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Vážení spoluobčané,
zdravím vás srdečně spolu se sílícími slunečnými paprsky, které nám v čase, kdy píši tyto řádky,
dovolily postupně ukončovat topnou sezonou v našich domovech. Bohužel vím, že ne všem blížící se
léto přináší radost. Vy, kteří jste v loňském suchu přišli o domácí zdroje vody, byste po zimě chudé na
sníh a se současnými výhledy meteorologů určitě namísto slunce viděli raději plná mračna. A když ne
mračna, tak alespoň stavební firmu blížící se k vašemu domovu s vodovodním řadem. Věřte, a mluvím
snad i za své kolegy zastupitele, že je naší snahou, aby se síť vodovodního řadu a tím i možných
domovních přípojek plynule rozrůstala. Bohužel ne vždy jde vše tak, jak bychom si přáli. Myslím tím
z hlediska času. Proto v případě, že se opět dostanete do problému s nedostatkem vody, kontaktujte
mě. Bude-li to v našich silách a možnostech, rádi vám pomůžeme.
Chtěl bych ještě touto cestou pozvat všechny děti z obce i okolí na oslavu dětského dne, který se
bude konat v sobotu 4. června tradičně u obecního úřadu. Hlavním pořádajícím této hezké akce je
již po několik let Eda Bílkovský ml., který ve prospěch našich dětí zúročuje letité zkušenosti z práce
ve Střevliku. Navíc ještě dokáže do pořadatelské činnosti zapojit celou rodinu a známé. Myslím si, že
mluvím za všechny děti a rodiče, když jemu a jeho týmu touto cestou poděkujeme. Děkujeme!
Závěrem už jen přání, aby nám na dětský den přálo počasí, ale aby nás zase v létě netrápilo nadměrné
sucho nebo naopak povodně. V letních měsících si všichni užijte svých dovolených hlavně k odpočinku
a k regeneraci sil. To vše vám přeje
								
Jaromír Tichý, starosta obce

V únoru až květnu 2016 svá významná výročí oslavili

Eva Behanová, Otto Dědek, Vítězslav Ditl, Věra Fišerová, Stanislava Halířová,
Radan Jareš, Jan Kafka, Marzenna Martínková, Jana Maté, Jana Práčová,
Miloslava Sabová, Josef Šitina, Ladislav Veselý, Jana Vrňatová, Květoslava Zíková.

Srdečně blahopřejeme!
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Zprávy z obce
Provozní doba
sběrného místa
odpadů
Došlo ke změně provozní
doby sběrného místa, a to na
základě aktuálního využití
služby.
Pondělí 9:00–15:00
Úterý 9:00–15:00
Sobota 9:00–13:00

Kompostéry

Hlášení poruch a závad

V posledním měsíci proběhla v obci
anketa o zájmu našich občanů
o kompostéry zdarma ke zpracování
bioodpadů. Anketa bude sloužit jako
podklad ke zpracování žádosti o dotaci
na tuto akci, jejímž nositelem bude
Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko.
Přesnější informace o termínech
realizace
zprostředkujeme
ihned
po registraci akce do příslušného
dotačního programu.

PŘIPOMÍNÁME: Když ve svém okolí
objevíte nějakou poruchu či závadu,
například špatnou funkci veřejného
osvětlení, rodící se černou skládku
a jiné, nahlaste to zaměstnanci obce
panu Vladimíru Froncovi (telefonem:
607 749 175 nebo e-mailem:
sluzby@oldrichov.cz).

Jaromír Tichý

Další historické fotografie Oldřichova
Dnešní nahlédnutí do historie bych chtěla otevřít fotografiemi, které nejsou
zase až tak staré. Jsou z roku 2004 a je na nich patrné, jak přicházela hrobka
rodiny Neuhäuser a Berger o střešní krytinu. Dobrá zpráva je, že spolek Živo
v Hájích získal grant od Nadace VIA ve výši 40 000 korun právě na novou
střešní krytinu hrobky a že oldřichovští hasiči přislíbili provést odborné práce
na zastřešení hrobky, za což jim velice děkuji!

Další fotografie je od paní Marie Flegrové
a můžeme si na ní prohlédnout, jak
vypadal oldřichovský hřbitov v dobách,
kdy zde ještě byly německé hroby.
Nevíte někdo, kdy přesně byly německé
náhrobky zrušeny a případně kam byly
odvezeny? Společně se Spolkem Patron
hledáme např. náhrobní desku léčitele
Franze Endlera.
Snímek z roku 1961 zachycuje
restauraci Beseda a dobová vozidla.
Je z archivu paní Renate Beck Hartman.
Potréty jejích praprarodičů Berty
a Ferdinanda Effenbergerových, kteří
nechali postavit Vereinshalle – dnešní
restauraci Besedu, již visí na sále
Besedy. Poslední fotografie je od paní
Lidmily Neradové, která má chalupu
na Pilách. Fotografie je asi z roku 1954
a zachycuje zajímavý pohled od čp. 145
směrem na Špičák. V pravé dolní části
fotografie jsou budovy, které již nestojí.
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Děkuji všem, kdo mi posíláte
další
a
další
fotografie
Oldřichova, ráda se o ně pokaždé
podělím
v
Oldřichovských
listech a zařadím je na web:
http://oldrichovskepribehy.
blogspot.cz/
				
Jiřina
Vávrová, kronikářka obce

Bubenický kroužek v jurtě
Již téměř rok se v pátek schází v jurtě „nad ovčínem“
rodiče s malými dětmi, aby si společně zahráli na
africké bubny. Kroužek má výborný ohlas a díky
příspěvku obce probíhá pravidelně každý týden, za což
bychom obci rádi poděkovali.
Chceme pokračovat i v příštím školním roce a je možno
se kdykoli přidat.
Mirka Moravcová (mirkasimon@seznam.cz),
foto Mirek Novák
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Oldřichovská náves
Lednová setkání věnovaná přemýšlení nad možnou podobou parku v okolí obecního úřadu mají první výsledek: architekti
Petr Klápště, Lenka Tomášová a Eva Klápšťová podle požadavků občanů vytvořili návrh nového uspořádání prostoru.
Tento návrh dne 16. 5. schválilo zastupitelstvo obce.
Jedná se o studii a návrh koncepce celého prostoru. Úpravy jsou navrhovány tak, aby nebylo nutné měnit celou náves
najednou, ale abychom mohli postupovat po malých krocích tak, jak se podaří zajistit finanční prostředky. Všechny
zásahy do návsi budou plánovány vždy tak, aby nebyl narušen život na návsi – v letošním roce například plánované
oslavy výročí založení obce a Sboru dobrovolných hasičů či podzimní festival.
Obyvatelé se na setkání jasně vyjádřili, že si přejí zachovat přírodní charakter parku, otevřenost prostoru a velkou
svobodu, kterou nyní park nabízí. Oceňují vzrostlé stromy, vodní plochu, hřiště i volný prostor pro trénink dobrovolných
hasičů.
Nejvýraznější část parku – nádrž – zůstává v souladu s přáním účastníků setkání zachována v původním místě. Pro
čelní část nádrže je plánována úprava vstupu a dřevěné obložení betonových stěn, aby se na nich v létě příjemně sedělo.
Zadní část nádrže může být také úpravena – je zde plánováno zmírnit prudký břeh. Tím se nádrž stane bezpečnější pro
pobíhající děti. Všechny úpravy posilují příjemný dojem, který vnáší napuštěná nádrž na letní náves.
Protože návštěvníkům návsi chybí kryté sezení, ať už kvůli prudkému slunci nebo kvůli dešťovým přeháňkám,
je v návrhu plánován kruhový altán. Je navržen tak, aby při velkých akcích posloužil jako zázemí pro prodej občerstvení.
Stavba altánu jistě neproběhne v nejbližší době, nejprve je nutné zajistit finanční prostředky, ať už z dotačních programů
či jiných zdrojů.
Další výraznou změnou je plánovaný přesun pomníku – nové umístění pro pomník bylo zvoleno na svahu vedle obecního
úřadu. Pomník bude otočen směrem k dětskému hřišti. Protože je jednostranný, zadní strana pomníku bude doplněna
keřovou výsadbou. V bezprostředním okolí úřadu jsou plánovány dvě nové cestičky k úřadu – ty navazují na nově
plánované přechody silnice.
Přesunutím pomníku a odstraněním plůtku vznikne prostor
pro koncerty a bude možné lépe plánovat rozmístění stánků při
velkých akcích. Tato oblast je doplněna nízkými zídkami, na
nichž lze sedět při akcích nebo na nich mohou cvičit parkouristé,
případně diváci při volejbale. Zídky se zatím vytvořit nedají. Jsou
plánovány v místech, které zřejmě ovlivní očekávaná rekonstrukce
krajské silnice. Motiv zídky prochází celým projektem, najdeme
ji i v návrhu altánu i v okolí dětského hřiště. To zůstává v podstatě
beze změn, jen je v návrhu zakresleno v souladu s platnými normami
(respektují se dopadové zóny, rozestupy a požadovaný podklad),
a je také navrženo, jak je možné hřiště doplnit o další prvky.
Protože občané vyslovili přání, aby charakter návsi zdůraznil vazbu
obce na přírodu Jizerských hor, najdete ve výkresu plánovanou
výsadbu narcisů, sasanek a rostlin i dřevin typických pro naši
krajinu. Od parkoviště k jezírku je nakreslen povalový chodníček,
který odkazuje na dřevěné chodníky na hřebenech a na slavná
jizerskohorská rašeliniště.
Ve zpravodaji vidíte výřez z celkového návrhu, protože celý se
do zpravodaje v dobrém rozlišení nevejde. Ve velkém rozlišení
si ho můžete prohlédnout na nástěnce na rohu u parkoviště
a cyklostezky; návrh zde bude umístěn v nejbližší době.
Celá náves je navržena tak, aby bylo možné postupně dotvářet
jednotlivé prvky a aby po celou dobu zůstávala plně funkční.
První vlaštovky přijdou již letos – obec podala žádost do programů
Ministerstva zemědělství a v případě úspěchu dozná úpravy
odpočinkové místo vedle parkoviště. Členové spolku Živo v Hájích
se těší, že s podporou ostatních Oldřichováků využijí k dalším
dílčím změnám grantové prostředky od Nadace VIA. O dalších
plánovaných akcích budete včas informováni.
Závěrem děkuji všem, kteří jste se jakkoliv na plánování podíleli
a děkuji také všem členům zastupitelstva za jejich podporu.
Lenka Kosková Třísková

Originální oldřichovský stolní kalendář aneb „Fotíme Oldřichov 2016“
Opět připomínám, že i letos se bude konat fotografická soutěž „Fotíme Oldřichov“ – téma je opět volné, jedinou
podmínkou je, že fotografie se musí vztahovat k Oldřichovu. První fotografie mi již nadšení fotografové posílají a já se
těším na hojnou účast! 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
4

Hasiči oldřichov v hájích
Milí sousedé,

A tak se baví oldřichováci!

Taneční skupina Lenky Šebelové

je tomu již tři měsíce, kdy jsme vás zvali na Hasičský bál. Jsme
velmi rádi, že jste se opět dostavili v hojném počtu, a dle veselí
v sále bylo znát, že si večer užíváte a dobře se bavíte. Věříme, že
k tomu přispěla i změna kapely, která po celý večer vyhrávala
k tanci téměř bez oddechu. Musíme zde ale na prvním místě
zmínit všechny ty, kteří kromě nás přispěli svými sponzorskými
dary či nezjištnou prací k hladkému průběhu večera a jeho
přípravám. Byli to: Bílkovský Eduard, DaG Services – Dědek
Ota, Dědek Otto, Gierlowská Helena, Hromádka Radek, HZS
Libereckého kraje, JaJ Hazi – Hazi Josef, motorest Hausmanka
– Heindorfer Josef, pekařství – Kukla Aleš, Martínková Jana,
OÚ Mníšek, OÚ Oldřichov v Hájích, Pila Facek – Facek Jiří,
potraviny a restaurace Beseda – Jarešová Ivana, rádio RCL,
restaurace Sokolovna – Novotná Eva, Vízner Zdeněk, řeznictví
J&F PLUS – Jakubec Vladislav, Fontána Jan, řeznictví – Klouček
Karel, Sedláková Marie, taneční skupina Lenky Šebové a Tichý
František. Všem moc děkujeme!
Trochu starosti nám dělalo počasí letošního konce dubna při
přípravě další tradiční akce – pálení čarodějnic – bylo vpravdě
aprílové. Snad ale svou mocí zapůsobil posel jara – májka,
kterou jsme den před tím vztyčili před OÚ. Počasí se vylepšilo,
vy jste dorazili, a tak naše práce a úsilí při stavění vatry nepřišlo
vniveč. Velmi nás těší, že vatru, kterou jsme postavili i s pomocí
Václava Knespla a jeho vyvážečky, chválili i lidé z okolních vsí
a mnozí z nich poté na tuto akci také dorazili, ač i v jejich obcích
obdobné akce probíhaly. Pověstnou třešničkou na dortu byla
pak čarodějnice, kterou pro tuto příležitost, jako každý rok,
vyrobila paní Dagmar Měšťanová. Mrzí nás, že z naší strany
chyběl jakýkoliv organizovaný program pro ty nejmenší, ale na
to naše členská základna již bohužel nestačila. Snad tedy děti
potěšily alespoň buřtíky zdarma, které věnovalo řeznictví J&F
PLUS, svíticí tyčinky od nás a příslib, že se jim to budeme snažit
4. června, o dětském dni, vynahradit. Celou Filipojakubskou
nocí nás provázela (a zimu a temné síly odehnat pomáhala)
kapela „Každej pes jiná ves“. Šlo jim to tak dobře, že pro vás,
kteří jste se přišli společně se svými sousedy pobavit, museli
zásoby „zlatavého moku“ doplnit
v nočních hodinách paní Novotná a pan
Vízner z restaurace Sokolovna; tím tak
zajistili hladký průběh zbytku večera.
Z činnosti sboru během posledních tří
měsíců stojí ještě za zmínku účast na
soutěži okrsku Chrastava v požárních
útocích pořádané v Nové Vsi, kde obec
reprezentovalo naše smíšené družstvo.
Ač nezbývalo mnoho času na přípravu
a potřebné tréninky, patřilo Oldřichovu
v Hájích 3. místo z deseti a nechali
jsme tak za sebou například i favority
z Hrádku nad Nisou.

Stavění vatry

Pro vás, kteří možná čekáte informace
o slavnostním praporu, máme již asi
pouze jedinou – prapor je nyní ve výrobě
a měl by být dokončen v průběhu
července. Proto bychom vás všechny
rádi pozvali na oslavu 635. výročí
založení naší obce a 145. výročí
založení SDH Oldřichov v Hájích,
která proběhne 20. srpna 2016 od 14
hodin u OÚ, kdy bude tento prapor
slavnostně předán a požehnán.

I krásné čarodějnice skončí na hranici

Májka - posel jara
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Vaši hasiči

TJ SOKOL - Jarní fotbalové resumé

Za dosavadní jarní část soutěže nasbírali naši fotbalisté 10 bodů.
13.
14.
15.
16.
17.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

2. 4.
10. 4.
16. 4.
23. 4.
30. 4.

Habartice – Oldřichov v Hájích
Oldřichov v Hájích – Mníšek
Krásný Les – Oldřichov v Hájích
Oldřichov v Hájích – Kunratice
Dolní Řasnice – Oldřichov v Hájích

18. kolo
19. kolo

7. 5.
15. 5.

Oldřichov v Hájích – Víska
Nové Město B – Oldřichov v Hájích

1:2
4:0
3:1
3:3
2:1 – do předčasného ukončení.
Oba kluby „prohrály“ kontumačně 3:0.
3:2
7:1

Aktuálně nejlepším střelcem Oldřichova je Petr Patrman s jedenácti góly.
T

Následující zápasy:
20. kolo
Sobota 21. 5. 17:00
21. kolo
Sobota 28. 5. 17:00
22. kolo
Sobota 4. 6. 17:00
12. kolo
Neděle 12. 6. 15:00

Oldřichov v Hájích – Bulovka B
Pertoltice – Oldřichov v Hájích
Oldřichov v Hájích – Bílý Potok
FC JOKERS z.s. – Oldřichov v Hájích

								

Klub důchodců

Setkání klubu důchodců proběhlo dne 28. 4. od 15 hodin v restauraci
Beseda, k tanci a poslechu zahráli Radan Jareš a Pepa Svoboda.
Děkujeme všem, kteří jste přišli a vytvořili příjemnou atmosféru.
Další setkání plánujeme na říjen nebo listopad, termíny upřesníme
v příštím čísle Listů. Na podzim také zvažujeme organizaci společného
výletu; máte-li nějaké přání, rádi vám vyjdeme vstříc.
V červnu se těšíme na neděli 12. 6., kdy do Oldřichova uvítáme nové
občánky.
Za sociální výbor Lenka Kosková Třísková

Poděkování
Důchodci, kteří se zúčastnili setkání pořádaného sociálním
výborem obecního úřadu, by rádi touto cestou poděkovali partě,
která setkání připravila. Děkujeme za pohoštění i hudební
vložku. Líbilo se nám, že jsme se mohli sejít a doporučujeme
všem, kteří se nezúčastnili.
Parta důchodců kolem Milana
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Luboš Kocourek

klubík

Obec Oldřichov v Hájích zve všechny na

Program

DEN DĚTÍ

od 10.00 hodin
• BLEŠÍ TrH - bazárek

Za krásného jarního počasí se nám
společně s dětmi a jejich maminkami
podařilo vyrazit na velkou výpravu za
kůzlátky k Mirce Moravcové.
Moc Mirce tímto za pozvání děkujeme
a jsme jí vděční, že nám návštěvu
umožnila a vřele nás provedla.
Pro některé děti byl také jistě velkým
zážitkem výšlap do prudkého kopce od
obecního úřadu. Musím je pochválit, děti
ťapaly statečně.

od 14.00 hodin
• stříkání hasičskou stříkačkou na terč
• lukostřelba
• střelba ze vzduchovky
• hravé tvoření
• střelba na bránu
• soutěž v pití limonády, pojídání koláčů a mnoho jiného....
Občerstvení pro děti - limonáda, buřtíky, zmrzlina
Nafukovací atrakce

Za Klubík Zuzka Senohrábková

SoBoTa 4. 6. 2016 od 14.00 do 16.00

Dětské hřiště u obecního úřadu v Oldřichově v Hájích

SVOBODNÁ ŠKOLA
Svobodná škola Liberec, o které jsem
psal v minulých Listech, od května
zahájila 5 denní provoz. Kontakty
lze nalézt na www.svobodnaskola.
org; v případě zájmu taktéž na email
info@svobodnaskola.org nebo na tel.
737 279 970, 777 066 128.

T

Ivo Raisr
7

Přírodovědný kroužek STŘEVLIK – Zlatý list 2016
V sobotu 7. 5. se vydal
přírodovědný kroužek na 44.
ročník přírodovědné soutěže Zlatý
list, která se tentokrát konala v
Doksech. Z našeho kroužku vyjela
početná skupina 12 dětí, které
vytvořily dvě soutěžní skupiny.
Ačkoli i letos patřili naši
přírodovědci
k
nejmladším
účastníkům soutěže, přesto jim
ale nechybělo nadšení a statečně
na všech stanovištích prokazovali
své
přírodovědné
znalosti.
Nakonec děti obsadily 6. a 7.
místo.
Věříme, že si děti soutěž náležitě
užily a odnesly si cenné zážitky a
zkušenosti.
Tomáš Plener

STŘEVLIK odchází z Oldřichova
Jak jistě víte, STŘEVLIK se připravuje na přesun
do Hejnic, kde bude sídlit ve vlastním objektu
Libereckého kraje. Pokusím se stručně odpovědět na
množící se otázky, co nás k tomu vede. Důvodů je
hned několik.
Areál Ekocentra je ve vlastnictví organizace
Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. Přestože areál
byl vybudován za přispění dotací Libereckého kraje
a z velké části modernizován z prostředků STŘEVLIKu,
platí v něm STŘEVLIK poměrně velký nájem (ca 1,5
milionu korun ročně). Služby, které za toto nájemné
STŘEVLIK dostává, dle mého názoru neodpovídají
vynaloženým prostředkům. Z toho důvodu je další
setrvání STŘEVLIKu v areálu neekonomické. Finanční
prostředky, které organizace přesunem ušetří, budou
využity pro další organizace zabývající se ekologickou
výchovou v Libereckém kraji.
Za působení pana Hromádky ve STŘEVLIKu panovaly
velmi neobvyklé finanční vztahy mezi STŘEVLIKem,
Ekocentrem Oldřichov v Hájích o.p.s. a Suchopýrem
o.p.s., který je v podstatě soukromou firmou pana
Hromádky. Přestože STŘEVLIK investoval do oprav
a modernizací Ekocentra více než 1 milion korun,
v důsledku těchto vztahů neměl do mého příchodu
v roce 2014 v podstatě žádný majetek a provozně byl
zcela odkázán na Ekocentrum a Suchopýr. Majetek
hrazený STŘEVLIKem končil ve vlastnictví Ekocentra
a Suchopýru. A jak je uvedeno výše, nejednalo se
o zanedbatelné částky. Odchod z areálu Ekocentra
je krokem, který dává STŘEVLIKu možnost situaci
definitivně právně vyřešit.
Jak jste si jistě všimli, Ekocentrum se vydalo na cestu přeměny na pohostinství. Do areálu tak nyní zve návštěvníky
Pivovar Svijany. Myslím, že nejsem jediný, pro koho je představa pivnice v prostoru vzdělávacího zařízení nepřijatelná.
Nicméně, STŘEVLIK není ten, kdo by mohl spolurozhodovat o směru vývoje Ekocentra, to je parketa jeho ředitele
a správní rady – zástupců Suchopýru, Obce Oldřichov v Hájích a Libereckého kraje.
Nejvíce mě mrzí, že se odchod dotkne rozvíjející se spolupráce s obcí. Budeme muset ukončit vedení přírodovědného
kroužku a tvořivých dopolední. Ale zase máte v Oldřichově o jeden výčep víc.
Na každém konci je pěkné, že něco nového začíná. Pro nás začíná spolupráce se Střední školou hospodářskou a lesnickou
ve Fýdlantu, zejména s lesnickým učilištěm v Hejnicích a Městem Hejnice. Věřím, že se i v příštích letech setkáme při
tradičních akcích. Protože STŘEVLIK jsou lidé, ne budovy, byť sebedražší.
Martin Modrý, ředitel STŘEVLIKu
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krajský DEn VčEly opět V olDřichoVě V hájích
Ochutnávka různých druhů medu, seznámení
s dalšími včelími produkty i s tím, co takové včelaření
vlastně obnáší, možnost procházky po včelí naučné
stezce, Včelí pohádka divadla Rolnička a řada
dalšího bude na programu letošního Krajského dne
včely a mladých včelařů.
Ten proběhne na tradičním místě v Ekocentru
Oldřichov v Hájích v sobotu 11. června od 9.30 hod.
do 15.00 hod.
„Včelařství je významné odvětví, které bezprostředně
ovlivňuje zemědělskou produkci. Bez opylování
by planě rostoucí i kulturní rostliny z výrazné
části vymizely,“ uvedl Vladimír Davídek, předseda
Okresní organizace Českého svazu včelařů Liberec,
která je hlavním pořadatelem již dvanáctého
ročníku této zajímavé akce.
„Den včely bude připraven nejen pro včelaře, ale
i pro rodiny s dětmi, které chtějí strávit příjemný
den a poznat mnoho zajímavého ze života tohoto
užitečného hmyzu. Pro děti bude připravena řada
her a tvůrčích dílen. Včelaři si budou moci zakoupit
včelařské vybavení. Dorazí i polský prodejce,“
doplnil Vladimír Davídek.
Dozajista příjemnou atmosféru akce doplní
vystoupení místní hudební skupiny Každej pes jiná
ves. Program, na který není třeba platit vstupné,
je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.
.

Tomáš Komrzý
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Přehled Akcí ČERVEN

–

ZÁŘÍ 2016

Bylinky babky kořenářky (STŘEVLIK)
3. 6. 2016, pátek, 9:30–11:30
tvořivé dopoledne

Každej pes jiná ves
19. 8. 2016, pátek, 20:00
Beseda

Bleší trh
4. 6. 2016, sobota, 10:00–12:00
louka vedle OÚ Oldřichov v Hájích

Oslava 145. výročí založení SDH Oldřichov
v Hájích a 635. výročí založení obce
20. 8. 2016, sobota, od 14:00,
u obecního úřadu Oldřichov v Hájích
součástí oslav bude i slavnostní předání
a požehnání praporu SDH

Den dětí
4. 6. 2016, sobota, 14:00–16:00
hřiště u OÚ Oldřichov v Hájích

Bylinkový workshop
– bylinková lékárna (STŘEVLIK)
14. 9. 2016, středa, 14:00–18:00

Každej pes jiná ves
4. 6. 2016, sobota, 20:00
U Kozy
Ekoden – Krajský den včely (STŘEVLIK)
11. 6. 2016, sobota, 9:30–15:00
50 odstínů medu

Rozmarné léto na přehradě 4/4
17. 9. 2016, sobota, od 18:00, přehrada Fojtka
hrají: Snap Call, Audio Attaché, Porto, Pipinky pičo,
DA ROOT afterparty

Každej pes jiná ves
11. 6. 2016, sobota, 12:00
Ekocentrum

Ekoden – Den vlny (STŘEVLIK)
24. 9. 2016, středa 9:30 – 15:00
Vlnění se STŘEVLIKEM

Řeka v krajině (STŘEVLIK)
14. 6. 2016, úterý, 13:00 - 18:00
exkurze k řece Smědé – Jizerské hory

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

Každej pes jiná ves
24. 6. 2016, pátek, 20:00
Beseda

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

Nohejbalový turnaj
2. 7. 2016, sobota, od 9:00
Fotbalové hřiště v Oldřichově 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 8:00–15:00,
St 8:00–17:00, Čt 8:00–14:30, Pá 8:00–12:00

Rozmarné léto na přehradě 1/4
2. 7. 2016, sobota, od 19:00, přehrada Fojtka
hrají: Pohromadě na Přehradě + 2 kapely
Na cestě (STŘEVLIK)
11. 7. – 15. 7. 2016
příměstský tábor

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

Rozmarné léto na přehradě 2/4
16. 7. 2016, sobota, od 18:00, přehrada Fojtka
hrají: Sprostá a ubohá, Mulholland Blue, Sound Fall,
Holy Fanda & the Reverends, Meredith Hunter

Sběr odpadu – areál bývalé panelárny (změna)
Pondělí a středa 9:00–15.00, sobota 9:00–13:00
Provozní doba byla upravena podle aktuálního
využívání služby.

Trosečníci – 1. běh (STŘEVLIK)
18. 7. – 22. 7. 2016
příměstský tábor

Knihovna
Provozní doba: Po 14:00–16:00, St 14:00–17:00
			

Trosečníci – 2. běh (STŘEVLIK)
25. 7. – 29. 7. 2016
příměstský tábor
Rozmarné léto na přehradě 3/4
13. 8. 2016, sobota, přehrada Fojtka
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