přicházet.
Jedním z takových cílů je v letošním roce nejen zdárná dostavba IV. a V. etapy vodovodního řadu, ale
také co největší pomoc ze strany obce vám, budoucím odběratelům, ke zřízení jednotlivých domovních
přípojek a plynulému dalšímu rozvoji sítě vodovodních řadů až do vašich domácností. Myslím si,
že po loňském suchu, minimálních sněhových srážkách a ne dobrých předpovědích našich odborníků
z oblasti hydrogeologie to jinak ani není možné.
„V šuplíku“ jsou i další projekty: Máme vydané stavební povolení ke stavbě čistírny odpadních vod
a kanalizace pro centrum obce, Máslák a část obce směr Pily. V souvislosti s veřejnou diskusí nad
budoucí podobou parku u úřadu obce bych velice rád pokračoval v projektu „Revitalizace centra
obce“, a to rekonstrukcí budovy úřadu obce. Aby se tato budova stala nejen důstojným úřadem, ale
aby rozšířené přízemní prostory sloužily pro širokou veřejnost. Aby byly centrem setkávání s náplní
pro volnočasové aktivity a služby občanům. Projekt opravy komunikace přes Máslák s chodníčkem
pro přístup na zastávku ČD, atd., atd. Dalo by se takto pokračovat v celém vydání zpravodaje. Držme
však palce projektu, který není v naší režii, ale většina z nás ho vyhlížíme již několik let. Ano. Jedná
se o projekt „Humanizace dopravy v Obci Oldřichov v Hájích“, který obsahuje i projekt pro výstavbu
chodníku napříč celou obcí. Územní rozhodnutí na tuto stavbu je pravomocné od minulého roku
a v letošním roce se realizuje dokumentace ke stavebnímu povolení. Budeme usilovat o to, aby byla
stavební dokumentace v průběhu realizace v naší obci veřejně projednána. Společně pak budeme
doufat, že trend oprav krajských komunikací v podobě, v jaké jej nastavilo současné vedení Libereckého
kraje, bude pokračovat i po letošních volbách do zastupitelstev krajů a že se v průběhu příštího roku
budeme moci stát společným investorem této akce, která přinese zklidnění dopravy v obci a zejména
přispěje k velkému zvýšení bezpečnosti našich chodců.
Vidíte, že energie z jarního sluníčka bude potřeba dost a dost. Ještě jednou přeji nám všem, abychom
nejen nabyli spousty sil pro naše společné věci, ale také abychom měli všichni dost sil a vůle k řešení
svých každodenních trablí. To vše vám přeje
Jaromír Tichý, starosta obce
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ZpRávy Z Obce
sběR pOužItéhO Ošacení
Ve dnech 11.–15. 4. 2016 se v Oldřichově uskuteční sbírka použitého ošacení, kterou pořádá Diakonie Broumov. Detaily
– sběrná místa a časy – budou upřesněny.
Sbírá se: letní a zimní oblečení, lůžkoviny, látky, domácí potřeby, přikrývky, polštáře, nepoškozená obuv, nepoškozené
a kompletní hračky a knihy. Další informace najdete na www.diakoniebroumov.org.

OřeZaný klest
Opět
připomínáme,
že pokud na svých
zahradách
budete
provádět
do
konce
měsíce března ořezy
dřevin
a
nebudete
využívat klest ke svým
potřebám,
můžete
kontaktovat OÚ na tel:
482 725 093 nebo přímo
pana Fronce na tel: 607
749 175 a domluvit
likvidaci.
V
případě
dostupnosti přijedeme,
zpracujeme a odvezeme.

pOplatky Za psy a ODpaD
Poplatek za odpady a psa se platí do 30. 4. 2016.
Platba za vývoz popelnice 1x týdně
Platba za vývoz popelnice 1x za 14 dní
Poplatek za rekreační objekt
Poplatek za 1 osobu
Poplatek za 1 psa – pracující
Poplatek za 1 psa – důchodce

2 396 Kč
1 535 Kč
610 Kč
610 Kč
60 Kč
30 Kč

výpIs Ze ZaseDání ZastupItelstva Obce OlDřIchOv v hájích Dne 23. 11. 2015
Usnesení č. 35/5/2015 – schválení rozpočtového opatření č. 3/2015 příjmů a výdajů rozpočtu o 3 851 623,95 Kč
Usnesení č. 36/5/2015 – schválení rozpočtového provizoria na rok 2016 do schválení řádného rozpočtu ve výši 22 %
stejného období roku 2015
Usnesení č. 37/5/2015 – schválení Plánu inventur za rok 2015 a inventární komise smlouvy o nájmu
Usnesení č. 38/5/2015 – schválení finančního příspěvku ve výši 4 000 Kč a účelové dotace ve výši 30 000 Kč pro
Základní školu a Mateřskou školu Mníšek
Usnesení č. 39/5/2015
- schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na akci ČOV a kanalizace
dolní části obce Oldřichov v Hájích se SŽDC
- Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fondu ochrany vod
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/02/2011 na výkon funkce lesního s Petrem Effenbergerem
- Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 1/2011 na výkon funkce OLH s Petrem Effenbergerem
Usnesení č. 40/5/2015 – zastupitelstvo obce projednalo a schálilo předání stížností p. Komberce a p. Dany a Romana
Feldekových Obecnímu úřadu v Oldřichově v Hájích
Usnesení č. 41/5/2015 – neschválení odkoupení části p.p.č. 408/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích
Usnesení č. 42/5/2015 – neschválení žádosti o spolufinancování školských zařízení v Liberci
Usnesení č. 43/5/2015 – schválení prodeje p.p.č. 2253/3 Lesům ČR, se sídlem Hradec Králové
Usnesení č. 44/5/2015 – zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Oldřichov v Hájích za rok 2015
Usnesení č. 45/5/2015 – schválení záměru směnit části pozemkových parcel č. 2228 a 2263
Usnesení č. 46/5/2015 – schválení spolupráce s Libereckým krajem na distribuci měsíčníku KRAJ společně
s Oldřichovskými listy
Jana Bekešová, Jaromír Tichý
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ZpRávy Z Obce – vODOvOD
Stavba samotná je zatím v zimní pauze. Povolení pro stavbu domovních přípojek pro větev na Filipku je již vydané a tyto
se mohou budovat. Pro domovní přípojky na druhé větvi na Máslak a na Pily bylo začátkem února zahájeno spojené
územní a stavební řízení. Povolení pro přípojky na této větvi bude vydáno v červnu 2016 (či později s ohledem na průběh
řízení).
Obecní úřad postupně registruje zájemce z ostatních lokalit mimo hlavní větve, pro které bude nutné vybudovat další
odbočné větve. Zájemci, kteří dosud neprojevili o vodovod zájem, tak mohou učinit písemně nebo na email: starosta@
oldrichov.cz. Současně s tím bude v tomto roce projektant vodovodu Ing. Jahoda vyhodnocovat ekonomickou návratnost
nových vedlejších větví vodovodu a obcházet současné i potenciální zájemce v lokalitách bez vodovodu.
Radim Šarapatka

velké letní suchO: kDO Měl pRObléMy s vODOu?
Vážení sousedé, uplynulé léto a podzim byly velmi suché. Řadě z vás studna buď úplně vyschla, nebo jste bojovali
s nedostatkem vody. Abychom měli přehled, kolik z vás sucho postihlo a do jaké míry, napište, prosím, email Janě
Bekešové (info@oldrichov.cz). Stačí jen napsat, kde bydlíte a jak se u vás omezení projevilo (studna úplně vyschla, zdroj
vody byl omezený, kvalita vody se změnila apod.). Můžete jí to samozřejmě také říci osobně nebo zatelefonovat. Bohužel
se podobné sucho může v dohledné době opakovat, proto je dobré tušit, kolik z vás sucho ohrožuje.
Děkuji za spolupráci.
Lenka Kosková Třísková

klubík
Tímto článkem se loučím s Klubíkem,
který jsem vedla od června 2012. Za
tři roky jsme s dětmi, maminkami
a tatínky zažili spoustu legrace
a dobrodružství. Scházeli jsme se
jednou měsíčně v přízemí obecního
úřadu a společně jsme tvořili z papíru,
matlali z hlíny a modelíny, malovali
na kamínky a dřívka, chodili na
vycházky, poznávali les, hráli si na
schovávanou a stopovanou, vytvořili
záhonek u obecního úřadu, krmili
zvířátka, pouštěli draky a lodičky,
řádili v tělocvičně Sokolovny, přespali
v jurtě, zpívali u ohně, opékali buřty,
uspořádali výpravu na Ovčín, Skalní
hrad a do Hejnic. Náš Ondrášek
už bude chodit do školy, takže se
s Klubíkem musím rozloučit.
Pomyslné
veslo
přebírá
Zuzka
Senohrábková
(senohrabkova.
zuzana@gmail.com), které tímto velice
děkuji. První Klubík pod jejím vedením
bude 29. 2. v 9:30 na OÚ v Oldřichově
v Hájích. Jste srdečně zváni.
Jiřina Vávrová

klub DůchODců
Jarní setkání Klubu důchodců se
uskuteční dne 28. 4. od 15 hodin
v Besedě. Všichni jste srdečně zváni
na posezení, drobné občerstvení a kdo
chce, tak i na zpěv a tanec.
Rádi pomůžeme s dopravou – pokud
potřebujete
pomoc,
kontaktujte,
prosím, Janu Bekešovou na obecním
úřadě.
Za sociální výbor
Lenka Kosková Třísková
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hIstORIe ukRytá na hřbItOvě v OlDřIchOvě v hájích
V souvislosti s letošní opravou hrobky Josefa
Matouschka mnozí z nás strávili mnoho hodin
na hřbitově v Oldřichově v Hájích. Měli jsme
čas nejen renovovat, ale prostřednictvím ostatních náhrobků poznávat historii Oldřichova
v Hájích a dávné příběhy jeho občanů. Najít
zde můžeme náhrobek Josefa Langeho, jehož
krásný křížek se nachází ve skále pod vrcholem Poledníku, hrob bývalého oldřichovského
starosty Eduarda Geislera, nebo pomník padlých rudoarmějců.

Válečný pomník v původní poloze u hostince na fotografii z roku 1912
(archiv Renate Beck Hartman)
Nejstarší letopočet na pamětní desce pochází
z roku 1849 a najdeme jej u jmen Antona
Franze a Karla Elstnera. Oba oldřichovští občané padli ve stejném roce v bitvách tzv. první
italské války za nezávislost. Tato válka mezi
Rakouskou říší a Sardinským královstvím
byla vedena v dnešní severní Itálii od března
1848 do března 1849. Válka byla součástí revoluce v roce 1848 a skončila vítězstvím Rakušanů vedených maršálem Radeckým. To mělo
za následek, že severoitalské državy Rakousku zůstaly v původním rozsahu až do druhé
italské války za nezávislost. Ta proběhla o deset let později, tedy v roce 1859. Rozhodující porážku utrpěli Rakušané ve známé bitvě
u Solferina. Z Oldřichova v Hájích v ní nedaleko Verony padl Florian Seibt, jehož jméno je
na pomníku též uvedeno.

Pozornost návštěvníka hřbitova nepochybně
upoutá mohutný pomník válečným obětem.
Pozornost veřejnosti poutal i během Vzpomínky na Josefa Matouschka dne 17. října 2015.
Málokdo z přítomných si při jeho fotografování
povšiml, že se vlastně jedná o pomníky dva –
pomník padlých v 1. světové válce je ve středové části spojen se starším pomníkem obětem
dřívějších válek v 19. století.

Současná podoba pomníku válečných obětí na hřbitově v Oldřichově
v Hájích (foto Bohumil Horáček)
Další dvě jména souvisejí s asi nejznámějším rakouským
vojenským konfliktem v Čechách 19. století – s prusko-rakouskou válkou v roce 1866. Nejvýznamnějším a rozhodujícím střetnutím této války byla bitva u Hradce Králové. Odehrála se 3. července 1866 na území tehdejší habsburské
monarchie nedaleko dvou významných pevností – Josefova
a Hradce Králové. Na rakouské straně v ní padlo téměř 6000
mužů, jedním z nich byl i Franz Effenberger z Oldřichova
v Hájích. Jeho spoluobčan Josef Schöler padl v rámci stejné
války, ale na italském bojišti. Prusko a Itálie totiž uzavřely 8. dubna 1866 spojeneckou smlouvu – Italské království
považovalo za sféru svého zájmu Benátsko, doposud držené Rakouským císařstvím. Rakousko tedy bylo nuceno vést
válku na dvou frontách. Boje v severní Itálii probíhaly mezi
20. červnem a 12. srpnem 1866 a i když Italové v této válce
nedokázali Rakušany vojensky ohrozit, stali se díky spojenectví s Prusy vítěznou stranou a území Benátska získali.

Detail desky se jmény padlých ve válkách
(foto Otokar Simm)

19. století

Posledním mužem, jehož jméno najdeme na pomníku, je
Karl Effenberger. Nevíme, zda byl v příbuzenském vztahu
s Franzem Effenbergerem; jisté je, že padl v roce 1879 v Raguse, což je jen jiný název pro dalmátský Dubrovník. Karl
Effenberger padl jako příslušník 74. pěšího pluku v rakousko-bosenské válce. Rakousko-Uhersko okupovalo Bosnu
a Hercegovinu na základě závěrečného protokolu Berlínského kongresu od roku 1878, formálně ji anektovalo až
7. října 1908.
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Zajímavý výlet do historie tedy ukrývá starý válečný pomník… Zřídili ho členové Spolku válečných veteránů, který byl
v Oldřichově v Hájích (Buschullersdorf) založen v roce 1888. Slavnostní odhalení pomníku se konalo 23. července 1905,
přičemž jeho původní umístění bylo na návsi naproti hostinci Ferdinanda Effenbergera č. p. 54 (později Zur Vereinshalle
a v současnosti Beseda). Poté, co byl na místním hřbitově v roce 1922 nákladem 40 tisíc korun zřízen mohutný památník padlých občanů v 1. světové válce, byl původní obelisk z návsi přenesen na hřbitov a umístěn do jeho předpolí. Není
bez zajímavosti, že pamětní deska je zaplněna jmény pouze ze dvou třetin. Je tedy možné, že jeho zřizovatelé již dopředu
počítali s dalšími rakouskými válečnými konflikty. Rozsah bojů a obětí v 1. světové válce jistě předčil jejich očekávání.
Mimochodem – na bojiště 1. světové války bylo z Oldřichova v Hájích odvedeno 300 občanů, 55 mužů se domů nevrátilo.
Jejich jména jsou vytesaná na čtyřech pamětních deskách.1 Drtivá většina z nich našla místo svého posledního odpočinku kdesi na dalekých válečných bojištích. Po smrti se na oldřichovský hřbitov prokazatelně vrátil Stefan Passig, který
byl 6. listopadu 1914 u srbského Šabacu postřelen do nohy a 18. prosince 1914 zemřel v záložní nemocnici v dnešním
rumunském, tehdy uherském Aradu (K. u. K. Reservespital Arad) a Franz Wildner, zemřelý 18. srpna 1915 v záložní
nemocnici v Chebu (K. u. K. Reservespital No. 2 Eger i. B.). Oba muži mají kromě jména na památníku i náhrobní desky
na obvodové zdi hřbitova.
Závěrem ještě dodejme, že oldřichovský pomník obětem válek je v Centrální evidenci válečných hrobů evidován pod číslem CZE-5105-08178. Za inspiraci autor článku děkuje Oldřichu Sladkovskému, za provedení rešerší Otokaru Simmovi
a za poskytnutí fotografií Jiřině Vávrové.
Tyto počty uvádí kronikář Anton Franz Ressel v knize Geschichte der Gemeinde Buschullersdorf z roku 1933. Ve skutečnosti na památníku najdeme pouze 53 jmen.
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Bohumil Horáček, Mladá Boleslav

nejstaRší hRObka na OlDřIchOvskéM hřbItOvě
Volně navazuji na článek pana Bohumila Horáčka ze
Spolku Patron, který v loňském roce opravil hrobku
významného kartografa Josefa Matouschka. Hned vedle
nově opraveného Matouschkova hrobu smutně chátrá
hrobka rodiny Neuhäuser a Berger. Franz Neuhäuser
(1825–1903) byl významným oldřichovským občanem
a továrníkem. Patřila mu mimo jiné i továrna v centru
obce čp. 20, která roku 1903 přešla do vlastnictví jeho
zetě Antona Horna. Franz Neuhäuser vlastnil také
továrnu na Pilách čp. 161, kterou po jeho smrti dědici
přenechali bratrům Hüttmannovým. Právě požár továrny
čp. 161 dne 27. května 1871 byl zřejmě impulsem
k založení oldřichovského sboru dobrovolných hasičů ve
stejném roce. Popud k založení Dobrovolného hasičského
sboru dali Ferdinand Köhler z čp. 134, Franz Neuhäuser
z čp. 6 (v té době Franz Neuhäuser vlastnil také
bývalou rychtu), Josef Peuker z čp. 5, Karl Neuhäuser
z čp. 38 a Wilhelm Neuhäuser z čp. 149. V krátké době
se do dobrovolného hasičského sboru přihlásilo na
sedmdesát mužů. Franz Neuhäuser byl prvním velitelem
oldřichovských hasičů.
Místo pro hrobku zakoupil Franz Neuhäuser v září
1892 – rok poté, co byl oldřichovský hřbitov dostavěn
a začal sloužit obci. Hrobka rodiny Neuhäuser a Berger je
nejstarší hrobkou na hřbitově a byla by škoda ji nechat
spadnout, což reálně hrozí. Proto se spolek Živo v Hájích
ujal její opravy a bude
shánět peníze v první řadě
na novou střechu. V prosinci
loňského roku jsme střechu
hrobky provizorně zakryli
plachtou,
vyklidili
suť
a sundali popínavé rostliny.
Na opravu hrobky se bude
hodit „každá ruka“, proto
se obracím touto cestou
i na Vás. Kdo byste se chtěl
podílet na záchranných
pracech, prosím, ozvěte se
nám. Za veškerou pomoc
a podporu děkujeme.
Jiřina Vávrová,
foto Michal Ryška
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hasIČI OlDřIchOv v hájích
Vážení sousedé,
je jen pár dní po Hasičském bálu a v době, kdy vzniká tento článek, nevíme ještě ani my, jak to všechno dopadlo.
Věříme ale, že vše proběhlo k vaší plné spokojenosti. Z velké části se o to zasloužili i naši sponzoři a sympatizanti,
kteří pro vás i letos připravili třeba ceny do tombol a nebo podpořili tuto akci nějakým jiným způsobem. Všem jim moc
děkujeme za spolupráci a v příštích listech uvedeme i jejich kompletní seznam.
Vás, kteří jste se plesu nezúčastnili, jistě zajímá i informace ohledně výsledku sbírky na hasičský prapor. Ta proběhla
dne 28. 11. 2015, kdy jsme obcházeli domácnosti a žádali o dobrovolné příspěvky. Smíšené pocity, se kterými jsme ráno
vyráželi, nás hned u prvních domů opustily díky vaší vstřícnosti a pochopení. A tak tomu bylo po celý den, který jsme
nakonec, díky vám, ukončili v dobré náladě.
Schránky byly otevřeny na obecním úřadě za přítomnosti pana starosty Jaromíra Tichého, paní Jany Bekešové
a zástupců SDH. Obsah byl přepočítán a o vybrané hotovosti byl proveden zápis. Celková suma nás všechny doslova
posadila na … hodně mile nás překvapila! Bylo vybráno 34 795 Kč. S příspěvkem 3 408 Kč z Oldřichovského festivalu
jsme se dostali tedy téměř na polovinu cílové částky. Při výroční valné hromadě sboru byla členy odsouhlasena částka
12 600 Kč z financí SDH a ještě nám bylo předáno krásných 17 000 Kč od sdružení Suchopýr, o.p.s., a firmy Pila Facek.
Hosté z SDH Kryštofovo Údolí, ač sami prapor nemají, přispěli částkou 2 000 Kč. Obecní zastupitelstvo přislíbilo doplatit
zbývající částku, která bude známa až po 26. 2. 2016, kdy bude zakázka zadána firmě Velebný & Fam v Ústí nad Orlicí.
Zde se dohodne vše potřebné a dojde k následnému vyfakturování.
Všem, kteří jste nás v tomto záměru podpořili, velice děkujeme! Sbor tak i díky vám získává symbol, který bude naši
obec reprezentovat po mnoho generací!
Závěrem nám dovolte, abychom vás všechny již teď pozvali na oslavu 635. výročí založení naší obce a 145. výročí
založení SDH Oldřichov v Hájích, která proběhne 20. srpna 2016 u OÚ, kde bude tento prapor slavnostně předán
a požehnán.
Vaši hasiči

ZpRávy Ze sOkOla
Na Silvestra hráli naši
fotbalisté
s
Mníškem
na umělém povrchu ve
Svojsíkově ulici v Liberci.
Hrálo se v počtu 5+1
s hokejovým střídáním.
Po 120 minutách zápas
skončil
16:14
pro
Oldřichov.
23.
ledna
se
konal
Sokolský ples. Zúčastnilo
se ke stovce lidí. Jako
vždy nezklamala hudba
Do naha. Návštěvníci měli
možnost vyhrát zajímavé
ceny v bohaté tombole.
O
2
týdny
později,
6.
února,
se
konal
Maškarní ples. Účast byla
70 lidí, z nichž cca 70 %
bylo masek. Pro nejlepší
masky byly připraveny
chutné ceny.
Následující neděli se konal
Dětský
maškarní
rej
s účastí zhruba 120 dětí
a 200 osob celkem. Pro děti
byly připraveny dárečky.
Děkujeme za podporu obci,
oldřichovským myslivcům
a kapele Každej Pes Jiná
Ves za skvělou hudbu.
Fotografie z plesů naleznete
na tj-sokol.cz.
Zpracoval Luboš Kocourek
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velIkOnOce 2016 ve střevlIku – 19. 3. 2016 OD 9:30
Zveme
Vás
do
STŘEVLIKu na náš
první jarní ekoden –
Vítání jara, za kterým
se (jako již tradičně)
schovávají blížící se
Velikonoce. Máme pro
vás připravený bohatý
program se zábavnými
a poučnými aktivitami
pro malé i velké. Čeká
vás pletení pomlázek
a další velikonoční
dílničky,
prožitková
stezka
a
bohatý
kulturní program. Akci
zpestří
velikonoční
jarmark regionálních
výrobců. Chcete-li se
zapojit do velikonoční
soutěže
o
drobnou
cenu, přineste nám
na ekoden originálně
nazdobené vajíčko. Kdo
si nehraje, nevyhraje!
Martin Modrý

přIROZené uČení
Snili jste někdy o škole, do které se těšíte každý den? A snili jste někdy třeba o škole, ve které se vůbec nezkouší
z nabytých znalostí, ale nechají vám volnost, abyste mohli sledovat vlastní zájmy a poznávat okolní svět svým vlastním
tempem? Líbila by se vám škola, ve které nezvoní, nesestavuje se rozvrh hodin, nedávají se domácí úkoly? Škola, ve
které děti nemusí najednou zapomenout na to, že se předchozích šest či sedm let učily mluvit, samostatně myslet,
běhat, skákat a jinak pohybovat? Škola, ve které se děti nebiflují nazpaměť vědomosti, které potom už v životě nepoužijí?
Škola, ve které jediným kritériem rozdělení dětí do tříd není jejich věk?
Proč vlastně děti musí chodit do školy? Zůstaly by tupé a nevzdělané, pokud by neprošly školním systémem? Proč
by se děti měly řízeně vzdělávat podle osnov a programů, které se sestavují na míru „zprůměrovanému“ žákovi, který
ve skutečnosti nikdy neexistoval a existovat nebude? Proč se ve škole nevyučují předměty „moudrost“, „umění udělat
chybu a posléze se z ní poučit“ nebo „kritické myšlení“? Proč školní systém potlačuje přirozenou touhu dětí být samy
sebou tím, že je formátuje k obrazu systému? Kdy jim vlastně nechává prostor pro kreativitu, koncentraci, umění řešit
konflikty a vidět věci z nadhledu?
Co kdyby existovala taková škola, která by vlastně ani školou nebyla. Která by kladla důraz na svobodu a respekt
k osobnosti dětí. Ze které by dětem nezůstaly zejména špatné zkušenosti a frustrace nad promarněnými roky. Ve které
by děti nebyly poměřovány známkováním a nebyly vedeny k vzájemnému soupeření. Ve které by děti spolupracovaly,
měly společné zájmy, společně sdílely radost a společně hledaly cesty, jak najít odpovědi na otázky, které je pálí.
Přijde vám, že taková škola je utopií? Že oboustranné respektování (dítě – dospělý), dobrovolnost, svobodná vůle
a zodpovědnost do školy nepatří? Že ani vy ani nikdo z vašeho okolí by takové „škole“ své děti nesvěřil? Zkuste se svých
dětí zeptat, pro koho vlastně školy jsou. A jaké škole by daly přednost, kdyby jim byla dána možnost volby. Pro koho
jsou známky? Pro děti? Chtějí a potřebují děti známky? Kdepak. Známky jsou pro systém. Děti potřebují naplnit svou
touhu, potřebu objevovat, poznávat. Děti by přeci ze školy měly být mnohem šťastnější, odpovědnější za svůj život a své
nadání...
Je škola jen pro děti? Děti jsou ze své přirozenosti zvídavé. Vědí, co je zajímá. To, že mají dospělí jinou představu,
neznamená, že se zajímají o „nepodstatné, nedůležité“. Svobodně a společně s dětmi objevovat, zkoumat, zkoušet, učit
se, to láká i ty, kteří ještě děti nemají. Škola není jen pro děti. Měla by být otevřeným prostorem pro všechny, kteří
mají zájem spolu poznávát, zkoušet, dělat chyby a na nich se učit. Škola by měla bavit nejen děti a učitele, ale i rodiče
a prarodiče. A tak propojovat generace – komunikace mezi nimi pak nebude váznout.
Taková škola už existuje, a dokonce ve vašem okolí. Pokud sami nevíte, zeptejte se svých známých a přátel. Pokud stále
nevíte, mrkněte na http://svobodnaskola.org/ – z Oldřichova je to pouhých 12 kilometrů.
Ivoš Raisr <ivosh@ivosh.net>
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OlDřIchOvská náves
Po dva lednové víkendy jsme spolu se třemi
urbanisty-architekty hledali možnou budoucí podobu
„Oldřichovské návsi”. Zabývali jsme se zejména
možností využití obecních pozemků v okolí obecního
úřadu a také důsledky, které pro centrum obce bude
mít projekt s krkolomným názvem “Humanizace
průtahu III/2904 Oldřichov v Hájích”. Za názvem se
skrývá řada opatření při hlavní oldřichovské silnici,
jejichž cílem je zpomalit rychlá auta projíždějící
obcí a zvýšit bezpečnost chodců. Silnice je krajská
a I projekt je zpracován a investován krajem.
První setkání proběhlo v neděli 17. 1. 2016. Účastníci
setkání prošli celé území a následně ve skupinách
vyjmenovávali, co se jim zde líbí a přejí si zachovat,
co vnímají jako problematické, jaké aktivity zde
probíhají a jaké by si ještě přáli. Nakonec se řešilo,
jakým dojmem má náves do budoucna působit.
Výsledkem bylo zadání pro architekty, kteří dostali
za úkol navrhnout takové uspořádání návsi, aby zde
mohly probíhat oblíbené velké akce jako čarodějnice,
oslava dětského dne nebo koncert. Aby zde zůstal
zachován prostor pro děti a přibyly atrakce pro
dospívající, a to zejména takové, na nichž lze
provozovat nebezpečně vyhlížející terénní gymnastiku
nazývanou parkour. Ukázalo se, že si významná
část účastníků přeje zachovat vodní plochu (a menší
část ji vnímá jako problém). Většina účastníků se
také shodla, že současné umístění pomníku brání
dobrému využití celého prostoru. Výsledný charakter
návsi by měl být nadále neformální, volný, dostupný
a přírodní.
Z tohoto zadání vzniklo s pomocí Oldřichováků několik
variant možného uspořádání návsi – ukazujeme je
u článku. U jednotlivých variant se liší uspořádání
vodní plochy – ukazují jak nejlevnější řešení se
zachováním půdorysu, tak možnost plochu zmenšit či
zvětšit. Vidíte různé uspořádání zeleně. A také různé
uspořádání prostoru před Besedou a parkování před
obchodem.
V neděli 24. 1. byly návrhy představeny veřejnosti.
Znovu se vyhodnocovalo, co je na jednotlivých
návrzích dobré a co naopak ne. Nyní architekti Eva
a Petr Klápšťovi spolu s Lenkou Tomášovou vytvářejí
výsledný návrh. Ten spojí dohromady vše, co se
v jednotlivých variantách veřejnosti líbilo.
Fotografie ze setkání a také záznamy všech hodnocení
najdete na Facebooku obce: http://www.facebook.
com/oldrichov.

Obrázky: 1, 2, 3 – varianty uspořádání

Nyní není možné přesně říci, jak bude vše probíhat
dál – finální návrh bude k dispozici během března
a projedná jej zastupitelstvo. Zatím máme od
Nadace VIA 70 tis. Kč na materiál určený na první
práce. Brigády proběhnou na jaře a přidat se může
každý, kdo má chuť. Jak rychle potom proběhnou
další úpravy, záleží na jejich finanční náročnosti
a na výsledném návrhu. Zkusíme požádat o podporu
v dotačních programech Ministerstva zemědělství,
čímž bychom mohli získat finance na případné lavičky
a odpočinkové prvky.
Děkuji všem, kteří se některého ze setkání zúčastnili.
Děkuji vám za váš čas a za veškerou pomoc.
Za organizační tým Lenka Kosková Třísková
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pODěkOvání – tříkRálOvá sbíRka
V lednu proběhl šestnáctý ročník Tříkrálové sbírky a koledníci poprvé navštívili i Oldřichov v Hájích. Nyní už jsou
všechny kasičky spočítané a kostýmy králů zase na rok uložené. Malí i velcí koledníci si koledování většinou užili, a to
navzdory nepřízni počasí. Lidé byli velice vstřícní, velkorysí a hodní. Je čas poděkovat.
V Oldřichově v Hájích bylo vykoledováno 1 955 Kč. Děkujeme!
Celkem bylo pod záštitou Oblastní charity Liberec vykoledováno 233 363 Kč. Mezi koledníky bylo rozděleno 96 kasiček,
použito bylo přes sto kostýmů a samotných koledníků vyšlo do ulic více jak 300 tisíc. Výtěžek sbírky je tradičně určen
především na pomoc nemocným, handicapovaným lidem, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky je určena také na humanitární
pomoc v ČR i v zahraničí. Výtěžek z Oldřichova podpoří činnost Charitní ošetřovatelské služby. Podrobné informace
o koledování, výsledcích a využití výtěžku naleznete na www.charitaliberec.cz nebo na www.trikralovasbirka.cz.
Děkujeme všem dárcům, kteří koledníkům ochotně otevřeli dveře a přispěli do jejich pokladniček. Upřímně si vážíme
každého výsledku, každé koruny v kasičce.
Za Oblastní charitu Liberec Hana Musilová,
koordinátorka Tříkrálové sbírky

ZapůjČení
kOMpenZaČních
pOMůcek
Nezisková organizace Život bez bariér
z Nové Paky, která nabízí sociální
služby a zapůjčuje kompenzační
pomůcky, požádala redakci Listů,
aby o její činnosti informovala
i v Oldřichově.
U Života bez bariér je možné
mj. zapůjčit: polohovací postele,
antidekubitní matrace a podsedáky,
mechanické
vozíky,
elektrické
zvedáky, kolová I pevná chodítka,
koupelnové a toaletní pomůcky,
schodolezy a další.

v lIstOpaDu 2015 – únORu 2016
výZnaMná výROČí OslavIlI

Dolejš Zdeněk, Hájek Vladimír, Hyneček Rudolf,
Janata Karel, Kerda Jaroslav,
Martínek Jindřich, Novotná Eva, Nýdrlová Božena,
Nýdrlová Eva, Röhrich Hynek, Snadíková Vlasta,
Stehlík Ota, Svitáková Žofie, Třešňáková Jiřina,
Vondrouš Lubomír, Zálešák Ivan.

Srdečně blahopřejeme!

Organizace dokáže zajistit i dopravu
a odbornou instalaci pomůcky.
Doba výpůjčky není omezena. Je
možné využít i nabídky pomoci pro
získání pomůcky vlastní – pracovníci
organizace
pomáhají
klientům
zjistit, na co mají nárok a co mohou
od lékařů a zdravotních pojišťoven
požadovat.
Zájemce o pomůcku platí přiměřený
poplatek za zápůjčku pomůcky dle
aktuálního ceníku.
Více informací je možné získat na
webových stránkách organizace:
www.zbb.cz
Zpracovala Lenka Kosková Třísková

ORIgInální OlDřIchOvský stOlní kalenDář aneb FOtíMe OlDřIchOv 2016
Podle fotografií, které jste mi posílali na loňskou výstavu „Fotíme Oldřichov“, bych řekla, že v Oldřichově je spousta
nadějných fotografů, kteří fotí rádi a dobře. Proto vyhlašuji druhý ročník fotografické soutěže „Fotíme Oldřichov“ –
téma je opět volné, jedinou podmínkou je, že fotografie se musí vztahovat k Oldřichovu. Kalendář na rok 2016 máte
doma, doufám, že vám dělá radost, stejně jako mně. Na podzim opět uspořádáme výstavu, kde společně vybereme
nejpovedenější snímky, aby nám dělaly radost na stolním kalendáři na rok 2017. Proto foťte, foťte a posílejte na email:
vavrova.jirina@seznam.cz nebo zanechte fotografie na nosiči (např. CD) na obecním úřadě.
Na vaše fotografie se těší Jiřina Vávrová
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už abych hO Měl naZpět!

Starosta obce předává našemu Oldřichu (smyšlený vládce
oldřichovských luhů a hájů) symbolický klíč od obce, aby
dohlédl na zdárný průběh masopustního veselí.
„Vědom si, že průvod žebrotou o almužnu obcí půjde, přidal
i něco koláčů a šnapsu, které s paní starostovou pro štědré
pocestné připravili.“
Marta Jandová
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Obec Oldřichov v Hájích zve všechny na

DeN DětÍ

Na co se můžete těšit ...

soutěžní i nesoutěžní disciplíny
atrakce
soutěž v pití limonády
pojídání koláčů a mnoho jiného ...
občerstvení pro děti - limonáda, buřtíky, zmrzlina

NeDěLe 4. 6. 2016 od 14.00 do 16.00

Dětské hřiště u obecního úřadu v oldřichově v Hájích

Přijďte si s dětmi užít jejich den.
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přehleD akcí břeZen
TANEČNÍ KURZ pRo bARáČNÍKy i chAlUpářE
2. 3. 2016, Zahájení základního kurzu, 19:30, Beseda

–

květen 2016

ČARoDĚJNicE
30. 4. 2016, sobota, park u obecního úřadu
hraje Každej pes, jiná ves

VENKoVSKÉ coUNT-RocKoVáNÍ
5. 3. 2016, sobota, 20:00, Beseda
hraje: Každej pes, jiná ves

FoTbAl: olDřichoV V háJÍch – VÍSKA
7. 5. 2016, sobota, 17:00, hřiště Oldřichov v Hájích

VENKoVSKÉ coUNT-RocKoVáNÍ
12. 3. 2016, sobota, 20:00, U Kozy
hraje: Každej pes, jiná ves (Dnes jen tak ve dvou…)

TVořiVÉ DopolEDNE – SKřÍTKŮV poKlAD
Akce pro děti a jejich rodiče
13. 5. 2016, pátek, 9:30–11:30, STŘEVLIK

SpoRTbál
12. 3. 2016, sobota, 20:00, Beseda
tentokrát hold vodním sportům
hrají: Byl Pes (Praha) a Snap Call (Turnov)

FoTbAl: NoVÉ MĚSTo b – olDřichoV V háJÍch
15. 5. 2016, sobota, 15:00, hřiště Nové Město
FoTbAl: olDřichoV V háJÍch – bUloVKA b
21. 5. 2016, sobota, 17:00, hřiště Oldřichov v Hájích

hASiČSKÝ bál SDh MNÍšEK
19. 3. 2016, sobota od 20:00, Beseda

oRNiToloGicKá EXKURZE
Akce pro pedagogy a širokou veřejnost
24. 5. 2016, úterý, 14:00–17:00, STŘEVLIK

EKoDEN – VÍTáNÍ JARA – TRADiČNÍ VEliKoNocE
19. 3. 2016, sobota, 9:30–15:00, STŘEVLIK

DiVADlo: REViZoR
březen nebo květen – bude upřesněno, Beseda
ochotníci z České Lípy

TVořiVÉ DopolEDNE – VEliKoNoČNÍ TVořENÍ
Akce pro děti a jejich rodiče
25. 3. 2016, pátek, 9:30–11:30, STŘEVLIK

KoNcERT: ANEžKA MAToUšKoVá A bAND
duben nebo květen – bude upřesněno, Beseda

VEliKoNoČNÍ TRhy
26. 3. 2016, sobota, 14:00 - 16:00, sál Besedy
hraje Musica Viva

blEšÍ TRh
4. 6. 2016, sobota, 10:00–12:00,
louka u obecního úřadu

KoNcERT JANbERi A VĚTRNo
1. 4. 2016, pátek, 19:30, Beseda

DEN DĚTÍ
4. 6. 2016, sobota, 14:00–16:00,
dětské hřiště u obecního úřadu

FoTbAl: hAbARTicE – olDřichoV V háJÍch
2. 4. 2016, sobota, 16:30, tráva Habartice

Změna míst nebo časů u akcí je možná,
přesné informace hledejte na vývěskách,
webu, Facebooku a v mailu těsně před akcí.

FoTbAl: olDřichoV V háJÍch – MNÍšEK
9. 4. 2016, sobota, 16:30, hřiště Mníšek
DiVADlo: ZáhADA hlAVolAMU
10. 4. 2016, neděle, 18:00, Beseda
pro děti od 9 let, ochotníci Nový Bor

Pořádáte zajímavou akci v Oldřichově a blízkém okolí?
Chybí v kalendáři a má tam být?
Chcete ji zapsat do příštího vydání? Pošlete informace
na mail: listy@oldrichov.cz.

TVořiVÉ DopolEDNE – KoňSKÉ DopolEDNE
Akce pro děti a jejich rodiče
15. 4. 2016, pátek, 9:30–11:30, STŘEVLIK

užIteČné InFORMace

FoTbAl: KRáSNÝ lES – olDřichoV V háJÍch
16. 4. 2016, sobota, 17:00, hřiště Krásný Les

obEcNÍ úřAD
Jaromír Tichý - 724 179 355 - starosta@oldrichov.cz
Jana Bekešová - 482 725 093 - info@oldrichov.cz

FoTbAl: olDřichoV V háJÍch – KUNRATicE
23. 4. 2016, sobota, 17:00, hřiště Oldřichov v Hájích

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 – DEN ZEMĚ – NA SVATÉho JiřÍ ...
23. 4. 2016, sobota, 9:30–15:00, STŘEVLIK

Facebook: http://www.facebook.com/oldrichov
Webové stránky: http://www.oldrichov.cz

KlUb DŮchoDcŮ – JARNÍ SETKáNÍ
28. 4. 2016, čtvrtek, 15:00, Beseda

SbĚR oDpADU - AREál bÝVAlÉ pANEláRNy
Provozní doba: Po, St, So: 9:00–16:00

FoTbAl: DolNÍ řASNicE – olDřichoV V háJÍch
30. 4. 2016, sobota, 17:00, hřiště Dolní Řasnice

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

Oldřichovské listy, občasník Oldřichova v Hájích, Evidenční číslo: MK ČR E 10198. Vychází 4x ročně. Nejbližší uzávěrky
pro příští čísla: 15. 5. 2016, 15. 8. 2016, 15. 11. 2016 a 15. 2. 2017. Listy připravují: Eda Bílkovský, Jiřina Vávrová, Martin
Modrý a Lenka Kosková Třísková. Korektura: Ivo Raisr. Přispívat může každý. Kontakt na redakci: listy@oldrichov.cz.
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