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Vážení spoluobčané,
jsem rád, že vás v letošním roce mohu poprvé touto cestou všechny pozdravit. Ve chvíli,
kdy píši tyto řádky, mi i přes mrazivý den svítí do oken hřejivé sluníčko. Po několika
letech se nám „paní zima“ připomněla a potrápila nás pěknou sněhovou přikrývkou a
také mrazy. On to tedy je zcela normální průběh zimy, ale po letech téměř beze sněhu se
nám to zdá být nějak horší. O to více vnímám to svítící sluníčko. Jakou má už hřejivou
sílu. Cvrlikající ptactvo pak už jen dokresluje skutečnost, že jaro se blíží a většina z nás
se už nemůže dočkat, až si to odpolední kafíčko budeme moci vychutnat na terásce nebo
alespoň na lavičce za domkem.
Jako každý rok, i letos máme v plánu realizovat několik akcí pro zlepšení života v obci.
V tuto chvíli nemohu jmenovat konkrétní cíle, protože rozpočet obce pro letošní rok a s
tím i jednotlivé akce budeme schvalovat až na zastupitelstvu v závěru února. O jednom
záměru bych se však zmínil, a tím je příprava nové obecně závazné vyhlášky „o odpadech“.
Její návrh bychom měli projednávat a připomínkovat také na únorovém zastupitelstvu.
Bude se týkat nás všech a měla by zajistit další posun ke zlepšení a zefektivnění odpadového
hospodaření v obci. Těm, kterým není lhostejná likvidace jejich odpadů a snaží se odpady
pokud možno „nevytvářet“ nebo alespoň „třídit“, tak ti by měli dosáhnout přiměřených
úlev nebo bonusů.
Závěrem vám všem přeji mnoho krásných jarních dnů doprovázených bujařící květenou.
							
								
Jaromír Tichý, starosta obce

V listopadu 2016 – únoru 2017 svá významná jubilea oslavili:
Lucie Bekešová, Irena Dolanská, Blanka Janatová, Miluše Knesplová, Jiřina Novotná,
Božena Nýdrlová, Kateřina Nýdrlová, Milan Nýdrle, Ludmila Poláková, Ladislav Richter,
Veronika Tetourová, Antonína Tomášková, Rudolf Urban, Jiří Veselý, Jiří Volf.

Všem srdečně blahopřejeme!
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ZPRÁVY Z OBCE
Oldřichovská síň slávy – poděkování
obětavým Oldřichovákům

i během svátků či v době, kdy mnozí z nás raději
spí. Ocenění zaslouží také Edova energie vložená do
organizací oslav Dne dětí a další hodiny práce pro naši
obec.
Dále bychom rádi poděkovali paní Růženě
Hoffmannové, která dlouho pro obec zajišťovala
přání k narozeninám, vítání občánků a další občanské
záležitosti. Znovu mluvíme o nenápadné, časově velmi
náročné činnosti. A přitom tak důležité pro radost
a pohodu v obci.

Dobrou obec tvoří dobří lidé. V Oldřichově
je dobrých lidí celá řada, mnoho z vás se
nejrůznějším způsobem podílí na činnosti
místních spolků, chodu obce, akcích pro děti,
mládež i dospělé. A protože se sluší za dobré skutky
děkovat, rozhodli jsme, že jménem sociálního výboru
každý rok některým z těchto dobrých lidí nahlas a
veřejně poděkujeme a oceníme jejich práci drobným
dárkem. Vybírat čtyři z mnoha je samozřejmě velmi
těžký úkol, nakonec jsme vybrali takto:

Konečně bychom rádi poděkovali také Jiřině Vávrové.
Zkusme to vyjmenovat: díky Jiřině máme v Oldřichově
již živou tradici velikonočních a vánočních trhů, zpívání
u vánočního stromu, neckyádu, drakiádu, setkání nad
dary přírody a další milé akce. Kromě toho Jiřina
několikátým rokem vzorně pečuje o oldřichovskou
kroniku a díky ní můžeme všichni listovat v knize
Oldřichovských příběhů. Konečně bychom také chtěli
ocenit hodiny a hodiny práce, které s koncem loňského
roku dobrovolně obětovala při vzniku nové podoby
webových stránek.

První, kdo si podle nás zaslouží velké poděkování,
je Irena Dolanská. S úctou totiž smekáme před
dlouhými roky, kdy nezištně a obětavě vedla večerní
cvičení pro ženy. V posledních letech se cvičení konalo
na sále Besedy, před tím léta v zasedací místnosti
obecního úřadu. Protože místnost obecního úřadu
svou kapacitou nestačila pro všechny, hodná Irča
cvičila dokonce dvakrát za sebou a až loni v červnu
se rozhodla skončit. Vydržet 23 let a vynechat cvičení
jen tehdy, když přijde velká horečka, je veliký a krásný
výkon!

Přeji z celého srdce všem další hezké roky v Oldřichově
a těším se, že se v příštím roce v pomyslné síni slávy
objeví další z vás. Rádi vyslechneme a zvážíme také
všechny vaše návrhy.

Poděkování patří i Edovi Bílkovskému, který mnoho
let zajišťoval sazbu Oldřichovských listů, velmi často
také mnoho článků připravoval, uháněl autory a
vytvářel náš obecní časopis. Mluvíme zde o hodinách
dobrovolné práce, vykonávané ve volném čase, někdy

Jménem sociálního výboru
Lenka Kosková Třísková

Vítání občánků
V neděli 8. ledna jsme měli
tu čest přivítat mezi sebou
pět nových občánků. Jednalo
se o Vojtěcha Pučelíka, Ondřeje
Urbance, Michaelu Dolejšovou,
Terezii Dneboskou a Václava
Sonntága.
Pan starosta uvítal děti a ve svém
proslovu připomněl, jak důležité
a krásné jsou začátky nového
života.
Děti z kroužku Verbum Finitum
při ZŠ Mníšek pro své budoucí
kamarády sepsaly uvítací řeč,
kterou za všechny děti přednesla
Adélka Kosková z 5. třídy.
Za sociální výbor
Lenka Kosková Třísková
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ZPRÁVY Z OBCE
Zimní údržba obce

Běžkařské stopy v Oldřichově

Po delší odmlce opět přišla zima a stojí za
připomenutí, na základě čeho se v Oldřichově
odklízí sníh. Sjízdnost krajské hlavní silnice a silnice
na Pily zajišťují Silnice LK a tyto práce hradí Liberecký
kraj.
Sjízdnost obecních komunikací zajišťuje dle smlouvy s
obcí z 29. 11. 2013 Radim Urban. Smlouva platí do 30.
4. 2018.
Obec na zimní údržbu rezervuje v rozpočtu částku
150 000 Kč za rok. Skutečná cena za odklízení sněhu
pak vychází z odpracovaných hodin. V posledním roce
s normální zimou v roce 2013 hradila obec za zimní
údržbu celkem 156 009 Kč, v roce 2014 úhrada činila
108 119 Kč, v roce 2015 – 85 451 Kč a v roce 2016 pouze
31 911 Kč. Jak je z výčtu vidět, v minulých teplých
zimách se rezerva v rozpočtu ani nevyčerpala.
Organizaci zimní údržby obecních komunikací řeší
Plán zimní údržby z 14. listopadu 2005, který je
dostupný na www.oldrichov.cz (ÚŘAD, VYHLÁŠKY A
NAŘÍZENÍ).
Dle plánu i dle smlouvy musí dodavatel služby při
napadnutí sněhu (nad 5 cm) v nočních hodinách (od
19:00 do 5:00) zahájit práci v pracovní dny nejdéle do
5:00 hodin, ve dnech pracovního volna nejdéle do 7:00.
Při napadnutí sněhu v denních hodinách zahájit práci
do 60 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu
přesáhne 5 cm a sněhové srážky nadále trvají. Dále
se dodavatel zavazuje zajistit práce na odstraňování
sněhu dle jednotlivých pokynů starosty obce nebo
pověřeného pracovníka obce dle plánu zimní údržby.
Prohrnovací kolečko začíná u statku za panelárnou a
bez zbytečných přejezdů se uklízí komunikace jedna za
druhou. Celé kolo je v ideálních podmínkách s jedním
strojem možné stihnout za 5 hodin. Mokrý sníh nebo
zmrzlé kusy kolo protahují až na 7 hodin. Začne-li tedy
údržba v 5:00, hotovo může být až ve 12:00.
Údržbu pěších komunikací a posyp problémových
míst zajišťují pracovníci obce, případně sami řidiči,
kteří mohou využít budek s posypem, které jsou pro
tyto případy k dispozici.
Dotazy a připomínky k odklízení sněhu na obecních
komunikací je možné řešit se starostou obce (tel.
724 179 355), nebo přímo s Radimem Urbanem (tel.
724 722 828), který tuto zpětnou vazbu dle vlastních
slov uvítá. Prohrnování soukromých příjezdových
cest můžete řešit přímo s Radimem Urbanem.

Obec Oldřichov v Hájích přispívá na základě
smlouvy ze dne 10. 7. 2013 každoročně paušální částkou 15 000 Kč společnosti Jizerská,
o. p. s. Ty slouží primárně na údržbu té části jizerských běžkařských tras, které se nacházejí v katastru obce. Jizerská, o. p. s., na konci roku provádí
vyúčtování a obec hradí případné vyšší náklady, které
při normální zimě mohou být ve výši cca 10 000 Kč.
Údržba se provádí především na Polednické cestě
z Pil až téměř na Bílou kuchyni (5,4 km). Letošní zimu
se úprava Polednické cesty až dolů na Pily provedla
celkem 3x, naposledy ve čtvrtek 15. 2. 2017. Aktuální informace o úpravě tras v Jizerkách naleznete na
www.jizerskaops.cz.

				

Zastupováním obce při jednáních s Jizerskou, o. p. s.,
je na základě usnesení zastupitelstva pověřen Tomáš
Trávníček (tel. 606 604 669), který tuto činnost převzal
po Janu Maděrovi.
Pro letošní zimu (pokud ještě napadne sníh) se chystá
obnovení běžkařských tras v samotném Oldřichově
tak, jak tomu bylo i v roce 2013 (viz zimní mapy na
www.mapy.cz) s možným dalším rozšířením. Toto je
zatím v jednání. Konkrétní podobu oldřichovských
běžkařských tras včas naleznete na www.oldrichov.cz.
Radim Šarapatka

Klub důchodců
Již téměř „tradičně“ proběhlo před koncem
roku v Besedě setkání oldřichovských
důchodců. Sezení a povídání tentokrát zpestřil
harmonikář Libor Šimůnek. V týdnu, kdy se setkání
konalo, své významné výročí slavil pan Milan Nýdrle,
a tak bylo setkání zpestřeno blahopřáním a společným
zpěvem pro oslavence.
„Tradiční“ jarní setkání plánujeme na duben,
pravděpodobně na 13. dubna; místo a program ještě
upřesníme.

Radim Šarapatka

Za sociální výbor
Lenka Kosková Třísková
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HISTORIE
Tentokrát se chci s vámi podělit o několik
fotografií, které mi poslala paní Marie
Nevečeřalová, rozená Crhová. Na první fotografii
je vlaková zastávka na Filipce, ještě se závorami, ale
bez dřevěného plotu (1). Dokázal byste někdo datovat
– alespoň přibližně – tento snímek? Pro srovnání
si prohlédněte starou pohlednici zastávky (2), na
které dřevěný plot je. Povšimněte si také sněholamů
podél trati na první fotografii. Na třetím záběru jsou
sněholamy podél trati na Filipce vidět lépe (3).

Další zajímavá fotografie z Filipky ukazuje čp. 332
(4), bohužel také není datována. Dokázali byste někdo
určit, kdy mohla být fotografie pořízena? Stejný dům
vidíme na další fotografii (v pozadí), snímek je z roku
1996. V popředí je dům čp. 310 (5).
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Další dvě fotografie ukazují dolní část Filipky (6) z roku
1996 a pohled z Máslového kopce směrem ke Špičáku z
roku 1998 (7).

3

6

4

HISTORIE
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A poslední snímek (8) je hádanka: Copak je to za
závoru? Pokud znáte odpovědi na mé otázky, prosím,
napište mi na email: vavrova.jirina@seznam.cz,
nebo až se potkáme, řekněte mi, děkuji.

Stále se objevují „nové“ staré fotografie Oldřichova,
děkuji, že mi je posíláte a děkuji za další oldřichovské
příběhy, které mi vyprávíte.
Jiřina Vávrová, kronikářka obce

Kniha Zapomenuté hospody
Pro milovníky starých časů vyšla kniha „Zapomenuté
hospody, vinárny, kavárny a cukrárny na Chrastavsku“. Gastronomická procházka po Chrastavě a okolí
připomíná zašlou slávu kdysi vyhlášených podniků.
Zajímavé je zejména srovnání historických fotografií
se současnými snímky stejných lokalit, které pořídila chrastavská fotografka Jana Zahurancová. Většinu
textů napsal Vitalij Marek. Kromě Chrastavy a jejích
místních částí jsou zde obce Bílý Kostel nad Nisou,
Chotyně a Grabštejn, Nová Ves, Mníšek a Fojtka, Oldřichov v Hájích a liberecká městská část Machnín,
která měla v minulosti vazby na Chrastavu. Vydalo nakladatelství BARON, vydání financoval Mikroregion
Hrádecko–Chrastavsko. Knihu je možné zakoupit na
Obecním úřadu v Oldřichově v Hájích. Doporučená
cena 490,- Kč.
Jiřina Vávrová

Fotíme Oldřichov 2017
I letos se těšíme na fotografie Oldřichova, ze kterých
budeme na podzim vybírat snímky na originální
oldřichovský stolní kalendář. V předchozích dvou
letech jste fotili hlavně přírodu, letos bude tematické
omezení: oldřichovské budovy, domy, stavby a detaily.
Možná každý den chodíte kolem zajímavých starých
dveří nebo poštovní schránky. Fotografie můžete
pojmout jako hádanky. Jestliže víte něco zajímavého

o některém oldřichovském domě, pošlete fotografii
i s popiskem. Uzávěrka bude jako obvykle na
podzim, termín upřesním. Snímky posílejte,
prosím, na email: vavrova.jirina@seznam.cz nebo
zanechte na nosiči (např. CD) na obecním úřadě.
Jiřina Vávrová
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ŽIVOT V OBCI
Živo v Hájích
U příležitosti tříletého výročí spolku Živo v Hájích
přinášíme krátké shrnutí naší dosavadní činnosti.
Zapsaný spolek Živo v Hájích vznikl na jaře 2013
(tehdy jako občanské sdružení). Založení občanského
sdružení nám umožnilo stát se účastníky řízení o novém
územním plánu obce a vznášet připomínky k tehdy
veřejně představenému projektu revitalizace objektu
bývalé panelárny.
Naším cílem je rozvoj Oldřichova v Hájích. Snažíme
se podílet na rozvoji obce aktivitami, které považujeme
za přínosné pro všechny občany. Proto jsme se zapojili
do jednání o územním řízení, plánování dalších staveb
a činností v obci a podobně. Spolupracujeme jak s
obecním úřadem a starostou obce, tak se spolky, které v
obci působí (SDH, TJ Sokol). Současně členy sdružení
spojuje i touha žít vesele, spolu a pro sebe v Oldřichově.
Členové spolku organizují (ať již pod hlavičkou spolku
nebo individuálně) nejrůznější aktivity v obci. Jsou to
například besedy (zejména s cestovatelskou tématikou),
divadelní představení (mnoho členů spolku se zapojilo
i do ochotnického divadla), filmová představení,
koncerty, Oldřichovský hudební festival, vánoční
a velikonoční trhy, bleší trhy, sousedské setkání „Z
darů přírody“, výstava fotografií „Fotíme Oldřichov“,
kroužky pro děti, Klubík, animační kroužek pro děti,
jóga, Drakiáda, Neckyáda, Živý Betlém a zpívání
koled u rozsvíceného vánočního stromu, Sport bál,
dobrodružné letní výpravy pro děti, English camp,
lukostřelba, florbalový turnaj; spolupořádáme
volejbalové a nohejbalové turnaje, podílíme se na
chodu oldřichovské sjezdovky. Členové spolku se také
účastní přípravy Oldřichovských listů, vytvořili nové
webové stránky obce a vedou obecní kroniku.

Kromě těchto více či méně pravidelných aktivit členů
spolku pracujeme na konkrétních projektech pro obec.
Za tři roky našeho působení v obci jsme získali finanční
podporu od Nadace VIA na tyto projekty: Veřejná
diskuse o budoucnosti a rozvoji obce Oldřichov v
Hájích (podzim 2013), vymalování sálu Besedy (jaro
2014), stavba terasy před restaurací Beseda (jaro–léto
2014), kniha Oldřichovské příběhy, která šla zdarma do
všech oldřichovských domů (podzim 2014 – léto 2015),
Oldřichovská náves – plánování, přesun pomníku,
obnova hřiště, štěrkový záhon (zima 2016 – podzim
2016) a záchrana nejstarší hrobky na oldřichovském
hřbitově – střešní krytina (jaro 2016 – jaro 2017).
V řeči čísel jsme do obce přinesli ve formě grantových
peněz více než 300 000,- Kč a stovky hodin dobrovolné
práce.

Spolek Živo v Hájích je plný aktivních a obětavých
lidí. Společná práce a aktivity ve prospěch obce
nás baví. Finanční podpora, kterou jsme získali, je
poskytována na tzv. komunitní akce. Zveme a vítáme
kohokoli, kdo by se chtěl do našich aktivit zapojit. Více
informací o nás najdete na webových stránkách spolku:
www.zivovhajich.cz
Za spolek zapsala Jiřina Vávrová
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ŽIVOT V OBCI
Sokolský ples 2017

Valná hromada TJ Sokol

28. ledna se na sále Besedy konal Sokolský ples. O
hudbu se jako každoročně postarala skupina Donaha,
letos nemocí oslabená o jednoho člena. Přesto se však
svého úkolu zhostila na jedničku.
Tombolu tento rok připravili Dolejšovi. Jim a sponzorům
J&F Plus, s.r.o., z Oldřichova v Hájích a Ivanu Rajnovi
z Mníšku patří dík za to, že byla tak bohatá.
Chceme poděkovat všem, kteří přišli, a věříme,
že se sejdeme v tak hojném počtu i příští rok.

Dne 11. března 2017 od 10:00 hodin se v klubu
TJ SOKOL Oldřichov v Hájích koná „VALNÁ
HROMADA“ členů Tělovýchovné jednoty Sokol
Oldřichov v Hájích, z. s., s tímto programem:
1) prezentace – zahájení (9:30 – 10:00)
2) zpráva o činnosti TJ
3) zpráva o činnostech oddílů

Foto: Luboš Kocourek

4) zpráva o hospodaření
5) diskuse – občerstvení
6) závěr.
Účast všech členů je nutná.
								
Zdeněk Snadík v. r.,
předseda výkonného výboru TJ Sokol Oldřichov v Hájích

Fotbalové zápasy na jaře 2017
11. kolo

SO 25. 3. 2017 15:00

Oldřichov v Hájích – Habartice

12. kolo

SO 1. 4. 2017 15:30

Mníšek – Oldřichov v Hájích

13. kolo

SO 8. 4. 2017 15:30

Oldřichov v Hájích – Hejnice B

14. kolo

SO 15. 4. 2017 15:30

Frýdlant C – Oldřichov v Hájích

15. kolo

SO 22. 4. 2017 16:00

Oldřichov v Hájích – Krásný Les

16. kolo

SO 29. 4. 2017 16:00

Víska – Oldřichov v Hájích

17. kolo

SO 6. 5. 2017 16:30

Oldřichov v Hájích -- N. Město p. S. B

18. kolo

SO 13. 5. 2017 16:30

Habartice – Oldřichov v Hájích

19. kolo

SO 20. 5. 2017 17:00

Oldřichov v Hájích – Mníšek

20. kolo

SO 27. 5. 2017 17:00

Hejnice B – Oldřichov v Hájích

21. kolo

SO 3. 6. 2017 17:00

Oldřichov v Hájích – Frýdlant C

(změna programu vyhrazena)

Stolní tenis 2016/17
Do poloviny února odehráli stolní tenisté Sokola 13
utkání. Čtyři vyhráli, v jednom remizovali a v osmi
prohráli. Zvítězili v 95 zápasech a ve 139 prohráli.
S 22 body tak dosáhli na 8. místo Okresního přeboru
2. třídy. Nejlepším hráčem je Jaroslav Tuž s úspěšností
59,09%. Nejlepší dvojicí ve čtyřhrách je Jiří Štoček
s Oskarem Špačkem s úspěšností 33,33%.
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ŽIVOT V OBCI
V Klubíku to opět žije
Jsme lehce za půlkou února a máme za sebou již druhé
setkání maminek a dětí v Klubíku. V lednu letošního
roku jsme po podzimní pauze navázaly na činnost
oldřichovského dětského Klubíku a máme radost, že
je zájem.
V lednovém setkání jsme si užili sněhové nadílky
a provětrali naše boby. Únorové setkání bylo ve
znamení blížícího se masopustu, s dětmi jsme vyráběli
masopustní masky. Co nás čeká dál? Chtěli bychom
se pravidelně scházet dvakrát měsíčně. Jedno setkání
by bylo zaměřené na vyžití venku a druhé na tvořivé
dílničky. Rádi bychom v rámci Klubíku navštívili
bazén ve Frýdlantu.
Kdy se k nám můžete připojit, zjistíte vždy koncem
měsíce, podrobné informace dostanete emailem.
Pokud budete mít nějaké dotazy či nápady,
můžete nás kontaktovat na sajtny@seznam.cz.
Těšíme se na vás, Péťa a Eva.
Zapsala Petra Motalíková

První waldorfská třída v Liberci

spolupráci s důrazem na individuální schopnosti
jednotlivce. Podporuje tvořivost dětí a probouzí jejich
touhu po poznání. Výuka probíhá v epochách pro vyšší
intenzitu a prožitek. Cizí jazyky se vyučují již od 1. třídy.
Hodnocení žáků je slovní, zaměřeno na individuální
schopnosti a pokroky žáka. Výuka se prolíná s
uměleckými, pohybovými a praktickými činnostmi.
Děti se tak vychovávají a vzdělávají ve všestranně a
harmonicky rozvinuté osobnosti.
Waldorfská škola je celosvětově rozšířenou výraznou
pedagogickou alternativou k tradičním školám. V
současné době se v České republice v těchto školách
vzdělává 2 979 žáků. Po základní škole je možné
pokračovat na waldorfském lyceu nebo přejít na
standardní střední školy či učební obory dle zájmu.
O kvalitě waldorfského lycea svědčí jejich vynikající
výsledky státních maturit.
Pro více informací o škole a „nulťáčku“ můžete
kontaktovat garantku školy Terezu Hrůzovou na
tel. 736 422 917 nebo na emailu info@wrabec.cz.
A pro obecné informace o waldorfském vzdělávání
doporučuji stránky Asociace waldorfských škol www.
iwaldorf.cz. Přijďte se s waldorfským přístupem ke
vzdělání seznámit!
Martina Kořínková
Spolek Wrabec Liberec
www.wrabec.cz

V Liberci se od 1. září 2017 otevírá první třída
waldorfské základní školy (odloučené pracoviště
ZŠ Kaplického), která bude působit na ZŠ Gollova v
centru města. V kolektivu budoucích prvňáčků jsou
ještě stále volná místa. K přijetí je nutný předběžný
zápis, který proběhne 23.–24. března 2017 na ZŠ
Kaplického; oficiální zápis pak 20. dubna 2017.
O otevření třídy waldorfského vzdělávání se zasazuje
liberecký Spolek Wrabec. Spolek nyní pořádá spoustu
osvětových akcí pro rodiče (nejen) předškoláků a
zájemce o tento typ vzdělávání. Kromě přednášek o
metodách výuky matematiky, českého jazyka či cizích
jazyků zveme rodiče a zájemce na zážitkové dopoledne
11. března na ZŠ Kaplického, kdy je možné vyzkoušet
si waldorfskou výuku na vlastní kůži. Každý čtvrtek
odpoledne od 16:00 do 17:30 také probíhá pravidelné
setkávání předškoláčků v MC Lewandulka.
Waldorfská škola má ucelený systém výuky, nejedná
se tedy o svobodnou školu, za kterou je často
zaměňována. Škola plně odpovídá potřebám moderní
společnosti, díky celostnímu přístupu je dítě na život
připraveno nejen školními vědomostmi, ale získává
i kvality navíc. Škola pěstuje zdravé sebevědomí,
rozvíjí smysl odpovědnosti za vlastní jednání, rozvíjí
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ŽIVOT V OBCI
Oldřichovský festival

Oldřichovský festival 2017 opět proběhne první
sobotu v září: 2. 9. Již nyní se můžete těšit na
pestrý výběr z hudební scény. Letos vám přijedou

zahrát: Tudor a Hliňák, Mulholland blue, Running
sushi, The Grizzlies a po loňském úspěchu kapela
Rain. Kdo festival zahájí, je zatím tajemství.
Jana Pospíšilová

Pozvánka na akce
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PŘEHLED AKCÍ BŘEZEN – ČERVEN 2017

Sportbál
11. 3. 2017, sobota
sál Besedy, Oldřichov v Hájích

Fotbal Oldřichov v Hájích – Krásný Les
22. 4. 2017, 16:00, sobota
fotbalové hřiště v Oldřichově v Hájích

Janberi a Větrno – koncert
17. 3. 2017, pátek
restaurace Beseda, Oldřichov v Hájích

Nahoru dolů – FRK-NÜGNUNG TEÁTR
22. 4. 2017, 19:00, sobota
sál Besedy, Oldřichov v Hájích

Source of Sadness – koncert
25. 3. 2017, 20:00, sobota
restaurace Beseda, Oldřichov v Hájích

Čarodějnice
30. 4. 2017, zapálení vatry 20:00, neděle
louka u obecního úřadu, Oldřichov v Hájích
Hraje Každej pes, jiná ves.

Fotbal Oldřichov v Hájích – Habartice
25. 3. 2017, 15:00, sobota
fotbalové hřiště v Oldřichově v Hájích
Fotbal Oldřichov v Hájích – Hejnice B
8. 4. 2017, 15:30, sobota
fotbalové hřiště v Oldřichově v Hájích
Setkání klubu důchodců
cca polovina dubna
Místo a čas bude ještě upřesněno.

Fotbal Oldřichov v Hájích – Nové Město p. S. B

6. 5. 2017, 16:30, sobota
fotbalové hřiště v Oldřichově v Hájích

Fotbal Oldřichov v Hájích – Mníšek
20. 5. 2017, 17:00, sobota
fotbalové hřiště v Oldřichově v Hájích
Fotbal Oldřichov v Hájích – Frýdlant C
3. 6. 2017, 17:00, sobota
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 – 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. 5. 2017, 15. 8. 2017, 15.11. 2017 a 15. 2. 2018
Listy připravují: Jiřina Vávrová, Lenka Kosková Třísková.
Korektura: Ivo Raisr. Sazba: McCAN s.r.o.

V neděli odpoledne 26. února patřil sál Besedy dětem
a jejich karnevalu.
Foto: Pavla Poláková

Přispívat může každý. Kontakt: listy@oldrichov.cz.
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