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O L D Ř I C H O V A   V   H Á J Í C H

Evidenční číslo: MK ČR E 10198

Vážení spoluobčané,
dnešní úvodní slovo bych rád začal poděkováním. Poděkováním za účast v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Ač je z výsledku voleb mnoho z nás rozpačitých, tak účastí o téměř dvě procenta vyšší než byl celostátní 
průměr jsme prokázali, že nám veřejné dění není lhostejné. Společně si pak přejme, aby se naše zem rozvíjela jen a jen  
k lepšímu.
Dále bych vás chtěl informovat o aktuálním dění v obci. Proběhla instalace herních prvků pro děti v parku u úřadu a Na 
Pilách. Úprava parku u úřadu je v souladu se studií, která vzešla z veřejných diskusí s občany. Herní prvky jsme pořídili 
za podpory dotačního programu Ministerstva místního rozvoje. Prozatím je to v lehce „syrovém stavu“, ale až se v jarních 
měsících začne v okolí těchto atrakcí zelenat, budou to určitě hezké koutky k volným chvílím, a nejen pro děti.
Provedli jsme částečnou opravu komunikací Na Pilách, v Betlémě a na Másláku. Částečnou proto, abychom zabránili 
další destrukci povrchu a také proto, že jsou v těchto lokalitách ještě plánované výkopy. Zejména vodovodu či kanalizace.  
S kompletní rekonstrukcí počítáme u komunikace od „Hodačů ke Stehlikům“. Vybrali jsme nejvhodnějšího dodavatele, 
předali staveniště, ale k faktické realizaci dojde z klimatických důvodů asi až na jaře příštího roku.
Po krátké přestávce máme opět prodejnu potravin v provozu, stále pracujeme na změně systému sběru, třídění a likvidaci 
odpadů v obci (na toto téma ještě další článek v tomto čísle) a jsou dokončeny rekonstrukce dvou bytů v objektu bývalé 
pošty. Můžeme tak navázat a pokračovat v kompletní rekonstrukci vnitřních prostor tohoto objektu.
Zanechme však všedních starostí a oddejme se starostem svátečním. V těchto dnech, v nastalém čase adventu přeji všem, 
aby namísto překotného shonu na konci roku dokázali přepnout, aby nás zasáhla atmosféra vánočních trhů, a aby nás 
melodie vánočních koled, provázející tyto akce, naplno pohltila. Prožijme nejkrásnější svátky roku tak, jak si všichni 
přejeme. V kruhu svých nejbližších. V klidu a v pohodě.
Po celý rok 2018 ať vás všechny provází pevné zdraví, radost z pracovních úspěchů, radost z osobních úspěchů – 
no zkrátka radost ze života. To vše vám přeje                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                 Jaromír Tichý, starosta obce

V měsících září, říjnu a listopadu 2017 svá významná životní výročí oslavili 
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Josef Adámek, Liana Budajová, Josef Honsejk, Stanislav Juklíček, Věra Kafková,  
Rozalia Kopčáková, Vilém Pavlů, Jiří Špulka a Hana Špulková.  
Srdečně blahopřejeme!

Číslo vydání: XLVI/17                                                 
Datum: 24. 11. 2017
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Jak s odpady po novém roce  
(od 1. 1. 2018)
V úterý 26. září 2017 se na sále Besedy konal 
večer se starostou na téma připravované změny 
obecní odpadové vyhlášky, platné od 1. 1. 2018. Od 
přítomných Oldřichováků a chalupářů zazněly níže 
uvedené připomínky, o kterých se buďto diskutovalo 
a byly vysvětleny na místě, nebo vzaty jako návrh 
na dopracování příslušných dokumentů. Odpovědi 
zahrnují i aktuální informace, které se objevily až po 
veřejném setkání.

●  Otevírací doba sběrného místa – lidé, kteří dojíždějí za 
prací, jsou v navrhovanou dobu mimo Oldřichov.
Alespoň jeden den v týdnu bude mít sběrné místo otevřeno 
od 7:00.
●  Otvírací doba sběrného místa – chalupáři: mít otevřeno 
v neděli odpoledne, když odjíždí po víkendu domů.
Otevírací doba v neděli bohužel není možná kvůli přesčasům 
odpovědného pracovníka. Také je problém sehnat někoho 
ochotného tam v neděli být. Pro chalupáře, kteří se zapojí 
do systému sběru a shromažďování vybraných složek 
komunálního odpadu, je otvírací doba v sobotu dopoledne 
nebo ve všední dny.
●  Výše poplatku: příliš vysoká ve srovnání např. s Libercem 
nebo jinými obcemi.
Současná výše poplatků vychází z nákladů na likvidaci 
odpadu z předchozích let. Zatím zůstane ve stejné výši jako  
v roce 2017 čili 610 Kč na poplatníka a rok; v dalších letech 
se dle dosažené úspory může snížit.
●  Jsou poplatky a motivační systém vázány na člověka 
nebo na číslo popisné?
Poplatky jsou vázány vždy na číslo popisné, násobeno 
počtem poplatníků. Např. v č. p. 600 bydlí 4 lidé, odpady 
platí dohromady za všechny 1 člověk (4 x 610 Kč za rok) – 
motivační systém se sčítá za celé č. p., bez ohledu na to, kdo 
odpady přiveze. Obdobně velkoobjemový odpad – č. p. 600 
má nárok na 4 x 500 kg za rok, tj. 2 tuny za rok.
●  Velké popelnice zmizí a ti, kteří je dříve využívali, budou 
muset jezdit se směsným odpadem až do sběrného dvora.
Popelnice na tříděný odpad pro ty, kteří se nebudou chtít 
zapojit do motivačního systému sběru odpadů, zůstanou 
na obvyklých místech. Všechny domácnosti pak budou mít 
k dispozici popelnice o velikosti 120–240 l, které budou v 
některých případech sdílené pro více domácností a umístěné 
na dostupném místě, takže docházková vzdálenost k 
popelnici by se měla všeobecně snížit. Rozmístění popelnic 
se zatím řeší.
●  Vyvážení odpadu z hůře dostupných míst: modelově paní 
Z, která popelnici nyní neužívá, přijde o kontejnery, kam 
odpad nosí; popelnici vozit nechce.
Paní Z bude mít nádobu na odkládání směsného 
komunálního odpadu k dispozici na dostupnějším místě, 
než byl původní kontejner.
●  Co když někdo bydlí daleko od popelnic (na nedostupném 
místě), nebo se chce zapojit do motivačního systému a nemá 
auto a ani jiné prostředky, jak odpad odvézt, natožpak 
zdraví a kondici?
Obecní úřad nabízí v těchto případech odvoz obecními 
vozidly.

●  Námitka: Když se platí tak velká suma, měla by svoz 
kompletně zařídit obec.
Obec počítá s aktivním přístupem občanů a chalupářů  
a nabízí obecní vozidla a pracovníky v případech, kdy je 
odvoz odpadu pro konkrétní č. p. nemožný.
●  Černé kontejnery na odpad zmizí? Co kolemjdoucí  
a turisté?
Pro kolemjdoucí jsou již nyní k dispozici odpadkové koše na 
zastávkách a u obchodu. Budou jim k dispozici také sdílené 
popelnice na dostupných místech.
● Odstranění velkých černých kontejnerů podpoří 
nepovolené skládky.
Popelnice budou v menších objemech ale ve větším množství 
dostupné všem oldřichovským obyvatelům a chalupářům. 
Odstraněním velkých kontejnerů, které jsou u hlavní silnice 
a které plní odpadem v podstatě jakýkoli projíždějící, se 
očekává největší část úspory obce za likvidaci odpadů. 
Riziko nepovolených skládek bohužel nepomine, ale věříme, 
že nám všem záleží na prostředí, ve kterém žijeme.
●   Proč není součástí motivačního systému i třídění skla?
Zatím se začne s papírem, nápojovými kartóny a plasty. Sklo 
se přidá, až se systém vyzkouší v tomto menším rozsahu.
●    Na veřejném setkání proběhla diskuse, že systém bohužel 
nijak nezvýhodní ty, kteří odpad neprodukují vůbec.
Toto je pravda; nižší produkcí odpadu bude zvýhodněna 
obec jako celek a může se to projevit v plošném snížení 
poplatků. Z obecenstva padl návrh na jinou formu ocenění 
pro konkrétní nízkoodpadové domácnosti (diplom, 
pochvala, uznání, …).
●  Ve vyhlášce chybí informace o tom, že je možné objednat 
kontejner na velkoobjemový odpad.
Tuto službu nad rámec vyhlášky lze ji již dnes objednat 
prostřednictvím obce u svozové firmy (v současné době FCC 
Environment). Informace včetně cen bude doplněna na 
webové stránky www.oldrichov.cz (Úřad – Ceník služeb / 
Odpady).
●  Ve vyhlášce chybí informace o tom, že velkoobjemový 
odpad nad limit (500 kg na poplatníka a rok) je možné 
odevzdat na sběrném místě, ale za poplatek.
Tuto informaci obsahuje Provozní řád sběrného místa. 
Výše poplatku za takovýto nadlimitní odpad je navržena  
2,50 Kč/kg.
● Dotaz: jak budou postihováni dlouhodobí neplatiči?
Toto se každoročně, neveřejně, řeší s konkrétními neplatiči. 
Dlužné částky se daří obci získávat.
●  Způsob vážení odpadů a evidence.
Vážit se budou jen tříděné odpady v rámci motivačního 
systému. Nakonec se zvolila pro začátek metoda tužka+sešit 
dle č. p. Způsob evidence online se teprve bude řešit na 
zastupitelstvu, případně v průběhu roku 2018.
●  Nejednotné informace na nálepkách na kontejnerech  
o tom, co patří do plastů.
Nálepky se upraví a doplní. Na kontejnerech pro tříděný 
odpad budou jednotné a doplněné nálepky.

Všechny tři odpadové dokumenty obce platné od 1. 1. 2018 
(odpadová vyhláška, vyhláška o poplatcích za odpady  
a provozní řád sběrného místa) se budou projednávat  
a schvalovat na zasedání zastupitelstva obce v pondělí  
18. prosince 2017 od 18:00.
                            
          Lenka Kosková Třísková, Jaromír Tichý, Radim Šarapatka
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V březnu 2015 vyšel v Oldřichovských listech článek o 
oldřichovské školní kronice vedené od roku 1864, kterou 
obci ve formě skenů poskytl pan Peter Neumann. Na 
podzim letošního roku se mi podařilo zjistit, že v časopise 
Reichenberger Heimatblatt vychází na pokračování 
přepis této školní kroniky. Ručně psanou historickou 
kroniku do současné němčiny přepsal pan Walter Leder.  
Z němčiny do češtiny překládá tyto texty pan Jiří Komberec, 
kterému touto cestou velice děkuji!
Pohodlně se usaďte a začtěte se do vyprávění  
o dobách, kdy Oldřichováci usilovali o vybudování 
školního zařízení. Oldřichovská školní kronika bude 
vycházet v Oldřichovských listech na pokračování.  
                                                                       
          Jiřina Vávrová

Ze školní kroniky Oldřichova v Hájích  
– od roku 1864 do 16. června 1939 –
1. díl
Buschullerdorf (dříve psáno Busch–Ullersdorf) měl 
za života jeho veličenstva císaře Josefa II. pouze 
50 domů. Tehdy nařízené číslování domů začalo u 
Mníšku (Einsiedel) na levém břehu Jeřice (Görsbach), 
pokračovalo k domu č. p. 29 a po pravém břehu zase 
zpět. V roce 1820 měla obec 98 domů s 681 obyvateli. 
V současné době je v obci 217 domů a 1400 obyvatel 
(začátek 20. století, pozn. red).
Na tzv. Pilách se před časy ze dřeva pálilo uhlí. 
Nepřekvapí nás tedy, že tam ještě dnes skoro v každém 
domě bydlí Köhler. Zatímco na Pilách obchodovali  
a ještě dnes pracují lidé se dřevem, lidé ve zbytku vsi 
se zaměstnávají obděláváním půdy, chovem dobytka  
a drobnými živnostmi.

Filipka, lépe známá pod jménem Hemrich, byla 
založena hrabětem Pfilippem a měla dříve jurisdikci 
(soudní pravomoc). V roce 1820 měla tato obec 30 
domů se 191 obyvateli, v roce 1892 měla 40 domů a 246 
obyvatel. Před rokem 1700 děti z těchto domů chodily 
do školy společně s dětmi z Mníšku do domu č. p. 83 ve 
Mníšku. Kolem roku 1700 byla ve Mníšku vybudována 
vlastní, dřevěná škola a měla jednu školní místnost 
(učebnu) s přistavěnou místnůstkou s postelí, jako 
byt pro učitele. Tato školní místnost (učebna) sloužila 
pro veškeré děti z Mníšku, Oldřichova s Hemrichem 
a Fojtky s Betlémem. Když se z mníšeckého kostela 
stal farní kostel a Mníšek dostal faráře, dostala škola 
jméno farní škola. O mnoho let později, v roce 1803, 
dostal učitel pomocníka. Ten byl zavázán v určitých 
dnech během zimního období vyučovat v Oldřichově. 
Hospoda byla pronajata obcí.
Vypadá to, že se školní místnosti často měnily. Školní 
docházka (oldřichovských dětí) byla zřejmě mezi roky 
1840 až 1850 velmi špatná. Pouze menšina dětí, těch 
lepších lidí, pilně navštěvovala školu – v létě ve Mníšku 
a v zimě v Oldřichově. Děti velké většiny byly zřejmě 
zapsány, ale výuku užívaly málo nebo vůbec. Mnoho 
rodičů neplatilo žádné školné (10 grošů týdně).
Po roce 1850 byla školní docházka výhodnější. 
Všechny školní děti byly rozděleny do dvou tříd. První, 
vrchní třída byla dopoledne, spodní třída odpoledne. 
Každá třída měla dvě oddělení. Každé oddělení jednu 
vyučovací místnost a jednoho učitele. Tyto učebny 
však nemohly žáky pojmout. Proto měly oldřichovské 
děti, které obvykle dorazily až po ranní modlitbě, za 
úkol na kolenou dokreslovat písmenka na okenních 
parapetech, které byly z obyčejných volně položených 
prken. Dva až tři školní roky trvalo, než se dětem 
dostala abeceda do hlavy.
Po mnohých řečněních a prosbách se podařilo faráři 
Stefanu Resselovi z Mníšku, školnímu dozorci 
Vikarovi a děkanu Josefu Lichtnerovi z Frýdlantu 
ovlivnit bývalého kurátora pana Valentina Krauseho 
(hospodského a řezníka z č. p. 29), aby nařídil  
v roce 1862 zasedání školní obce. Na zasedání přišel 
farář Ressel a snažil se vysvětlit důležitost a nutnost 
školy v Oldřichově. Jeho práce byla odměněna. Bylo 
rozhodnuto velkou většinou o stavbě školy. Pánové 
Carl Effenberger (č. p. 84),  Anton Effenberger (č. p. 
25), Ferdinand Geisler (č. p. 14) a ještě další přátelé 
školy prodiskutovali okamžitě vhodný pozemek pro 
školu. Jedna polovina se vyjádřila pro odkoupení 
zrovna nabízeneho hospodářství Antona Brücknera 
z č. p. 15 a měla v plánu stavení přebudovat na školu 
a pozemky propachtovat. Ostatní chtěli školu více 
v centru, požádali proto pana Antona Effenberga 
z č. p. 25 o přenechání jednoho pozemku z jeho 
nemovitostí. Na druhém, následujícím sezení potvrdil 
pan Effenberger, že daruje 100 akrů obci na stavbu 



HISTORIE

4

školy. Na žádost obce prodal pan Effenberger dalších 
50 akrů po jednom florinu. Těchto 50 florinů věnoval 
pan Franz Neuhäuser, majitel mlýna a obchodník se 
dřevem z č. p. 161.
Excelence hrabě Eduard Clam von Gallas převzal na 
žádost obce patronát nad budovanou školou a daroval 
obci dřevo potřebné ke stavbě. Pan zednický mistr 
Elstner dodal plány a rozpočet. Při propachtování 
převzal stavbu za 5 500 florinů pan Josef Stärz, 
majitel zahradnictví z č. p. 52. Jako vedlejší pachtýři 
byli zastoupeni ještě pánové Carl Effenberg (č. p. 97), 
Ferdinand Köhler (č. p. 134), Anton Effenberger (č. p. 
54), Eduard Köhler (č. p. 79), Josef Köhler (č. p. 181), 
Wendelin Köhler (č. p. 73), Karl Köhler (č. p. 165), 
Josef Köhler (č. p. 58) a Karl Köhler (č. p. 103).
Dne 25. května 1864 byl položen základní kámen  
a v létě 1865 byla nová budova vybavena jako škola. 
Při předávání 1. října 1865 byl přítomen c. k. okresní 
hejtman pan Ludwig z Frýdlantu. Školní pomocník 
(podučitel) z Mníšku začal s vyučováním v nové škole 
ten samý den s dětmi z Oldřichova, Filipky a Betléma.
Školní budova měla malou zvoničku. Zvon byl pořízen 
roku 1865 a 29. října 1865 byl vysvěcen farářem 
Stefanem Resslem. 72 kmotrů přidalo dar 158 florinů 
a 90 krejcarů. Dne 23. listopadu téhož roku byla škola 
vysvěcena. K vysvěcení se dostavili: vysoce vážený pan 
dozorčí školního obvodu děkan Lichtner, farář Ressel, 
Cooper Brenner, okresní hejtman Ludwig, patronátní 
komisař Josef Kneschke, zastoupení obce, školní 
mládež a mnoho obyvatel.
Vysoké státní místodržitelství povolilo dle přípisu 
Z:70.013 z 26. ledna 1866 odchod ze školy v Mníšku 
a vytvoření školní komunity v Oldřichově. Ve 
stanoveném přiznání vystaveném 20. srpna 1886 byl 
určen příjem učitele ve výši 274 florinů a 80 krejcarů, 
pomocného učitele ve výši 130 florinů; toto bylo 
povoleno od nadřízených úřadů, okresního úřadu 
Frýdlant 10. prosince 1866 a od místodržitelství Praha 
15. prosince 1866.
Před obsazením učitelské pozice byl pomocný učitel 
Josef Engel děkanem Lichtnerem jmenován zástupcem 
učitele, po konkurzu ale definitivně místo učitele 
obdržel učitel ze spodního Ullersdorfu (Oldřichova) 
pan Wenzel Möldner, který 7. dubna 1867 nastoupil 
svou službu a 8. dubna složil, jak bylo tenkrát zvykem, 
v přítomnosti žáků v mníšeckém farním kostele krédo 
(vyznání víry). Po slavnostní řeči faráře pana P. Ressla 
byl Wenzel Mölder potvrzen jako učitel v Oldřichově.
Pan Wenzel Mölder, první definitivní učitel (ředitel)  
v Oldřichově, sám nazývá první dva služební roky jako 
zlé, jako špatnou dobu. Ve svých poznámkách vypráví: 
lži, trucování, svévole a mnoho dalších hrubostí  
a nezbedností konaly děti ve škole a na cestě do školy. 
Byli tam rodiče, kteří se svými hrubými a nezbednými 

dětmi ještě chlubili. Jak ale děti a rodiče viděli, že 
učitel nezbednost absolutně nestrpí a neustoupí, byly 
děti lepší a postupně přizpůsobivější.
Během svého prvního služebního období, jak dále 
Wenzel Mölder vypráví, se nemohl učitel nechat vidět 
při náboženských obyčejích. Děti dělaly hrubé šprýmy. 
Na hřbitově rámusily, řvaly a řádily. O nedělích  
a svátcích házely kameny, v zimě sněhem. Zrovna tak, 
když si učitel vyrazil na sklenici piva, děti už nevěděly, 
co by zase vyvedly. Došlo to tak daleko, že učitelé už 
nikam nechodili, a to se lidem nezdálo správné.

      – pokračování příště –
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HISTORIEZPRÁVY Z OBCE

Dovolím si malé opakování článku z letošní zimy, který 
je však stejně platný i pro zimu nadcházející.
Sjízdnost hlavní krajské silnice a silnice na Pily zajišťují 
Silnice LK a tyto práce hradí Liberecký kraj.
Sjízdnost obecních komunikací bude i tuto zimu  
zajišťovat Radim Urban. Smlouva platí do 30. 4. 2018.
Dle plánu zimní údržby obecních komunikací a 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 po 
pravé straně ve směru do centra obce, následně se 
prohrnuje otočka autobusu u Sokolovny, pak Filipka, 
Máslák, Pily s Betlémem a jako poslední pravá strana 
ve směru do Mníšku zpět ke statku.
Celé kolo je v ideálních podmínkách s jedním strojem 
možné stihnout za 5 hodin. Mokrý sníh nebo zmrzlé 
kusy kolo protahují až na 7 hod. Pokud bude sněžit 
celou noc (nebude tedy stačit noční údržba) a začne se 
znovu ve 4:00, celá obec může být hotová až v 11:00.
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 
komunikacích je možné řešit přímo s Radimem 
Urbanem (tel. 724 722 828), nebo se starostou obce (tel. 
724 179 355). Prohrnování soukromých příjezdových 
cest můžete řešit přímo s Radimem Urbanem.

                                                                  Radim Šarapatka

Zimní údržba obce

Služby České pošty jsou nyní v obci dostupné díky 
spolupráci Pošty a Ekocentra. Otevírací doba je od 
pondělí do pátku od 14:00 do 17:00 hodin.

                                                            Radim Šarapatka

Pošta v Ekocentru

Již více než před rokem se začalo pracovat na zřízení 
autobusové zastávky Na Pilách, která vznikne 
za truhlárnou Jaromíra Zdeňka (bývalou pilou).  
V současné době je již vytvořen projekt a scházejí se 
nezbytná stanoviska, aby bylo možné žádat stavební 
povolení.
Ve středu 14. 11. 2017 proběhla opakovaná zkouška 
autobusu na místě, která potvrdila reálnost záměru. 
Nová trasa a zastávka je již zapracována do jízdního 
řádu. Je bohužel pravděpodobné, že se původní 
termín zahájení provozu v neděli 10. 12. 2017 nestihne 
a autobus na Pily začne jezdit teprve tehdy, až bude 
zastávka s rozšířením otočky povolena a postavena.  
To může být až na jaře 2018.
 
                                                                  Radim Šarapatka

Autobusová zastávka Na Pilách
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Pro letošní zimu (pokud ještě napadne sníh) se za 
příznivých sněhových podmínek chystá obnovení 
běžkařských tras v samotném Oldřichově. Tím by 
vznikl jakýsi trojlístek okruhů na loukách u hřbitova, 
mezi Pilami a Betlémem a na vodním družstvu. Naváže 
se na stopy upravené poprvé a také naposledy v zimě 
roku 2013.
V současné době se záměr projednává s majiteli 
pozemků. Technika se stopařem je již přichystaná, 
a pokud vše půjde dle plánu, nebudeme muset na 
lehký běžkařský výlet jezdit nikam daleko. Aktuální 
informace budou uvedeny na www.oldrichov.cz

                                                                  Radim Šarapatka

Běžkařské stopy v Oldřichově

Vzpomínka

Sportovní den dětí Výsledky stolních tenistů  
k polovině listopadu

Dovolte mi, abych jménem členů Sokola věnoval 
vzpomínku sportovci a našemu kamarádovi Romanu 
Nýdrlemu. Kromě sportu se věnoval spoustě dalších 
aktivit a naší komunitě přinesl mnoho dobrého. 
Romčo, chybíš nám.

     Luboš Kocourek

V neděli 27. srpna se konal sportovní den určený 
dětským sportovcům. Výběr dne byl nakonec trefou do 
černého, neboť se v „období dešťů“ podařilo trefit do 
dne s pěkným počasím.
Děti byly rozděleny do 4 věkových kategorií a soutěžily 
v 8 disciplínách jako např. sprint, slalom s míčem nebo 
hod medicimbalem (či míčem u mladších kategorií). 
Celkově se sešlo 21 účastníků. Kromě zážitků si každý 
ze soutěžících odnesl malou odměnu.
Vzhledem ke kladným ohlasům počítáme v příštím roce 
s opakováním. Chceme poděkovat všem pořadatelům 
za přípravu soutěží, Aleši Kuklovi za koláče, hasičům za 
zapůjčení altánu (zvláště Práčovým), obecnímu úřadu 
za podporu a v neposlední řadě Josefu Svobodovi za 
ozvučení akce.
     Luboš Kocourek

Stolní tenisté Sokola zatím odehráli 5 utkání. Dvě 
vyhráli, v jednom remizovali a dvě prohráli. Zvítězili 
ve 43 zápasech a ve 47 prohráli. S 10 body jsou tak na 
5. místě, což je přesně uprostřed tabulky okresního 
přeboru 2. třídy, ve kterém je celkem 9 družstev.
Nejlepším hráčem je Jiří Štoček s úspěšností přesně  
60 %.
Nejlepší dvojicí ve čtyřhrách je Oskar Špaček s Jiřím 
Štočkem s 80% úspěšností.

     Luboš Kocourek
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Podzimní špacír

Letošní Podzimní špacír se šel přesně na svátek  
28. října. Počasí nám příliš nepřálo, ale přesto se 
nakonec našlo 35 turistů, kteří pochod absolvovali. 
Dětí bylo 17. Nejmladšímu byly 2 roky. Z 18 dospělých 
bylo nejstarší účastnici 68 let. Speciální zmínku si 
zaslouží manželé Budíkovi z Liberce, kteří s sebou měli 
sedm vnoučat ve věku 3 až 6 let. Každý, kdo pochod 
absolvoval, dostal jako upomínku diplom s výročním 
razítkem (viz foto). Chtěli bychom ještě zvláště 
poděkovat personálu hospůdky v Sokolovně, který 
velmi rychle nasytil turisty gulášovkou a párky.
 
      Luboš Kocourek

Navlékání korálů z jeřabin, plánované na září, se pro 
nemoc bohužel neuskutečnilo. Ale v říjnu jsme se opět 
sešli. Využili jsme pěkně zbarveného listí a vytvořili 
jsme závěsy, které nám zdobí naše příbytky.
V listopadu nás čeká krátká dobrodružná cesta  
s lucerničkami a překvapením v cíli. Lucerničky si 
vyrobíme sami, pak se zahřejeme u čaje a u ohýnku, 
případně si opečeme těstové hady.
Prosinec bude ve znamení vánočního tvoření. Vůně 
perníčků, které si upečeme, a příjemné melodie navodí 
tu pravou vánoční atmosféru.
                            
                                                                  Petra Motalíková

Z činnosti Klubíku

Děkujeme všem, kteří poslali fotografie na výstavu  
a všem, kteří hlasovali. Nejvíce se líbil snímek veverky 
Jana Dudy. Na další fotografie se těšte již brzy  
v oldřichovském kalendáři na rok 2018.
                            
                                                                    Jiřina Vávrová

Originální stolní kalendář na rok 2018

ŽIVOT V OBCI



I přes nepřízeň počasí se letošní třetí ročník skvěle 
vydařil. Výběr kapel byl pestrý a každý si přišel na 
své. Nálada i atmosféra byla skvělá. Soudím podle 
ohlasů mnohých z vás a zpětné vazby, kterou mám od 
hudebníků. Rádi se k nám vrací a sami nás oslovují, 
zda by si nemohli opět zahrát. To mě moc těší.
Jako organizátorka bych chtěla poděkovat všem, kteří 
přidali ruku k dílu, a díky nim se celá akce povedla. 
Jsou to:
Pila Facek, která poskytla finanční dar, firma Astratrans, 
která půjčila nákladní vůz, obec Oldřichov v Hájích 
a její zaměstnanci, dobrovolníci z řad spolku Živo  
v hájích, Sbor dobrovolných hasičů, firma Autoplachty 

Ryška, Eda Bílkovský, František Dřevínek, Kavárna 
Tady a teď, restaurace Beseda a firma Moven.
Program je sestavován již během zimy a časový 
harmonogram podle možností kapel.
Mohu napsat, že dosavadní rozpočet festivalu  
(i v minulých letech) nepřesáhl 15 000 Kč, a to díky 
tomu, že se nejedná o komerční záležitost, kterou by 
řídila profesionální firma. Výše zmínění jsou zároveň 
sponzory celé akce. Navrhují plakáty, tisknou je a lepí, 
zajišťují občerstvení členům kapel, staví a uklízí stany  
a celé prostranství, dohlíží na chod akce a dělají spoustu 
dalších drobných, leč důležitých věcí.
Každý rok byla polovina výtěžku z festivalu věnovaná 
některé z organizací, které se podílejí na chodu naší 
obce. Letos to jsou oldřichovští lučištníci, kteří se 
během svých akcí věnují nemalé skupině dětí ze vsi  
a půjčují své terče, které si vyrábí na své náklady.
V tomto duchu se budu snažit pokračovat.
V této chvíli jsou již oslovené některé hudební skupiny 
na příští festival, který se bude konat opět první sobotu 
v září – 1. 9. 2018.

                 Jana Pospíšilová

Oldřichovský festival 2017

K bezpečnosti chodců
Čekají nás měsíce, kdy jsou dny krátké, a častěji se 
pohybujeme po vsi za tmy. Zejména na hlavní krajské 
silnici bychom měli být opatrní a dbát na vlastní 
bezpečnost. Ve vsi není povinné být při pohybu po 
silnici vybaven reflexní páskou nebo odrazkou, je to ale 
vhodné. Zejména nad kolejemi na Filipce jsou místa, 
kde je neosvětlený chodec na hlavní silnici vidět až 
na velmi krátkou vzdálenost. Nejlépe ochrání reflexní 
prvky: pásek přes rukáv, vesta nebo „kšandičky” – 
pásek zavěšený na krk. Hodí se i doplňkové osvětlení 
(mobil, svítící pásek na rukáv, čelovka).  

                                                    Lenka Kosková Třísková
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VYPRÁVĚNÍ

Naše obec má ve znaku a na vlajce sekery, dřevorubecké 
nářadí, což svědčí o tom, že se mnoho lidí živilo prací 
v lese. Proto bychom chtěli starším oživit vzpomínky 
a mladým připomenout, kolik tady fungovalo hájoven, 
koníren a jak to kolem různých prací v lese chodilo.
V minulém vydání Oldřichovských listů bylo 
vzpomenuto polesného pana Cipry, což byla pro 
oldřichovský úsek nejvyšší hodnost. Podřízeni mu byli 
hajní, kterých se v Oldřichově od roku 1945 do dnešní 
doby vystřídalo dvacet.
Většina sloužila v osmi hájovnách, které patřily lesům, 
někteří měli své domy. Po roce 1989 byly všechny 
hájovny a domy, které patřily Lesům ČR, prodány, 
takže tu dnes není ani jeden objekt, který by lesům 
patřil. Bývalý hajný Vlastík Svoboda si užívá důchodu 
a žije ve svém domě.
Hajní, kteří se dnes starají o místní les, bydlí mimo 
Oldřichov. Jediný oldřichovský hajný Jan Duda se 
stará o lesy na Ještědském hřebeni.
Hajný, to byl takový mezičlánek mezi polesným a 
dělníky, kteří pracovali v lese. Ať už to byli těžaři, 
koňáci nebo dělníci, kteří uklízeli větve po pokácených 
stromech, sázeli stromky a vykonávali různé práce pro 
zdárný růst lesa. Tyto práce prováděly většinou místní 
ženy. Byla to těžká a záslužná práce. Připomenu jen 
poslední generaci žen, které v lese pracovaly skoro celý 
život: paní Gierlowská, Dědková, Píchová, Třešňáková, 
Šištíková, Hatriková, Vrňatová, Zubáková. Ostatní, 
kterých bylo opravdu mnoho, ať prominou.
Těžaři, to byla také početná skupina chlapů, kteří 
měli práci navíc rizikovou, což dosvědčuje spousta 
pomníčků a křížků v lese kolem Oldřichova. Stále 
mám před očima chlapy: pana Svobodu J. – dědu 
muzikanta Pepy Svobody, pana Vendu Třešňáka a Otu 
Dědka, jak na motorkách s pilami na zádech v zimě, v 
létě, po lesních cestách jedou kácet stromy. Poslední 
motorkářský těžař byl, myslím, Kája Křehnáč. Dnes už 
jezdí těžaři terénními auty. Většina dnešních mladých 
těžařů odešla pracovat na pilu pana Facka.
Také v oldřichovské kronice, kterou napsal pan Ulrych, 
se každý, koho to zajímá, dočte něco o lese.
Zajímavé jsou vzpomínky Oty Dědka, který prý kácel 
vzrostlé buky ruční pilou „kaprovkou“. Až v letech 
1950—1960 nastoupily motorové pily, nejdříve 
dvojmužné a pak takové, jaké známe dnes.
Pár unikátních pil kaprovek a další lesnické nářadí je 
možno spatřit v Hausmance „U Kozy”.
Klády, které těžaři nakáceli, tahaly z lesa k cestě koně, 
později traktory a různá moderní technika. Ale abych 
se vrátil ke koňákům. Dříve koně patřili lesům, po 
revoluci si je kočí museli koupit do vlastnictví. Byla to 
veliká oběť, starat se, aby ráno, než se vydali do lesa, 
byli koně nakrmení, a večer se zase postarat o unavené 

O práci v lese

koně. Mají to zlatý život, dnešní oldřichovští koně.
S koňmi se to v lese muselo umět – ovládat je, koně 
museli poslouchat na slovo, zkrátka koncert pro koně 
a kočího. Připomenu pár koňáků, na které si určitě 
naše generace ještě pamatuje: pánové Louda, Mokrý, 
Ouhora, Srb, Snadík, Sáblík, Víťa Nýdrle, Košek, Sádek.
Pamatuji ještě doby, kdy sedláci v zimě, když nebyla 
práce na poli, s koňmi sváželi dřevo na saních až na 
pilu. Bylo to v letech 1950–1960.
Dnes už nemáme v Oldřichově ani jednoho koně, který 
by v lese tahal klády dřeva. Nastoupila technika, kde je 
potřeba umět kroutit volantem a hýbat páčkami. Taky 
umění.
Vrátím se ke koním. Fungovala tady také kovárna, 
protože koně se musely občas překovat, to znamenalo 
ostrouhat kopyta, přibít nové podkovy, opravit řetězy, 
kterými se klády tahaly, a různé údržbářské práce na 
nářadí potřebném při práci v lese. A když hodně pršelo, 
tak se tam lesáci scházeli a diskutovalo se o ledasčem. 
Kovářem byl František Nýdrle a po jeho smrti v roce 
1970 kovařil Víťa, jeho syn.
Nesmím také zapomenout na lesní dělníky ze 
Slovenska, Polska a Vietnamu. Byli ubytovaní, všichni 
víme kde. Vařily a veškerý servis jim zajišťovaly paní 
Snadíková, Vrňatová a Barčová. Některým z těchto 
dělníků se tady tak zalíbilo, že si zde našli partnery  
a žijí tu dodnes.
Do lesácké party také patřil Míla Kafka, který po celý 
svůj život vykonával v lese různé práce s traktorem.
Do roku 1989 zde fungovala pila Lesů, kde pracovalo 
také pár místních chlapů: Barč, Žudera, Víťa Nýdrle, … 
Ale také tato pila byla zrušena a prodána.
O pilách zase někdy příště…
 
                                                                            Milan Nýdrle
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PŘEHLED AKCÍ PROSINEC 2017 – ÚNOR 2018

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:
Do konce roku 2017 pondělí, středa 9:00–15:00, sobota 
9:00–13:00. Od začátku roku 2018 dojde k úpravě  
provozní doby v souladu s chystanou vyhláškou  
o zpracování odpadů.

Knihovna
Provozní doba:  
pondělí 14:00 – 16:00, středa 14:00 – 17:00.
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Užitečné informace

Mikulášská nadílka
2. 12. 2017, 14:00, sobota
sál Besedy v Oldřichově v Hájích

Vánoční trhy
2. 12. 2017, plynule navážou na Mikulášskou na-
dílku, cca od 16:00, sobota
sál Besedy v Oldřichově v Hájích

Haprdáns – divadlo
8. 12. 2017, 19:00, pátek
sál Besedy v Oldřichově v Hájích

Živý Betlém a zpívání koled u rozsvíceného vánočního 
stromu
10. 12. 2017, 16:00, neděle
louka u OÚ v Oldřichově v Hájích

Free people – koncert, divadlo
16. 12. 2017, 17:00, sobota
sál Besedy v Oldřichově v Hájích

Silvestr nanečisto
29. 12. 2017, 20:00, pátek
restaurace Beseda, Oldřichov v Hájích

Sokolský ples
27. 1. 2018, 20:00, sobota
sál Besedy v Oldřichově v Hájích

Masopustní průvod
10. 2. 2018, sobota
Sokolovna, Oldřichov v Hájích

Maškarní bál
10. 2. 2018, 20:00, sobota
sál Besedy v Oldřichově v Hájích

Dětský maškarní rej
11. 2. 2018, 14:00, neděle
sál Besedy v Oldřichově v Hájích

Taneční kurzy pro dospělé
zahájení 12. 2. 2018
sál Besedy v Oldřichově v Hájích

pf 2018










