OLDŘICHOVSKÉ LISTY

Hrobka má novou střechu, čtěte na str. 8

OBČASNÍK

OLDŘICHOVA V HÁJÍCH
Evidenční číslo: MK ČR E 10198

Číslo vydání: XLIV/17
Datum: 23. 5. 2017
Vážení spoluobčané,

v minulém roce jsme prováděli průzkum zájmu o kompostéry do jednotlivých domácností.
O možnost získat kompostér v rámci dotace z Operačního programu Životní prostředí
projevilo v naší obci zájem mnoho občanů. Je tedy samozřejmé, že se nyní množí dotazy,
zda budou či nebudou?
Podle posledních zpráv předsedkyně Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko, který je
nositelem – příjemcem dotace, jsme byli úspěšní v hodnocení a projekt byl schválen
k financování. Bohužel ale v průběhu zpracování projektu vyplynula závazná podmínka,
že obce mikroregionu musí snížit objem odpadů o cca 600 tun za rok, a to je nemalé
množství, kterou musí starostové obcí ještě zvážit.
Smutnou zprávou však je, že i v případě, že vše dopadne dobře, tak kompostéry nebudou
dříve než na podzim letošního roku. O dalším vývoji projektu vás budu informovat.
Doufám, že příznivěji.
Vzhledem k tomu, že další vydání Oldřichovských listů má plánované vydání až v závěru
měsíce srpna, dovolte mi, abych vám všem touto cestou popřál hezké dovolené s krásným
počasím a našim školákům prázdniny plné dobrodružných zážitků bez záludných úrazů.
							
								
Jaromír Tichý, starosta obce
V měsících březnu až květnu svá významná jubilea oslavili:

Jana Brzulová, Miroslava Ficencová, Marie Flégrová, Josef Heindorfer, Jaromír
Hladík, Beata Hubnerová, Magdaléna Kafková, Hana Myslivcová, Věra Richterová,
Jiří Sáblík, Xenie Trostová a Miloslav Vodička. Srdečně blahopřejeme!
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ZPRÁVY Z OBCE
Změna
systému
shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
na území obce Oldřichov v Hájích

4.1. Přejímka odpadů
Obsluha sběrného místa zajišťuje příjem odpadů
a jejich ukládání na určená místa a do shromažďovacích
prostředků pro daný druh odpadu.
a)
Obsluha sběrného místa zjistí, zda je vlastník
odpadu občanem obce Oldřichov v Hájích nebo má
v obci nemovitost k individuální rekreaci. Za tímto
účelem si může nechat předložit občanský průkaz
nebo jiný průkaz totožnosti.
b)
Obsluha zjistí vizuální kontrolou, zda se
jedná o druh odpadu povolený k příjmu podle tohoto
provozního řádu. V případě, že zjistí, že se v dodávce
vyskytuje také odpad, který není v seznamu sbíraných
odpadů, takovýto odpad nepřijme.
c)
Obsluha sběrného místa zváží pytle s odpady
s nalepeným čárovým kódem. Jedná se o evidenci
množství odpadu daného druhu a občana zapojeného
do „motivačního systému třídění odpadů“. Obsluha
také určuje hmotnost při příjmu objemného odpadu
(kat. č. 200307), kterou zaeviduje společně se jménem
dodavatele (vlastníka) tohoto odpadu.
d)
Obsluha
určí
místa
(shromažďovací
prostředky), do kterých vlastník odpadů složí svoje
odpady roztříděné podle jednotlivých druhů.
e)
Obsluha eviduje údaje na PC – automatické
načtení údajů pomocí čtečky
čárového kódu
a elektronické váhy. Dále obsluha písemně eviduje
údaje o přijatých objemných odpadech (datum,
množství v kg, vlastník odpadu) a údaje o odpadech
odvážených ze sběrného místa (datum, objem
přepravní nádoby, příjemce odpadu – název firmy, RZ
dopravního prostředku).
f)
Na vyžádání bude na Obecním úřadu Oldřichov
v Hájích vydáno písemné potvrzení o příjmu odpadu
původci (podnikající osobě) produkující odpad
podobný komunálnímu, který má písemnou smlouvu
s obcí.
Vlastníci odpadů se při nakládání s odpady řídí pokyny
obsluhy sběrného místa.
Obsluha zabezpečuje odpady před znehodnocením,
odcizením nebo únikem a bezodkladně ohlásí (na
Obecní úřad Oldřichov v Hájích, tel.: 482725093-4)
každou skutečnost, která by mohla ohrozit zdraví osob
nebo životní prostředí, způsobit požár nebo jinou
škodu.
Obsluha ohlásí svému nadřízenému (starostovi obce)
včas požadavek na odvoz plných kontejnerů, nádob
a volně uložených odpadů.
Obsluha udržuje v areálu sběrného místa pořádek a po
skončení provozní doby zajistí uzamčení objektu.

Tak, jak bylo již v minulosti avizováno, i obec Oldřichov
v Hájích by chtěla své občany motivovat a do jisté
míry též odměnit za třídění svých odpadů. Počátkem
letošního roku jsme tedy ve spolupráci s odborníkem
v odpadovém hospodářství územních samosprávních
celků připravili návrh nové vyhlášky a souvisejících
předpisů, které by tento systém měly zavést. S ohledem
na rozsah dnešního vydání nebudu citovat návrh nové
vyhlášky a předpisů v celém znění, ale pouze podstatné
změny. Celé znění bude zveřejněno na úředních
deskách obce.
Ve vyhlášce o systému hospodaření s odpady v obci je
nejdůležitějším ustanovením čl. 3., odst. (5), cituji:
„Fyzické osoby, které jsou na území obce Oldřichov
v Hájích poplatníky místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, se
mohou zapojit do systému sběru a shromažďování
vybraných složek komunálního odpadu do pytlů na
tříděný odpad označených čárovým kódem. Tento
systém se vztahuje na papír, plasty a nápojové kartony.
Čárové kódy, které identifikují poplatníka a druh
tříděného odpadu, je možné vyzvednout na obecním
úřadě.
Pytle označené čárovými kódy se po naplnění
a zavázání odkládají opět pouze na sběrném místě –
bývalé panelárně.“
Dále v souvislosti s návrhem nové vyhlášky bude
schválen nový provozní řád sběrného místa odpadů
obce Oldřichov v Hájích, který bude též zveřejněn
obvyklým způsobem, a ze kterého bych rád upozornil
na tyto odstavce:
3.4. Zabezpečení proti vniknutí cizích osob
Všechny odpady jsou zabezpečeny před únikem,
zcizením a znehodnocením. Areál provozovny je
znepřístupněn oplocením, uzamykatelnými vraty
a závorou. Sklad s nebezpečnými druhy odpadů
a budova kanceláře jsou také uzamykatelné.
3.5. Zjišťování hmotnosti a havarijní prostředky
Hmotnost odpadů přijímaných do sběrného místa je
určována na váze s váživostí do 2000 kg (objemné
odpady apod.) nebo na digitální váze s váživostí do 40
kg (papír, karton, pytle s využitelnými druhy odpadů)
propojené s PC a čtečkou čárových kódů…

2

ZPRÁVY Z OBCE
Obchod a pošta v Oldřichově

4.2.
Další specifikace nakládání s odpady
Do tzv. „motivačního systému třídění odpadů“ se
může zapojit každý občan obce Oldřichov v Hájích a
každý poplatník, který má řádně zaplacený poplatek za
odpady (tzn. může se zapojit i dítě). Občan se nejprve
zaregistruje na obecním úřadu, kde si vyzvedne čárové
kódy na tři sbírané druhy odpadů (pytlový motivační
sběr papíru, plastů, nápojových kartonů). Na každý
pytel s odpadem nalepí svůj čárový kód pro daný
druh odpadu a takto označený a zavázaný pytel (nebo
svázaný papír, karton) předá občan obsluze sběrného
místa. Obsluha sběrného místa zváží pytle s odpadem
na elektronické váze a pomocí čtečky čárového kódu
zaeviduje množství, druh odpadu a občana (pod jeho
registračním kódem) do motivačního systému.
Pokud bude v pytli zjištěn nepatřičný odpad, nebude
takto naplněný pytel evidován.
Hodnota každého odpadu vytříděného poplatníkem
se odečte následující rok od jeho ročního poplatku za
komunální odpady. Výše úlevy, která bude poskytnuta
v kalendářním roce, který následuje po roce třídění, se
pro rok 2017 stanovuje takto:

Během léta a podzimu nás čekají změny v obchodě a s tím
souvisí i změny v provozu poštovních služeb v Oldřichově.
Paní Ivana Jarešová, která se o obchod starala sedm let, se
rozhodla činnost ukončit a podala výpověď z nájmu.
Výběrové řízení na nového nájemce probíhá přesně ve chvíli,
kdy připravujeme toto číslo listů, a proto zatím nevíme, kolik
kandidátů se přihlásí, jak budou vypadat jejich nabídky
a kdy provoz obchodu převezmou. Obec se snaží, aby nový
nájemce mohl začít co nejdříve.
Paní Jarešová v obchodě v posledních měsících provozovala
také poštovní služby náhradou za zrušenou pobočku České
pošty. Ve výběrovém řízení získají více bodů nabídky
zájemců, kteří projeví zájem poštovní služby převzít. Přesto
se může stát, že žádný z uchazečů nebude mít o provozování
poštovních služeb zájem. Pro tento případ paní Jarešová
obci nabídla spolupráci do konce září. Obec tak získá čas
hledat jiné řešení pro zajištění poštovních služeb v obci.

Lenka Kosková Třísková

Klub důchodců

a) za jeden kg papíru či kartonu se sazba poplatku
snižuje o 0,70 Kč,
b) za jeden kg plastů se sazba poplatku snižuje o 1,50
Kč,
c) za jeden kg nápojových kartonů se sazba poplatku
snižuje o 1,50 Kč.

Začátkem dubna, přesně 6. 4. 2017, uspořádala obec jarní
setkání Klubu důchodců, již tradičně v restauraci Beseda.
Společenské posezení s občerstvením během odpoledne
přešlo v jemnou taneční zábavu s hudebním doprovodem
kapely Každej pes jiná ves. Děkujeme všem, kteří pomohli
s organizací a zajistili další setkání.
Příští setkání plánujeme předběžně na listopad.

Každý řádně platící poplatník odpadů může
v kalendářním roce předat bezplatně svoje objemné
odpady (kat. č. 200307, např. koberce, matrace,
nábytek) v celkovém množství 150 kg/os./rok.
Množství přesahující tento limit bude zpoplatněno
částkou 2,50 Kč/kg.

Jménem sociálního výboru Lenka Kosková Třísková.

Dětský klubík Oldřichov
Po únorovém znovuzahájení činnosti klubíku pro rodiče
a děti jsme ve společných setkáních pokračovali i na jaře.
V březnu jsme si vytvořili dekorativní jarní květináče,
do kterých si děti zasadily narcisky, v dubnu jsme pak
dělali velikonoční výzdobu, např. věneček z březových
větví zdobený vyfouknutými kraslicemi. Vedle tvořivých
dílen ale vyrážíme i na procházky a výlety: navštívili jsme
přírodovědnou expozici v ekocentru, vyrazili na krátkou
procházku na odrážedlech a vydali jsme se i na včelí stezku
poblíž ekocentra.
V dubnu nám byl schválen příspěvek na materiál a výtvarné
potřeby, takže se už těšíme na další společná tvoření.
Rádi bychom touto cestou poděkovali zastupitelstvu obce.
V plánu máme výrobu jitrocelového sirupu, pytlíků na
bylinky a mnoho dalšího.
Zároveň se chystáme i na Den dětí, na kterém společně
s oldřichovskými maminkami vytvoříme aktivitu pro děti.

Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu
(odpad z údržby zeleně a zahrad, listí, tráva, seno,
drny, ovoce, slupky, plevele, piliny, drobné větve keřů
a stromů) lze předávat v provozní době sběrného místa
odpadů pouze v období od 1. dubna do 31. října každého
koku na místo určené pro komoditní kompostování.
Návrhy vyhlášky o systému odpadového hospodaření
obce a nového provozního řádu sběrného místa obce
Oldřichov v Hájích budou v úplném znění zveřejněny
na úředních deskách obce. Nová nařízení budou
schválena na některém z příštích zasedání ZO, ale
s účinností až od 1. 1. příštího roku. To proto, abyste
měli dostatek času na případné připomínky a my
abychom stačili postupně připravit nový systém k
plnému provozu.
			
starosta obce Jaromír Tichý

Těšíme se na vás, Péťa a Evča
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HISTORIE
Z historie obce
1

Dnešní výpravu do historie obce bych chtěla zahájit
fotografiemi z tzv. Gahlerova alba, které nám poskytlo
Severočeské muzeum v Liberci, za což velice děkuji!
Fotografie libereckého rodáka Adolfa Gahlera
(1866–1919) jsou známy zejména sběratelům starých
pohlednic. Adolf Gahler fotografoval Liberec a další
města a vesnice v Jizerských horách. Fotografoval
i přírodní scenérie a byl jedním z průkopníků
horolezectví v Jizerských horách. Dnes z jeho
alba vybírám těchto několik krásných fotografií:

2

Fotografii č. 1 s názvem Görsbach m. Bärheit, kolem
roku 1900, která ukazuje část obce Na Pilách, v popředí
čp. 21. (povšimněte si orientace domu!). Anton Ressel
k názvu Bärheit uvádí: “Nedaleko Jeřice leží Bärhaupt
= Medvědí hlava. Název připouští dvojí výklad. Jednak
se někomu mohl kopec zdát poněkud podobný hlavě
medvěda. Ve zdejším nářečí se kopci říkalo „Barheit“,
což může být medvědí hlava, ale může to taky souviset
se slovem „bar“ – holý, nahý, tzn. že kopec mohl
být během osídlení bezlesý. V sedmdesátých letech
minulého století tu pobývali zeměměřiči, kteří zavedli
název „Bärheide“ (Medvědí vřesoviště). Název však
vůbec neodpovídá zdejší výslovnosti a na nových
mapách byl proto vymýcen jakožto špatně pochopený
– nesprávný.” (Tolik píše A. Ressel v roce 1933.)
Fotografii č. 2, opět s názvem Görsbach
m. Bärheit, opět z Pil. Tuto fotografii budete
pravděpodobně znát jako starou pohlednici.
Fotografii č. 3, zachycující hostinec HemmrichSchänke na Filipce. Dnes zde stojí Sokolovna.
Fotografii č. 4, která ukazuje Emauzský obrázek
na cestě vedoucí z Oldřichovského sedla směrem do
Hejnic na Staré poutní cestě. Začátkem května tohoto
roku byla zahájena jeho oprava, realizuje ji Spolek
Frýdlantsko. Emauzský obrázek, který byl po roce 1945
poničen, později obnovil Franz Hausmann s přáteli.
Naposledy opravoval tuto památku spolek Patron
v 90. letech. Návrat obnoveného Emauzského obrázku
je plánován na říjen tohoto roku.
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O dost mladší jsou fotografie oldřichovských kapliček
z roku 1963. Fotografoval je v květnu toho roku pan
B. Beneš z libereckého muzea. Z fotografie č. 5
mám obzvlášť velkou radost, protože konečně máme
snímek, na kterém je dobře vidět kaplička, která
stávala u čp. 16. Vidíte, že na začátku šedesátých let
nebyla v dobrém technickém stavu. Ani druhá kaplička
(foto č. 6) na tom nebyla o mnoho lépe. Anton Ressel
o historii oldřichovských kapliček píše: „Náboženské
cítění některých obyvatel dala vzniknout dvěma
kaplím a několika sochám. Není známo, kdy byly
kaple postaveny, ale obě jsou vysvěcené. Kaple stojící
na pozemku čp. 16 s Bolestnou Matkou Boží byla 1861
zbourána kvůli stavbě silnice. Za podpory dobrodinců
(Kajetan Franze z čp. 9 a jiní) byla na jiném místě
stejného pozemku znovu postavena a vysvěcena.
Údržba kaple přísluší majitelům statku čp. 16 a čp.
104. Sedlák Josef Pfeifer z čp. 16 se svého času spolu
s tehdejším majitelem hospodářství čp. 104 zavázal za
sebe i za své nástupce k údržbě.
Druhá kaple, vybavená obrazem Svaté rodiny, stojí na
pozemku statku čp. 19, také u silnice. Sedlák Ambros
Arnold z čp. 19 se postaral o udržování. K tomu se
zavázal i do budoucna, ne však za své nástupce. Obě
kaple jsou bez nápisů a neexistuje fond na jejich
údržbu.“
Pro srovnání ještě zařazuji dvě fotografie kapličky u čp.
19 z roku 1996 (č. 7 a 8 – z kroniky obce) a současný
stav (č. 9). Tato kaplička byla naštěstí zachráněna.
Je smutné, že drobné památky mizí z krajiny. Jsou to
němí svědkové minulosti, kteří doplácejí na lhostejnost
a ustupují novým zájmům lidí. Jsem ráda, že se v naší
obci najdou lidé, kterým například osud nejstarší
hrobky na oldřichovském hřbitově není lhostejný.
Ještě jednou děkuji!
Jiřina Vávrová, kronikářka obce
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OSOBNOST
Pan Cipra

se Zdendou chytli, ale nakonec vždy všechno dobře
dopadlo. I naše rodiny se spřáhly. Moje paní hlídala
Ciprovic děti, aby paní doktorka Ciprová mohla do
práce.
Měl čuch na lidi. On byl fořt a já hajnej; já nastoupil
28. 3. 1962 a Zdeněček končil 1969, 7 let jsme spolu
sloužili. I rok 1968 jsme protrpěli spolu; koukali jsme
z okna, jak vesnicí jedou vojska, celou noc poslouchali
hukot svazů letadel a Zdeněček povídá: Vlastíku, vezmi
motorku a mazej nahoru na Bílou kuchyni, máme tam
kočí, tak aby věděli, co se děje.
Zdeněček rád hrál karty. S „taťuldou“ Buršíkem
a fojteckým fořtem Pepou Nohavcem (Zdeněček mu
říkal „pán od kalhot“) hráli taroky, obvykle se scházeli
v Zaječím dole ve fořtovně. V oldřichovské hospodě
zase měli vyčleněný den na mariáš; se Zdeněčkem
hráli pánové Hatrik, Barč a Žuder.
V jeho hlavě se taky zrodil nápad obnovit Šolcův
rybník. On už tam kdysi býval, to Zdeněček vyzvěděl
nejspíš od Franze Hausmanna, který pod ním pracoval
i se svou ženou Lisl. Šolcák byl zarostlý, samá krušina.
Rozhodlo se, že se postaví retenční nádrž, aby byla
voda na hašení požárů. Zdeněček všechno vymyslel a
dali jsme se do toho. Zdeněk si tam pořídil úraz, zvedal
těžký balvan a strhl si záda; říkal nám, že budeme dělat
i za něj, ale kdepak, dělal s námi dál… V roce 1965 byl
rybník hotový.
Vzbuzoval úctu, byl to vždy pan Cipra. On sám by to
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Motto: Kdo inspiruje ostatní, je na nejlepší cestě
k nesmrtelnosti.

2

V pátek 17. února odpoledne jsme se v kostele sv.
Antonína Paduánského v Liberci – Ruprechticích
rozloučili s Ing. Zdeňkem Ciprou. Postávali jsme pak
v hloučcích před kostelem a potichu povídali a já jsem
si uvědomila, kolik lesníků a ochránců přírody je
mezi těmito lidmi, jak silně nás Ing. Cipra ovlivňoval
a kolik příběhů a vzpomínek na toto profesní i přátelské
souputnictví v sobě všichni nosíme. Tak vznikla
myšlenka požádat některé z kolegů a přátel Ing. Cipry
o krátkou vzpomínku. Spolu s Honzou Dudou jsme to
udělali; někdo nám napsal, někdo popovídal, sami
jsme něco přidali a sešlo se nám materiálu a fotografií
na mnoho stran. Máme jen dvě, tak nám nezbylo než
vybírat a krátit. Byli jsme při té práci smutní i veselí;
znovu jsme si uvědomili, jak lidsky celistvý, pevný
a svůj Ing. Cipra byl. Posuďte sami.
Pan Vlastimil Svoboda, lesník, bývalý hajný
oldřichovského polesí
Když jsem do Oldřichova přišel, byl jsem ucho,
a Zdeněček mě drezúroval tak dlouho, až mě vychoval.
Janu Hatrikovi a mně pak na závodě (Severočeské
státní lesy, Lesní závod Liberec) říkali „Ciprovy děti“
a věděli, že si na nás s ničím nepřijdou. Občas jsme se
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OSOBNOST
Ing. Jan Duda, lesník, odborný lesní hospodář
Pana Ing. Cipru jsem poprvé spatřil v liberecké
„roubence“ někdy o prázdninách roku 1982. Jako
student trutnovské lesnické školy jsem zpracovával
středoškolskou práci na téma „Pitná voda pro Liberec“
a jeho slovy jsem mu byl „vymést šuplík“. Další
naše setkání přišla až asi o 10 let později a týkala se
především péče o místní genové zdroje lesních dřevin
a jejich využití při obnově kalamitami zdevastovaných
Jizerských hor. Tehdy bylo toto téma mou pracovní
náplní a rezonovalo i na jednáních odborné skupiny
pěstování lesa, kterou Ing. Cipra vedl, při pobočce
České lesnické společnosti.
V roce 2006 jsem se přistěhoval do Oldřichova v Hájích
a věděl jsem, že pan Cipra v 60. letech minulého století
tady na oldřichovském polesí sloužil jako fořt . Když v
obci vznikl nápad zaznamenat a knižně vydat příběhy
pamětníků doplněné starými fotografiemi, věděl jsem,
že se i tentokrát v jeho šuplíku něco zajímavého najde.
Dodnes vzpomínám na návštěvy u Ciprových, při
nichž nad starými fotografiemi oživovali svou paměť
a doplňovali prožité oldřichovské příběhy, přičemž
se titulovali babičko, dědečku… Kniha Oldřichovské
příběhy vyšla koncem roku 2015 a jsem velice rád,
že se jejího křtu mohli manželé Ciprovi zúčastnit
a setkat se se svými letitými přáteli a známými.

nevyžadoval, ale jeho vzezření a myšlení vyžadovalo
takový respekt. Do lesa jezdil na péráku; klobouk na
hlavě, fousy mu vlály a už se jelo. Kdepak přilba tenkrát!
Měl spoustu plánů; člověk by musel žít 100 let, aby se to
všechno zvládlo. Dokud mohl jezdit autem, tak se u nás
občas stavoval, ale pak mu to Mařenka (dr. Ciprová)
zakázala, protože špatně viděl, a byl šmytec. Potkali
jsme se po létech, on se na mě podíval a řekl: Jéje,
Vlastík!...poznal mě! Stálo to se Zdeněčkem za to. Byla
to dřina, ale hezká práce. Šel bych do toho klidně znova.“
RNDr. Blažena Hušková, spoluzakladatelka
Nadace pro Jizerské hory, konzultantka
Když jsem v roce 1977 poprvé vstoupila do domu
Správy CHKO Jizerské hory, bylo mi 17 let. Uvnitř
sídlil triumvirát ve složení lesník Ing. Zdeněk Cipra,
urbanista Petr Vetešník a botanik Ing. Mgr. Jan Burda.
Pánům bylo tehdy okolo 40 až 50 let; mé bezuzdné
mládí je ale vnímalo jako omšelé starce. Všichni byli
sví a budili respekt, ale pan inženýr, jak mu dodnes i
v duchu říkám, byl z nich zdaleka nejděsivější – přísný,
vousatý, důstojný; snad proto jsem si ho vybrala za
svého mistra. Nebo si mě vybral on? Kdovíproč mi
začal říkat Bětulinko a oba jeho kolegové se připojili.
Zcela v duchu našeho vztahu jsem to přijala bez jediné
otázky či obrany: pan inženýr to řekl a tak to platí.
Nikdy za celých 40 let mi neřekl jinak.
Moje úcta k němu byla mimořádná. Rodiče byli
rozvedení a tatínek mi v životě velmi chyběl; pan
inženýr mi ho nahrazoval přinejmenším tím, že mi
byl vzorem, k němuž jsem mohla vzhlížet. Vedl mě při
zpracování středoškolské seminární práce a posléze i
diplomky. S mým studiem přírodních věd nesouhlasil,
byl by mě radši viděl na technice, protože, jak říkal, je
třeba proniknout na území nepřítele a dobře je poznat.
Zcela výjimečně jsem jej neposlechla, nejspíš proto, že
z matematiky a fyziky jsem měla ještě větší respekt než
z pana inženýra.
Flákání nesnášel. Při odběru vzorků smrkových jehlic
na chemickou analýzu pro mou diplomku strávili
studenti z hejnického lesnického učiliště týden
v korunách smrků na zkusných plochách a já s mým
odborným konzultantem Jirkou Píšou jsme denně do
tří ráno materiál přivezený z terénu zpracovávali. Pan
inženýr zůstával do noci s námi (okolo půlnoci volávala
paní Ciprová, kdyže dorazí domů) a ráno jsme nikdy
neodjížděli později než v sedm. Po týdnu jsme s Jirkou
sotva stáli na nohou, ale pan inženýr byl ráno na místě
vždy včas, svěží, v lesnickém, pln energie a připraven
vyrazit. Vytáhl nás polomrtvé ze spacáků, a hybaj!
Ten vyčerpávající týden patří k mým nejkrásnějším
vzpomínkám.

– pokračování příště –
článek připravili Blažena Hušková a Jan Duda
pro časopis Krkonoše - Jizerské hory
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Foto č. 1: Lesnická brašna (spolu s panem Svobodou jí neřekli
jinak než „žebradlo“), klobouk a hůl k Ing. Ciprovi neodmyslitelně
patřily. Foto Jan Halama.
Foto č. 2: Ing. Cipra na terénní exkurzi v Jizerských horách
(přírodní rezervace Černá hora) v květnu 2003; foto Jiří Holý.
Foto č. 3: Na křtu knihy Oldřichovské příběhy v Besedě
v Oldřichově v Hájích 29. 11. 2015; zleva Zdeněk Cipra,
Marie Ciprová, Vlastimil Svoboda, Jan Duda. Foto Jan Halama.
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ŽIVOT V OBCI
Záchrana hrobky

Dále děkujeme těmto členům Sboru dobrovolných
hasičů Oldřichov v Hájích: Jiřímu Práčů, Liborovi
Práčů, Romanu Nýdrlemu, Zdeňku Šepsovi, Milanu
Sádkovi, Jaroslavu Polákovi ml., Víťovi Nýdrlemu.
Zvláštní poděkování patří Romanu Nýdrlemu, který
odvedl odborné pokrývačské práce.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem,
kteří se zasloužili o záchranu nejstarší hrobky na
oldřichovském hřbitově, ve které jsou pohřbeny rodiny
Neuhäuser a Berger. Jmenovitě děkujeme těmto
lidem: Jiřímu Antlovi, Janu Dudovi, Michalu Ryškovi,
Dáše Ryškové, Tomáši Ryškovi, Heleně Ryškové,
Davidu Pospíšilovi, Radimu Šarapatkovi, Jitce
Svatuškové, Jiřímu Svatuškovi, Zuzce Uhrinové, Jiřině
Vávrové, Lence Koskové Třískové, Blaženě Huškové,
Jiřímu Mazuchovi, Matoušovi, Tadeášovi, Mikulášovi
a Benjamínu Baldovým, Vláďovi Baldovi, Jiřímu
Koskovi ml., Adéle Koskové, Jiřímu Koskovi, Janě
Pospíšilové, Karlu Trostovi a Obci Oldřichov v Hájích.

V této fázi lze říci, že je hrobka zachráněna, nezatéká do
ní, a to je to zásadní. Další postup oprav bude záviset
na tom, jak se podaří sehnat další peníze. Poděkování
samozřejmě patří také Nadaci VIA a firmě Plzeňský
Prazdroj, a. s., od nichž spolek Živo v Hájích získal
finanční prostředky na střešní krytinu.
Za spolek Živo v Hájích zapsala Jiřina Vávrová

Gymnázium Frýdlant slaví jubileum

často dostávali politicky nevhodní lidé, nikoli však
pedagogicky; frýdlantské gymnázium tak nabízelo
špičkové středoškolské vzdělání.
Oslavy výročí proběhnou letos na podzim. A protože
za 70 let se může odehrát mnoho zajímavých věcí
a příběhů, začalo gymnázium svou historii mapovat.
Přispět k tomu mohou i bývalí profesoři či absolventi.
Mohou to být vzpomínky, fotografie, ale i další
„upomínkové materiály“. Zkrátka vše, co se k historii
váže. Tyto materiály můžete zasílat na speciální
e-mailovou adresu vyroci@gymfry.cz nebo klasicky
poštou na adresu Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884,
464 01 Frýdlant v Č. Již nyní se budeme těšit na vaše
milé příspěvky.
Matouš Balda

V prosinci letošního roku to bude již 70 let, kdy bylo
zahájeno vyučování na Státním reálném gymnáziu
ve Frýdlantě v Čechách. Předcházelo tomu obrovské
úsilí rodičů a funkcionářů městského i okresního
národního výboru. V prosinci 1947 přivítala okázalá
budova v Zámecké ulici č. 4003 (konfiskát rodiny
Clam-Gallasovy) první studenty. Budova ale gymnáziu
nestačila, a tak byla na začátku padesátých let
dokončena 1. etapa výstavby školy v dnešní Purkyňově
ulici. Zde gymnázium zakotvilo až do roku 1976, kdy
se škola přestěhovala do budovy bývalého okresního
soudu, kde sídlí dodnes. Stejně jako budovy střídalo
gymnázium i rozličné názvy a počet ročníků. Zažilo
jedenáctiletku, střední všeobecně vzdělávací školu i
gymnázium čtyřleté a osmileté, kterým stále zůstává
s předpokladem poskytnout co nejkvalitnější vzdělání
studentům z celého Frýdlantska.
Školou prošly stovky úspěšných absolventů, na
studentská léta ve Frýdlantě vzpomíná i leckterý
Liberečan, někdy se dokonce povedlo, že Frýdlantští
byli ve třídách v menšině.
Na gymnáziu se vystřídalo také mnoho profesorů. Za
socialismu se navíc formou umístěnek do pohraničí
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ŽIVOT V OBCI
Průběžné fotbalové výsledky - jaro 2017
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo

sobota 25. 3. 2017 15:00
sobota 1. 4. 2017 15:30
sobota 8. 4. 2017 15:30
sobota 15. 4. 2017 15:30
sobota 22. 4. 2017 16:00
sobota 29. 4. 2017 16:00
sobota 6. 5. 2017 16:30
sobota 13. 5. 2017 16:30

Oldřichov v Hájích – Habartice
Mníšek – Oldřichov v Hájích
Oldřichov v Hájích – Hejnice B
Frýdlant C – Oldřichov v Hájích
Oldřichov v Hájích – Krásný Les
Víska – Oldřichov v Hájích
Oldřichov v Hájích – Nové Město p.S. B
Habartice – Oldřichov v Hájích

2:2
1:0
0:6
2:0
2:9
2:2
2:2
0:1

Fotíme Oldřichov 2017

Stolní tenis – konečné výsledky
sezóny 2016/2017

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. Snímky posílejte, prosím, na
email: vavrova.jirina@seznam.cz nebo zanechte
na nosiči (např. CD) na obecním úřadě.

Stolní tenisté Sokola během sezóny odehráli 19 utkání.
6 z nich vyhráli, v jednom remizovali a 12 prohráli.
Jedno domácí utkání bylo zrušeno. Zvítězili v 135
zápasech a ve 223 prohráli. S 32 body tak dosáhli na
7. místo Okresního přeboru 2. třídy.
Nejlepším hráčem uplynulé sezony je Jaroslav Tuž
s úspěšností 60,42 %.
Nejlepší dvojicí ve čtyřhrách jsou Jiří Štoček a Oskar
Špaček s 46,67 % úspěšnosti.

Poděkování

Jiřina Vávrová

TJ Sokol děkuje manželům Kuklovým za darování
dortů jako cen na maškarní rej a dortíků pro děti na
dětský maškarní rej. Na dětský maškarní rej poskytli
finanční příspěvek myslivci, kterým tímto také
děkujeme.
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PŘEHLED AKCÍ ČERVEN – ZÁŘÍ 2017

Fotbal
Oldřichov v Hájích – Frýdlant C
3. 6. 2017, 17:00, sobota
fotbalové hřiště v Oldřichově v Hájích
Dětský den
4. 6. 2017, 14:00 - 16:00, neděle
louka u OÚ v Oldřichově v Hájích
Starý koně
country kapela
5. 8. 2017, 19:00, sobota
sál Sokolovny v Oldřichově v Hájích
Oldřichovský festival III.
2. 9. 2017, 14:00, sobota
louka u OÚ 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.
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. 8. 2017, 15. 11. 2017,
15. 2. 2018 a 15. 5. 2018.
Listy připravují: Jiřina Vávrová, Lenka Kosková Třísková.
Korektura: Ivo Raisr. Sazba: McCAN, s.r.o.
Přispívat může každý.
Kontakt na redakci: listy@oldrichov.cz.
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