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OLDŘICHOVSKÉ  
LISTY

   číslo vydání: 50   (2018-04)                               1. prosince 2018                                           Evidenční číslo: MK ČR E 10198

Vážení spoluobčané,
před psaním těchto řádků jsem si prohlížel stará vydání 
našich listů, abych se neopakoval při psaní úvodníku po 
znovuzvolení do funkce starosty obce. Bohužel ale už nevím 
jak jinak vyjádřit pocity radosti a současně i odpovědnosti 
vůči vám, voličům této obce. Toho, že se mohu těšit již páté 
volební období vaší důvěře, a jakou je mi nesmírnou ctí 
vás opět oslovit z tohoto místa. Obhájit post starosty obce 
po páté v řadě za sebou není až tak výjimečné, ale osobně 
musím přiznat, že pro mě je to už nejen vysvědčením za 
svoji práci, ale přímo vyznamenáním. Takže ještě jednou 
moc děkuji.
Chtěl bych touto cestou též poděkovat za práci ve prospěch 
obce dosavadním členkám zastupitelstva, které svůj post 
neobhájili a popřát jim mnoho spokojenosti v osobním 
životě.

Ač je to proti mé povaze, nemohu se nezmínit o průběhu 
ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov  
v Hájích. Dle mého názoru by mělo ustavující zasedání být 
jakýmsi slavnostním aktem, kde je potvrzena vůle voličů, 
a ne pracovním jednáním. To se v našem případě nestalo, 
ale je to jen a jen můj názor a nemusíte se mnou souhlasit. 
Snůška kritiky především na mou osobu, a s tím i na kolegy 
vzešlé z našeho sdružení nezávislých kandidátů, mě však 
překvapila. Nepřekvapila mě tématy, o kterých se hovořilo, 
protože musím přiznat, že některé byly i opodstatněné, ale 
překvapilo mě to „správné načasování“. Jsem si vědom, 
že není v silách jednotlivce vyhovět všem a hned, takže 
se kritice nevyhnu, ale využít k tomu právě ustavující 
zasedání, to si myslím, že není zrovna příspěvek k uklidnění 
„sousedských“ vztahů, po kterých se tam tolik dovolávalo. 
Tímto se dostávám k tomu, co mě nejvíce zaujalo. Jeden 
kolega zastupitel v diskusi sdělil, že pro mě nehlasoval  
z důvodu jeho názoru na moji neschopnost spojit lidi ve vsi. 
Nevím čím, nebo jak se dá měřit pospolitost lidí ve vsi, ale 
dle mého názoru je právě opak pravdou, protože jak lépe 
vyjádřit soudržnost lidí ve vsi než tím, že již po páté v řadě 
jsou volební výsledky stabilní a bez velkých změn? Já, když 

>  BLAHOPŘEJEME
V měsících září až listopadu 2018 svá významná životní výročí oslavili:  
 
Jan Práč, Jarmila Hynečková, Marta Stríčiková, Jaroslava Trejbalová, Marie Dědková,  
Dieter Antes, Jaroslava Němcová, Vítězslav Nýdrle, Pavel Prajzler, Soňa Pucknusová,  
Aleš Sedlák, Miroslava Táborská, Dana Jánská, Milan Šeps, Jiří Tetour,  
Roman Mikulandra, Iva Šilhavá, Petr Rozycki.  
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

jsem se začal cca od roku 1980 zapojovat do veřejného 
dění v obci, tak jsem nezakládal žádnou další organizaci, ale 
začlenil jsem se do těch, které tady dlouhodobě pracovaly. 
Bude to tedy asi tím, že nejsem zastáncem „politikaření 
na sociálních sítích“, ale normálních osobních rozhovorů  
a setkání. 

Závěrem dnešního úvodníku nám všem přeji zklidnění 
pracovního shonu, v nadcházejícím adventním čase pohodu 
při vánočních nákupech, která bude završena štědrovečerní 
večeří v kruhu Vašich nejbližších; a ta příjemná atmosféra, 
aby pozvolna plynula až do samého závěru letošního roku. 
Do nového roku přeji Všem hlavně pevné zdraví a mnoho 
úspěchů jak v pracovním, tak osobním životě. 
S přáním hezkých dní vás zdraví  
::  Jaromír Tichý, starosta obce
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Výpis usnesení ze zápisu z ustavujícího zasedání Zastu-
pitelstva obce Oldřichov v Hájích, konaného dne 29. 10. 
2018, od 18:00 hodin.

Usnesení č. 1/1/2018
Schválení programu jednání.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/1/2018
Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích schvaluje zvolení 
jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/1/2018
Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích, v souladu s § 84 
odst. 2 písm. k) zákona o obcích, určuje, že pro výkon 
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě 
uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

 Usnesení č. 4/1/2018
Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích volí starostou obce 
Jaromíra Tichého.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 3 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/1/2018
Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích volí místostarostou 
Petra Martínka.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Nepřijaté usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení stavebního výboru 
se členy: Ing. J. Hušek, ing. D. Pospíšil a J. Svatoňová jako 
předsedkyně.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti: 4 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/1/2018
Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích volí předsedou 
finančního výboru Martina Hodače.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 3 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/1/2018
Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích volí předsedou 
kontrolního výboru Mgr. Radima Šarapatku.

Nepřijaté usnesení
Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích schvaluje rozšíření 
počtu členů finančního výboru ze 3 na 5 členů.
Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 3 Zdrželi se: 1

Ž I V O T  V  O B C I

Usnesení č. 8/1/2018
Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích volí členkami 
finančního výboru Martu Jandovou a Mgr. Jiřinu Vávrovou.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 3

Usnesení č. 9/1/2018
Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích schvaluje rozšíření 
počtu členů kontrolního výboru ze 3 na 5 členů.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 2 Zdrželi se: 1

Usnesení č. 10/1/2018
Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích volí členy kontrolního 
výboru Janu Hodačovou, Václava Knespla, Janu Svatoňovou 
a Ing. Jiřího Svatušku
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/1/2018
Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích, v souladu s § 72  
a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, stanoví odměnu 
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce 
ve výši 1 379,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována 
ode dne 1. listopadu 2018 a v případě náhradníka ode dne 
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/1/2018
Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích, v souladu s § 72 
a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, stanoví odměnu 
za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena 
zastupitelstva obce ve výši 5 900 měsíčně. Odměna bude 
poskytována ode dne 1. listopadu 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/1/2018
Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích schvaluje do funkce 
člena sněmu Mikroregionu Jizerské podhůří Martina 
Hodače.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 3 Zdrželi se: 0

Různé

Celé znění ověřeného zápisu z ustanovujícícho zasedání 
zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích ze dne 29. 10. 2018 
naleznete na www.oldrichov.cz, konrétně na:
http://oldrichov.cz/2018/11/15/zapis-ustanovujici-
zo-29-10-2018/ 
::  Pro Oldřichovské listy zpracoval Radim Šarapatka 

>  VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

> UPOZORNĚNÍ – od 1.1.2019 dochází ke změně provozní doby ve sběrném místě. V sobotu se dosavadní otevírací 
doba od 9.00 do 13.00 hodin posouvá na čas od 8.00 do 12.00 hodin.
 

> VÝZVA – Obec Oldřichov v Hájích oznamuje, že končí naše dlouholetá knihovnice paní Jaroslava Trejbalová. Za 
její práci ji mnohokrát děkujeme. Zájemci, kteří by tuto práci chtěli vykonávat, nechť se hlásí na OÚ Oldřichov  
v Hájích.



3

Ž I V O T  V  O B C I

Vážení pacienti, od 7. 8. 2018 převzala společnost Praktický 
lékař Mníšek, s.r.o., ordinaci praktického lékaře pro dospělé.
Budeme poskytovat služby, na které jste byli zvyklí (odběry, 
očkování, infuze, EKG, neschopenky, pracovně lékařské 
služby, návštěvy a další). Ordinace bude nadále v tomto 
zdravotním středisku, stejně tak sestřička Kamila Drobná.
Pokud byste rádi zůstali v péči toho zdravotního střediska, 
prosíme Vás, abyste se u nás zaregistrovali (podepsali 
registrační list). Registrace u nás bude možná kdykoliv 
během ordinační doby, informujte se u sestřičky. 

Registrace bude možná i on-line na našich stránkách 
(www.ordinacemnisek.cz).
Přijímáme samozřejmě i nové pacienty. 
Pro hladký chod ordinace Vás prosíme o respektování 
ordinačních hodin, akutní případy ošetřujeme ve 
vyhrazenou dobu bez objednání. Objednat se můžete 
telefonicky nebo e-mailem (info@ordinacemnisek.cz). 
Bude se na Vás těšit MUDr. Phuong Anh Blažková,  
MUDr. Kateřina Holubová, sestra Kamila Drobná. 

>  PRAkTICkÝ LékAŘ MNÍŠEk, S.R.O.

odběry
akutní  

pacienti  
(bez objednání)

objednaní 
(kontroly,  
prevence)

pondělí 07:00 - 09:00 13:00 - 15:00 15:00 - 16:00

úterý 07:00 - 08:00 07:30 - 10:00 10:00 - 12:30

středa 07:00 - 08:00 07:30 - 10:00 10:00 - 12:30
čtvrtek 

(přednostně 
pro pracující)

X 14:00 - 16:00 
(pro pracující)

16:00 - 18:00 
(pro pracující)

pátek  07:00 - 08:00 07:30 - 10:00 10:00 - 12:30

kontakt (pozor, nové kontaktní informace!)
telefon: +420 777 112 660
web: www.ordinacemnisek.cz
e-mail: info@ordinacemnisek.cz
 
 
POZOR! Nové ordinační hodiny

Další část překladu školní kroniky Buschullersdorfu, 
vedené od roku 1864 do 16. července 1939. 

Školní rok 1901/1902
Školní rok 1901/02 začal jako vždy návštěvou bohoslužby  
v kostele ve Mníšku 1. září 1901 a končil 15. července 1902, 
kdy byli členové učitelského sboru a školní mládež svědky 
díkuvzdání.
V den jmenin Jeho Majestátu se zúčastnili všichni učitelé  
a školní mládež bohoslužby ve Mníšku.
Po návratu do Oldřichova přednesl ředitel školy v tělocvičně 
v přítomnosti starosty řeč s vlasteneckým obsahem, načež 
školáci přednesli vybrané písně a básně. S trojím zvoláním 
„Ať žije císař!“ a zpěvem císařské písně byla slavnost 
ukončena.
Dne 19. listopadu byla věnována vzpomínka zesnulé 
ušlechtilé císařovně. V obou horních třídách byla o jejím 
ušlechtilém jednání vypracována slohová práce.
Náboženským závazkům dostáli všichni nábožensky vázaní 
školáci. Návštěvy kostela o nedělích, určené školní radou, 
byly vzorné.
Žáci třetí třídy dvou oddělení a žáci čtvrté třídy obdrželi 
svátost biřmování. Ředitelé z Mníšku, Fojtky a Oldřichova 
byli ve stejný den představeni vysoce vážené Excelenci 
biskupu Schöbelovi. 
C. k. krajská školní rada navštívila 16. prosince 1901 školu  
a po inspekci veškerých tříd uspořádala konferenci, na 
které vyjádřila spokojenost. Byly určeny školní výlety, ale ty 
se nakonec neuskutečnily vzhledem k velmi nepříznivému 
počasí na konci školního roku.
Školní sbor tento rok tvořili: ředitel Josef Mauermann – 
1. třída,  učitel Dominik Kraus – 4. třída, pomocný učitel 
Friedrich Bradner – 2. třída, pan farář Ferdinand Schwind 
– učitel náboženství a učitelka vyučující hospodářství – 
Bertha Aschke.
Dne 4. září přistoupilo obecní zastupitelstvo k volbě nové 

školní rady. Zvoleni byli: pan Herbert Effenberger, pan 
Anton Effenberger, pan Josef Ressel z Filipky, pan Ludwig 
Krause z Filipky. Jako zástupce části obce Betlém byl znovu 
zvolen pan Anton Wünsche. 
O prázdninách roku 1901 byla ve staré části školy vyměněna 
venkovní okna (cena 320 K), přestavěny školní dveře a celá 
škola nažloutle natřena (cena 90 K). 
V červenci a srpnu 1902 bylo konečně dle předchozího 
rozhodnutí započata a dokončena stavba záchodů. Stavbu 
převzal pan stavební mistr König a Weber z Frýdlantu za 
cenu 6 050 K. 
Současně bylo z bočně položené části obydlí pro ředitele 
odstraněna suť pod podlahou do hloubky 2,8m, která 
tam byla z roku 1864, pod podlahu byly položeny traverzy 
a vyzděna klenba a položena nová podlaha. V suti byla 
do hloubky 30 až 40 cm hluboko vlákna hnilobné houby.  
Z tohoto důvodu byla položena i nová podlaha u školníka. 
Suť posloužila k navýšení školní zahrady jako ochrana před 
vysokou vodou.
Aby se mohl vybudovat záchod, musel se vykoupit pozemek 
Antona Effenbergra, který ležel mezi školou, silnici, tratí  
a loukou pana Seibta o rozloze 192x29m za 692 K.
Za zakoupení pozemku a stavbu záchodu se zasloužili 
především pan starosta Eduard Geisler, pan obecní školní 
inspektor Ferdinand Effenberg z č. p. 54, pan Josef Lange, 
kameník, a pan Karl Morche z č. p. 109. 
Na zasedání obecní rady 5. prosince 1901 byl až do odvolání 
povolen pomocnému učiteli příspěvek na bydlení – ročně 
30 K.
Sotva začalo vyučování, onemocnělo hodně žáků 
spalničkami, a nemoc se natolik rozšířila, že pan krajský 
lékař Dr. Metzl nechal uzavřít školu od 16. září do 14. října 
1902. Na jaře a během prázdnin byly hlášeny ojedinělé 
případy záškrtu.
Z úroku z nadace Wenzela Möldnera bylo obdarováno 
23 školáků ošacením, spolek Školní krejcar obdaroval 34 
školáků a poskytl 75 dětem teplé polévky. Za to bylo vydáno 
72 K a 65 h.

>  Z OLDŘICHOVSké ŠkOLNÍ kRONIky
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Na začátku školního roku bylo ve škole 228 žáků a na konci 
už jen 210 školáků, z toho 204 německých dětí a šest 
českých.

Školní rok 1902/1903
Školní rok začal 1. září 1902 jako každoročně bohoslužbou 
ve Mníšku a skončil 15. července 1903. Na jmeniny Jeho 
Majestátu císaře Franze Josefa I., 19. listopadu, byly jako 
v předchozích letech slouženy mše, pořádány přednášky, 
přednášeny písně, básně a oslavné proslovy.
18. srpna navštívil dvorní rada pan Ritter z Forskowitz 
v doprovodu okresního rady pana Dr. Metzela školu, 
jednotlivé třídy, nově vybudované záchody; vyjádřil se 
uznale ohledně čistoty, bohužel ale nemohl pochválit staré 
nepotřebné školní lavice, přestože lavice jsou v podobném 
stavu i v některých jiných školách. 
5. srpna 1903 uvedly některé děti ze druhé, třetí a čtvrté 
třídy na sále pana Ferdinanda Effenbergra, pod vedením 
ředitele a s povolením c. k. okresní školní rady, před plným 
sálem dětské slavnostní hry: 
„U skřítků“ a „Ti uzdravení nespokojení“. Čistý výtěžek 79 K 
byl věnován polévkovému fondu.
6. července 1903 měli všichni žáci s dovolením c. k. okresní 
školní rady na slavnostním cvičišti (za hostincem pana 
správce č. p. 113 „Stiller Zecher“ – hostinec U klidného 
pijáka – u hřiště) společné radovánky a atrakce, obdrželi 
také bohatě kávy, uzenin atd.
18. dubna 1903 se zúčastnil školní sbor slavnostního 
předání zlatého záslužného kříže s korunou váženému 
okresnímu školnímu inspektorovi.
4. října 1903 bylo převzato sociální zařízení (záchody) za 
účasti c. k. okresního školního inspektora Dr. Mettzla, 
vrchního inženýra von Scheuera, stavebního mistra Webera, 
obecní školní rady a zástupce obce.
C. k. okresní hejtmanství vydalo, po vyslechnutí 

zastupitelstva obce, rozhodnutí, že všem mladistvým 
pod 16 let je zakázán vstup na taneční zábavy a návštěvy 
hostinců.
Zemský sněm království českého přijal na svém zasedání 
30. prosince 1903 zákon o zdanění piva vydané Jeho 
Majestátem. Z každého hektolitru piva je povinnost odvést 
státu 1,7 K na daních. Tento výnos slouží k pokrytí nároků 
na nový zákon o odměňování učitelů. Díky tomu obdrží 
vyučující osoby s maturitním vysvědčením 900 K, vyučující 
osoby s vyučovací praxí až 10 roků: II. třída 1 200 K, I. třída 1 
600 K. Tento zákon vstoupil v platnost 1. ledna 1903. Od 1. 
ledna 1904 bude zvýšen příplatek pro déle sloužící ze 100 K 
na 200 K. Tento nový zákon podstatně zlepší finanční situaci 
učitelů.
Zdravotní stav školáků byl poměrně příznivý. V lednu 
nemohly děti kvůli bolestem hlavy, bolestem v krku a kašli 
navštěvovat školu. V únoru se objevily ojediněle lehčí 
případy záškrtu. Tři děti z první třídy, které ještě nebyly 
očkovány, byly se souhlasem rodičů 19. května 1903 
očkovány. 
Z úroků nadace Wenzela Möldnera a ze spolku „Školní 
krejcar“ bylo na Vánoce obdarováno 36 chudých dětí 
oblečením a botami v hodnotě 46 K. Mimo to od 14. 
listopadu 1902 do 11. dubna 1903 dostalo 22 dětí 276 
polévek v hodnotě 28 K.

Dle výroční zprávy bylo za rok 1903 ve škole na počátku 
školního roku 225 žáků, během roku se počet zvýšil o 
dalších 11 žáků, z toho 5 českých dětí.  Mimo to 4 děti 
navštěvovaly měšťanku a 2 děti gymnázium. Ještě je třeba 
zmínit, že slečna Aschke uspořádala před koncem školního 
roku výstavu ručních prací; vystavovalo se hodně prací.
14. 12. 1903 H. Weiß m.p.
::  Z němčiny překládá pan Jiří Komberec
 – Pokračování příště –

Reaguji na články ve dvou minulých číslech.
Považuji proměnu návsi za zdárně započatou akci, která 
se setkala s poměrně nepochopitelným odporem od lidí, 
kterým pravděpodobně šlo o něco jiného než o náves 
samotnou. Pak se ne úplně povedla realizace dětského 
hřiště a vytratil se původní duch společné akce. V srpnu 
2018 bylo vypsáno výběrové řízení na stavbu altánu, do 
kterého se nikdo nepřihlásil; výběrové řízení se bude 
tedy opakovat. Bude poměrně náročné celou akci zdárně 
dokončit.
V minulém čísle Oldřichovských listů ve čtyřstránkové reakci 
manželů Hodačových a pana starosty na jednostránkový 
rozhovor Lenky Koskové Třískové s architektkou Evou 
Klápšťovou jste mohli vyčíst, jak moc manželům Hodačovým 
leží na srdci přesun pomníku, tyče na hřišti, zbytné sasanky 
v trávníku a spousta dalších drobností.
V lednu 2016 proběhla série tří veřejných setkání  
k plánování proměny oldřichovské návsi. 
16. května 2016 schválilo zastupitelstvo obce výstup ze 
třech veřejných setkání.
V červnu 2016 předložili architekti hotový návrh úprav, 
který z veřejných setkání vycházel. 

O výsledcích lednového plánování, o návrhu architektů i o 
chystaných brigádách jsme informovali občany jak osobně 
při různých příležitostech, tak ve dvou číslech obecního 
zpravodaje (ze dne 1. 6. 2016 a ze dne 26. 8. 2016). Dvě 
brigády proběhly v září, přesunul se pomník, udělalo se 
hřiště mj. s využitím obecní techniky a při třetí brigádě se 
zrealizoval záhon. Peníze na tyto realizace sehnal spolek Živo 
v Hájích od Nadace VIA a ve lhůtě je stačil uplatnit. Obec to 
stálo jen pár hodin práce obecního náklaďáčku a jeho řidiče 
a čas starosty, když na to koukal z okna.
Někdy na přelomu roku 2016/2017 se ke mně donesly řeči, 
že je přesun pomníku špatný, že jsou na trávník plánované 
nevhodné sasanky atd. Pozval jsem tedy manžele Hodačovy, 
kteří za tím stáli, k nám na kávu, že o tom hodíme řeč. 
Vysvětlil jsem jim, proč jsme se do akce pustili, že sasanky 
na návsi ani být nemusejí a že je pořád možnost o dalších 
krocích jednat. Ne že bychom se úplně shodli, ale považoval 
jsem to za vyřízené.
V té době již připravil starosta bez projednání se zastupiteli 
žádost o dotaci na dětské hřiště. Dotaci obec obdržela. 
Chtěl jsem ještě před realizací po starostovi, abychom tuto 
důležitou součást návsi projednali s veřejností, která by pak 
mohla rozhodnout o podobě hracích prvků. Starostovi se do 
projednávání nechtělo, protože nebylo úplně jednoduché 

>  PROMĚNA NÁVSI – kOMENTÁŘ
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Děkuji za důvěru, kterou jste v nás znovu vložili, a omlouvám 
se vám, že jsme do volebního klání nedali ještě o něco 
víc. Takto se situace v obecním zastupitelstvu v podstatě 
nezměnila.
 
Obec bude dále spravována, čili udržována v chodu,  
a na komplexnější rozvoj obce a využití potenciálu, který 
Oldřichov ve své poloze i v obyvatelích má, si budeme 
muset opět počkat.
Za poslední 4 roky jsme s Lenkou Koskovou Třískovou  
a Janou Svatoňovou spolupracovali s ostatními zastupiteli 
na 90 % provozních záležitostí, do kterých jsme vnášeli své 
zkušenosti z jiných oborů. Z toho jsme navrhli, projednali  
a následně odpracovali několik nekonfliktních bodů 
(jednací řád zastupitelstva, systém pronájmu sálu v Besedě, 
běžkařské stopy, zimní údržbu obce, autobusová zastávka 
Na Pilách a další).
Pak tu bylo 10 % bodů, na kterých jsme se s ostatními 
zastupiteli prostě neshodli, nebo jsme horko těžko 
našli nějakou shodu. Prosadit nový web obce trvalo po 
několika neschváleních více než půl roku. Neprosadili jsme 
zveřejňování zápisů ze zastupitelstva a zveřejňování smluv. 

Což obojí byly celkem obyčejné jednoduché věci, takže do 
náročného a potřebného strategického plánování rozvoje 
obce, které Oldřichovu chybí, jsme se raději ani nepouštěli. 
Na druhou stranu jsme byli proti nákupům většího auta, či 
dražší sekačky, jejichž potřeba nebyla zdůvodněna.
Demokracie má ale jednoduchá pravidla a 4 hlasy jsou více 
než 3 hlasy.
Pro další období se zastupitelstvo změnilo personálně jen 
ve dvou případech. Lenku Koskovou Třískovou vystřídala 
Jiřina Vávrová, paní Martu Jandovou pak Martin Hodač. Oba 
noví zastupitelé přinášejí do sedmičlenného zastupitelstva 
novou energii. Bude zajímavé sledovat, jak ji oba využijí. 
U Jiřiny Vávrové nepochybuji, že bude v zastupitelstvu 
velkým přínosem pro obec. U Martina Hodače bych si přál, 
aby své angažmá přestal brát jako osobní urputnou bitvu 
proti naší práci pro obec a bral problematiku věcně. Máme 
také nového místostarostu Petra Martínka, který má velkou 
šanci dát této funkci váhu a zviditelnit ji.
Na nás opět padla nevděčná ale zodpovědná funkce hlídačů 
v kontrolním a finančním výboru. Vedle toho budeme 
sunout vpřed výše popsaných 90 % a snažit se prosadit 
několik malých úkolů, které nejsou tak závislé na libovůli 
většiny zastupitelstva a pana starosty tak, aby ze sporných 
bodů zůstalo co možná nejméně.
::  Radim Šarapatka

>  ZASTUPITELSTVO 2014 - 2018 - 2022 

měnit zadání pro získanou dotaci. Nakonec došlo alespoň  
k tomu, že se udělal kompromisní návrh dodavatelské firmy  
a architektky Evy Klápšťové, a tuto změnu starosta projednal 
na ministerstvu.
Na jaře 2017 jsme osadili tyče na volejbalové hřiště. Platili 
jsme to již ze svého, tak jsme zvolili nejjednodušší řešení – 
pevně osazené tyče, které jen tak někdo neukradne.
Záhy na to jsem měl hovor se zástupci hasičů, že tyče měly 
být vyndavací. Dohoda zněla, že to vyřešíme, až budou na 
návsi hasičské závody. Závody se na návsi dodnes nekonaly, 
ale na posledním jednání minulého zastupitelstva jsme se 
dohodli, že tyče nahradíme vyndavacími.
V minulém článku byly nářky, že se autoři článku mohli 

účastnit, jen když jim to povinnosti dovolily. Zde je nutno 
připomenout, že vše – od administrativy se získáním peněz 
pro obec, přes spoluorganizaci tří setkání a následně účast 
na třech brigádách – byla dobrovolná činnost ve volném 
čase všech několika desítek zúčastněných, kteří obětovali 
své povinnosti a volný čas, aby mohli být přítomni; a nikdo 
si na to dosud nestěžoval.
Přes toto všechno si náves zaslouží pokračování a budu se 
snažit, aby se tak stalo. 
Náhodným přespolním návštěvníkům se naše náves líbí  
a toto nezávislé hodnocení bychom měli brát za tu pravou 
vizitku. A detaily, ty lze bez problémů doladit.
::  Radim Šarapatka

V sobotu 11. srpna se konalo na hřišti přátelské fotbalové 
utkání bývalých hráčů Sokola, kteří spolu hráli jako 
žáci před 30 lety. Utkali se se starou gardou, která byla 
doplněna mladými hráči. Poločas byl vyrovnaný a skončil 
remízou. Branky začaly padat až po přestávce, když stará 
garda chytila druhý dech. Utkání skončilo uspokojivým 
výsledkem… Následoval další zápas, ve kterém nastoupili 
borci z FK Mníšek proti domácím v omlazené sestavě. Zápas 
měl dobré tempo, šance byly vidět často na obou stranách.
Počasí nám přálo, stánek k potěšení fanoušků nabízel 
vhodný doping. Byli jsme rádi, že jsme si spolu mohli 
opět zahrát, zavzpomínat a dokázat si, že stále ještě 
umíme. Nebýt Zdeňka Snadíka, těžko bychom se 
asi sešli. Za organizaci celé akce mu moc děkujeme. 
::  Petr Nýdrle

>  DÍky ZDEŇkU! 
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V sobotu 27. října 2018 prováděl sbor dobrovolných hasičů 
Oldřichov v Hájích, po oslovení CHKO, úklid černé skládky 
pod bývalým oldřichovským lomem. Za vydělaný obnos 
peněz bude jednotce pořízeno nové vybavení. 
:: Jana Hodačová, SDH Oldřichov v Hájích                                                                                                                              

>  LIkVIDACE čERNé SkLÁDky 

V červenci se konal již 38. ročník Nohejbalového turnaje 
o putovní pohár a mistra Oldřichova. Uskutečnil se díky 
obětavému přístupu Tamanga a Radima Šarapatky, kteří 
se postarali o zdárný průběh: plakáty, příprava hřiště, 
tabulkové výsledky, ceny i úklid hřiště po turnaji. Počasí 
nám přálo, ale oldřichovští sportovci jakoby ještě spali 
zimním spánkem a nebo vymřeli. Nedali dohromady ani 
jednu trojici, abychom si mohli zafandit „Oldřichov, do 
toho“. Samý mix, chalupáři, Mníšek a cizina. Možná to bylo 
i tím netradičním hracím termínem. Pamatuji časy, tak před 
dvaceti lety, kdy hrály celé rodiny. Táta, máma, děti, pane, 
a to byla atmosféra! A té legrace, co bylo. Fandit chodily 
celé rodinné klany, letos nás tam bylo pár skalních. Po 
turnaji bylo také veselo, obzvlášť když pohár zůstal doma  
v Oldřichově. Byl vždy vystaven na čestném místě v hospodě 
do příštího turnaje. Nohejbal se hrával od jara do podzimu. 
Dnes je v módě volejbálek pro pár nadšenců, ale aspoň 

>  NOHEJBAL

něco. Doufám, že s příštím jarem opět nohejbálek ale  
i fotbal povstanou, abychom si my fandové mohli zafandit, 
přijít na hřiště mezi lidi a na pivo, protože co jiného nám 
důchodcům už zbývá.
::   Milan Nýdrle

>  OLDŘICHOVSkÝ DESETIBOJ
Sportovní den pro děti byl kvůli špatnému počasí dvakrát 
přeložen, a teprve 9. září od 14 hodin se na fotbalovém 
hřišti sešlo 18 dětí. Byly rozděleny do 3 věkových kategorií 
a za vydatné podpory rodičů a prarodičů soutěžily v deseti 
disciplínách. Vyzkoušely si několik variant běhů s míčem 
i bez něj, slalom, hod granátem či medicinbalem. Každý 
závodník obdržel nějakou cenu a věříme, že si všichni 
sportovní odpoledne užili.
::  Luboš Kocourek
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První sobotu v září se již počtvrté odehrál hudební festival. 
Počasí nepřálo, byla zima a pršelo. Zahájení bylo rozpačité, 
ale během odpoledne posluchači dorazili a atmosféra se 
opět vydařila.
I letos se, díky pomoci mnohých, podařilo udržet festival při 
nízkých finančních nákladech.
Děkuji: obci, Edu Bílkovskému, Michalu Ryškovi, Jitce 
Svatuškové s Veronikou Konířovou, Marcele Růžičkové 
a jejímu kolektivu, Františku Dřevínkovi s jeho teamem, 
Hance Myslivcové s Milanem Zapadlem, panu elektrikáři 
Marečkovi za pohotovostní stráž, pracovníkům obecního 
úřadu a členům spolku Živo v Hájích. 
Sponzorsky nám byl zapůjčen nákladní vůz od firmy 
Astratrans a finančně se podílela i paní Thi Dien Nguyen  
z místních potravin. Velice si toho vážím. 
Každý rok věnujeme část výtěžku na podporu aktivit v naší 
obci. Letos se ke mně donesla zpráva, že peníze vkládám 
do oblastí, které se týkají jen okruhu mých zájmů. Ano, je 
to tak!!!
V mém zájmu jsou místní hasiči, kterým putoval první 
finanční příspěvek, který pak odstartoval sbírku na jejich 
prapor. V mém zájmu je i úprava obecního prostranství, 
proto i zde se pomohlo. Velice blízký je mi lučištnický 
oddíl, který zapůjčuje terče pro dětské akce – letos jste na 
dětském dni mohli zahlédnout medvěda kodiaka v životní 
velikosti. 

V okruhu mých zájmů jsou i děti, kterým jsme přispěli 
letos částkou 2 000 Kč na pořízení formy či pomůcek do 
keramického kroužku. Finance z festivalu letos pomohly  
i Karolínce z Fojtky, pro kterou se pořádal 20. října benefiční 
koncert.
Zbytek peněz se převádí do dalšího roku a hradí se z něho, 
co je třeba: odměny dětem za vystoupení, podpalovače do 
římských svící, pytle na odpadky, část kapel.
::  Jana Pospíšilová

>  OLDŘICHOVSkÝ FESTIVAL IV.

V pondělí 15. října ráno se Oldřichovem rozezněl zvuk 
sirény. Houkající hasičská auta, která se naší obcí proháněla 

ve velkém počtu, dávala tušit, že někde v našem okolí 
vypukl velký požár. Naší jednotce byl vyhlášen poplach  
v 8:30 hodin. Jednalo se o požár lesního porostu v těžkém 
terénu ve svahu mezi Oldřichovem v Hájích a Raspenavou, 
který zasáhl plochu o rozloze 5-6 ha. Hašení bukového lesa 
komplikovalo velké převýšení, skalnatý terén se spoustou 
strží, do kterého nemohli hasiči najet s těžkou technikou. 
Hasební látka byla na místo dopravována kyvadlově pomocí 
cisternových automobilových stříkaček, ale vzhledem 
ke vzdálenosti vodního zdroje byla použita také metoda 
leteckého hašení pomocí vrtulníku. Voda se doplňovala  
z nedalekého Šolcova rybníka. Naši hasiči vyjeli s technikou 
CAS 32 T148 a VEA Toyota v počtu 4+1. Na žádost velitele 
zásahu zajišťovali dálkovou dopravu vody na požářiště  
a to až do večerních 18 hodin. Poté byl zásah přerušen pro 
zvýšené nebezpečí pohybu v těžkém terénu. Po úterním 
ranním průzkumu požářiště byla jednotka opět povolána na 
místo a pomáhala s likvidací pěti skrytých ohnisek požáru.                                                                                
::  Jana Hodačová, SDH Oldřichov v Hájích   

>  POŽÁR LESA V NPR JIZERSkOHORSké    
      BUčINy

Po odehrání pěti utkání mají naši stolní tenisté 9 bodů. 2 
utkání vyhráli, 3 prohráli a s celkovým skóre zápasů 39:51 
jsou aktuálně na 7. místě okresního přeboru 2. třídy.
Nejlepším hráčem je Oskar Špaček se 66,67% 
úspěšnosti. Nejlepším párem je Jiří Štoček 
s Oskarem Špačkem se 100% úspěšností. 
::  Luboš Kocourek

>  STOLNÍ TENIS
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Milá Lenko Kosková,
nesluší se, aby člověk jako Ty odešel ze zastupitelstva jen 
tak, bez povšimnutí. Proto bych ti jako občanka Oldřichova 
ráda veřejně poděkovala za tvou dosavadní činnost v obci. 
Za vše, co jsi pro nás všechny udělala.
Jen tam, kam má paměť sahá a co jsem mohla registrovat, 
chci poděkovat za věci, které jsi vydobyla sama nebo ve 
spolupráci s kolegy.
Přišla jsi s nápadem plánování návsi, při které jsme mohli 
společně tvořit. Výsledek je zajímavý a vzešel z nápadů 
těch, kteří se chtěli účastnit.
Využila jsi své dovednosti psát granty a na druhou stranu 
ses nebávala navléci montérky a přiložit ruku k dílu. Ať 
už to byla oprava nejstarší hrobky na hřbitově, výroba 
vyvýšeného posezení u Besedy nebo akce Ukliďme Česko, 
které se účastnila parta těch, kteří vyklidili nemalý úsek 
naší vesnice. Byla jsi s námi i při zpívání u živého Betléma. 
Jsi teamový hráč otevřený diskusi.

Všichni vidíme tvé stopy, když držíme a čteme Oldřichovské 
listy, do kterých pravidelně přispíváš, informuješ o dění  
a dokonce necháváš vytisknout články útočící na tvoji 
osobu. 
S Jitkou Svatuškovou jsi připravila nejedno posezení pro 
starší občany a vítání občánků. A aby toho nebylo málo, 
vedeš večerní cvičení jógy, kde jsi srovnala nemálo bolavých 
páteří. Dalších páteří, které volají po narovnání, je tu však 
mnohem více.
Tvá aktivita byla patrná i na veřejných zasedáních 
zastupitelstva, kde jsi působila připraveně a měla podnětné 
připomínky. 
Jmenuji jen viditelné, to neviditelné předcházelo všemu. 
Je to jen hrstka toho, cos vykonala po práci, ve svém 
volném čase. Čase, který bys jinak mohla trávit v klidu se 
svou rodinou či věnovat přípravě na profesní zkoušky. Kdo 
tohle všechno zvládne a ustojí, ať něco říká.
Klobouk dolů, smekám, Lenko.
Vím, že nečekáš uznání, přesto tak činím.
Děkuji a vážím si Tě.
::  Jana Pospíšilová

>  PODĚkOVÁNÍ

Benefiční koncert na pomoc holčičce z Fojtky, kterou v létě 
srazilo auto v Mníšku, proběhl 20. října v Besedě. Jednalo 
se o akci zorganizovanou takřka ze dne na den.
Vystoupilo celkem sedm hudebních uskupení, počínaje 
dětmi ze ZŠ Mníšek a ZŠ Oblačná. Následovala Anežka 
Cvejnová, The Grizzlies, Joe Satriani.cz, Tudor a Hliňák 
a skupina Rain. Kapely hrály bez honoráře, obecní úřad 
propůjčil zdarma sál v Besedě a spolek Živo v Hájích 
organizačně zaštítil průběh večera. 
Výtěžek ve výši 52 290,- Kč byl 24. 10. 2018 zaslán na 
transparentní účet 7950252/0800 s poznámkou - Benefiční 
koncert Mníšek, Oldřichov. Částka zahrnuje vstupné, 
příspěvky vybrané ještě před akcí, výtěžek z občerstvení  
a část výtěžku z Oldřichovského festivalu.
Po dlouhé době jsem prožívala neuvěřitelnou jednotu, jak 
mezi námi v obci, tak mezi ostatními, kteří se připojili. Opět 
se potvrdilo, že když o něco jde, jednáme jako jeden.
Všem, kteří pomohli finančně i rukama, velice děkuji.
::  Jana Pospíšilová

>  kONCERT PRO kAROLÍNkU

Letošní XXI. ročník pochodu byl veden přes část obce „Na 
Pilách“ na Červenou ruku. Dále pak Travnatou cestou 
k rozcestí u Kuběnkovy chaty a zpět jsme se vraceli 
Polednickou cestou.
Zúčastnilo se 28 lidí. Věkový rozdíl účastníků pochodu byl 
70 let (2 až 72 let). Jako odměnu za absolvování dostali 
účastníci kromě diplomu i odznáček odkazující na sté výročí 
republiky (viz foto).
::  Luboš Kocourek

>  PODZIMNÍ ŠPACÍR
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Kolem některých jezdíme denně, některé třeba vůbec 
neznáte. Dnes vás zvu na procházku za drobnými památka-
mi sousedního Mníšku.
Putování za památkami Mníšku začneme v centru obce 
Mníšek. U kostela svatého Mikuláše býval starý hřbitov 
ohraničený zdí. Část zdi se v roce 1833 zřítila a definitivně 
byla odstraněna roku 1891. To se již na hřbitov kolem kos-
tela nepohřbívalo. Byl postaven nový, větší hřbitov, který 
slouží Mníšku i Fojtce. Do dnešní doby se kolem kostela do-
chovalo jen několik náhrobků a kříž na kamenném podstav-
ci. V roce 1961 MNV řešil bezpečnost chodců v zatáčce při 
starém hřbitovu u kostela. MNV rozhodl ubrat pár metrů 
ze hřbitova a vybudovat zde chodník. Práce prováděl bagr 
a ten zasáhl i do původních hrobů. Obnažené lidské kosti 
vyvolaly vlnu pohoršení veřejnosti. S lebkami prý místní 
kluci hráli fotbal a byly z toho i trojky z mravů. Pohoršení 
občanů vyvolal i zásah buldozeru na novém hřbitově v roce 
1981.

>  DROBNé PAMÁTky V MNÍŠkU

Naproti kostelu v zatáčce u bývalé fary připomínal honosný 
pomník padlé z Mníšku a Filipova v první světové válce. 
Byl odstraněn po válce, kolem roku 1947. O pomníku píše 
kronikář pan Ladislav Ulrych: „Slavnostní odhalení pom-
níku se konalo 24. června 1928. Nápad na postavení pom-
níku válečným obětem padl 6. ledna 1924 na shromáždění 
hasičského sboru, protože mezi válečnými oběťmi bylo 
mnoho členů hasičského sboru. Z Mníšku v první světové 
válce padlo 31 mužů a 17 bylo nezvěstných, na následky 
zranění zemřelo ještě dalších 24 mužů. Obětí z Filipova 
bylo pět. Původně hasiči zamýšleli umístit pamětní desku 
na hasičskou zbrojnici. Starosta obce stavební mistr Rudolf 
Preibisch ale navrhl postavit válečným obětem pomník. 
Do stavby pomníku se zapojily i další spolky v obci: Spolek 
bývalých sloužících vojáků (Kameradschaftsverein ehe-
mal gedienter Soldaten), Německý tělovýchovný spolek 
(Deutscher Turnverein), Německý spolek cyklistů 1899 
(Deutscher Radfarerverein 1899), Německý zemědělský, 
lesnický a lidově-hospodářský spolek (Deutscher land-
,forst- und volkswirtschaftlicher Verein), Ovocnářský a 
zahradnický spolek (Obst- und Gartenbauverein), Ženský 
pomocný spolek (Frauenhilfsverein) a Svaz válečných 
raněných (Bund der Kriegsverletzten). Po druhé světové 

válce byl pomník odstraněn, zejména proto, že po stranách 
byly dvě německé orlice, vnímané jako symboly fašistického 
Německa.“ Jedna z orlic se podle kronikáře Ladislava Ulry-
cha měla dochovat v zahradě fary, v současné době tam 
však již není. Bývalý nájemce orlici prodal a odstěhoval se. 
Jak pomník vypadal, si můžeme prohlédnout na fotografii z 
mníšecké kroniky. Na dalším snímku je vidět, co z něj zbylo. 
Soupis padlých stále existuje a obec má záměr pomník (v 
menším rozsahu) obnovit.

Budovu fary postavil v roce 1767 ve slohu pozdního baroka 
zedník Josef Thurma. Původně byla dvoupatrová, obehnaná 
kamennou zdí, v roce 1900 nahrazenou laťkovým plotem. 
V září 1870 fara a chlév se stodolou vyhořely. Oprava byla 
provedena bleskově. Fara je státem chráněná památka, v 
současné době prochází další rekonstrukcí, již má úplně 
novou střechu. Rekonstrukcí prošla i v druhé polovině sed-
mdesátých let dvacátého století, kdy odbor kultury ONV 
chtěl přízemí objektu využít jako archiv, depozitář a sklad 
okresní památkové péče. Několik let po opravě tomu tak 
skutečně bylo. O rekonstrukci se zasloužil a stavební dozor 
tehdy prováděl Ing. Rudolf Dlouhý, který do zaslepených 
okenních otvorů v prvním patře namaloval dvoje sluneční 
hodiny. Na dopolední JV stěně je latinský nápis „Hora ruit, 
respice finem“ (Čas letí, pamatuj na konec) a na odpolední 
JZ stěně je nápis „Juste vive, et cole Deum“ (Žij spravedlivě 
a cti Boha). Je tam také uveden rok stavby fary 1767 a znač-
ka původního stavitele Josefa Thurmy. Do výklenku na JZ 
stěně byla umístěna plastika Krista z náhrobku zrušeného 
hrobu oblíbeného mníšeckého děkana Dutyho, který v obci 
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sloužil v letech 1904-1925. 

Kostel sv. Mikuláše, fara a socha sv. Jana Nepomuckého 
jsou od roku 1958 chráněnými památkami. 
 
Sochu sv. Jana Nepomuckého najdeme na okraji lesíka 
za svodidly při hlavní silnici z Mníšku do Albrechtic. Sochu 
nechal zhotovit Anton Krause, který byl rychtářem Mníšku 
v letech 1815-1831. Anton Krause zavázal sebe i své násled-
níky k údržbě sochy. Ze svého původního místa blízko Jeřice 
u rychty č. p. 70 byla přestěhována na současné místo v 
roce 1861. Po přestěhování byla socha opravena a znovu 
vysvěcena. Nápis na pískovcovém podstavci je již hůře čitel-
ný a říká: „Selig ist der Mann, der derch die Rede seines 
Mundes nicht gefallen ist, noch wegen der Sünde mit Trau-
rigkeit gequälet wird. Eccl. 14. 1. Bitte für uns, heilige Ji-
hannes v. Nep.“ (Blahoslavený ten, který nezhřešil svými 
ústy a není trýzněn smutkem kvůli svému hříchu. Pros za 
nás, svatý Jane z Nepomuku.) Další oprava čekala sochu 
koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let minulého 
století. Odbornými restaurátorskými pracemi byl pověřen 
akademický sochař Zdeněk Šejnost, který nejprve provedl 
restaurování otlučených částí obličeje a četných poškození 
na povrchu plastiky. Později se věnoval pískovcovému pod-
stavci. Další opravu prodělala socha koncem osmdesátých 
nebo začátkem devadesátých let dvacátého století. 

Na Novoveské ulici, poblíž domu č. p. 246 (v blízkosti domu 
zvaného „učitelák“), stála až do 50. let minulého století 
malá kaplička se soškou Panny Marie. 
Na mníšecký hřbitov je smutný pohled. Spousta prázd-
ného místa připomíná, že německé hroby byly odstraněny 
a hřbitov zplanýrován. Na jaře 1981 buldozer pohřební 
služby města Frýdlant hřbitov zplundroval, pomníčky byly 
navršeny na dvě hromady a část náhrobků byla rozkrade-
na. Občané Mníšku byli tímto necitlivým zásahem velmi 
pohoršeni.  

Je zde pochován Anton Franz Ressel, fojtecký řídící učitel 
a autor kronik mnoha obcí na Liberecku. Jeho hrob byl 
původně v dolní části hřbitova mezi ostatními německými 
hroby a v sedmdesátých letech se o něj starali pionýři míst-
ní školy. Po „úpravě“ hřbitova tohoto významného muže 
upomíná jen pamětní deska na podstavci hřbitovního kříže 
s nápisem: „Na tomto hřbitově odpočívá řídící učitel ve 
Fojtce a významný kronikář regionu Antonin Franz Ressel 
1873–1933“. Drobná chybička se vloudila při výrobě bron-
zové desky – místo Anton výrobce omylem napsal Antonin. 
Hřbitovní kříž byl v roce 1993 osazen pamětní desk-
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ou s textem: „Wir denken unserer Toten. Herr, bei dir ist 
Heimat“ (Myslíme na naše zemřelé. Pane, u Tebe je do-
mov). Pamětní deska byla osazena u příležitosti návštěvy 
bývalých mníšeckých rodáků. Spolek německých rodáků 
tehdy uspořádal peněžní sbírku, ze které byla financována 
oprava fasády kostela, věžní hodiny, oprava věže a nákup 
klávesového nástroje pro kostel a mateřskou školu. Hřbi-
tovní kříž prošel rekonstrukcí kolem roku 2007.

Na mníšeckém hřbitově si všimneme také kuběnkovy 
památky. Na Jindřicha Kuběnku vzpomínají mníšečtí i 
oldřichovští občané nejen jako na lékaře, ale také jako na 
vášnivého muzikanta a znalce lidské duše. V Mníšku působil 
v letech 1969–2005. 

Pomníček Neznámému vojínovi připomíná smrt vo-
jenských zajatců zastřelených za druhé světové války. V 
poválečných letech se k pomníčku dvakrát v roce kladly 
květiny. Podle jedné verze zde odpočívají dva vojenští za-
jatci, kteří byli dáni na výpomoc zemědělcům (jiná verze je, 
že byli na práci v chemičce). Jeden z nich měl být zastřelen 
německým četníkem kdesi v polích blízko železniční trati, 
když se prý vracel ze schůzky s místní dívkou. Druhý měl 
být údajně zastřelen při pokusu o útěk. V libereckém ar-

chivu se nachází dokument, který tyto informace zpřesňu-
je. V roce 1948 píše předseda MNV Josef Kudrna na Okresní 
národní výbor Liberec venkov že: „V obci Mníšek u Liberce 
jsou pohřbeni dva sovětští vojíni. 1) Boris Nikolaj Eisebenko 
nar. 2. 4. 1914 – hřbitov řada 17 č. hrobu 10. Jako zajatec 
zastřelen r. 1942 tehdejším velitelem zdejší četnické stanice 
Gustavem Hainzlikem. 2) bezejmenný – nar. 1905 – zastřel-
en – rána do hlavy – pohřben 14. 5. 1945 – hřbitov řada 2. 
č. hrobu 5.“ Dokument dále uvádí, že „z nepřátelské strany 
nebyl zde žádný vojín pohřben“. Podle toho, co se v Mníšku 
traduje, však byli oba zajatci zastřeleni nedlouho po sobě. 

Na letecké neštěstí z roku 1965 upomíná nenápadná 
pamětní deska Josefu Šubrtovi a Bohumilu Ulmanovi, 
umístěná při vchodu na hřbitov. O vzpomínku na tragickou 
událost se v mníšeckém zpravodaji podělil pan Jarda Prchal 
z Liberce: „Letecké neštěstí v Mníšku v roce 1965
Dne 20. července 1965 odstartovali z libereckého letiště se 
školní C 205 dva piloti – instruktor Josef Šubrt a žák Bo-
humil Ulman k běžnému cvičnému letu. Při nácviku ak-
robacie v malé výšce zavadili v prostoru přehrady Fojtka 
křídlem o strom a letadlo se s oběma piloty zřítilo u zdi 
uvnitř nedalekého hřbitova. Podle očitých svědků havárii 
předcházelo několik nízkých průletů nad hladinou přeh-
rady a poslední byl zakončen výkrutem, který se jim nepo-
dařilo dotočit včas. Je pravda, že byl teplý červencový den 
a přehrada byla plná koupajících se a slunících se lidí, pro 
které to bylo vítané zpestření prázdninového dne. Nikdo 
však netušil, že vše skončí takto tragicky. Navíc pilot Šubrt 
už byl zkušený letec a tou dobou se přeškoloval na Mig 15. 
Svaz letců jim spolu s obcí Mníšek umístil přímo na místě 
neštěstí pamětní desku. Letoun, ve kterém letěli, byl C 205 
– vojenská verze známého a velmi oblíbeného trenéra Zlín 
226 (odtud také dodnes používané označení „dvěstěpět-
ka“). Civilní verze dodnes slouží v mnoha aeroklubech jako 
spolehlivá vlečná.“
A další vzpomínku přidal pan Miroslav Hajfler: „Příspěvek k 
historické události naší obce.
Osudný den, který se zapsal do paměti několika lidí naší 
obce, byl 20. červenec 1965. Tehdy mi bylo 15 let a měl 
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jsem prázdniny. Ten den jsem byl s otcem sám doma. Pra-
covali jsme zrovna na dvorku, když jsme slyšeli poletovat 
letadlo. Pak najednou zvuk letadla ztichl a ozvala se velká 
rána v blízkosti místního hřbitova, který se nachází nedale-
ko místa, kde jsme bydleli. Šli jsme tedy zjistit, co se stalo. 
Na hřbitově jsme uviděli spadlé letadlo, které bylo otočené 
koly vzhůru. Když jsme přišli blíž k letadlu, naskytl se nám 
strašný pohled na oba pasažéry. Při pádu narazili do země 
a prorazili si hlavu. Byli tedy na místě mrtví a nikdo z při-
hlížejících jim nemohl pomoci. Zahlédli jsme, že poblíž sto-
jící vzrostlý strom byl vážně poškozen. Pracovně letadlo 
křídlem narazilo do tohoto stromu a tím došlo k pádu letad-
la. Oficiální zpráva byla vydána později. Bylo oznámeno, že 
měli 35 minut do sletu na letišti, a tak se letěli podívat nad 
Mníšek. Zde se otočili koly vzhůru. Došlo k propadu letadla, 
chycení křídlem o vzrostlý strom a k pádu letadla.“

Na cestě z Mníšku do Oldřichova při hlavní silnici si 
nemůžeme nevšimnout Alscherova kříže. Alscherovi z č. 46 
jej nechali postavit v roce 1875. Kříž je udržovaný, Kristus 
vypadá nově pozlacený, nápisy v němčině jsou stále dobře 
čitelné. Oprava proběhla kolem roku 2008. Na horní části 
pomníku je napsáno: „Wirdig bist du hächstes gut! Dals wir 
dich durch´s ganze Leben loben für dein theures Blut, das 
du für uns dargegehaben. Das wir dankbar früh und späd´ 
wie im Schmerze so in freunden dich bei Arbeit und Gebet 
preisen bis wir von hier scheiden. Drum, o Himmel, Erd´ 
und Meer, und du, ganzes Sternenheer, sprich: Gelobt sei 
allezeit Jesus Christus in Ewigkeit. (Důstojné jsi nejvyšší do-
bro! Chválíme tě po celý život za tvou drahou krev, kterou 
jsi za nás obětoval. S vděkem tě velebíme časně i později, v 
bolesti i radosti, při práci i modlitbě, než odtud odejdeme. 
Proto, ó nebe, země a moře, a ty, celý hvězdný zástupe, 
mluv: Pochválen buď navždy Ježíš Kristus.)“  Nápis v dolní 
části pomníku říká: „Gestiftet von Anton Alscher. Errichtet 
von Magdalena Alscher im Jahre 1875“ (Daroval Anton 
Alscher. Postaven Magdalenou Alscher v roce 1875). 

V ulici Ke Křížkům se pod velkou lípou ukrývá železný kříž 
s Kristem na kamenném podstavci zdobeném vybledlou 
malbou. Postavil ho Jan Krištof Hartig ze statku č. 15 v roce 
1805. 

Blízko dnešní ulice Okružní nechal postavit při hlavní ob-
chodní cestě do Zhořelce nad svým statkem č. 65 sedlák 
Franz Stär v roce 1892 kříž na žulovém podstavci s nápisem. 
Kříž je schovaný v křoví, kdo o něm neví, nevšimne si ho. 
Před pár lety měl ještě ve střední části kříže tabulku. Tu 
jsme s panem starostou Mníšku, panem Roman Slezákem 
našli v létě odpadlou na zemi nedaleko kříže. Cedulka je 

nyní uschovaná.
Rozvalený kamenný podstavec s křížkem na Americe ob-
novili pánové Roman Slezák a Pavel Vlasák v roce 2002. 
Kamenná část památky je původní, kříž a andílek původní 
nejsou. Kříž s nápisem na žulovém podstavci nechal zho-
tovit rolník Štefan Demuth z domu č. 3. dne 25. července 
1879. Kříž vysvětil děkan z Mníšku. Nápis na kříži hlásá 
„Tobě ve veké úctě, Tvoje jméno je Ježíš. Kříž pro Tebe, ó 
Kriste. Ty neustoupíš od povinnosti a práva, když budeš 
přítelem tohoto kříže, též poneseš v míru svoji tuláckou hůl 
až k hrobu.“ Prý na tomto místě vypadlo onomu sedlákovi 
dítě z vozu a on ho přejel. Na prvním snímku je mníšecký 
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starosta pan Roman Slezák s křížkem, který obnovil. S opra-
vami sakrálních památek v obci má v úmyslu pokračovat. 

Franz Tietze z domu č. 55 (dnes v areálu bývalé chemičky) 
postavil v roce 1806 železný kříž bez nápisu při původní 
obecní cestě od budovy dnešní pošty směrem k mostu přes 
Jeřici. Cesta je nyní součástí dvora chemičky. Zbylo z něj jen 
torzo podstavce bez kříže na skalce schované v křoví.

Franz Kajetán Hartig z domu č. 69 umístil přes silnici pro-
ti svému domu u č. 70 nedaleko mostu kříž. Zanikl pra-
vděpodobně při rekonstrukci silnice na Frýdlant. Začátkem 
sedmdesátých let minulého století kříž ještě určitě stával 
nedaleko trafostanice.
Mlynář Josef Hirschman z č. 13 nechal postavit v roce 1860 
při cestě proti bývalé továrně Prade, dnes ulice Tovární, 
křížek s obrazem Matky boží. Torzo ještě existuje a pan 
Pavel Effenberger plánuje křížek obnovit. 

Pomník Františka Josefa I. v ulici u nádraží má zajímavý 
příběh. Podrobně ho popisuje kronikář Mníšku, pan La-
dislav Ulrych:  „V Mníšku byl od roku 1888 tělovýchovný 
spolek Deutscher Turnverein. Jedním z funkcionářů spolku 
byl i Hugo Riedel, syn Franze Riedla, majitele obchodu s vl-
nou v č. 241 před nádražím. Postavil si přepychový dům č. 
6. Brzy po 1. světové válce uvažoval tělovýchovný spolek 
o důstojné oslavě 40. výročí své existence a chtěl postavit 
nějakou trvalou památku. Padl nápad využít v obci exis-
tující torzo pamětního kamene postaveného k 60. výročí 
panování císaře Františka Josefa I., který byl původně odha-
len roku 1908. A bylo rozhodnuto. Kámen poslouží jako 
základ pro pomníček s reliéfem, bude umístěn u zahrady 
domu Hugo Riedela u č. 6. Slavnost odhalení se konalo 26. 
srpna 1928. Desku s reliéfem zhotovil Josef Pfeifer z Jab-
lonce nad Nisou. Reliéf byl po druhé světové válce zničen.“ 
Kámen dlouho stál bez cedulky u nádraží.

Překvapivě těžká kovová deska Schillerovy památky hlásá, 
že hráz fojtecké přehrady byla dozděna do této výšky právě 
9. května 1905, na sté výročí úmrtí Friedricha Schillera: 
„Beim Baue der Talsperre vermauert, am 9. Mai 1905 dem 
100. Sterbetage Friedrich Schiller´s“. V současné době se 
hráz Fojtky opravuje a deska je sejmuta. Děkuji paní hrázné, 
že mi dovolila ji vyfotit. Deska byla po druhé světové válce 
a odsunu Němců z hráze odstraněna, byla uschována teh-
dejšími hráznými manželi Reckziegelovými v manipulačním 
domku. V roce 1972 ji našel pan Miloslav Florián a nechal ji 
znovu nainstalovat. 
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Libiakův kříž najdeme na pravém břehu (při pohledu z 
hráze) fojtecké přehrady. Připomíná utonutí osmatřiceti-
letého Slováka Oto Libiaka v roce 1995. Oto Libiak měl pro-
najaté občerstvení na pláži u přehrady.

Památka Marka Frühbauera již při hlavní silnici v Mníšku 
nestojí.

Zato pískovcový hraniční kámen označující hranici mezi 
bývalým frýdlantským a libereckým panstvím stále při 
hlavní silnici na okraji Mníšku najdeme. Nápisy „Herrschaft 
Friedlant a Herrschaft Reichenberg“ jsou již téměř nečitel-
né. 

Povodeň z roku 2010 připomíná kámen s pamětní des- 
kou a označením výšky hladiny vody. Nachází se nedaleko 
obecního úřadu v Mníšku. 

Pamětní deska na budově č. 13, kde bývala Firma Prade, 
stejně jako samotná továrna Prade již v Mníšku není. Bu-
dova stála ještě na přelomu 40. a 50. let. Pamětní desku 
slavnému rodáku Filipu Josefu Spillerovi s životopisnými le-
topočty 1800–1879 tam umístil v roce 1928 továrník Franz 
Prade. Kam se deska poděla, nikdo neví.
Současné foto: Jiřina Vávrová, archivy: kronika obce 
Mníšek, archiv pana Romana Slezáka
Příště: Drobné památky Fojtky
::  Jiřina Vávrová

H I S T O R I E
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Podvody páchané na seniorech jsou 
poměrně latentní trestnou činností. 
Okradení se stydí a raději se s událostí 
nesvěří a to ani v rámci rodiny. Pach-
atelé jsou čím dál sofistikovanější, 
nezanechávají za sebou žádné stopy  
a pro kriminalisty je těžké je dopad-

>  POLICIE INFORMUJE možností je, pokud se energetici ohlásí předem, požádat 
někoho z rodiny nebo souseda, aby v době, kdy má cizí 
osoba přijít, byl s vámi doma. Vaší povinností není, pustit 
do bytu cizí osobu! 
 
- VNUK či KAMARÁD NĚKOHO Z VAŠÍ RODINY zde je je-
jich nejčastější „pohádkou“ to, že někdo z rodiny měl do-
pravní nehodu, porouchalo se mu auto, ztratil peněženku, 
zastavili ho policisté a podobně, on u sebe nemá peníze a 
tak si poslal kamaráda za vámi, abyste mu pomohli. Onen 
kamarád je však podvodník. 
V těchto případech velmi často pachatelé kontaktují oso-
by telefonicky, přes pevnou linku. V současné době mají 
pevné linky především starší občané, a tak si podvodníci  
v telefonních seznamech hledají osoby například i podle 
archaických jmen (například Anežky, Boženy, Marie apod.). 
V seznamu samozřejmě zjistí i adresu, kam za vámi násled-
ně přijdou. Jsou známy případy, kdy se senior zeptá „To jsi 
ty, Jiříku?“ a pachatel pohotově odpoví, že ano nebo se 
sám pachatel zeptá „Ahoj babi, hádej, kdo volá?“…. 

Zde máme několik rad:
• Nikdy vy sami nesdělujte nikomu cizímu jméno 
svého příbuzného, naopak se zeptejte vy jeho na jméno  
a příjmení údajného příbuzného, který má být v tísni.  
• Pokud podvodník zazvoní u vašich dveří nebo vás 
potká před domem, nikdy ho nezvěte dovnitř do domu 
nebo bytu. Řekněte mu, ať počká venku a pokud máte tu 
možnost, spojte se telefonicky s tím, komu máte údajné 
peníze poslat. Pokud se mu nedovoláte, zkuste kontakto-
vat někoho z rodiny. 
• Pokud i tam budete neúspěšní, v žádném případě 
vám nedoporučujeme cizím osobám předávat peníze!  
Dbejte i na to, abyste nenechali pootevřené dveře, aby 
vám zloději nevnikli do domu. Podvodníci se snaží, abyste 
podlehli stresu a iluzi, že někdo z rodiny nebo rodinný pří-
tel je v obrovských problémech a tlačí vás k vydání jakéko-
liv finanční hotovosti. Nedejte se! 

- PODOMNÍ PRODEJCI v poslední době není výjimečné, 
že obce zakazují podomní prodej místní vyhláškou. Pokud 
si nejste jisti, jak je to u vás, obraťte se s dotazem na váš 
obecní úřad. Jestliže u vás je podomní prodej zakázaný 
a někdo se bude snažit vám cokoliv prodat, můžete kon-
taktovat státní policii na lince 158 nebo i městskou policii 
na lince 156. Obě tyto složky mohou prodejce pokutovat, 
neboť se prodejci dopouští přestupku porušení místní vy-
hlášky. Podvodníci v těchto případech nabízejí široký sorti-
ment zboží a služeb jako jsou potraviny, kožešiny, nádobí, 
kosmetiku, pojištění, knížky atd. Zároveň nabízejí i výkup 
starého nábytku, oblečení, starožitností apod. Nenechte 
se zlákat výhodnými nabídkami nebo tím, že se zbavíte 
starých nepotřebných věcí a ještě vyděláte!

A rada pro seniory, jak se nestát obětí podvodníků? 
• Chraňte si své soukromí, nesvěřujte se s osobními 
věcmi cizím lidem. 

nout. Hlavním důvodem proč si pachatelé vybírají starší 
osoby je ten, že senioři jsou osamělí, dobrosrdeční  
a důvěřiví. Rádi a pozorně naslouchají, mají minimum kon-
taktu s okolím, jsou méně ostražití, tělesně slabší a proto 
se i hůře brání jakémukoliv útoku. Podvodníci zacházejí tak 
daleko, že se nejen dostávají do blízkosti seniorů, ale i do 
jejich obydlí, kde je následně připraví i o celoživotní úspory. 
Jsou velice výřeční, na první pohled působí sympaticky  
a jsou schopni bez problémů navazovat kontakty. Své pod-
vody mají velice dobře připravené. Pracují i ve skupině 
dvou až tří osob, a pachatelkami bývají i ženy. Nelze říci, 
že by se jednalo o nevzdělané jedince, pachatelé mají in-
telektuální schopnosti, snaží se působit vzdělaně, používají 
slova, kterým senioři nerozumí. Tito pachatelé jsou schopni 
rychlé improvizace, přizpůsobí se okamžitě situaci, dokáží 
odhadnout svoji oběť a snadno si získávají důvěru. 

Co mají pachatelé společného, jsou opakující se legendy, se 
kterými bývají stále úspěšní.

-  VRÁCENÍ PENĚZ či požadování NEDOPLATKU za různé en-
ergetické služby – voda, plyn, elektrika. Zde bychom rádi 
upozornili, že žádná energetická společnost nevybírá ani 
nevrací peníze v hotovosti!!! Nikdo vám domů žádný pře-
platek za energii nepřinese a nikdy za tyto služby neplaťte 
nikomu v hotovosti u vás doma! Nejčastěji v těchto přípa-
dech jde podvodníkům o to, aby viděli, kam si jdete pro 
peníze a poté se vám snaží vloudit do domu, pod záminkou 
že potřebují na toaletu či požádají o vodu.  

- PŘEPSÁNÍ SMLOUVY pachatelé se vydávají za pracovníky 
energetických společností, přichází s tím, že za tento přepis 
smlouvy musíte zaplatit. Nic neplaťte v hotovosti a niko-
ho si domů nepouštějte! O případných změnách ve smlou-
vách se poraďte s rodinou, příbuznými, sousedy a podob-
ně. Nikdy se nenechte donutit cokoliv okamžitě podepsat! 
Požádejte o čas na rozmyšlenou. 
Další trik podvodníků je, opisování stavu vodoměru, ply-
noměru apod. V těchto případech si ověřte, že se opravdu 
jedná o pracovníka energetické společnosti. To, že má cizí 
osoba na sobě montérky s nápisem firmy ještě neznamená, 
že se nejedná o podvodníka. Nechte si přes kukátko dveří 
nebo přes pootevřené dveře zabezpečené bezpečnostním 
řetízkem předložit služební průkazy pracovníků uvedených 
společností a případně si jejich totožnost ověřte 
u konkrétní společnosti. Jistě máte i možnost stav měřáku 
napsat na lísteček a dotyčným ho předat u dveří, případně 
zatelefonovat nebo poslat mailem do příslušné firmy. Další 
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• V žádném případě nepouštějte cizí osoby do domu 
či bytu. 
• Udržujte dobré sousedské vztahy a případně 
sousedy požádejte o pomoc. 
• Pořiďte si panoramatické kukátko nebo řetízek na 
dveře. 
• Neotevírejte automaticky dveře, když nevíte, kdo 
je za nimi. 
• Nejlepší je peníze ukládat do peněžních ústavů, a 
pokud je již máte doma, uschovejte je na několika různých 
místech. 

Od konce září jezdí Libereckým krajem několik nových vozů 
Zdravotnické záchranné služby. Díky obměně vozového 
parku vyjíždějí zdravotníci na pomoc lidem v deseti nových 
Mercedesech a čtyřech  Škodách Kodiaq.  Nové jsou i něk-
teré referenční vozy (4 Škody Rapid a 1 Škoda Octavia).
Stará auta, která záchranka nahrazuje, ze silnic nezmizí. 
„Předpokládáme, že po důkladném technickém servisu 
budou nadále sloužit jako záložní vozidla,“ řekl ředitel ZZS 
LK Luděk Kramář. V této souvislosti řekl, že situace, kdy něk-
teré sanitní vozy měly najeto přes 200 tisíc kilometrů, byla 
již krizová. A počty najetých kilometrů byly také hlavním 
kritériem pro rozhodnutí kde a které konkrétní vozy budou 
nahrazeny. „Neznamená to, že bychom nepotřebovali 
vyměnit i některá jiná auta, některá jsou v provozu sedm 
a více let. Musíme ale vycházet z finančních prostředků, 
které máme,“ vysvětlil. Do celkové ceny vozů se totiž ne-
promítá jen pořizovací částka za tovární vozidlo, velkou 
položku tvoří zejména přestavba aut na sanity. Znamená 
to nejen polepy, ale zejména instalaci komunikační tech-
niky a zdravotnického vybavení. „Potřebujeme, aby do aut 
bylo například možné nasadit elektrická nosítka, aby v nich 
byly speciální zásuvky pro zapojení inkubátorů nebo třeba 
držák na připevnění kontrapulzace, což je přístroj na trans-
port pacienta v přímém ohrožení života. To některé starší 
vozy nesplňují,“ uvedl. Své vlastní postřehy, které vycháze-
jí z dlouholetých zkušeností z výjezdů, do vybavení sanit 
promítli i sami záchranáři. Právě oni nejlépe vědí, na jakém 
místě kde a co v sanitě potřebují. „Je v našem zájmu, aby-

chom při práci pro pacienty měli vše po ruce, aby vybav-
ení vozů bylo co nejúčelnější. Snad se nám to podařilo,“ 
zdůraznil Kramář.
Celková cena nových vozů Mercedes je 41,5 milionů ko-
run. Přes 28 milionů z této částky poskytl dotací Liberecký 
kraj, zbytek hradí záchranka z vlastních zdrojů. Sanitky 
dodává na základě rámcové smlouvy firma Fosan. Dalších 
12 vozů předá záchranářům v příštích dvou letech. Deset 
sanit z celkového počtu bude mít i samonakládací nosítka 
s nosností 300 kg pro těžké pacienty. Za kompletní zakázku 
ZZS LK zaplatí 92 milionů korun.
Za lékařské vozy randez vous Škoda Kodiaq liberecká 
záchranka z vlastních zdrojů zaplatila 6 milionů korun, 
referenční vozy stály necelé dva miliony, které byly téměř 
kompletně pokryty z dotace od Libereckého kraje. 

• Důležitá telefonní čísla mějte viditelně blízko tele-
fonu, abyste mohli případně rychle zavolat pomoc.
 
Pokud byste potřebovali pomoc, můžete se kromě policie 
na čísle 158 obrátit i na krizovou linku pro seniory - 800 157 
157, která je v provozu 24 hodin denně. Volání na linku je 
zdarma.
Za rok 2017 bylo v Libereckém kraji evidováno celkem 24 
případů a evidovaná škoda činila 1.805.273,-Kč.
Za rok 2018  je v české republice zaevidováno téměř čtyři 
stovky případů se škodou přes 18 milionů korun 

>  ZÁCHRANÁŘI V NOVÝCH VOZECH
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P Ř E H L E D  A k C Í  +  I N F O R M A C E

>  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
listopad – březen:  
středa 10:00 – 18:00, sobota 8:00 – 12:00.
duben – říjen:  
pondělí 8:00 – 15:00, středa 10:00 – 18:00,  
sobota 8:00 – 12:00

knihovna
provozní doba: pondělí 14:00 – 16:00,  
středa 14:00 – 17:00 

Mikulášská
1. 12. 2018 14:00 - 16:00 
sál Besedy

Oldřichovské vánoční trhy
1. 12. 2018 od 16:00 
sál Besedy

Divadlo v Besedě: Ani za milion
7. 12. 2018 od 19:00 
sál Besedy
divadelní sdružení POHODA Hrádek nad Nisou

Vánoční slavnosti v ZŠ Mníšek
8. 12. 2018 14:00–17:00
ZŠ Mníšek

Živý Betlém a zpívání koled
9. 12. 2018 16:00
louka u obecního úřadu

FREE PEOPLE - hudební setkání
15. 12. 2018 od 18:00  
sál Besedy

Předsilvestr
28. 12. 2018 od 20:00
restaurace Beseda

Sokolský ples
26. 1. 2019 od 20:00
sál Besedy

Sportbál
9. 2. 2019 od 19:00 
sál Besedy

Taneční - zahájení
13. 2. 2019 od 20:00
sál Besedy

Hasičský ples
16. 2. 2019 od 20:00
sál Besedy

>  kALENDÁŘ AkCÍ 
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Kontakt na redakci: listy@oldrichov.cz

Masopust
2. 3. 2019
bližší informace na plakátech

Divadlo v Besedě: Detektor lži
3. 3. 2019 od 19:00  
sál Besedy
divadlo KoS Kytlice

PF 2019










