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Chceme čisté okolí !!!

             Závěrem loňského roku jednou s posledních akcí bylo vybudování čističky odpadních vod /ČOV/. 
V roce 1999 zažádala obec Oldřichov v Hájích o dotace z „Programu obnovy venkova“ na opravu a 
odkanalizování budovy OÚ. Teprve v září roku 2000 byly tyto finance potvrzeny Ministerstvem pro místní 
rozvoj a mohlo se začít s realizací. Naštěstí příznivé počasí firmě EVOSA s.r.o. vybrané ve výběrovém 
řízení přálo. Rychlá realizace akce a šikovnost pracovníků firmy nezpůsobily občanům žádné problémy a ani 
potřebný překop místní komunikace neomezil dopravu. Celá akce byla úspěšně dokončena 20.12. 2000. 
Výsledkem je odkanalizování čtyřech objektů – obecního úřadu, celé budovy restaurace Beseda, prodejny 
potravin a po finančním přispění byla napojena i budova České pošty. Do vybudování ČOV byly ve všech 
objektech problémy s kanalizací a tímto řešením doufáme, že byly úspěšně odstraněny.  

    

Upozornění
♦ Sčítání lidu proběhne 24.2. -3.3. 2001. Sčítacími komisaři budou : p. Jana Bekešová /Betlém, Na pilách, 

střed obce/ p. Jiřina Třešňáková /Filipka/ a p. Helena Tichá /dolní Oldřichov směr Mníšek/. Obdržené 
formuláře vyplňujte černou propisovací tužkou, která bude dodána společně s tiskopisy. 

♦ Sběr Pet láhví – od 1.3.2001 na OÚ v době úředních hodin. Je potřeba, aby občané láhve odevzdávali 
bez zátek a nálepek, sešlapány a barevně tříděny /bílé, zelené, modré/ 

♦ Půjčky na bydlení – bytový fond je téměř vyčerpán. Máte poslední možnost zažádat o  půjčku – 
formuláře je možné vyzvednout na OÚ. 

♦ Poplatky ze psů – platí pro psa staršího šesti měsíců. Za psy vyzvednuté z útulku se neplatí 1 rok 
poplatek. Platba je možná pouze složenkou, kterou každý majitel psa obdrží do schránky. 

♦ Domovní daň na rok 2001 bude zaslána občanům  finančním úřadem v Liberci do května 2001. Případné 
změny /prodej pozemků, koupě aj./ je povinen každý občan nahlásit na FÚ do tří měsíců po zápisu na 
katastrálním úřadu v Liberci.   

                                                                                          



Rozpočet obce Oldřichov v Hájích na rok 2001

         Výdaje

Ocenění pozemků        2 000 
Obecní lesy /DPP, ochranné pomůcky, materiál, benzín a služby/      54 000 
Protahování cest      25 000 
Cyklostezky    100 000 
Dopravní obslužnost      61 900 
Zaměření místních komunikací      20 000 
Neinvestiční náklady ZŠ mníšek + Liberec    170 000 
Místní knihovna        7 000 
Kulturní dům čp. 54      89 000 
Oprava čp. 5    100 000 
SPOZ / dárky v životním výročím/        8 000 
Bytové hospodaření /etážové topení/      45 000 
Veřejné osvětlení    130 000 
Místní hřbitov        3 000 
Svoz odpadů      95 000 
Veřejná zeleň      20 000 
Sociální dávky        4 000 
Hasiči      21 000 

                    Vnitřní správa / telefon, poplatky, poštovné, daně FÚ, 
                                                        mzdy, služby a ost./ 1 532 000 
Oprava obecní komunikace    200 000 
Autobusová zastávka      50 000 

      Výdaje celkem      2 737 000 Kč

         Příjmy

Daně celkem 1 921 600 
Prodej akcií 2 000 000 
Převod zůstatku BÚ z roku 2000    480 000 
Prodej pozemků    100 000 
Příjmy z úroků + dividendy      55 000 
Dotace okresního úřadu        9 470 
Pronájem pozemků        2 000 
Nájemné    125 000 
Obecní lesy /prodej dřeva/      20 000 
Místní poplatky celkem      19 000 
Příjmy z poskytovaných služeb         5 000 

      Příjmy celkem       4 737 070 Kč




♦ Masopustní průvod – sraz účastníků 8.00 – 9.00 hodin v restauraci TJ Sokol 
♦ Maškarní rej – od 20.00 hodin v restauraci TJ Sokol
♦ Maškarní rej pro děti a rodiče – dne 25.2.2001 od 14.00 hodin opět v restauraci TJ Sokol   
Něco krátce o Masopustu 
  

Masopust patřil do přechodného období mezi zimou a jarem. Začínal po svátku Tri králů a každý rok byl různě
dlouhý, od jednoho do dvou měsíců . Trval do "Popelce". Popeleční středa pak zahajovala čtyřicetidenní půst, 
který končil o Velikonocích. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, je pohyblivé i datum popeleční středy - 
letos připadá na 8.března. Svátek Masopustu je doložený již ve 13. století . 
Slavil se od středověku jak v nejchudších vrstvách, tak i na panských dvorech, na vesnicích, i ve městech. Byl 
to čas zabíjaček, vepřových hodů, nejrůznějších vesnických zábav a bálů, čas nevázané veselosti. Konalo se i 
mnoho svateb. Lidé věřili, že sňatky uzavřené v tomto období budou šťastné a dlouho vydrží. Také v komorách 
bylo ještě dostatek zásob masa ze zabíjaček na pořádnou svatební hostinu a na výslužku pro celou vesnici. 
Taková svatba v Masopustě se často protáhla i na několik dní. 
Vlastní svátky trvaly od čtvrtka do masopustního úterý, období od čtvrtka do neděle se říkalo ostatky. Přípravou 
na Masopust byl čtvrtek před masopustní neděli, nazývaný tučný, neboli tučňák, neboť v tento den má člověk 
hodně jíst a pít, aby byl celý rok při síle Tradičním jídlem k obědu byla vepřová pečeně s knedlíkem se zelím a 
k tomu pivo. Protože nebyla nouze ani o sádlo, hospodyně zadělaly na koblihy, šišky a boží milosti, kterých pak 
smažily plné mísy. Hlavní masopustní zábava začínala v neděli. Také ten den byl oběd bohatý. Ale netrval 
příliš dlouho, protože všichni se těšili do hospody k muzice. V mnoha vsích se konal tzv. mužovský bál, kam 
neměli přístup svobodní mládenci a dívky. Tancovali jen ženatí a vdané ženy. Mnozí věřili, že jak vysoko bude 
selka při tanci vyskakovat, tak vysoké vyroste obilí. Tanci se proto říkalo "konopná". V neděli odpoledne se 
pořádala tzv. dětská muzika. Pravidelně na rychtu nebo do jiného bohatého statku se sešly děti, přinesly s sebou 
buchty, placky apod. Hospodyně jim navařila bílou kávu.  Obyčejně přitom byla i muzika, která odtud odešla 
do hospody. To už děti zůstávaly jenom „na čumandě“ . Tancovalo se často až do rána a následující den zase. 

**************** 

Vyvrcholením Masopustu bylo masopustní úterý. Na úterní dopoledne se celá vesnice těšila nejvíc. Po dobrém 
obědě, který si ten den dopřáli ve všech domácnostech, se vydal masopustní průvod od stavení ke stavení. 
Všechny žerty byly dovoleny a tak maškary za zvuků hlučné muziky vyšly obyčejně od hospody. Zastavovaly 
se, přepadaly chodce, dávaly jim připít rosolky, za kterou vybíraly příspěvek na muziku a prováděly různé 
rozpustilé kousky. Zvláště spadeno měly na hospodyně a ty se pak musely vykupovat. Průvod měl přesný řád. 
Několik svátečně oblečených mládenců s velkými fábory se vydalo po staveních, aby zjistili, kolik vojska může 
hospodář ubytovat. Hned za nimi šli drábové s dřevěnými šavlemi a za nimi muzika. Hlavní postavou průvodu 
byl medvědář s medvědem, kterého vedl na provaze. Medvěd měl na sobě dlouhý obrácený kožich a medvědí 
hlavu, stále bručel a po každém se oháněl. Někde byl medvěd celý obtočený hrachovinou, které si hospodyně
trochu utrhly a daly do kukaně, aby ji dobře seděly slepice. Dalšími maškarami byli žid a židovka. Žid měl na 
zádech pytel, který neustále rozvazoval a nabízel ke koupi staré hadry. Za židovku, podobně jako za cikánku, 
vykladačku karet, tanečnice a baletky se s chutí přestrojovali mládenci. Také čerti a kominíci nesměli v 
maškarním průvodu chybět, aby náležitě strašili děvčata a děti. Mezi nejvděčnější maškary patřila bába, nesoucí 
v koši dědka, nebo kůň - dva mládenci s plachtou a papírovou hlavou koně. Obě masky obvykle sklízely 
největší smích. Celý průvod obcházel vesnici jedno stavení za druhým, provázen hlavně dětmi. Hospodář s 
hospodyní hostili průvod pivem, koblihami a koláči, do velkého talíře přispívali na muziku. Někdy si 
maškary vybraly výslužku sami / pečeni z trouby, uzené z komína apod.. Obchůzka vesnicí trvala až do 
večera. Potom se celý průvod odebral do hospody. Část vybraných peněz se dala na muziku, část sloužila na 
pohoštění děvčat. Pila se hlavně rosolka a tančilo se do půlnoci, kdy muselo vše utichnout a za všeobecného 
žalu se pochoval masopust; neboli Bakchus. Tím se obvykle stala vypůjčená basa, zabalená do prostěradla jako 
rubáše a kolem ní se konaly pohřební obřady. Mládenci pak vzali basu na ramena a za zvuků smutečního 
pochodu ji vynesli na dvůr. To všechno se muselo odbýt do půlnoci. Kdyby děvčata tancovala déle, zjevil by se 
jim čert v podobě myslivce. Ve středu se všichni vesničané vydali na ranní mši a hlavně pro popelec - křížek z 
popela na čelo, který jim připomněl marnost tohoto světa. a který měl pomoci od bolesti hlavy. Popeleční středa 
zahájila čtyřicetidenní půst.



Především bychom se měli zmínit o nadání a umu našich oldřichovských obyvatel, včetně chalupářů,  
kteří nám tímto způsobem přispívají do Oldřichovských listů. Jedním z nich je i chalupář pan Karel 
Trost. 

Krákající bruslaři  /Povídka/ 

        Byl krásný zimní podvečer, když jsem stál v 
březovém lesíku nad rybníčkem pod naší chatou. 
Slunce už bylo zapadlé a na obzoru se honily těžké 
zimní mraky. Sluneční odlesk ozářil ještě na krátko 
oblohu. Sem tam vykoukla a na chvíli zasvítila 
hvězdička, mezi těmi temnými barvami. Temnota 
uchvacovala pomalu kraj a zahalovala ho do černého 
roucha. Mrazivý vítr se proháněl a ohýbal holé větve 
stromů na stráních. Proháněl se po strništích a loukách 
a svým mrazivým dechem ujišťoval, že zima stále ještě
vládne svojí ledovou mocí. 
        Led na rybníčku byl silný po dlouho trvajících 
mrazech a jeho povrch byl pocukrován slaboučkou 
vrstvou sněhu. 
        A jak tak hledím dolů z té stráně na rybníček, objevili se tam z nenadání dva krákající bruslaři. 
Pohybovali se nehlučně po té ledové kráse. Kroužili ve velkých kruzích, chvíli spolu, chvíli od sebe. Míjeli 
se navzájem a zase se spojovali v nekonečném tanci. Nádherně a ladně se vznášeli a při tom krákali. Stál 
jsem tam a díval se na jejich rejdění dokud tma všechno nepohltila. Vše se najednou slilo v 
neproniknutelnou tmu ze které se sem tam ozývalo zakrákání. 
  
           napsal : Karel Trost 
           ilustrace : Vanesa Trostová  
    
Kulturní akce
♦ 24.2.2001 Masopust – průvod, maškarní rej od 20.00 hodin v restauraci TJ Sokol.  
       Pořádá TJ Sokol, Hasiči, ČČK, obecní úřad Oldřichov v Hájích. 

♦ 25.2.2001 Maškarní rej pro děti a rodiče od 14.00 hodin v restauraci TJ Sokol. 

♦ 10.3.2001 Hasičský bál od 20.00 hodin na sále Společenského 
      klubu. K tanci a poslechu hraje hudební skupina KONTRAST.   

♦ 28.4.2001 – HELL FEST II                                                                                                                                                         
      Předčasné upalování čarodějnic na sále Společenského klubu  
      od 21.00 hodin.  
      Účinkují : MORION, PIKODEATH, ICON OF SIN a další…. 
      Na závěr ROCKOTÉKA – hraje DJ Pes a DJ Sam. 

Plánované akce informativně – podrobnosti budou včas zveřejněny. /změna vyhrazena/ 

♦ 14.4.2001 Předpokládáme uskutečnění Velikonočních hrátek pro děti , tak jako v loňském roce u 
obecního úřadu. 

♦ 30.4.2001 Počítejte z již tradičním průvodem čarodějnic zakončeným táborovým ohněm. 

      Uvítáme od občanů každý další nápad, jak oživit dění v obci. 


