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Vážení spoluobčané,
„tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný.“ Úvodní slovo většinou začínám právě prožívanými
pocity, a proto i dnes začínám citátem Vladislava Vančury z Rozmarného léta. Možná na tom mají
velkou zásluhu naše zpravodajské relace, které dokážou v jednom dni v naší nevelké zemičce
připravit zprávy o nevídaném suchu a naopak o zatopených sklepech, jejichž příčinou jsou obrovské
přívalové deště. Bohužel se prudké klimatické změny nevyhýbají ani naší obci. Jeden den jsem
řešil, jak se ukrýt před rozpáleným sluncem; na druhý den vyhořelý rozvaděč veřejného osvětlení
s uplavaným břehem pod silnicí, což vše způsobila noční bouře. Pevně věřím, že v tuto chvíli, kdy
čtete tyto řádky, jsou následky pátečního nočního dramatu opravené.
Bohužel špatnými zprávami musím pokračovat: Mikroregion Hrádecko–Chrastavsko nezískal
dotaci na domácí kompostéry. Státní fond životního prostředí žádost o dotaci nepodpořil. Dle slov
předsedkyně svazku Jany Mlejnecké: „I když s tou žádostí bylo hodně práce, a mikroregion to stálo
i nějaké peníze, tak mikroregion neuspěl. V konečných fázích podání projektu jsme se dozvídali
takové podmínky, které bychom pravděpodobně nebyli schopni splnit, a potom by stejně hrozilo
vrácení dotace. Celý mikroregion, což jsou 2 města a 8 obcí, by musel vykazovat úsporu v likvidaci
odpadů ve výši 600 tun. To opravdu není jednoduché zajistit“.
Na závěr dnešního úvodníku už jen víra v to, že vás při prázdninových radovánkách žádná špatnost
nepotkala ani nepostihla. Hezké zbývající letní dny a příjemný podzim všem přeje
								
								
Jaromír Tichý, starosta obce

V měsících červnu, červenci a srpnu svá významná jubilea oslavili:
Zdeněk Bauml, Eduard Bílkovský, Zbyněk Brzula, Iveta Čukanová, Ota Dědek,
Dana Janoušková, Emil Kopčák, Emanuel Martínek, Irena Němcová Dočkalová,
Karel Novotný, Marie Szatkowská, Jaroslav Šeps, Josef Štučka, Antonia Tomášková,
Radmila Vrňatová, Milan Zapadlo. Srdečně blahopřejeme!
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Autobusem na Pily snad již od prosince

Nový způsob sběru komunálního odpadu

V současné době se dokončuje projektová dokumentace
nové zastávky a otočky autobusu za truhlárnou
Zdeňkových. S nejvyšší pravděpodobností se podaří
vyřídit všechny potřebné náležitosti (stavební
povolení, stanovení místní úpravy provozu, schválení
změny licence linky č. 72 a schválení jízdního řádu)
k prosincové celostátní změně jízdních řádů. Souběžně s
vyřizováním některých náležitostí poběží stavební práce
na vybudování nástupiště a rozšíření otočky. Autobus
by tedy mohl vyjet na Pily už v pondělí 11. prosince 2017.

Jak psal v minulém čísle pan starosta, zastupitelstvo
schválilo návrh dvou vyhlášek a provozního řádu
sběrného místa, které změní od 1. ledna 2018 systém
sběru a likvidace komunálního odpadu. Jedná se
stále o návrh, který máte možnost připomínkovat.
Finální znění se bude schvalovat nejdříve na jednání
zastupitelstva obce v pondělí 23. října 2017, ale spíše
až na jednání zastupitelstva v pondělí 18. prosince
2017. Záleží to na množství připomínek, které od
vás dostaneme. Abyste se ve věci lépe zorientovali,
v příloze listů naleznete pozvánku na tematický Večer
se starostou, na který dorazí i autor nové vyhlášky pan
Petr Běloch.

Radim Šarapatka

Radim Šarapatka

Nový nájemce obchodu a konec pošty
v obchodě

Jaro a léto v dětském klubíku

Ke dni 30. září 2017 končí dlouholetá nájemkyně
obchodu na návsi paní Iva Jarešová, která jej za
dobu svého působení povznesla na úroveň slušně
vybaveného a vedeného podniku. Od podzimu 2016
v obchodě provozuje také službu „pošta Partner“, která
nahradila zrušenou pobočku zdejší pošty.
Pokud zastupitelstvo obce schválí na svém zasedání
dne 26. srpna výsledky výběrového řízení na nového
nájemce obchodu, bude mít obchod od 31. září 2017
novou nájemkyni, která již uspěšně provozuje se svým
manželem smíšené zboží v Lázních Libverda. Bohužel
podmínky provozování služby „pošta Partner“ nebyl
nikdo z účastníků výběrového řízení schopen splnit,
proto tato služba v obchodě společně s paní Jarešovou
skončí.
Česká pošta jedná o přesunutí pošty Partner do
Ekocentra Oldřichov v Hájích, které projevilo zájem
tuto službu provozovat. Zastupitelé zvažovali možnost
provozovat službu na úřadě, ale vzhledem k nutnosti
nepřetržitého provozu této služby a dalším podmínkám
úřad službu provozovat nebude. Domovskou poštou se
nám tedy stane buďto pošta Partner v Ekocentru nebo
pošta v Mníšku či jakákoli jiná, o kterou si každý z nás
individuálně zažádá na České poště.

Zatímco květnové setkání Klubíku mělo lehce
pohádkový nádech (hledání skřítků a stavění
domečků), léto se zatím nese ve znamení zvířátek.
Přijali jsme nabídku využívat dočasně k našim
klubíkovým setkáním krásnou místnost v prostorách
Ekocentra. A tak červen byl na téma koně. Děti
si vyrobily namalované papírové koníky a také si
zajezdily na těch opravdových koních.
V červenci jsme se vydali za dalšími obyvateli
Ekocentra, ovečkami. Počasí nám sice moc nepřálo, ale
i tak jsme zvládli postarat se o ně a uklidit jim ohradu.
Ani tentokrát nechybělo tvoření, výroba papírové
ovečky s pravou ovčí vlnou. Poslední prázdninové
setkání proběhlo na téma včelky a protože se počasí
vydařilo, došlo i na koupání.
Ačkoli přes prázdniny se nám dařilo pouze jedno
setkání měsíčně, od září plánujeme opět dvě setkání
do měsíce. Budeme rádi, pokud se k nám přidáte.

Petra Motalíková

Radim Šarapatka
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Drobné památky v Oldřichově v Hájích

Dnešní podobu památníku a jeho umístění na
hřbitově zobrazuje další fotografie. Na kamenných
deskách jsou uvedena jména padlých z válečných let
1914–1918 (foto č. 3).
V parčíku přes silnici vedle restaurace Beseda býval
pomník, který připomínal květnovou revoluci roku
1945, pomník byl slavnostně odhalen v roce 1946
(foto č. 4). Koncem sedmdesátých let byl pomník
přesunut k obecnímu úřadu, protože naproti Besedě
začali Oldřichováci stavět svépomocí obchod.
U pomníku se konaly sliby pionýrů. Na podzim 2016 se
pomník stěhoval podruhé, o pár desítek metrů. Nápis
na pomníku je stručný: „Věčné památce květnové
revoluce 4. V. 1945“.

1
Dnes vás zvu na malý výlet za křížky a dalšími
památkami přímo v obci. Pomníčky a křížky v lesích
kolem Oldřichova si nechám na jindy.
Drobných památek v Oldřichově není mnoho, obejít je
zabere sotva den času.
Začneme v centru obce, kde ještě v druhé polovině
sedmdesátých let 20. století stával kříž na kamenném
podstavci (foto č. 1). Nechali ho postavit sedlák Anton
Morche z čp. 38 a Josef Passig z čp. 39 v roce 1807.
Kříž byl vysvěcený, původně bez nápisu, ale při obnově
v roce 1922 na něj byl vyryt text: „Ó, člověče, nejdi
kolem bez pozdravu, pomni, že Bůh je tvůj otec.“ Kříž
bohužel již v centru obce nenajdeme, byl zlikvidován
při stavbě samoobsluhy. Můžeme si ho ale prohlédnout
na fotografii, kterou poskytlo Severočeské muzeum
v Liberci. Snímek byl pořízen v květnu roku 1963
a fotografoval pan B. Beneš.
Na návsi stával také pomník věnovaný válečným
obětem z let 1849, 1859, 1866 a 1879. Měl tvar kamenné
pyramidy, tři metry vysoké s koulí na vrcholu. Byl
přestěhován na hřbitov. Původní podobu vidíme na
fotografii od paní Renate Beck Hartmann (foto č. 2).
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4
Vedle čp. 69 se v křoví ještě nedávno krčil dřevěný
křížek připomínající tragické úmrtí pana Mirona
Uhury v roce 2009. Kříž byl odstraněn a nepodařilo
se mi zjistit, co se s ním stalo. (Opravuje se? Nevíte
někdo?)
V centru obce u hlavní silnice nesmíme opomenout
kapličku Svaté rodiny, stojí na pozemku bývalého
statku čp. 19. Kaplička byla opravena v roce 2003.
O kapličkách jsem psala v minulém čísle občasníku.
Cestou na Pily si po pravé straně u viaduktu všimneme
pomníku k 60. výročí vlády císaře Františka Josefa
I. (foto č. 5). Byl obnoven v roce 2001 poté, co jistý
německý turista, který do obce zavítal s autobusovým
zájezdem, objasnil jeho historii. Pomník byl tehdy
osazen tabulkou.
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Pokračujeme-li dále na Pily, nemůžeme minout kříž
na kamenném podstavci, který stojí nedaleko čp. 190.
Původně stál na pozemku statku čp. 84, v roce 1907 jej
Karl Effenberger z čp. 97 přemístil na současné místo
a zároveň kříž opravil. V roce 2001 byl částečně
opraven podstavec a vedle křížku byly vysazeny dvě
lípy (foto č. 6, 7).
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V dolní části Filipky, naproti Sokolovně, stojí další
železný kříž na kamenném podstavci. V roce 1820
jej nechal postavit rychtář Augustin Augsten. Kříž
byl vysvěcený, nápis na něm podle staré německé
kroniky původně nebyl. Údržbu měl na starosti majitel
rychty na Filipce. Na fotografii, kterou také poskytlo
Severočeské muzeum v Liberci, vidíme, že v roce 1963,
kdy byl snímek pořízen, pomníček nemá kříž (foto č.
10). V současné době je v jednom z výklenků obrázek
Panny Marie a ve druhém nápis: „Svatá Marie, oroduj
za nás,“ (foto č. 11).

7
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Na veliké lípě na Pilách je umístěn dřevěný kříž s
litinovým Kristem. Kříž pochází ze zrušeného kostela,
který stával do roku 1976 v Liberci na náměstí Českých
bratří. Byl zachráněn z hromady sutě zbořeného kostela
a dlouho čekal, než se dostal na nové místo (foto č. 8).
Cestou z centra obce směrem na Filipku u železniční
trati je pomníček Pavlínky Löffelmannové, který
připomíná tragickou událost z roku 1971 (foto č. 9).
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Při stavbě železničního tunelu na Filipce zahynul při
navrtání nevybuchlé nálože v roce 1873 Pietro Pojer.
Neštěstí připomíná tabulka v blízkosti tunelu (foto č.
12).

Na okraji areálu bývalé panelárny bez povšimnutí
chátrá kamenný podstavec, který zbyl z pomníčku,
který v roce 1867 nechal postavit tehdejší majitel krčmy
(čp. 6) Anton Pietsch. Míval železný kříž. Původní
podoba je zachycena na jediném dosud nalezeném
snímku (a bohužel je to pouze tato kopie), na současné
fotografii vidíme, že by si pomníček zasloužil opravit.
Stará fotografie je z archivu pana Jaroslava Poláka
(foto č. 15, 16).
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Na hřbitově najdeme kromě již zmíněného památníku
obětem válek z konce 19. a začátku 20. století také
pomníček sovětského vojáka, který byl postaven v roce
1949. Nápis na pomníčku zní: „Zaměstnanci závodu
Frýba06 v Oldřichově v Hájích vděčně vzpomínají
našich sovětských bratří, kteří položili své životy za
naši svobodu.“ (foto č. 13).
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Na hřbitově se zastavíme ještě u hrobu Josefa
Matouschka. Josef Matouschek byl liberecký
vydavatel a kartograf. Proslul hlavně svými mapami.
Jeho nejslavnější kartografickou prací je takzvaná
Matouschkova mapa Ještědských a Jizerských hor
vydaná roku 1927. Josef Matouschek zemřel v Liberci
krátce po skončení druhé světové války, jeho hrob
opravil spolek Patron v roce 2015 (foto č. 14).
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V Sedmidomcích u čp. 76 stojí kříž na kamenném
podstavci. Kříž je z roku 1861 a byl vysvěcený. Původně
snad stál v těsné blízkosti domu. Na podstavci je nápis:
„Ó pojd’te a poklekněte v pobožnosti a modlete se ke
svému Vykupiteli, který pro viny vašich bratří skončil
svou pouť na kříži. Otče, do tvých rukou poroučím
svoji duši.“ Pomníček obnovil pan Karel Trost.
Restaurátorka paní Vanesa Trostová vzpomíná, že
když byla malá, kříž byl ulomený a našli ho pomocí
detektoru kovů (foto č. 17).
Poslední památkou, kterou navštívíme, je křížek
s obrázkem Panny Marie nedaleko bývalé Skautské
louky zvaný U Matičky. Můžete se také setkat s názvem
„Zeleným bukům“ podle obrázku, který býval v dolní
části pomníčku. Pomníček zařazuji do tohoto článku
i přes to, že je hluboko v lese na cestě z Oldřichova
do Albrechtic, a jak jsem zjistila, zná ho jen málo
Oldřichováků. Památku pomáhali obnovit pánové
Karel Trost a Milan a Petr Nýdrlovi. Obrázek Panny
Marie před lety namaloval voskovkami pan Karel Trost.
V dolním výklenku býval také obrázek, který malovala

13

14
5

HISTORIE

17
paní Vanesa Trostová, když byla malá. Inspirovala se
veršem o zpěvných, veselých bucích, které stojí pevně
na skále. Zezadu je do kamene vytesaný letopočet 1807
(foto č. 18, 19). Matička má prý kouzelnou moc.
Jiřina Vávrová, kronikářka obce
Současné foto: Jiřina Vávrová, archiv: Severočeské muzeum
Liberec, archiv paní Renate Beck Hartmann, archiv pana Jaroslava
Poláka
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Pan Cipra

Abych uvedl alespoň jeden malinký konkrétní případ.
V okamžiku, kdy se již nedalo tajit, že imisní zničení
velké části porostů Jizerských hor je nevyhnutelné,
byl státními lesy připraven velkorysý plán snad úplně
všeho, včetně rozsáhlé výstavby cestní sítě. Výstavba
komunikací vyžadovala velké množství vhodného
materiálu na konstrukční vrstvy. Proto byly otevírány
na vybraných lokalitách zemníky. Předcházel
geologický průzkum moderními metodami, který měl
určit, kde jsou vrstvy vhodného materiálu nejmocnější.
Následovalo stavební projednání i s orgány ochrany
přírody, pak plošné odlesnění. Přijely bagry, které měly
materiál těžit a nakládat. Jaké však bylo rozčarování,
když místo vrstev vhodného materiálu narazily stroje
na rostlou skálu. Pan Cipra, ve funkci zástupce Správy
CHKO chtěl, aby se k neúspěšnému určení lokality
zemníku vyjádřil geolog, který dělal průzkum a výběr
lokality. Jen proto, aby se z výsledků své minulé práce
poučil. Nepřekonatelný problém. A přitom, jak říkal
inženýr Cipra, velmi jednoduchý princip. Když udělá
štěně loužičku kde nemá, tak se vezme a vymáchá
se mu v ní čumák, aby se poučilo. Nic hrozného, ale
funguje to. Tedy alespoň někdy.

pokračování z minulého čísla
Ing. Miroslav Chvála, lesník, dlouholetý
pracovník státní správy lesů, nyní tajemník
Města Chrastavy
Pan Cipra. Pro mne jako mladého začínajícího
lesníka, který nastoupil do státní správy lesů v roce
1983, představoval nespornou a zvláštní tajemností
obestřenou autoritu. Byl pro mě osobou, která
jakoby vystoupila z šerosvitu dávných hlubokých
jizerskohorských lesů, rozeklaných skal a zrádných
rašelinišť, plných pradávných bytostí, svítících pařezů
a léčivých studánek. Připadá mi, že lesy, Jizerské hory,
Krkonoše a jejich ochrana v jakékoliv podobě byly
hlavní a snad i jedinou náplní jeho životních tužeb,
jeho snů, snažení a úsilí. Nemohu si vzpomenout, že by
se v jeho přítomnosti bylo možné vážně zaobírat jinými
tématy. Byl nezbytností ochrany jizerskohorského
hvozdu natolik prodchnut a věnoval tomuto svému
poslání tolik úsilí, že mám dnes pocit, že mohl být snad
posledním živým pastýřem stromů – Stromovousem,
pokud by byl alespoň trošku větší. Možná tak dvakrát
nebo třikrát. Jeho zaujetí pro přírodu bylo tak vážné
a usilovné, že mě občas napadalo, jestli v některých
jeho krvinkách není místo hemoglobinu chlorofyl. Ale
ne ve všech, protože barvu měl jinak zdravou.
Jeho osobnost byla tak výrazně lesní, že to mnohým jeho
názorovým protivníkům, zvláště z oficiálních struktur,
bylo velmi nepříjemné. Zkuste se prodrat hustými
smrkovými podrosty josefodolského polesí 50. let
s vázankou a dederonovou košilí. Nutně musíte vylézt
zpocený, špinavý, potrhaný a poškrábaný. Zkuste si ve
vyžehlených kalhotách a nablýskaných polobotkách
projít rašeliništěm Na Čihadle nebo Malé jizerské
louce. Příliš sebevědomí ve vás nezůstane. A podobný
charakter měly i odborné diskuse se Stromovousem.
Věcný, faktický, nepředstírající, neuhýbající, drsný
i krásný a laskavý jak jizerskohorské lesy, neskutečně
skutečný.
Měl jsem tu čest, že jsem byl již jako mladý, v
zimě 1983, přizván k jednání „pánů Lesníků“, jak
je pan Cipra vznosně nazýval. Profesionálních
lesníků nepoklonkujících oficiální moci, kteří se
pod jeho vedením a neustálým rádoby vlídným, leč
nekompromisním tlakem pravidelně scházeli coby
místní buňka České lesnické společnosti. V odpoledních
až večerních hodinách, v roubeném baráčku chráněnky
se radili, jak ovlivnit všudypřítomný tlak státních,
stranických, řídících a lesnických struktur takovým
způsobem, aby zhoubný dopad tohoto tlaku na Jizerské
hory byl co možná nejmenší. Pan Jiří Čubrda, pan
Viktor Meščerakov, pan Jiří Smejkal, pan František
Pospíšil st., samí úžasní lidé, samí skvělí lesníci.

Ing. Ludvík Řičář, lesník, ředitel krajského
ředitelství Lesů ČR, s.p.
Když si vybavím pana Cipru, připomenu si
jizerskohorské bučiny. K Severočeským státním
lesům jsem nastoupil v době, kdy byl velký nedostatek
sazenic místních buků; sázeli jsme tehdy buk z Karpat.
Začátkem 90. let začaly místní buky plodit a pan
Cipra se zasazoval o co největší sběr bukvic: „Seberte
všechno, co se dá, kdo ví, kdy bude zase semenný rok!“
Organizoval i vyzvedávání semenáčků buku. Byl přísný
na sebe i na druhé, byl náročný, byl přísně spravedlivý.
Měl obrovskou energii a když za něčím šel, šel za tím
vytrvale. Byl důsledný, dokázal sehnat informace,
pečlivě pročítal všechny podklady, jeho pracovní texty
byly plné rukopisných poznámek. Na všechna jednání
byl vždy pečlivě připraven.
V 90. letech organizoval setkávání zástupců různých
institucí, které měly co do činění s obnovou lesních
porostů v Jizerských horách. Pan Cipra vždy připravil
program, sehnal informace, donutil nás se setkat,
společně přemýšlet a diskutovat, abychom odložili
prvoplánovité a schematické myšlení a začali uvažovat
opravdu lesnicky, abychom se vzdělávali a měli
dostatek informací. Dlouhé roky nás takto formoval
a ovlivňoval.
Ing. Jiří Holý, lesník, MŽP – odbor výkonu
státní správy Liberec
S Ing. Ciprou jsem měl tu čest spolupracovat na
pracovišti územního odboru Ministerstva životního
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OSOBNOST
prostředí (dnes odboru výkonu státní správy V) od roku
1991 do jeho odchodu do důchodu v roce 1999. I po
odchodu do důchodu měl živý zájem o dění v lesnictví
a v ochraně přírody a často k nám docházel diskutovat
o odborných tématech. Přestože byl už v roce 1991
důchodového věku (narodil se v roce 1927), předčil
i mnohem mladší pracovníky svou odbornou erudicí,
elánem a neúnavností při plnění svých pracovních
úkolů. Ačkoli byl vzděláním lesník, od běžných lesníků
se odlišoval zejména ekosystémovým pojetím lesa a
moderním přístupem k produkčním i mimoprodukčním
funkcím lesa. Proto zejména ve zvláště chráněných
územích bral za samozřejmou převahu zájmů ochrany
přírody nad zájmem na produkci dřeva. I hospodářský
les však vnímal jako lesní ekosystém, kde je třeba
vedle funkcí produkčních zajišťovat plnění funkcí
mimoprodukčních. Svým přístupem a svou autoritou
se zasloužil v našem regionu o sbližování názorů mezi
lesníky a ochranáři. Aktivně se zajímal o nové trendy
v ochraně životního prostředí, studoval dychtivě do
hloubky vše nové, a to nejen z oboru lesnictví a ochrany
přírody, ale i z dalších oborů, protože vždy posuzoval věc
v celé šíři. Často a rád odborně diskutoval s předními
odborníky v oblasti ekologie lesa, s některými navázal
díky společným názorům i dlouholeté přátelství.

Vzpomínal na ty, kteří odešli z tohoto světa, a litoval,
že s nimi už nemůže vést odborné diskuse. To se
týkalo zejména jeho přítele lesníka-ekologa Věroslava
Samka, který odešel v roce 1991 v 66 letech, a jeho
přítele lesníka-ekologa Igora Míchala, který zemřel
v roce 2002 v 70 letech. Práce v zaměstnání byla pro něj
koníčkem a věnoval jí mnoho času nad rámec stanovené
pracovní doby. Ze všeho nejvíce se zajímal o typologii
lesa a o genofond lesních dřevin. Do posledních chvil
prosazoval záchranu genofondu jizerskohorského
smrku. Jeho odborné názory byly cenné zejména
tím, že nebyly opřeny pouze o teoretickou znalost, ale
o jeho dlouholetou zkušenost praktického lesníka
v Jizerských horách. Vážím si toho, že jsem s ním mohl
několik let spolupracovat a že jsem měl možnost od něj
převzít alespoň část jeho znalostí a zkušeností. Pro mě
je a navždy zůstane vzorem lesníka-ekologa 21. století.
Připravili Blažena Hušková a Jan Duda
Děkujeme všem za poskytnutí textů a fotografií; rozsah
článku bohužel neumožňuje otisknout vše. Stručný
životopis Ing. Zdeňka Cipry vyšel v březnovém čísle Krkonoš
a Jizerských hor na str. 30.

Clam–Gallasovská obora přichází o sloupy
V době, kdy liberečtí památkáři a Lesy ČR usilují o
to, aby se z Clam-Gallasovské obory stala národní
památka, se ztrácí z obory kamenné sloupy i na území
Oldřichova. V polovině července Lenka Kosková
pořídila snímky, na kterých je vidět, že si někdo
připravil sloupy k cestě, aby je mohl později odvézt.
V lese je patrné, odkud byly sloupy vytaženy. Pokud
byste si něčeho podobného všimli, uvědomte starostu
nebo frýdlantské polesí.
Clam–Gallasovská obora byla vybudována v polovině
devatenáctého století za správy hraběte Eduarda
Clam–Gallase. V té době se rozkládala na území
o rozloze 5560 hektarů a tvořilo ji zhruba 11 tisíc
kamenných sloupků, přes padesát bran a přes padesát
vrátek. Její součástí byly také takzvané jelení skoky,
které umožňovaly zvěři pohyb uvnitř obory, aniž by se
dostala za její plot. Malá obora se rozkládá u Dětřichova
u Frýdlantu; velká se táhne přes Oldřichov v Hájích,
k Bedřichovu a k Ferdinandovu. Součástí obory byl také
lovecký zámeček na Nové Louce, dnes zvaný Šámalka.
Foto: Lenka Kosková, Jiřina Vávrová
Zapsala Jiřina Vávrová
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ŽIVOT V OBCI

Výsledky sezony 2016/2017 a budoucnost
fotbalu v Oldřichově

Z dopisů redakci ...
V Oldřichově máme málo kulturních památek: kapličku, různé kříže, snad i dům, kde dnes sídlí
Suchopýr. Málem k nim přibyla i zřícenina na místním hřbitově – hrobka bývalých Oldřichováků, byť
i německé národnosti, kteří tady byli doma a kteří
podle dochovaných fotek a dokumentů něco pro
obec udělali a určitě chtěli, aby byl Oldřichov hezký a
dobře se tady žilo. Hrobka byla dlouhá léta opomíjená
minulými Národními výbory a zastupitelstvy. Naštěstí
se našla parta mladých, kterým nebylo jedno, jak to
na hřbitově vypadá, a která se dala do záchrany této
památky. Koncem června chtěli i ostatním domorodcům ukázat, co už se udělalo a co je ještě čeká za práci.
Uspořádali proto setkání „U hrobky“. Připravili občerstvení, vystavili fotodokumentaci, zahrála skupina
dobové hudby a přítomné seznámili s historií a s tím,
jak asi bude hrobka za čas vypadat. Já jsem se zúčastnil, protože mě zajímá, co mladí v Oldřichově budují,
aby se tady dobře žilo a všem se tady líbilo. Překvapila
mě ale malá účast nás starších domorodců a neúčast
starší části zastupitelstva, kteří by měli jít příkladem
a účastnit se takovýchto setkávání jako jsou čáry, fotbal, nohejbal, rozsvěcení vánočního stromku atd. Je
ale vidět, že mladí to vzali do správných rukou a že se
jim i nám starším tady bude líbit a spokojeně žít a nenechají se odradit babskými a hospodskými řečmi od
lidí, kteří nepřiloží ruku k dílu, ale umí jen kritizovat.

V sezoně 2016/2017 sehrál náš tým 21 zápasů, z nichž
4 vyhrál, ve 4 remizoval a 13 prohrál. Naši střelci
vstřelili 38 branek a brankář bohužel obdržel 79 gólů. S
celkovými 16 body jsme tak v konečné tabulce obsadili
6. pozici.
Vzhledem k tomu, že někteří hráči „ukončili kariéru“
a další se rozhodli dále nepokračovat ze zdravotních
důvodů, nepodařilo se pro sezonu 2017/2018 sestavit
dostatečně početný kádr a muselo tak dojít k tomu,
že se fotbalový tým nepřihlásil do soutěže. Při této
příležitosti chceme poděkovat Toníkovi Vrňatovi ml.
za obrovské množství práce a času, který obětoval
organizaci fotbalu v předchozích sezonách, a doufáme,
že sezona 2016/2017 nebyla poslední.

Výsledky fotbalového turnaje
V sobotu 12. srpna 2017 se na hřišti odehrál fotbalový
turnaj. Jeho konečné výsledky naleznete v tabulce.
Konečné
pořadí

Název týmu

Počet
bodů

Skóre

1.

FK Chotyně

7

7:4

2.

TJ Sokol Oldřichov v Hájích

4

5:5

3.

Jiskra Václavice

3

6:7

4.

Jiskra Raspenava

2

2:4

					

Milan Nýdrle

V rámci turnaje byl vyhlášen ještě nejlepší střelec.
Tím se stal Schenfler z Chotyně se 4 góly. Nejlepším
brankářem byl vyhlášen Kolínský z Václavic.

Fotíme Oldřichov 2017

Luboš Kocourek

Připomínám, že i letos se těším na fotografie
Oldřichova, ze kterých budeme na podzim vybírat
snímky na originální oldřichovský stolní kalendář.
Uzávěrka je 25. září 2017. Nezapomeňte na termín
uzávěrky, loni mi přišla spousta krásných fotografiích
po uzávěrce!!!
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.
Jiřina Vávrová

Foto: Druhá oldřichovská gólová střela proti Václavicím.
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PŘEHLED AKCÍ ZÁŘÍ – PROSINEC 2017

Oldřichovský festival III.
2. 9. 2017, 14:00, sobota
louka u OÚ v Oldřichově v Hájích
Odpadlíci – taneční zábava
16. 9. 2017, 20:00, sobota
sál Besedy v Oldřichově v Hájích
Večer se starostou na téma „odpady“
26. 9. 2017, 18:00, úterý
sál Besedy v Oldřichově v Hájích
Podzimní špacír
28. 10. 2017, 8:00, sobota
Sokolovna v Oldřichově v Hájích
Výstava fotografií „Fotíme Oldřichov“
28. 10. 2017 od 8:00, sobota
Sokolovna v Oldřichově v Hájích
Setkání klubu důchodců
16. 11. 2017, od 15:00, čtvrtek
restaurace Beseda v Oldřichově v Hájích
Mikulášská nadílka
2. 12. 2017, 14:00, sobota
sál Besedy v Oldřichově v Hájích
Vánoční trhy
2. 12. 2017, plynule navážou na Mikulášskou
nadílku, sobota
sál Besedy 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

Živý Betlém a zpívání koled u rozsvíceného
vánočního stromu
termín bude upřesněn
louka u OÚ v Oldřichově v Hájích
Program v restauraci Beseda
Během podzimu je plánován koncert, termín bude
upřesněn plakáty na vývěskách.

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. 11. 2017, 15. 2. 2018,
15. 5. 2018 a 15. 8. 2018.
Listy připravují: Jiřina Vávrová, Lenka Kosková Třísková.
Korektura: Ivo Raisr. Sazba: McCAN, s.r.o.
Přispívat může každý. Občasník nepřijímá a nezveřejňuje
soukromou inzerci.
Kontakt na redakci: listy@oldrichov.cz.
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