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Vážení spoluobčané,
málo denního svitu a dlouhé večery provoněné napečeným cukrovým nám dávají předzvěst,
že nejkrásnější svátky jsou za dveřmi, že brzy přijde Ježíšek. Bývá zvykem v tomto čase
rekapitulovat, co se v daném roce povedlo či nepovedlo, ale také poděkovat těm, kteří se
na povedených věcech podíleli. V mnoha případech, když něco běží, jak se říká samo, tak
si ani neuvědomujeme, že nic nejde jen tak, že vždy za tím někdo stojí. A ten „někdo“
si zaslouží poděkování. Poděkování to musí být o to větší, když jde o práci dobrovolnou,
která je ve prospěch všech. Chtěl bych touto cestou poděkovat jménem celé obce a hlavně
jménem svým Edovi Bílkovskému, který se rozhodl ukončit roli „tvůrce“ Oldřichovských
listů. Málo kdo si z nás uvědomuje, že tento člověk dlouhých šestnáct let tvořil podobu
našeho informačního plátku a jeho poslední práce je označena číslem vydání 41. Ještě
jednou děkujeme.
Štědrý den je na dosah a já vám přeji, aby vánoční svátky byly pro všechny svátky klidu,
pohody a v kruhu nejbližších. Přeji všem, aby o štědrovečerní večeři byli kapři bez kostí,
aby vánoční stromky byly nehořlavé a hlavně, aby každý pod stromečkem našel to, co si
přál. Do nadcházejícího roku 2017 vám všem přeji pevné zdraví, spokojenost a mnoho
osobních a pracovních úspěchů.
								Starosta obce Jaromír Tichý

V srpnu až prosinci 2016 svá významná jubilea oslavili:
Zdeněk Vízner, Ludmila Košková, Milan Nýdrle, Marie Dietlová, Jaroslav Budaj,
Karel Trost, Jaromír Zubr, Petr Horák, Marie Zubrová, Jiří Wolf, Irena Dolanská,
Alena Tannertová, Jiří Práč, Miroslav Svatoň, Jiří Tomášek, Iveta Hladíková,
Aleš Měšťan a Kateřina Nýdrlová.
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ZPRÁVY Z OBCE
Nové webové stránky obce

Doufám, že se vám budou stránky dobře používat a že
zde najdete informace, které potřebujete.

Milí sousedé,
zastupitelstvo obce schválilo v říjnu novou Za tým, který stránky vytvořil, zdraví
podobu webových stránek obce. Stránky
Jiřina Vávrová.
najdete na obvyklé adrese www.oldrichov.cz. 				
Malý průvodce novými stránkami:
Na titulní straně najdete aktuality z obecního úřadu
(zejména úřední desku), z obce (pozvánky, reportáže
z akcí), poslední čtyři zveřejněné fotogalerie, kalendář
akcí, některé užitečné odkazy (např. jízdní řády,
nahlížení do katastru nemovitostí apod.), odkazy na
nejčastěji hledané sekce (územní plán, úřední hodiny
úřadu, hlášení poruch a kroniku).
V dolní části titulní stránky můžete pro snazší vyhledávání využít funkci zvanou „štítky“. Jsou zde
proklikávací odkazy např. na občasník, SDH,
odpady, zastupitelstvo apod. Nechybí kontakt
na obecní úřad, kalendář využití hřiště, parku
a Besedy a odkaz na facebookové stránky obce.
V pravém horním rohu najdete lupu – vyhledávání.
Dále je web členěn na tyto sekce:
• Úřad: Zde hledejte informace ze zastupitelstva, informace o poplatcích, smlouvách, formulářích, o tom,
co můžete vyřídit na úřadě, o úředních hodinách úřadu,
o volbách, územním plánu, rozpočtu, SMS kanálu atd.
• Obec: Prohlédněte si podrobný kalendář akcí,
podívejte se, co mají ve zdejší knihovně, prohlédněte si
představení obce, virtuální prohlídku obce, hledejte informace o regionu, mikroregionech a partnerské obci,
prohlížejte staré kroniky i kroniku novou, pročítejte
Oldřichovské listy, podívejte se, jak má otevřeno lékař
v sousedním Mníšku a co píší o Oldřichově v médiích
atd. V průběhu ledna až února 2017 bude doplněn
i překlad Resselovy kroniky.
• Spolky: Zde se představují jednotlivé spolky, které
působí v obci.
• Podnikání: V této části webu budeme postupně doplňovat podnikatele, kteří působí v obci. Chcete-li zde
mít odkaz na své podnikání, zašlete informace na email
vavrova.jirina@seznam.cz. Nepodnikatelé tuto sekci
samozřejmě také využijí: sháníte službu nebo řemeslníka? Podívejte se, kdo z našich šikovných sousedů ji
nabízí.
• Fotogalerie: Když vkládáme články do kroniky,
u některých akcí vkládáme i velkou galerii fotografií
(např. oslavy 145. výročí založení SDH, dětský den,
festival).
• Kontakty: Kontakt na úřad a další důležité obecní
kontakty.

Pošta Partner – provoz zahájen
Vážení zákazníci, po prvním měsíci fungování
Pošty Partner v krámku Můj obchod bych Vám
ráda sdělila několik informací:
1) Veškeré doporučené dopisy a balíky smíme vydávat
pouze adresátovi po předložení občanského průkazu;
jiné osobě je lze vydat pouze s plnou mocí od adresáta.
2) Vybírat peníze mohou pouze majitelé účtu u Poštovní
spořitelny nebo ČSOB.
3) Platit kartou za služby a dobírkové zásilky mohou
pouze majitelé účtu u Poštovní spořitelny nebo ČSOB.
4) Veškeré složenky, příkazy k úhradě, podací lístky
apod. si prosím vyplňujte sami, nežádejte to po nás.
5) Veškeré stížnosti, reklamace apod. směřujte na
hlavní poštu Liberec 1. Jsme de facto jejich přepážkou.
6) Denně okolo 16.00 připravujeme průvodní papíry
(není jich málo) k odvezení Vašich zásilek do Liberce.
Předem se omlouváme, ale je možné, že si v tuto dobu
budete muset chvilku počkat.
Prosím respektujte výše uvedené. Zároveň bych touto cestou chtěla poděkovat všem dosavadním zákazníkům pošty za jejich trpělivost s námi. Přestože
jsme byly proškoleny, nemáme „vše v malíčku“
a „chybami se učíme“. Děkujeme za pochopení.
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Ivana Jarešová

ZPRÁVY Z OBCE
Podzimní špacír 2016

Beseda hlásí otevřeno

Letošní 19. ročník Podzimního špacíru – V pátek 9. prosince otevřela nová provozovatelka
memoriálu Jindřicha Jandy – se konal v sobotu pohostinství paní Marcela Růžičková Besedu.
29. října 2016.

PODZIMNÍ FOTBALOVÉ VÝSLEDKY
Zúčastnilo se ho 43 turistů, z toho 12 si vybralo
delší desetikilometrovou trasu a zbylých 31 kratší
osmikilometrovou trasu. Věkový průměr účastníků byl
40,7 let. Nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější turista
obdržel hrníček s motivem Oldřichova v Hájích. Všichni
účastníci pak dostali pamětní diplom, letos ozvláštněný
pečetí pochodu (viz foto). Trasy byly vedeny kolem
Špičáku. Bohužel na rozcestí Pod Špičákem nás
zklamalo turistické značení a tak i někteří místně znalí
pokračovali rovně dále směrem na Raspenavu. Naštěstí
všichni nakonec našli správnou cestu. Kontrola
s občerstvením byla na rozcestí u Hřebenového buku.
V cíli pochodu na účastníky čekaly párky a gulášovka.
Souběžně s pochodem probíhala v sokolovně hlasovací
výstava fotek do Oldřichovského kalendáře 2017.
Závěrem chceme poděkovat všem pořadatelům za jejich
práci a hasičům za poskytnutí vozidla pro zásobování
kontroly. Příští jubilejní 20. ročník se bude konat
v sobotu 28. října 2017.

V podzimní části sezóny 2016/2017 uhráli naši fotbalisté 7 bodů. Podařilo se jim 21 gólů vstřelit, ale 44
jich obdrželi. Z deseti odehraných zápasů 2 vyhráli,
v jednom remizovali a 7 zápasů prohráli. V tabulce nyní
figurují na 7. místě.
Tabulka výsledků podzimní části
2. kolo

Sobota 20. 8. 2016 17:00

Víska – Oldřichov v Hájích

1:4

3. kolo

Sobota 27. 8. 2016 17:00

Oldřichov v Hájích – Nové Město p. S. B

3:3

4. kolo

Sobota 3. 9. 2016 17:00

Habartice – Oldřichov v Hájích

1:3

5. kolo

Sobota 10. 9. 2016 17:00

Oldřichov v Hájích – Mníšek

5:1

6. kolo

Neděle 18. 9. 2016 15:00

Hejnice B – Oldřichov v Hájích

11 : 1

7. kolo

Sobota 24. 9. 2016 16:30

Oldřichov v Hájích – Frýdlant C

2:4

8. kolo

Sobota 1. 10. 2016 16:00

Krásný Les – Oldřichov v Hájích

6:1

9. kolo

Sobota 8. 10. 2016 16:00

Oldřichov v Hájích – Víska

1:7

10. kolo

Neděle 16. 10. 2016 15:00

Nové Město p. S. B. – Oldřichov v H.

3:2

1. kolo

Sobota 22. 10. 2016 15:30

Oldřichov v Hájích – Krásný Les

1:5

Tabulka střelců
Místo

Střelec

Počet gólů

1.

Holub Tomáš

4

2.

Louda Jakub

4

3.

Bulíř Michal

3

4.

Patrman Petr

2

5.

Nýdrle Roman

2

6.

Rybín Jakub

2

7.

Pechatý Patrik

1

8.

Hanzl Evžen

1

9.

Vrňata Antonín

1

10.

Holubec Pavel

1

Při rovnosti počtu vstřelených gólů rozhoduje o umístění
dřívější dosažení tohoto počtu.
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PROMĚNA NÁVSI
Začátkem září, po Oldřichovském festivalu, se na náves
dostavila technika Ivana Rajna, po ní dobrovolníci z řad
Oldřichováků a začalo se s letošní částí proměny návsi.
Ta je možná díky finanční podpoře Nadace VIA, fondu
Poštovní spořitelny a programu souSedíme si. Cílem
programu je zlepšení sousedských vztahů v obcích.
V oldřichovském případě konkrétně souznění nově
příchozích obyvatel obce s těmi, kteří se tu narodili,
nebo zde žijí již delší dobu.
Jak to celé začalo?
V sobotu 17. ledna 2016 a v neděli 18. ledna 2016 se
konalo veřejné plánovací setkání občanů s architekty
manželi Klápšťovými a s Lenkou Tomášovou jako
moderátory. Z celé řady nápadů se postupně připravily
4 prvotní návrhy, jak by se prostor návsi mohl
proměnit. O návrzích se dále veřejně diskutovalo a na
konci víkendu se návrhy postupně sloučily do jednoho
rámcového zadání pro architekty.
V neděli 24. ledna 2016 architekti připravili situační
plán prostoru návsi dle zadání z veřejné diskuse.
Prvního setkání v sobotu se zúčastnilo 35 lidí, v neděli
20 lidí a další neděli pak 16 lidí. Tato plánovací setkání
podpořilo svým grantem NeSehnutí a práci architektů
zaplatila a platí Obec Oldřichov v Hájích.
Architekti předložili výslednou situační studii prostoru
návsi včetně dokumentace v květnu 2016. Ze studie
vznikl informační plakát, který od června 2016 visí na
vývěsce na návsi. Díky Michalu Ryškovi za bezplatnou
výrobu i montáž. Předložená studie byla projednána
na zastupitelstvu obce a byla odsouhlasena k dalšímu
použití a dopracování. O výsledcích lednových setkání
jsme vás informovali s Lenkou Koskovou Třískovou
v červnovém a srpnovém čísle Oldřichovských listů.
Postupné proměny
Z řady navržených úprav si členové spolku Živo v Hájích
(nositel projektu) zvolili na své členské schůzi v červnu
2016 tři aktivity, na které byly dle předběžných odhadů
vyčleněny tyto prostředky: 70 000 Kč od Nadace VIA
a Poštovní spořitelny a cca. 20 000 Kč od vás, kteří jste
si koupili knihu Oldřichovské příběhy. Pro výběr bylo
dále nutné zohlednit, co lze provést hned a nezávisí na
dalších akcích jako je např. rekonstrukce hlavní silnice
včetně svahů. Vybralo se tedy:
1. přesun pomníku,
2. rekonstrukce volejbalového/nohejbalového hřiště,
3. štěrkový záhon u budovy obecního úřadu.
Po dohodě s organizátory letních akcí (hasiči, obec,
Jana Pospíšilová a spol. – festival) jsme se rozhodli
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PROMĚNA NÁVSI
směřovat samotné brigády až po festivalu, který byl
posledním z letních akcí.
V úterý 6. září 2016 začaly přípravné zemní práce –
vykopal se základ hřiště, záhonu i nového místa pro
pomník.

příběhů, z výtěžku dobrovolného vstupné na
oldřichovský festival a z členských příspěvků sdružení
Živo v Hájích, které akci zajišťovalo. Náklady by byly
rozhodně vyšší, ale Ivan Rajn se svými kolegy vykonali
většinu prací nezištně na náklady své firmy. Je tedy
vhodné jim vřele poděkovat!

Ve čtvrtek 8. září 2016 se díra osadila geotextílií, zavozila
makadamem (10 náklaďáků), zhutnila a doplnila
nahrubo rovnaným perkem (celkem 8 náklaďáků)
a taktéž zhutnila. Do převozu zeminy na zadní hřiště se
zapojila i obecní Gazela s Jirkou Práčem za volantem.
Plakáty zvoucí na brigády byly zveřejněny na obecním
facebookovém profilu (9. září 2016).

Co dál?
Kromě dorovnání rozoraného terénu, osázení travní
směsí a instalace sloupů pro síť (Láďa Jakubec věnoval
objímky a rumpál) toho zbývá ještě dost. Plán zahrnuje:
altán, dětské hřiště, terasy u náspu silnice, zához čela
nádrže a lavice po jejích hranách, lavičky, stoly, stromy,
chodníčky, WC ze zadní strany úřadu...
První vlaštovkou jsou nové lavičky na rohu naproti
hřišti, které zařídila obec Oldřichov v Hájích díky
finančnímu příspěvku z grantového programu
Ministerstva zemědělství.

V sobotu 10. září 2016 dorazilo 19 lidí z celé vsi. Stihli
jsme: zhotovit základ pro pomník, připravit záhon,
odstrojit stávající pomník a dorovnat a uválcovat
všechen perk z jedné fůry na zarovnání. Ve zbytku času
se rovnala navezená zemina na druhém (travnatém)
záložním hřišti vzadu. V následujícím týdnu byl
přivezen dodatečný chybějící perk (1 auto).
V sobotu 17. září 2016 dorazilo 13 lidí (z toho se
polovina obměnila). Dorovnal se chybějící perk na hřišti
a uválcovalo se. Odpoledne, dokud to déšť dovolil,
rovnali a válcovali poslední 3 dobrovolníci záložní
hřiště.

V úterý 27. září 2016 přijela technika na přesun
pomníku; na připravený a odleželý základ se pomník ve
dvou kusech osadil. Tohoto se pro bezpečnost zhostila
Nedávno jsme diskutovali s Janou a Martinem
technika a Ivan Rajn se svými kolegy.
Hodačovými o tom, zda plánovaná proměna splňuje
Fotky ze všech akcí dávala Jiřina Vávrová na obecní představy Oldřichováků. Došli jsme k tomu, že pro
některé by bylo mnohem důležitější dětské hřiště a
Facebook a web obce.
Poslední brigáda vyšla z mnoha důvodů nešikovně pořádek na návsi, někdo by radši pomník viděl na
na úterý 11. října 2016, což se nakonec nikomu hřbitově, jinému zas vadí sasanky plánované v travnaté
nehodilo, ale byl to poslední možný termín na osázení ploše atd.
zakoupených rostlin. Osazení a zaházení záhonu jsme Hodačovi měli pravdu, že studie, která visí na nástěnce
tedy udělali jen ve dvou s Evou Klápšťovou – zahradní v zatáčce cyklostezky, kam obec nedávno přidala nový
stůl, lavice a koš, může budit dojmem, že vše je již
architektkou.
Poslední brigáda měla být v sobotu 12. listopadu 2016, naplánováno a nelze to měnit. Tak to není. Studie je
ale udeřily mrazíky a začalo sněžit. Brigáda se tedy rámcový návrh, který budeme průběžně upřesňovat.
Vychází z lednové diskuse s občany. Určuje umístění
odložila na jaro.
V současné době chybí dorovnat „hrb“ zeminy mezi prvků a jejich budoucí využití, nikoliv přesná podoba.
hřištěm a potokem, načisto urovnat terén, osázet trávu Například zatím není do detailu určeno, jak bude
a nainstalovat sloupy pro síť. Až tohle všechno bude vypadat dětské hřiště; jistá je jen poloha. Můžeme dále
hotové, pak je důvod k pořádné oslavě završené tím, že diskutovat o tom, zda kolem hřiště udělat terénní vlny
záhon začne růst a zpoza štěrku prorazí bohatá květena. a zda opravdu vysázet sasanky.
Na závěr mi, prosím, pomozte s odpovědí na otázku ze
V pondělí 14. listopadu 2016 jsme odevzdali závěrečné závěrečné zprávy: „Jak se změnily sousedské vztahy
vyúčtování dotace. Celá akce přišla na 98 793 Kč. po realizaci projektu?” Sám věřím, že proběhlá akce
Z toho většinu pokrylo 70 000 Kč od Nadace Via „Z“ přinese své ovoce, až se to na jaře zazelená a záhon
a zbytek pokryly příjmy z prodeje knihy Oldřichovských u úřadu obroste bohatou květenou. Co si myslíte vy?
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Radim Šarapatka

EKOCENTRUM
Ekocentrum Oldřichov v Hájích
– historie, současnost, budoucnost

pozice, prodeje drobného občerstvení a suvenýrů.
Organizace v Oldřichově provozuje v současné době vlastní areál společně se Suchopýr o.p.s. Zjednodušeně lze napsat, že Ekocentrum zajišťuje provoz ubytovny, stravování,
návštěvnického centra a Suchopýr zajišťuje provoz výukové
farmy, zahradnické služby, provoz lesních školek a údržbu
areálu. Vzdělávací aktivity pro školy a veřejnost jsou zajišťovány společně. Naší snahou je minimalizovat příspěvky
na tyto obecně prospěšné aktivity z veřejných zdrojů a získávat je přímo do našich klientů.
Veřejnosti a školám nabízíme ekologicko-výchovné
vzdělávací programy, harmonizační pobyty, možnost
návštěvy přírodovědné expozice „Jizerky všemi smysly“,
návštěvu „Včelí stezky“ nebo třeba svezení na koni. Od června nabízíme návštěvníkům areálu občerstvení v restauraci,
kde máme v nabídce nejenom točené pivo, ale také třeba
výbornou kávu. Nakládáme vlastní utopence, hermelíny,
připravíme tatarák... Prostory ekocentra lze také využít pro
rodinou oslavu, firemní školení, soukromé ubytování. Rádi
vyjdeme vstříc individuálním potřebám klientů. Podrobné
informace ke zmiňovaným aktivitám jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti.
Budoucnost areálu vidíme v pobytových vzdělávacích programech pro školy, ve víkendových akcích pro rodiny
s dětmi, v dosud ne plně využitém potenciálu Ekokempu,
ve vybudování plnohodnotného návštěvnického střediska
Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, ale třeba také ve
využívání areálu k aktivitám občanů obce.
Těšíme se na vaši návštěvu v našich areálech.

Ekocentrum Oldřichov v Hájích je obecně prospěšnou
společností založenou v roce 2001 z iniciativy Suchopýr o.p.s.
a obce Oldřichov v Hájích. Původní název společnosti byl „Č.
p. 5 Oldřichov v Hájích o.p.s.“; společnost byla založena za
účelem vytváření zázemí pro aktivity v oblasti ochrany přírody a ekologické výchovy. V roce 2005 jsme název změnili,
především proto, aby lépe vystihoval podstatu našich aktivit.
V tomto roce jsme také nabídli Libereckému kraji, aby se stal
dalším ze zakladatelů, a kraj této nabídky využil.
Období 2001–2005 bylo pro společnost klíčovým. Vybudovali jsme výukovou farmu a zrekonstruovali historický objekt hrázděné usedlosti. Práce byly zajišťovány z poloviny
vlastními pracovníky a dobrovolníky v rámci letních a víkendových kempů. Druhá polovina prací byla zajištěna dodavatelsky.
V tomto období Suchopýr vybudoval tým pracovníků, kteří
zajišťovali ekologicko-výchovné vzdělávací programy pro
školy a školky v rámci Libereckého kraje. Suchopýr byl v
kraji, společně s dnešním SEV Divizna Liberec, prvním,
kdo programy připravoval a nabízel. Na konci roku 2005
Suchopýr inicioval vznik nového subjektu: Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace
(STŘEVLIK), kterému předal veškeré výukové programy
a převedl odborné pracovníky pro lektorování programů.
Za další klíčové období lze považovat roky 2006–2013. V letech 2007 a 2008 byly dokončeny objekty tzv. Slunečního
domu s ubytovací kapacitou 53 lůžek, se stravovacím proRadek Hromádka
vozem a výstavní síní, byla dostavěna výuková farma a vybudovány chybějící inženýrské sítě. Následně byl rekonstruován bývalý vejminek, kde vzniklo informační centrum Otevírací doba v našich areálech:
s audiovizuální učebnou a byla vybudována přírodovědná
Ekocentrum Oldřichov v Hájích
expozice „Jizerky všemi smysly“.
Za zatím poslední přelomové období lze považoLEDEN – DUBEN
Úterý – Neděle 10.00–18.00 Pondělí zavřeno.
vat rok 2014. Zájmem Ekocentra Oldřichov v Hájích, KVĚTEN – ČERVEN Pondělí–Neděle 10.00–19.00
jako vlastníka areálu, bylo převzetí klíčových provozů ČERVENEC – SRPEN Pondělí–Neděle 8.00–21.00
Úterý–Neděle 10.00–18.00 Pondělí zavřeno.
od nájemce (STŘEVLIK) do vlastní režie. Jednalo se ZÁŘÍ – PROSINEC
o provoz stravovací, ubytovací a informační centrum s exPro návštěvníky Ekokempu a ubytované hosty ve Slunečním domě
pozicí. Fyzicky jsme ovšem začali zajišťovat jejich činnost až je recepce k dispozici denně od 8.00.
v lednu 2016.
Dalším významným okamžikem byla příprava realizace Otevírací doba prosinec 2016:
nového pracoviště v Dolánkách u Turnova, kde měl vzniknout 23. a 24. 12. zavřeno; 25.–31. 12. otevřeno 10.00–16.00.
Otevírací doba leden 2017: 1.–15. 1. zavřeno.
Dům přírody Českého ráje. Projekt byl připravován společně Telefon: 778 535 967
s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky E-mail: provoz@suchopyr.cz
(AOPK), která je také nositelem této značky, a městem Turnov.
Jednalo se o rekonstrukci bývalé školy pro návštěvnické střeDům přírody Českého ráje
disko Chráněné krajinné oblasti Českého ráje. Rekonstrukce
byla dokončena v listopadu 2015. Objekt byl veřejnosti LEDEN – DUBEN
Pondělí – Pátek 13.00 – 16.00
otevřen v dubnu 2016 za účasti ministra životního prostředí,
Sobota – Neděle 10.00 – 16.00
Pondělí – Neděle 9.30 – 17.30
a stali jsme se tak osmým Domem přírody v České republice. KVĚTEN – ZÁŘÍ
Návštěvníci zde mohou navštívit interaktivní expozici o vy- ŘÍJEN – PROSINEC Pondělí – Pátek 13.00 – 16.00
		
Sobota – Neděle 10.00 – 16.00
braných fenoménech Českého ráje, občerstvit se regionál- 		
17. a 18. 11. 2016 otevřeno 10.00 – 16.00.
ními potravinami, zakoupit si suvenýr vyrobený námi nebo
místními řemeslníky. Pro veřejnost nabízíme již od tohoto Otevírací doba prosinec 2016:
podzimu přednášky, výukové programy a víkendové tvořivé 23. – 26. 12. a 31. 12. zavřeno; 27. – 30. 12. otevřeno 10.00 – 16.00.
Otevírací doba leden 2017: 1. 1. – 6. 1. zavřeno.
dílničky; pro příští rok připravujeme v současné době další Telefon: 775 899 459
nové aktivity. Provoz objektu je hrazen z prostředků AOPK, E-mail: ceskyraj@suchopyr.cz
města Turnova, Úřadu práce ČR, prodeje vstupenek do ex-
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Fotíme Oldřichov 2016
V sobotu 29. 10. 2016 se konal Podzimní špacír a jako
doprovodná akce byla v Sokolovně výstava fotografií
„Fotíme Oldřichov“. Sešlo se opět kolem 150 fotografií
a z vašeho hlasování vyšly tyto nejúspěšnější fotografie:
První místo patří fotografii Buky Jiřího Zuzánka,
druhé místo obsadila Zima Michala Ryšky,
o třetí místo se dělí Posed Zdeňka Sonntaga,
Kapky Hanky Sedlákové a Čápi Michala Ryšky.
Blahopřejeme! Na další fotografie se můžete těšit
na originálním stolním kalendáři Oldřichov 2017.
Jiřina Vávrová
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PŘEHLED AKCÍ LEDEN – BŘEZEN 2017
Sokolský ples
SO 28. 1. 2017
sál Besedy, Oldřichov v Hájích
Hasičský bál
SO 18. 2. 2017
sál Besedy, Oldřichov v Hájích
Masopust
SO 25. 2. 2017
Sokolovna, Oldřichov v Hájích
Sportbál
Anežka Matoušková a band, Exil 51
SO 11. 3. 2017
sál Besedy, Oldřichov v Hájích

Taneční kurz – Oldřichov v Hájích
„Jaro 2017“
Taneční škola Josef Svoboda
Dovolujeme si vás informovat o zápisu do tanečních
kurzů, základních a pokračovacích „Jaro 2017“,
které budou probíhat v sále Besedy v Oldřichově
v Hájích. Předpokládané zahájení kurzů: středa
18. ledna 2017.
Přihlášky a veškeré informace naleznete na našich
webových stránkách. Informace vám rádi poskytneme
i telefonicky nebo e-mailem. Projevíte-li zájem,
případně jste-li již přihlášeni, děkujeme vám.
V okresech Liberec a Jablonec nad Nisou působíme
od již roku 1987. Kromě námi pořádaných kurzů
zajišťujeme lektorskou činnost i pro ostatní zřizovatele.
V případě zájmu o naše profesionální služby ve vašem
městě či obci nás můžete kdykoli oslovit prostřednictvím
níže uvedených kontaktů.
				
			
Josef Svoboda – učitel tance
Tel: 603 512 887
E-mail: info@tanecnisvoboda.cz

Web: www.tanecnisvoboda.cz
www.facebook.com/tanecnisvoboda.cz

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

Sběr odpadu – areál bývalé panelárny:

pondělí, středa 9:00 – 15:00
sobota 9:00 – 13:00.
Provozní doba byla upravena podle aktuálního využívání
služby.

Knihovna

Provozní doba:
pondělí 14:00 – 16:00, středa 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. 2. 2017, 15. 5. 2017 a 15. 8. 2017.
Listy připravují: Eda Bílkovský, Jiřina Vávrová,
Lenka Kosková Třísková. Korektura: Ivo Raisr.
Přispívat může každý. Kontakt: listy@oldrichov.cz.
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