
Občasník
Oldřichov
vHájích

Číslovydání:8/03
Datum:21.3.2003

Evidenčníčíslo:
MKČRE10198


OldřichovvHájích



1

Slovostarosty

Váženíobčané,


Shodouokolnostíprávěvdnešníden,kdyvycházejíOldřichovské listyzačínajíprvní jarnídny.
Sluncezačínáprobouzetpříroduamyslím,žeimylidézačínámepodlouhémuzavřenívtepledomova
trávitstálevícečasuvenkunasvýchzahrádkáchnebovpřírodě.
Jakjsemsivšiml,takmnohozvásjižzačalosjarnímúklidempředsvýmidomy.Chtělbych,ale
oslovitvšechny,kteří jarnízkrášlovánízahrádek jižzačalinebosechystají,abynezapomněli inasvé
řeklbychpředzahrádky.Tímchciříct,abyveškerápílenekončilasplotemzahrady,aleabychomnebyli
lhostejní kokolí našich domů. Sebekrásnější zahrádka ztratí na lesku a kráse, když cesta kní bude
lemovánarůznýmiodpadkyapod.
Nazávěrméhoúvodníhoslovabychchtěluvést,žeimysebudemesnažitozkrášleníveřejných
prostranství,abychomjižnemuselidostávatanonymnídopisynatototéma.
PřidotazunaSprávěaúdržběsilnicjsembylujištěn,ženejpozdějidokonceměsícedubnabude
provedenoodklizeníposypovýchmateriálůzhlavnísilnice(zametení).

Spřáním, abyste prožili co nejvíce příjemných jarních slunných dnů vás zdraví J. Tichý

* * * * * * 
Jarnípaprsky

Červenkanakeřiusvéhohnízdečka
kezpěvupobízízkřehléhosamečka.


Sviťjarnísluníčko,zahřejhotrošičku!
Aťmůžezazpívatsvouptačípísničku.


Písničkuojarunatrylkybohatou,

milostnouaTvýmipaprskyprohřátou.


Hřej,aťzasnastránikvětinkyzavoní,
dřívenežnavěžíchzvonyserozzvoní!


Aťmůžemskytičkouoláscezpívati
asvátkyVzkříšeníradostnévítati.


Hřej,aťsesrdíčkavšechlidízahřejí,

vmodlitběksplněnítoužebnýchnadějí,


žezlobavsrdcíchnámvšemmíraklidnezkazí,
kdyžnástvénebesképaprskyprovází.


JiříTobiáš



Masopustadětskýmaškarníbál


Ve dnech 8. a 9.3. 2003 se uskutečnil
vnaší obci masopust a druhý den po reji
dospělých měli bál děti. Masopustní veselí
začalo vsobotu v 8 hodin před obecní
hospodou,kdestarostapředalkoledníkůmklíč
od obce a poté se průvod masek, za
všeobecného veselí vydal na pochod
Oldřichovem.
Dětský maškarní bál se uskutečnil druhý
denod14hodinakaždédítěvmascedostalo
balonek a dárek na památku. V sále dětem
vyhrávala discohudba, takže si na své přišly
hlavně děti starší. Mladší děti se nejdříve
snažily také tancovat, později však sál využily
kpěkné honičce, takže většina vypadala
spokojeně.

Maděra

******
Mateřskáškola


Coonásnevíte?


Mateřskáškola,jakozařízenípropředškolníděti,mátřibudovyspojenéchodbou.Jednabudovaje
hospodářskáavdalšíchdvoujsoudvěoddělení.ZřizovatelemMŠjeObecníúřadMníšek.Dooddělení
jsoudětirozdělenypodlevěku.Kapacitamateřskéškolyje47dětíaposlednírokyjeplněvyužita.Do
našíškolydocházídětisamozřejmězMníšku,ale i zAlbrechtic,občaszKrásnéStudánky,neboNové
VsiatakédětizOldřichovavHájích.

TentoškolnírokjichzOldřichovadojíždídoMníšku12.Panstarostadětiránopřivezeslužebním
vozidlem a odpoledne v 15,00 hod. je zase odváží kOÚ , kde si děti převezmou rodiče. Děti  tak ve
školcetrávíčassesvýmivrstevníky,skterýmipotompřecházídoI.třídy.NeždětiodejdoudoI.třídy
znajídobřeiprostředíZŠapaníučitelku,kterájebudeučit.Seškoloumámeiněkteréspolečnéakce–
různápředstavení,soutěže,…

Našemateřskáškolajepředevšímzaměřenanapoznávánípřírody.Dětitrávíhodněčasuvenku.Jak
dovolípočasíchodímenavycházkydookolí,poznávámepřírodu,učímesejichránit.Najařeavlétě,
když už je pěkné počasí, chodíme na celodenní výlety . Tradičně  zdoláváme sdětmi  Skalní hrad a
Dračíkámen.Některénašedětijsoujižzdatnýmicyklisty,ataksdětmivyjíždímetakénacyklistický
výlet.VětšinoupoViničnédoFerdinandovakpaníEbrtovédoarboreta/parkdřevinzceléhosvěta/
.Každýmrokemsesnažímesrodičizorganizovatnějakýzájezd.AťuždoČeskéhoráje,neboposlední
dvarokyjsmebylinazájezduvNěmecku.

Mníšek má celkem výhodné spojení snejbližším městem Libercem.Často jezdíme   do kina , do
divadla,navýstavy.Divadelníhercitakéčastopřijedouzanámidomateřskéškoly.

SnažímesedětemconejvícezpestřitpobytvMŠirůznýmiakcemi/Pouštěnídraků,Turnajvestolní
kopanéprodětiajejichrodiče,Mikuláš,Vánočníbesídka,Maškarnírej,Hledánípokladu,Slavnostní
rozloučenísMŠproškoláky,…/.

VbřeznuproběhlunásMaškarní rej.Dětidovádělyceléodpolednevmaskách ,kde ješašekPéťa
provedl různými soutěžemi vdiskotékovém rytmu. Asi nejžádanější byla pěvecká soutěž , kde si děti
zazpívalydomikrofonuavyzkoušelysijakétojebýtzpěvákem.

Našimcílemapřánímje,abysedětidomateřskéškolytěšily,aabymělyhezkévzpomínkynatato
předškolníléta.


ZaMŠMníšek:DanaJanoušková
*******



Mělibychomsizvolitraduškoly?


Cojetoradaškoly?


Jetoorgánškoly,kterýumožňujezákonnýmzástupcůmnezletilýchžáků,zletilýmžákům,pracovníkům
školy,občanůmobceadalšímosobámpodíletsenasprávěškoly.


Jakvznikáradaškoly


Radaškolyvzniknenažádostrodičůnebopracovníkůškolypodanouzřizovateliškoly.Prozřízenírady
školyjetřeba10tiaž20ti%rodičůpodlevelikostiškoly.


• PřijďtenatřídníschůzkyZŠMníšek(konanévdubnu)o15min.dřívedotělocvičnyZŠ!!!


ZaodborovouorganizaciZŠMníšek:JiřinaBejblová
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StřediskoekologickévýchovySuchopýr
ač.p.5vOldřichověvHájích

Obecně prospěšná společnost Suchopýr
nabízí ekologickovýchovnéaktivityodpočátku
svéhovzniku(r.1997),kdysejednalopůvodně
jenomovíkendovépobytyvJizerskýchhorách,
přednášky pro veřejnost nebo exkurze do
Jizerskýchhor pro děti ze základních škol.Už
vté době jsme si byli dobře vědomi, že
požadavekna tyto aktivity je daleko vyšší,než
jsme schopni uspokojit, proto jsme se začali
zabývatmyšlenkouvytvořeníceléhoareálu,kde
bychommohlivytvářitpodmínkyprovzdělávání
mládeže voblasti životního prostředí, a aby se
přitomnejednalooklasickéškolnívzdělávání.









Začali jsme hledat vhodný objekt voblasti
Mníšku a Oldřichova. Tehdejší paní starostkou
JitkouSvatoňovounámbylnabídnutobjektč.p.5,
který se sice rekonstruoval, ale nebylo pro něj
jednoznačnévyužití.

Vroce 2001 jsem začali se společnou
obnovu objektu, kdy se snažíme získávat
prostředky společně – obec aSuchopýr. Ktomu
účelu jsme vytvořili obecně prospěšnou
společnost snázvem Č.p.5 Oldřichov vHájích,
která je majitelem objektů a pozemků, kde mají
oba zakladatelé naprosto stejná práva a
povinnosti. Tuto kombinaci jsme zvolili proto, že
některé finanční zdroje jsou dostupné jenom pro
jednu stranu. Tímto způsobem jsem si tak
vytvořili široký prostor pro získávání veřejných i
soukromýchfinančníchprostředků.

Prostředky, které se nám daří postupně získávat na rekonstrukci objektu, jsou velmi přísně
vázanýmidotacemi,kterénelzeužívat jinýmzpůsobem.JednásehlavněoprostředkyzfondůEvropské
unieaMinisterstvaKultury.

Vsoučasné době probíhá rekonstrukce a dostavba části budoucího areálu Střediska ekologické
výchovy.Střediskobudenabízetvícedennívýukovéprogramypromládežzezákladníchškolastředních
škol zLibereckého kraje. Naším přáním je, aby nebylo žádného dítěte vkraji, které by nenavštívilo,
alespoňjednouzaškolnídocházku,některýzekologickovýchovnýchvýukovýchprogramů.Promístníděti
bude středisko nabízet zázemí pro volnočasové aktivity – zájmové kroužky, možnost vlastní činnosti
vrámci střediska.Budeme rádiuž teď,když se začnouobyvateléOldřichova, ale i sousedníhoMníšku,
zajímatmožnostispoluprácepřivznikuarealizacitěchtočinnostíproděti.

Zázemí střediska bude tvořit ubytování pro jednu školní třídu, kuchyň sjídelnou, pracovny pro
lektory,bytsprávce,bylinkovázahrádka,ovocnýsad,školkadřevin,keramickádílnaachlévy,kdebudou
kdispozicikoně,ovce,drůbež,kozy.Poslednízedvouseprávěstavístermínemdokončenístavebkvěten
2003.

Předpokládáme,žečinnoststřediskabudezahájenavprůběhuroku2003.


RadekHromádka,ředitelo.p.s. 
Kontakt:Suchopýro.p.s.,Lazebnickývrch130/5,46001Liberec2;
tel.:4861316234;email:radek.hromadka@suchopyr.cz

Příště:ZáchranapůvodníchJizerskohorskýchdřevin
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Objektč.p.5vOldřichověvHájích,kdebudepo
jeho dostavbě a rekonstrukci působit Středisko
ekologické výchovy Suchopýr nabízet výukové
programy stématikou životního prostředí pro
mládežzceléhoLibereckéhokraje.Budoucíchlévyprozvířataakeramická

dílna(vpravo),kterébudounedílnou
součástípřipravovanýchvýukových
programů.




Za 10 let činnosti mysliveckého
sdružení Mníšek, obhospodařující i
honební pozemky vk.ú. Oldřichov
vHájích, kdy se sdružení zabývalo péčí o
zvěř, jejím chovem, zvelebováním honitby,
výsadbou stromků a ochranou přírody a
krajiny se poprvé stalo, že zde byl
usvědčenpytlák.
Dopadení pytlákapřímopo činu je velkou
vyjímkou.
Muže /38 let/, který o sobě tvrdí, že
pracoval jako hajný, dopadla Policie ČR
spolusmysliveckoustrážíamysliveckýmhospodářempřipytláctvídne15.5.2003nazákladěoznámení
jednévšímavéobyvatelkyOldřichovavHájích.


JiříVolf


******



UPOZORNĚNÍ



• Žádámevšechnyobčany,kteřímělismlouvusespolečnostíA.S.A.,abysedostavilinaobecníúřad

ksepsánínové smlouvy na tuto službu (vyváženípopelnic)nejpozdějidokonceměsícebřezna.
VpřípaděneuzavřenítétosmlouvyVámbudenádoba(popelnice)naodpadodebrána.


Ksepsánísmlouvynatutoslužbusemohoudostavitinovízájemci.

• Svoznebezpečnéhoodpaduproběhnevneděli11.května2003.
Sběrnámístajsoustanovenavprostorukontejnerů(zahospodou)auSokolovny.
Natěchtomístechjemožnotytoodpadyukládatvednechod8.květnado10.května
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ObecníúřadOldřichovvHájíchTel.482725093 starosta:JaromírTichý
 

 Adresa:OldřichovvHájích151,46331Chrastava
 Fax:482725095Email:oldrichov@volny.cz
 

 Úředníhodiny/Po7.0016.00,St8.0017.00,Pá7.0015.00/


PoštaOldřichovvHájích Tel.482722504 ved.pošty:ŠtučkováZ.
ZŠMníšek Tel.485146668 ředitelka:RosenbergerováV.
MŠMníšek Tel.485146668 vedoucí:JanouškováD.
Lékař/dospělí/ Tel.485146549 Lékař:MUDr.KuběnkaJ.
Lékař/dětský/ Tel.485146540 Lékař:MUDr.Tomášek
Zubní Tel.485146540 Lékařka:MUDr.BělkováM.
Pohotovost Tel.485105050
Matrika,stavebníúřad Tel.485143216 Chrastava
Útulekpropsy Tel.482341218 KrásnýLes
 
150HASIČI 155ZÁCHRANNÁSLUŽBA 158POLICIE


