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OLDŘICHOVSKÉ  
LISTY

   číslo vydání: 51   (2019/01)                               25. února 2019                                           Evidenční číslo: MK ČR E 10198

Milí sousedé,
letošní zima přinesla spoustu sněhu, a s ním přišly také 
problémy s dopravou v obci. Tolik potřebná voda naplnila 
konečně oldřichovské studny a po dlouhé době jsme zase 
pocítili, jak mohou být namožené svaly z odhazování sněhu. 
Sníh ale také přinesl lyžařské radovánky na místní sjezdovce 
a na nově vytvořených běžeckých stopách u hřbitova. 
Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem, kteří se 
podíleli na provozu vleku a vytvoření a údržbě běžeckých 
stop. Jmenovitě se o zimní radovánky především pro malé 
lyžaře zasloužili: Vláďa a Andrea Jakubcovi, Daniela a Jirka 
Kadlecovi, Míra Vrátný, Šárka a Martin Kočí, Michal a Dáša 
Ryškovi, Jan Částek, Radim Šarapatka, David Savický, Marek 
Bím, Zuzka a Dodo Uhrinovi, David Pospíšil, Jiří Komberec, 
Martin Dědek, Jan Duda, Jaroslav Šťastný, Michal a Hana 
Harsovi, Jiřina a Petr Vávrovi. Speciální poděkování patří 
Janě Pospíšilové, která přestože pracuje s dětmi celý týden 

>  BLAHOPŘEJEME
V měsících prosinec 2018 až únor 2019 svá významná životní výročí oslavili:  
 
Jaroslava Šitinová, Zdeněk Snadík, Jana Loudová, Miroslav Tetour,  
Miroslav Pýcha, Lenka Šťastná, Alena Gierlowská, Jakub Kabíček,  
Marcela Růžičková a Jana Loudová.  

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

ve škole, uspořádala o víkendu běžecký Oldatlon a karneval 
pro děti na sjezdovce.
Další poděkování patří Jitce Svatuškové a Janě Svatoňové, 
které vedly kurz háčkování,  samozřejmě také organizátorům 
všech tří oldřichovských plesů – sokolského, hasičského  
a sportbálu.
Závěrem chceme pozvat všechny občany i chalupáře na 
úklidovou akci „Ukliďme svět – ukliďme Oldřichov“, která 
proběhne 6. dubna 2019. Více informací najdete uvnitř 
Oldřichovských listů.
 
Krásné jaro vám přeje
redakční rada 

P. S.: Úloha přivítat čtenáře tentokrát připadla na redakční 
radu, protože jsme úvodník od pana starosty neobdrželi. 
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Občané, kteří uplatňují slevu za tříděný odpad odvezený do 
sběrného místa v panelárně (papír, plast, tetrapack), si musí 
o výši poplatku zavolat nebo napsat email na obecní úřad,  
a poté uhradit výši poplatku sníženou o slevu. Telefonní 
číslo je: 482725093 a email obec@oldrichov.cz. Ostatní 
uhradí poplatek za odpad dle ceníku níže.
Výše poplatků za psa a odpad za rok 2019 pro ty, 
kteří neuplatňují slevu za tříděný odpad a nema-
jí smlouvu na odvoz odpadu (tzn. svoji popelnici): 

Poplatek za psa:
1 pes (majitel důchodce) 30,- Kč
1 pes                                        60,- Kč
2 x pes                                           180,- Kč
 
Poplatek za odvoz odpadů za rok 2019:
rekreační objekt                     610,- Kč/objekt
poplatek na osobu/rok         610,- Kč
 
Poplatky je nutné zaplatit do 30. 4. 2019.
Variabilním symbolem je čp. nemovitosti.
Číslo účtu je 0985217369/0800.
::  Jana Bekešová, obecní úřad

Ž I V O T  V  O B C I

>  DěKuJEME ZA BěŽKAŘSKé STOPy! 

>  POPLATKy ZA ODPAD A ZA PSA

>  ZáPISy Z VEŘEJnýCH ZASEDání ZASTuPITELSTVA OBCE
Úplné znění zápisů z veřejných zasedání zastupitelstva 
obce naleznete na webových stránkách obce na adrese:  
http://oldrichov.cz/urad/zastupitelstvo/ 
Zápisy jsou v souladu s platnými předpisy na ochra-

nu osobních údajů anonymizovány. V Oldřicho-
vských listech budeme zveřejňovat výpis přijatých 
usnesení, ale pokud vás zajímá průběh zasedání, 
můžete si pročíst zápisy na webových stránkách. 
::  Jiřina Vávrová

Vážení pacienti, od 7. 8. 2018 převzala společnost Praktický 
lékař Mníšek, s.r.o., ordinaci praktického lékaře pro dospělé 
v Mníšku.
Poskytujeme služby, na které jste byli zvyklí (odběry, 
očkování, infuze, CRP, EKG, INR, neschopenky, pracovně 
lékařské služby, návštěvy a další). Ordinace je i nadále ve 
zdravotním středisku, stejně tak sestřička Kamila Drobná.
Pokud byste rádi zůstali v péči tohoto zdravotního střediska, 
prosíme Vás, abyste se u nás zaregistrovali (podepsali 
registrační list). Registrace u nás je možná kdykoliv během 
ordinační doby. Informujte se u sestřičky.
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 osobně v ordinaci. V případě dotazů nás 
můžete kontaktovat i 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
PŘEVAZy, 
InFuZE, 

OČKOVání

 
AKuTní  

PACIEnTI
(BEZ OB-
JEDnání)

objednaní 
(kontroly,  
prevence)

pondělí    07:00  
- 08:00

   08:00  
- 10:00

  13:00  
- 15:00

  16:00  
- 17:30

úterý   07:00  
- 08:00

   07:30  
- 10:00

  10:00  
- 13:00

středa   07:00  
- 08:00

   07:30  
- 10:00

  10:00  
- 13:00

čtvrtek 
(přednos-

tně pro 
pracující)

  14:00  
- 16:00  

(pro  
pracující)

  16:00  
- 18:00  

(pro  
pracující)

pátek    07:00  
- 08:00

   07:30  
- 10:00

  10:00 
- 13:00

Kontakt (pozor, nové kontaktní informace!)
adresa: Dětská 38, 463 31 Mníšek  
telefon: +420 777 112 660
web: www.ordinacemnisek.cz
e-mail: info@ordinacemnisek.cz
 
POZOR! nové ordinační hodiny

Ceník pojišťovnou nehrazených služeb ke stažení ve 
formátu PDF.

V zimě 2017 byla Radimem Šarapatkou oživena myšlen-
ka protahování běžkařských stop v Oldřichově v Hájích 
na loukách u hřbitova. S původním nápadem přišel Jan 
Maděra v roce 2011, kdy byly stopy na loukách mezi Pila-
mi, Betlémem a Oldřichovem protaženy poprvé.
Bohužel potom několik let nenapadl sníh, a tak se realizaci 
podařilo uskutečnit až letos.
Oldřichovští lyžaři zakoupili ze složených soukromých 
zdrojů sněžný skútr zn. BURAN, který prošel rekonstruk-
cí a byl připraven na zimu 2019. Stopaře pro tvorbu sto-
py dodal Jan Maděra a Tomáš Trávníček. V prosinci 2018 
bylo realizováno první protažení běžkařské stopy a občané 
Oldřichova si ji mohli vyzkoušet. Vedle běžkařských stop 
se prohrnují i cestičky pro pěší, aby nemuseli chodit ve 
stopách. Na náklady na benzín a údržbu stroje bude přispí-
vat obec. Práce je vykonávána dobrovolně. Vlastní pro-
tahování provádějí členové a přátelé ski klubu Oldřichov  
v Hájích, kteří provozují zdejší sjezdovku. 
Poděkování patří všem dobrovolníkům a především vlast-
níkům dotčených pozemků: manželům Urbanovým, panu 
Šimáčkovi, Chaloupkovi, Prokopovi, Chrtkovi, paní Havlové 
a Státnímu pozemkovému fondu.
:: Jana Svatoňová
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>  PŘEHLED uSnESEní ZASTuPITELSTVA OBCE

usnesení 
číslo ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a 

 se

62/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje Knihovní řád pro Knihovnu obce Oldřichov v Hájích na dobu 
neurčitou.

7 0 0

63/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje účelovou dotaci na odměny pedagogů a zaměstnanců školy 
pro zájmovou činnost dětí (vedení kroužků) pro škol. rok 2018–2019 ve výši 40 000 Kč.

7 0 0

64/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ Mníšek na autobusovou dopravu ve 
výši 5 000,- Kč.

7 0 0

65/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje směnu pozemkových parcel č. 288/3 a 289/9 ve vlastnictví 
obce Oldřichov v Hájích za pozemkovou parcelu č. 2110/3 ve vlastnictví Ing. Radka 
Hromádky, bytem Oldřichov v Hájích 299, vše v katastrálním území a obci Oldřichov 
v Hájích, vytvořené geometrickým plánem č. 851-90/2018 bez dalšího finančního 
vyrovnání. Náklady spojené s převodem pozemkových parcel jde k tíži navrhovatele Ing. 
Radka Hromádky.

7 0 0

66/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje pronájem pozemkové parcely č. 921/1, trvalý travní porost 
v k.ú. Oldřichov v Hájích, nájemci Janě Pospíšilové, bytem Oldřichov v Hájích 217 za 
cenu 0,25 Kč/m2/rok.

7 0 0

67/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje předložený plán inventarizace za rok 2018 a inventární komisi 
ve složení předseda Mgr. Radim Šarapatka, členové Jana Svatoňová a Václav Knespl.

7 0 0

68/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a bere na vědomí žádost občanů o přesun pomníku, označeného v cen-
trální evidenci válečných hrobů jako pietní místo CZE-5105-08179, na obecní pozemek 
p.č. 561/13 v k.ú. Oldřichov v Hájích. K dalšímu projednávání bude předkladatelem do-
plněno stanovisko příslušného ministerstva, vizualizace budoucího umístnění, stanoviska 
nadace a soulad s celkovým řešením obou lokalit (stávajícího i budoucího).

6 0 1

69/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje Směnnou smlouvu č. S105/17 s Lesy České republiky, s.p. a 
Obcí Oldřichov v Hájích, a to části pozemkové parcely č. 989/1, trvalý travnatý porost 
ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích za část pozemkové parcely č. 2158/1, vodní 
plocha, pozemkovou parcelu č. 2005, ostatní plocha a pozemkovou parcelu č. 1981/2, 
ostatní plocha vše v katastrálním území a obci Oldřichov v Hájích s doplatkem Obce 
Oldřichov v Hájích ve prospěch Lesy ČR, s.p. ve výši 25 95,-Kč, splatných na účet č. 5039-
26300511/0100 před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.

7 0 0

70/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 
Libereckého kraje č. OLP/5112/2018.

7 0 0

71/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje záměr prodat pozemkovou parcelu č. 2175/1 v katastrálním 
území Oldřichov v Hájích.

7 0 0

72/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 1374/3, trvalý travní po-
rost o výměře 1044 m2 v k. ú. Oldřichov v Hájích za minimální cenu stanovenou znalcem 
Ing. Petrem Horákem, tj. 520 000,- Kč. Starostu obce pověřuje zveřejněním záměru.

6 0 1

73/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018, které navyšuje rozpočet 
na rok 2018 v příjmech i výdajích o 664 765,- Kč na celkové rozpočtové příjmy ve výši 
12 834 775,- Kč a celkové rozpočtové výdaje na 15 023 521,76 Kč. Financování se 
nemění. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu. Dále ZO pověřuje starostu obce 
schválením případných změn a úprav rozpočtu, které budou nutné uskutečnit do konce 
roku 2018 a předložením ZO na nejbližším jednání v roce 2019.

7 0 0

74/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje v souladu s ustanovením §84, odst. 2, písm. f), zákona č. 
128/2000 Sb., v platném znění (zákon o obcích) rozpočtové provizorium na rok 2019 ve 
výši 22 % stejného období roku 2018 a závazků vyplývajících ze schválených usnesení a 
uzavřených smluv do schválení řádného rozpočtu.

7 0 0

75/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje příspěvek na provoz „Klubíku pro rodiče s dětmi Oldřichov 
v Hájích“ ve výši 4 000,- Kč pro období 11/2018 – 6/2019.

7 0 0

76/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje smlouvu na zimní údržbu obce Oldřichov v Hájích na dobu 
určitou, a to s platností do 30. 4. 2023 s Radimem Urbanem, se sídlem XXXX

7 0 0

77/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje změnu plánu zimní údržby, a to vyjmutím pozemkové parcely 
č. 409/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích, na kterém je umístněna veřejně přístupná účelová 
komunikace. 

7 0 0

78/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje nové znění jednacího řádu zastupitelstva obce s výjimkou 
návrhu na změnu intervalu jednání ZO. Současně pověřuje Mgr. R. Šarapatku úpravou 
zápisu dle požadavku pro ochranu osobních údajů a zveřejňování na webových 
stránkách obce.

7 0 0

79/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje zřízení stavebního výboru. 4 1 2
80/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK č. 

OLP/5075/2018 na akci „Oldřichov v Hájích Na Pilách – doplnění nástupiště a rozšíření 
otočky autobusu“. 

7 0 0
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81/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje zpracovat znalecké posudky tržních hodnot pozemků 
dotčených stavbou Humanizace dopravy Oldřichov v Hájích – chodníky pro trvalý zábor. 

7 0 0

82/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje návrh - záměr na směnu částí pozemkových parcel č. 1673/3 a 
2268 (Kozlovi) vše v k.ú. Oldřichov v Hájích dle předloženého návrhu. Současně pověřuje 
starostu obce zveřejněním návrhu a přípravou přesných podkladů pro uzavření smlouvy. 

7 0 0

83/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje bezúplatný převod majetku dle zákona č. 92/1991 Sb., o pod-
mínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, Usnesení 
vlády ČR č. 565 ze dne 17.5.2006, část G, bod 5. Jedná se o tyto pozemky: p.č. 1939/8, 
2229/1, 2227/7, 593, 2229/2, 2140/8, 755/2 a část 308/1 vše v katastrálním území a 
obci Oldřichov v Hájích.

7 0 0

84/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje nákup myčky na sklenice pro sál v Besedě a pověřuje Radima 
Šarapatku k výběru a zařízení nákupu myčky. Dále pověřuje Radima Šarapatku přípravou 
návrhu na úpravu sálu pro zlepšení akustiky.

7 0 0

85/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje zahájení jednání o možnosti zřízení pobočky pošta Partner na 
obecním úřadě a pověřuje starostu obce ke svolání jednání se zástupcem Česká pošta, 
s.p.“

7 0 0

86/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu ze zasedání finančního výboru bez připomínek. 7 0 0
87/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a bere na vědomí termíny jednání ZO pro první pololetí roku 2019. 7 0 0
1/1/2019 21. ledna 2019 ZO projednalo a schvaluje cenovou přílohu pro rok 2019 ke smlouvě o dílo č. 

S006304784 uzavřené se společností FCC Liberec s.r.o., se sídlem Mydlářská 105/10, 
Liberec 10.

7 0 0

2/1/2019 21. ledna 2019 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ Mníšek, p.o., se sídlem 
Oldřichovská 198, Mníšek, na ubytovací a stravovací služby žáků na zimním pobytu 
s lyžařskou průpravou ve dnech 3.–8. 2. 2019 ve výši 5 000,- Kč.

7 0 0

3/1/2019 21. ledna 2019 ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018, které upravuje rozpočet 
v položkách schváleného rozpočtu. Financování se nemění. Rozpočtové opatření č. 
3/2018 je součástí zápisu. 

7 0 0

4/1/2019 21. ledna 2019 ZO projednalo a schvaluje záměr nákupu nových židlí do restaurace Beseda. Pověřuje 
Martina Hodače k výběru a přípravě podkladů do příštího jednání ZO

7 0 0

5/1/2019 21. ledna 2019 ZO projednalo a schvaluje smlouvu o společném zadání veřejných zakázek a spolupráci 
při realizaci stavební akce „Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích (vč. Humanizace)“ ev. č. LK 
OLP/5794/2018 s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2.

7 0 0

6/1/2019 21. ledna 2019 ZO projednalo a schvaluje smlouvu o provedení stavby „Oldřichov v Hájích - chodníky“, 
která je součástí zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce za-
dávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona s názvem „Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích 
– humanizace průtahu vč. chodníků“ prostřednictvím elektronického nástroje dle § 211 
odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

7 0 0

7/1/2019 21. ledna 2019 ZO projednalo a schvaluje zadávací dokumentaci VZ na akci „Vodovod Oldřichov v Hájích 
VIII. stavba“ – část IO 05, IO 05.1, IO 05.2 a IO 10. Oslovení firem JOSTAV, spol. s r.o., 
Stará 35, 460 01 Liberec, EVOSA spol. s.r.o., Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelk-
ou, a Brabec&Brabec stavební s.r.o., Nádražní 193, 463 31 Mníšek. Dále schvaluje komisi 
pro výběr vhodného uchazeče ve složení: J. Tichý, Mgr. R. Šarapatka a M. Hodač.

7 0 0

8/1/2019 21. ledna 2019 ZO projednalo a schvaluje zadávací dokumentaci VZ na akci „SO 302 – Splašková 
kanalizace“ a oslovení firem: JOSTAV, spol. s r.o., Stará 35, 460 01 Liberec, EVOSA spol. 
s.r.o., Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, a Brabec&Brabec stavební s.r.o., 
Nádražní 193, 463 31 Mníšek. Dále schvaluje komisi pro výběr vhodného uchazeče ve 
složení: J. Tichý, Mgr. R. Šarapatka a M. Hodač.

6 0 1

9/1/2019 21. ledna 2019 ZO projednalo a schvaluje osvobození od poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Ondřeji Šťast-
nému, XXXXX trvale bytem XXX na rok 2019.

6 0 1

10/1/2019 21. ledna 2019 ZO projednalo a schvaluje nákup multimediálního projektoru pro potřeby obce a 
pověřuje Jiřinu Vávrovou k výběru a zařízení nákupu projektoru. 

6 0 1

11/1/2019 21. ledna 2019 ZO projednalo a schvaluje záměr posunu dopravních značek začátek a konec obce 
od Ekocentra až na katastrální hranici obce s obcí Mníšek a pověřuje starostu obce 
k zařízení 

7 0 0

12/1/2019 21. ledna 2019 ZO projednalo a schvaluje finanční podporu tvorby běžkařských stop v Oldřichově 
v Hájích ve výši 500 Kč za hodinu vykonané práce. Za tímto účelem bude s Obcí uzavřena 
dohoda o provedení činnosti.

7 0 0

13/1/2019 21. ledna 2019 ZO projednalo a schvaluje dodatek č. 11 pro kalendářní rok 2019 k Rámcové smlouvě 
o nákupu a zpracování knih s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, p. o., se sídlem 
Rumjancevova 1362/1, Liberec I.

7 0 0

14/1/2019 21. ledna 2019 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu ze zasedání finančního výboru bez připomínek. 7 0 0
15/1/2019 21. ledna 2019 ZO projednalo a schvaluje členy stavebního výboru takto: J. Svatoňová – předsedkyně 

výboru, Ing. J. Hušek a Ing. arch. Balda – členové výboru.
7 0 0

16/1/2019 21. ledna 2019 ZO projednalo a bere na vědomí předloženou zprávu stavebního výboru bez připomínek. 7 0 0
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Po ukončení provozu pobočky státní pošty v září 2016, po 
uzavření pobočky pošta Partner v samoobsluze (říjen 2016 
– srpen 2017) a následně v Ekocentru (listopad 2017 – říjen 
2018) je naše obec opět bez pošty, respektive má poštu  
v Mníšku.
Zastupitelé obce jednali se zástupci České pošty  
o možnostech otevření pobočky pošta Partner v přízemí 
obecního úřadu. 

Aby bylo možné poštu zřídit, je nutné, aby se našel někdo, 
kdo má zájem poštu provozovat. Tímto oslovujeme možné 
uchazeče. Starosta obce upřednostňuje zájemce, který 
by provozoval poštu Partner samostatně na živnostenské 
oprávnění nebo jinou formou samostatné výdělečné 
činnosti. Varianta zřízení pracovního místa v rámci obecního 
úřadu závisí na rozhodnutí zastupitelstva.
Požadavky na provozovatele pobočky pošta Partner:

● provoz min. 15 hodin týdně; 
● otevřeno každý všední den alespoň 1 hodinu;
● paušální odměna 9 400,- plus odměny dle počtu  
 transakcí (odhadem 650 Kč);
● nutné pojištění odpovědnosti cca 7000 Kč za rok;
● nejlépe 2 uchazeči, kteří by se zastupovali;
● pošta zajistí proškolení pracovníků;
● pošta zajistí vybavení pobočky nábytkem,   
 technikou, tiskopisy, tonery a dalším potřebným   
 vybavením;
● smlouva na dobu neurčitou s Českou poštou, s.r.o.;
● výpovědní lhůta 6 měsíců;
● obec zajistí místnost na obecním úřadě.

>  PROVOZOVání POŠTy PARTnER nA OBECníM úŘADě  
      – AnKETA/PRACOVní PŘíLEŽITOST 

Mám zájem provozovat pobočku Pošta Partner

samostatně 
na živnos-

tenské 
oprávnění

pouze jako 
zaměstnanec 

obce  
Oldřichov  
v Hájích

samostatně 
nebo jako 

zaměstnanec 
obce (obě 
možnosti)

zakřížkujte  
vybrané pole 

Jméno  
a příjmení

Věk

Obec, bydliště

Současné  
nebo předchozí 

zaměstnání

Poznámka 
(nepovinné):

AnKETní LíSTEK / POŠTA PARTnER

> uKLIďME SVěT, uKLIďME OLDŘICHOV 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ je dobrovolnická úklidová 
akce, která probíhá na území celé České republiky  
(a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit 
nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
Stejně jako loni zveme občany Oldřichova, aby se zapojili 
do jarní úklidové akce. V loňském roce jsme sbírali odpad 
hlavně v Jeřici (a bylo ho tam plno ještě od povodní v roce 
2010) a odpadky naházené do pangejtů při hlavní silnici. 
Sejdeme se 6. dubna v 10 hodin u obecního úřadu. Prosím, 
tentokrát si vezměte vlastní rukavice, protože ty, co jsme 
dostali loni, byly příliš tenké. Nezapomeňte na vhodnou 
obuv, např. holínky.
Pokud víte o nějaké černé skládce, dejte mi prosím vědět 
na email: vavrova.jirina@seznam.cz. 
Za organizátory srdečně zve Jiřina Vávrová

Ze zkušenosti z fungování jiných poboček Pošta Partner, 
které jsou v blízkém okolí v Dětřichově, v Lázních Libverda,  
v Bedřichově a v Křižanech, je ideální vykonávat tuto činnost 
jako doplňkovou např. obchod s potravinami, s dárkovými 
předměty, nebo jako polovina úvazku k jiné činnosti na 
úřadě, případně k mateřské dovolené, nebo k důchodu.

Případní zájemci nechť vyplní anketní lístek a předají jej 
na obecní úřad, nebo jej vloží do schránky na obecním 
úřadě. Zájemcům poskytneme veškeré další informace 
::  Jana Svatoňová a Radim Šarapatka
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Vážení sousedé,
během měsíce září roku 2018, jste měli možnost připojit 
se svým podpisem k petici, jejíž znění jste si mohli přečíst v 
Oldřichovských listech č.49 (2018-3). Žádost, kterou jsem 
zaštítil svým jménem pro následná případná jednání, byla 
sepsána na základě rozhovorů a názorů s mnohými z vás. 
Byla určena pro budoucí zastupitele, kteří měli být zvoleni 
5. a 6.října 2018.   Jejím cílem bylo vyvolat zamyšlení nad 
dosavadním a možným budoucím osudem našich pietních 
symbolů. Pod petici se podepsalo 52 sousedů. Vzhledem 
k tomu, že záměr vytvořit opravdu důstojné místo pro 
naše pietní symboly jsem zveřejnil již před volbami, věřím 
tedy, že 198 získaných hlasů od voličů a tím 3.místo z 22 
kandidátů, mohu brát jako souhlasné stanovisko, abych se 
v této věci i nadále angažoval. 

Kostel, škola a hospoda byly vždy hlavními zdroji kulturního 
dění v každé obci. Oldřichov v Hájích kostel ani školu 
nemá, ale hospoda Beseda s prostorným sálem rozhodně 
kulturním centrem je, a to nejen pro místní.
Dlouhodobým záměrem obce je zrekonstruovat celý objekt 
tak, aby Beseda mohla dobře sloužit obyvatelům obce  
i jejím nájemcům. Jedná se o významnou stavbu obce, navíc 
stojící u hlavní dopravní tepny, proto je potřeba věnovat 
jejímu vnějšímu vzhledu odpovídající péči.
Návrh předpokládá obnovení podoby hlavních fasád  
z doby výstavby Besedy. Předpokládá se obnovení zazděných 
oken v původní velikosti, výměnu střešní plechové krytiny 
za takovou, která odpovídá původnímu vzhledu stavby,  
a obnovení střešních vikýřů. 
Výraznější úpravou je vestavba nového schodiště a výtahu. 
Schodiště i výtah jsou navrženy na místě současného 
schodiště a nedojde tak k podstatným zásahům do bytů, 

>  PETICE

hospody a pekárny. Nový výtah obslouží všechna patra  
i mezipatra v Besedě, a to včetně podkrovních prostor.
Návrh počítá s přemístěním WC v přízemí blíže ke vstupu 
do restaurace, na místo dnešní chodby k záchodům v zadní 
části budovy. Nové toalety jsou navrženy i u vstupu do sálu; 
návštěvníci kulturních a společenských akcí tak nebudou 
muset chodit o patro níže. V dosud nevyužívané části 
podkroví jsou navrženy klubovny včetně sociálního zařízení.
Rozpracovaný návrh prověřil možnost umístění knihovny  
a obecního úřadu do objektu Besedy. Spolu s výše popsanými 
úpravami bude i přemístění knihovny a obecního úřadu 
posouzeno zastupiteli a jejich rozhodnutí bude podkladem 
pro finální podobu projektu.
Rekonstrukce Besedy spolu s úpravou obchodu  
a rekonstrukcí hlavní silnice výrazně ovlivní podobu centra 
obce. Návrh rekonstrukce Besedy proto bude zahrnovat 
i úpravu okolních prostranství v souladu s dalšími dvěma 
projekty.
::  Vladimír Balda

>  REKOnSTRuKCE BESEDy

Petice byla podána na OÚ 22.listopadu a 3.prosince 2018 
na veřejném zasedání zastupitelstva projednána. Usnesení 
č.68/5/2018 bylo schváleno 6 hlasy ze 7, kdy já jsem se 
zdržel hlasování jako podavatel žádosti.  
USNESENÍ č. 68/5/2018 
ZO projednalo a bere na vědomí žádost občanů o přesun 
pomníku, označeného v centrální evidenci válečných hrobů 
jako pietní místo CZE-5105-08179, na obecní pozemek p.č. 
561/13 v k.ú. Oldřichov v Hájích. K dalšímu projednávání 
bude předkladatelem doplněno stanovisko příslušného 
ministerstva, vizualizace budoucího umístnění, stanoviska 
nadace a soulad s celkovým řešením obou lokalit (stávajícího 
i budoucího)

O dalším vývoji v této věci vás budu informovat.
::   Martin Hodač
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Upozorňuji na nezákonné použití nášlapné pasti, tzv. želez, 
v Oldřichově. V pátek 21. 1. odpoledne byla nalezena 
liška chycená do želez. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o pytláctví, a hlavně používání těchto pastí je zákonem 
zakázáno, píšu tento článek. Je nutné si uvědomit, že ten, 
kdo použije zakázaných prostředků, se vystavuje postihu 
podle zákona o ochraně zvířat proti týrání i podle zákona o 
myslivosti. Znamená to tedy pro takového „člověka“ pokutu  
a odsouzení k náhradě škody, případně i pravomocného 
odsouzení k podmíněnému nebo nepodmíněnému trestu 
odnětí svobody. Užití želez je zvlášť zavrženíhodné, neboť 
chycená zvěř trpí trýznivou bolestí. Liška si odhryzala 
celou spodní část předního běhu až po oblouk pasti. 
Není vyloučené, že se mohou do takovýchto pastí chytit  
i domácí zvířata – psi a kočky.  A co když se chytí i malé dítě?  
::  Jiří Volf

>  nEZáKOnné POuŽITí náŠLAPné  
      PASTI

Velice dlouho jsem se potýkala s ideou vyrobit a namalovat 
něco, co by obohatilo naši obec. V hlavě byl betlém, ale z 
čeho? Nejsem řezbář a keramika by popraskala. Rozhodla 
jsem se pro umělohmotné desky s hliníkovou fólií. Když 
už byly originály namalovány, přemýšlela jsem o vhodném 
místě. A kde jinde by měl Betlém stát než nad částí obce 
zvané Betlém. Oslovila jsem tedy majitele pozemku a bylo 

>  OLDŘICHOVSKý BETLéM JAKO DAR rozhodnuto. Samotný Betlém je zasazen do oldřichovské 
krajiny a skládá se ze tří panelů. Na hlavním je svatá trojice 
obklopena zvířaty a dětmi z Oldřichova. Na dvou vedlejších 
panelech jsou muzikanti, kteří každý rok zpívají a hrají u 
živého Betléma, a canaánský pes s ovečkami. Betlém skrývá 
mnoho detailů, a ty si musí návštěvník najít dle instrukcí  
v legendě, která se nachází v jeho blízkosti. Mám v plánu 
další rozšíření, ale to až za rok. Za pomoc s realizací děkuji 
firmě Autoplachty Ryška, která se tisku ujala.
::  Jana Pospíšilová
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Letošní zima nahrála do karet všem milovníkům zimních 
sportů. V loňském roce se díky dobrovolným příspěvkům 
z řad občanů Oldřichova a aktivitě Vládi Jakubce pořídil 
sněžný skútr ruské výroby Buran. Prošel celkovou 
rekonstrukcí, na které se kromě Vládi Jakubce podílel 
nemalou měrou i Jirka Kadlec. Díky tomu mohly být 
pravidelně protahovány běžecké stopy u hřbitova. Velký 
dík patří i Michalu Ryškovi a dalším členům Ski Oldřichov. 
Různě dlouhé běžecké okruhy byly bohatě využívány jak 
místními, tak mimooldřichovskými běžkaři.

25. ledna proběhl první historicky doložený Oldatlon
Nočního závodu se zúčastnili závodníci s čelovkami, 
neplánovaně vznikly tři kategorie: mladší děti, starší děti a 
dospělí. Oldatlon měl dvě kola. Za bouřlivého povzbuzování 
vyráželi běžci jednotlivě do první fáze, při které hledali deset 
různých zvířat. Tato zvířata si museli zapamatovat a na první 
kontrole nadiktovat v pořadí, v jakém je viděli. Tím se jim 
otevřelo druhé kolo, které je navedlo k závěrečné střelbě 

na lučištnické terče. Pokud se netrefili, museli absolvovat 
trestné kolečko v podobě otočky o 360°. Občerstvení 
na své náklady zajistil Jiří Komberec. Velice děkujeme 
a vážíme si toho. Akci organizačně zajistilo Živo v Hájích. 

Lyžařský vlek se rozjel v půli ledna díky nadšencům, 
kteří se pravidelně střídali v obsluze jeho provozu. 
Lyžovalo se nepřetržitě každý víkend, včetně 
večerního lyžování, a nejen děti si tuto možnost užily. 
 
26. ledna proběhl karneval na lyžích
Léty prověřený a sehraný team připravil i letos pestré 
soutěže pro děti (průjezd lesem, slalom, podjíždění branek, 
běh kolem kodiaka, psí spřežení, tanec ve sněhu a běh do 
svahu). Po splnění všech úkolů si mohli účastníci vyzvednout 
sladkou odměnu a užívat si dále lyžování. Dospěláci si přišli 
též na své při zakousnutí do klobásek od místních řezníků 
a popíjením teplého svařáku. Celá akce byla zahájena 
slavnostním sjezdem všech masek společně s Krakonošem. 
Video i fotografie z těchto akcí si můžete prohlédnout na 
webových stránkách obce.
::  Za Ski Oldřichov a Živo v Hájích Jana Pospíšilová

>  SKI - OLDŘICHOV

>  KLuBíK
I v roce 2019 bude pokračovat činnost oldřichovského 
Klubíku. Nový rok nás přivítal sněhem, takže jsme si 
do sytosti užili lyžování, sáňkování, bobování i dalšího 
dovádění na sněhu. Na březen plánujeme rozloučení s paní 
zimou vynesením Morany. Společně ji vyprovodíme, aby 
jarní radovánky mohly naplno začít.

V dubnu bychom si chtěli vyzkoušet své keramické 
schopnosti v ateliéru Třešinka. Další měsíce si opět 
můžeme zabádat v Ekocentru a samozřejmě připravujeme 
řadu akcí do přírody. O všech připravovaných akcích 
budeme včas informovat emaily. Pokud dosud nejste členy 
Klubíku a chcete se přihlásit, kontaktujte Petru na emailu: 
sajtny@seznam.cz.
Už se na všechny maminky, tatínky i děti moc těšíme. 
::  Péťa a Evča
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Langeho kříž pod Poledníkem se bez novodobých mašinek 
hledá obtížně. I v létě je k němu cesta o zlomkrk. Natož pak 
v zimě na lyžích!
::  Jakub Kabíček

>  LAnGEHO KŔíŽ

>  Z OLDŘICHOVSKé ŠKOLní KROnIKy
Další část překladu školní kroniky Buschullersdorfu, vedené 
od roku 1864 do 16. července 1939.
Školní rok 1905/1906 začal 1. září 1905. V 9:30 ráno se 
vrátil učitelský sbor a veškerá školní mládež z bohoslužby 
v Mníšku. Školáci byli rozděleni do tříd a oddělení a byly 
jim rozdány knihy a sešity. První třídu s 32 školáky dostal na 
starost ředitel Mauermann, druhou třídu se 72 školáky pan 
Hübner, třetí třídu se 74 školáky pan Menzel a čtvrtou třídu 
pan Groß s 66 školáky.
Školní rok skončil 14. července 1906 bohoslužbou. První tří-
da měla ke konci 33 školáků, druhá třída 68, třetí třída 72  
a čtvrtá třída 58 školáků.
Dne 21. června 1906 v 17:30 odpoledne přijelo Jeho 
Veličenstvo, námi všemi milovaný císař Franz Josef I., na 
návštěvu výstavy do Liberce. Učitelský sbor se zúčastnil 
uvítání. Učitelé vzdali císaři hold. Žáci a žákyně se účastni-
li, pod dohledem učitelského sboru, náboženského učení 
při nedělních bohoslužbách. Všichni žáci, kteří se účastnit 
nemohli, byli vyzváni, aby se bohoslužeb účastnili následu-
jící neděli.
Kromě výletů, které se konaly, jak bylo zvykem, vždy ke 
konci školního roku, navštívili všichni žáci výstavu v Liberci.  
V době, kdy se konala výstava, stála cesta vlakem polovinu 
– 20 haléřů. Obecní školní rada a školní krejcarový spolek 
umožnily chudým žákům návštěvu výstavy.
Dle dekretu c. k. okresní školní rady z 22. srpna 1905 byl 
pan Materna přeložen do Mníšku a na jeho místo nastoupil 
pan Ernst Menzel.
Dne 23. prosince dodal pan Eduard Elstner na zkoušku 
dvě lavice do třetí třídy, byla to jedna třímístná a jedna 
dvoumístná lavice. Po mnohém řečnění přišlo rozhodnutí 
objednat 23 třímístných lavic. Každé místo stálo 10 K. Tyto 
lavice byly přes léto 1906 vyrobeny a instalovány do třetí 
třídy.
Koncem roku 1886 stál na školním pozemku ovocný 
stromeček a několik divoce rostoucích stromů na břehu 
potoka. Roku 1887 schválila obecní školní rada na žádost 

ředitele Mauermanna volné užívání školního pozemku. 
Mauermann nakoupil ze svých osobních prostředků ovocné 
stromy, zasadil okrasné keře a založil lesní školku. Roku 
1897 zničila povodeň tuto lesní školku a tím definitivně 
školka zanikla, protože později byl jeden díl tohoto pozem-
ku využit ke stavbě silnice na Pily a druhá část pozemku 
na výstavbu záchodů. Třetí díl pozemku byl díky vysokým 
příjmům ze školní zahrady rozšířen o záhony pro zele- 
ninu, léčivé rostliny a rostliny určené k prodeji. Z padesáti 
různých druhů semen vyklíčila sotva polovina. Také ten-
to rok byl pro pěstování nevhodný, bylo neustále mokro  
a chladno, časté krupobití.
Většina rostlin v tomto roce a v této nadmořské výšce zača-
la lépe růst a kvést až koncem školního roku.
Nařízení c. k. zemské školní rady z 20. prosince 1905 infor-
movalo učitelský sbor, jakým způsobem může pomoci při 
potlačování a boji proti tuberkolóze.
Nařízení c. k. ministra pro kulturu a vyučování ze dne  
7. března 1906 stanovilo, že hlavní prázdniny na základních 
školách a měšťankách budou trvat dva měsíce, a zároveň 
upřesnilo, že letošní prázdniny budou trvat od 15. července 
do 16. září.
V úředním věstníku č. 10 z června 1906 byl oznámen před-
pis c. k. zemské školní rady, jak mají vypadat a co mají ob-
sahovat nové školní sešity a výkresové listy. Obecní školní 
rada povolila ročně 50 K pro školní zahradu a 10 K na nákup 
knih pro žáky do školní knihovny.
Koncem září 1905 onemocnělo velmi mnoho dětí spal-
ničkami. Pan obvodní lékař Dr. Halpern navštívil vícekrát 
školní třídy. Ten samý lékař prohlásil koncem října 1905 
tuto nemoc za vyléčenou. Vyloučení nemocných žáků  
z vyučování mělo jen částečný úspěch, neboť tito vyloučení 
školáci se setkávali s ostatními v obchodech, na cestách,  
v obydlích a mohli tak dále přenášet nákazu. Dne 22. srp-
na 1906 se podrobilo jedenáct žáků prvnímu očkování. Pět  
z první třídy, tři z druhé třídy, dva ze třetí třídy a jeden ze 
čtvrté třídy. Ve stejný den se nechalo ještě šest chlapců  
a dvě dívky ze čtvrté třídy naočkovat.
Úroky z Möldnerovy nadace byly použity k nákupu oblečení 
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pro chudé žáky. Rozdělení tohoto oblečení bylo provedeno 
na Vánoce. Chybějící část pokryl, jako všechny předchozí 
roky, školní krejcarový spolek.  
Zima byla pro školní docházku příznivá. Od 23. ledna do  
2. května byla 35 žákům v jednotlivých dnech týdne  
k obědu podávána polévka, v celku to bylo 323 porcí po  
6 haléřích. Polévka byla přidělována ředitelem školy, jelikož 
pan Ferdinand Effenberger vydávání odmítl.
Na začátku školního roku nastoupilo 244 žáků a na konci 
jich bylo 231.
V učitelské knihovně bylo 36 svazků, v knihovně žáků bylo 
377 svazků. 138 žáků třetí a čtvrté třídy si vypůjčilo 933 
svazků. 
21. 5. 1907, B. S. I. Krause

Školní rok 1906/1907 
Učitel druhé třídy pan Ernst Menzel byl 23. července 1907 
přeložen do svého rodiště, na základní školu do Raspe-
navy. Byl velmi solidní, pečlivý a oddaný úřadu. Na jeho 
místo nastoupil pan Gustaf Porsche. Později působil ten-
to učitel na školách ve Vysokém, Frýdlantu a Kunraticích. 
Pan učitel Anton Groß se proto přestěhoval 29. srpna jako 
učitel prvního stupně do Frýdlantu. Měl tam oddělení  
v měšťance, kde učil francouzštině. Pan učitel Anton Groß 
byl velmi solidní a pečlivý učitel.  Pan Friedrich Bitterlich byl 
c. k. okresní školní radou určen jako učitel prvního stupně  
v Oldřichově. Pan Porsche převzal čtvrtou třídu, pan Hüb-
ner třetí třídu, pan Bitterlich druhou třídu a pan ředitel 
Mauermann první třídu. Počet žáků byl následující: první 
třída = 35, druhá třída = 71, třetí třída = 62 a čtvrtá třída 
= 84 žáků. Školní rok začal 15. září 1907 jako každý rok bo-
hoslužbou ve farním kostele v Mníšku. Poté následovalo 
v Oldřichově rozřazení žáků a žákyň do jednotlivých tříd 
a oddělení, chudým dětem byly přiděleny psací, kreslící 
potřeby a knihy.
V den jmenin Jeho Výsosti císaře byla vyvěšena vlajka, ško-
la se zúčastnila bohoslužby v Mníšku a pak v jednotlivých 
třídách proběhla malá oslava.

Zápis z 2. října 1907
V den úmrtí Její Výsosti císařovny Elisabeth vlála na škol-
ní budově smuteční vlajka. Školní mládeži byl přednesen 
výklad o dobrosrdečné císařovně a o jejím rychlém  
a náhlém úmrtí.
Dle výnosu c. k. zemské školní rady z 1. listopadu 1906 byla 

školní komunitě udělena sleva na školní poplatky (školné) 
ve výši 40 % pro roky 1907, 1908 a 1909. Tím pádem měla 
obec ročně odvést školné ve výši 579 K.
Dne 12. prosince rozhodla obecní školní rada učitelům 
druhé platební třídy vyplatit příplatek na bydlení 30 K  
a učitelům vyučujícím hospodářství 24 K. Na školní pomůcky 
10 K, na knihy do knihovny pro školáky 15 K, pro školní zah-
radu 50 K.
K pokrytí potřeb školáku je nutná přirážka 26 %.
V listopadu 1906 vypukla mezi žáky první třídy nemoc, 
zřejmě to byly psí neštovice. Každé dítě bylo okamžitě po 
prvních příznacích onemocnění vyloučeno ze školního 
vyučování. Proto byla návštěva školy v listopadu a prosinci 
nevhodná. K uzavření školy nebo tříd ale nedošlo.
Během vánočních prázdnin dostala škola druhou skříň na 
školní pomůcky. 23. prosince 1906 bylo na návrh obecní 
školní rady a školního krejcarového spolku obdarováno 
oblečením 35 chudých žáků, dar byl v hodnotě 64 K.
Koncem ledna 1907 se přestěhoval učitel Hübner do Ha-
jniště, byl zde velmi milý k žákům, vstřícný vůči každému. 
Jeho nástupcem je pan Bruno Riemer z Hajniště.
V době od 18. prosince 1906 do 15. března 1907 bylo  
v kuchyni ředitele a částečně v první třídě rozdáno celkem 
707 polévek 59 dále od školy bydlícím žákům, v ceně 6 
haléřů za oběd, celkem 42 K a 42 haléřů. Tato částka byla  
z fondu polévek.
Dne 5. a 6. března 1907 šly děti čtvrté třídy podruhé k svaté 
zpovědi a přijímání. 5. května a 23. června 1907 navštívili 
školáci zodpovědně dle úředních nařízení a pod dohledem 
učitelů bohoslužby v Mníšku.
Volební místností ke konání volby říšské rady byla urče-
na školní tělocvična. Z toho důvodu nebylo 14. května 
vyučování. Ředitel školy vykonával funkci volebního komi- 
saře.
Děti první a druhé třídy měly výlet do blízké Raspenavy, 
třetí třída byla v Hajništi, čtvrtá třída vystoupila na Ještěd. 
Chudé děti dostaly na výlet podporu z obecní školní poklad-
ny.
Vzhledem k výnosu c. k. zemské školní rady ze dne 29. květ-
na 1907 byla ve všech čtyřech třídách uspořádána sbírka. 
Tato sbírka vynesla obnos 7 K a 26 haléřů a byla odeslána 
zemské komisi pro ochranu dětí a péče o mládež v Praze.
Dne 13. července 1907 byl školní rok 1906/07 nařízením 
okresní školní rady uzavřen bohoslužbou.
Z němčiny překládá pan Jiří Komberec
Pokračování příště

>  DROBné PAMáTKy – FOJTKA
Kapličky byly ve Fojtce původně tři. Do dnešní doby se  
zachovala pouze jedna. Stojí v ulici A. F. Ressela. Kaplička 
sv. Václava ve Fojtce byla původně postavena jako obecní 
zvonice. Její zvon byl vysvěcen na svátek sv. Václava roku 
1865. V roce 1917 byl zvon využit pro válečné účely. Další 
zvon pořídili občané Fojtky v roce 1923. Nesl nápis: „Svatá 
Marie, ochraňuj naši obec. Pořídila obec Fojtka 1923. 

Richard Gerold Chomutov.“ Kaplička dlouhá léta chátra-
la. Občané se o ni začali zajímat, když na věžičku zvoničky 
spadl strom a strhl její vrchol. Byl tak nalezen pamětní list z 
roku 1865. Rekonstrukce byla dokončena v říjnu 2002 a fi-
nancoval ji obecní úřad, Nadace Preciosa, Autoplachty Ryš-
ka a několik občanů. Poslední snímek ukazuje, jak vypadala 
kaplička před rekonstrukcí.
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Další kaplička stávala nedaleko Pomníku osvobození. 
Základový kámen je odkrytý. Na další fotografii je vidět ka-
plička ve 40. letech minulého století.

Z poslední fojtecké kapličky jsou dodnes patrné základy  
a původní dlažba.



12

H I S T O R I E

Povalený Pomník osvobození ve Fojtce obnovili pánové Roman Slezák a Pavel Vlasák v roce 2002 za pomoci dalších 
obětavců. Zároveň se jim podařilo najít základový kámen bývalé kapličky v těsné blízkosti pomníku a okraje silnice.

Křížky na Fojtce
Při obecní cestě po okraji lesa pod vrchem Ostrý (dnes ulice Pod Ostrým v zahradě u č. p. 66) postavil v roce 1804 majitel 
domu č. 66 Josef Keil železný kříž s nápisem na kamenném podstavci. 
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Železný kříž s nápisem „1813 FS“ na kamenném podstavci na Skřivanech instaloval v roce 1813 Franz Storm, majitel již 
zbořeného č. p. 75, na hranici svých polí nad stoupáním poutní cesty z Fojtky na Skřivany.

V horní části Fojtky v ulici Vláčilova u původního domu č. p. 
33 v zahradě za hustou smrkovou clonou je schovaný velmi 
krásný a zachovalý kříž z roku 1872; nechal ho postavit ma-
jitel sousedního domu Josef Hujer.

Podnikatel Josef Altmann postavil roku 1872 u své továrny 
č. p. 36 na okraji silnice kříž s nápisem. Údajně byl pod-
stavec původně vyšší; z rozvalin ho obnovil pan Jan Vláčil. 
(Dnes po povodních v roce 2010 opět poničený křížek čeká 
na opravu nedaleko Vláčilovy ulice č. p. 144). Nápis hlásá: 
„Z lásky k Bohu pohleďte sem vy, kteří jdete kolem, co jsem 
z lásky k vám pro vás vytrpěl. Přes hory a údolí, přes skály  
a luhy, prošel jsem skrze vás světem, abych založil své učení, 
abych vás zavedl do nebeského království. Věnováno An-
tonínem Altmannem, továrníkem ve Fojtce.“ Na posledním 
snímku vidíte stav před povodněmi 2010.

O posledním křížku, bohužel nedochovaném, již jen zmín-
ka: stál mezi dnes opravenou kapličkou a budovou bývalé 
pily, v padesátých letech minulého století byl patrný už jen 
čtvercový základ asi 1,5 m x 1,5 m, ale ani ten již neexistuje. 
Kříž umístil v roce 1899 u svého mlýna Josef Storm. 
Současné foto: Jiřina Vávrová, archivy: kronika obce Mníšek, 
archiv pana Romana Slezáka.
Použitá literatura: 
První česká kronika obcí Mníšek a Fojtka: k 625 letům  
existence obce Mníšek – Ladislav Ulrych, Obec Mníšek, 2004
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>  GLOSA K MInuLéMu úVODníKu rosta pak nemohl v r. 1980 vstoupit do Sokola, kterého je 
nyní jednatelem. Ten (míněn Sokol, ne starosta) byl totiž 
bolševiky zakázán v letech padesátých a znovuobnoven  
v r. 1990.
A zakládání něčeho nového? O tom bez náležité pa-
palášské podpory nemohlo být ani řeči! Shodou okolností 
jsem nedávno v Besedě poslouchal jednoho zasloužilého 
horolezce, který popisoval, kolik bafuňářské protekce  
a různých kliček bylo v osmdesátých letech třeba k založení 
nového horolezeckého oddílu.
Já jsem tedy, na rozdíl od starosty, rád, že si mohu založit 
třeba spolek Ticho v hájích a předseda Národního výboru 
či jiný bolševický potentát mi do toho nemá co mluvit.
::  Jakub Kabíček

Po vzoru Saturnina bych chtěl touto cestou uvést na pravou 
míru jednu, dle mého pozoruhodnou, větu ve starostově 
úvodníku v posledním čísle Oldřichovských listů. 
Cituji: “Já, když jsem se začal cca od roku 1980 zapojovat do 
veřejného dění v obci, tak jsem nezakládal žádnou další or-
ganizaci, ale začlenil jsem se do těch, které tady dlouhodobě 
pracovaly.“ 
K tomu chci připomenout, že v r. 1980 se šlo oficiálně 
zapojit pouze do organizací, které byly v souladu s bolše- 
vickou totalitní vládou. Pokud jste měl vhodný kádrový 
profil, mohl jste vstoupit do Socialistického svazu mládeže, 
dělat pomocnou stráž Veřejné bezpečnosti atp. Ani náš sta-

Fotografie z akcí uskutečněných  
v naší obci najdete na adrese:

http://oldrichov.cz/fotogalerie



15

>  EKOCEnTRuM OLDŘICHOV V HáJíCH    
     V ROCE 2019
Hlavní činností Ekocentra je environmentální výchova, která 
u nás probíhá především formou výukových programů pro 
školy, které k nám jezdí na pobyty. Ani letos tomu nebude 
jinak, kapacita objektu pro tento rok je již téměř vyčerpaná,  
a tak jsme byli nuceni několik škol odmítnout. Některé z nich 
to však neodradilo a již nyní mají objednaný pobyt na rok 
2020.  Mnoho učitelů se k nám se svými žáky rádo vrací, čehož 
si velmi vážím. Abychom jim „nezevšedněli“, nabídli jsme le-
tos nové výukové programy. A to není vše! Pro paní učitelky 
i pány učitele máme připravenou certifikovanou masérku, 
která jim dopřeje chvilky odpočinku regenerační masáží. 
 
Mým velkým předsevzetím je otevřít Ekocentrum více 
veřejnosti. V únoru jsme začali vařit. Zatím pouze o víken-
dech, ale nejpozději v dubnu bude teplé jídlo v nabídce 
každý den. Z nadšených reakcí našich hostů již nyní 
víme, že to bylo správné rozhodnutí. První velká akce le-
tošního roku budou „Velikonoce na statku“. Užijeme si 
je v předstihu, již 6. dubna. Těšit se můžete na dílničky 
pro děti, mini jarmark, naučnou procházku po statku 
nebo tradiční velikonoční občerstvení. Aktuální infor-
mace vkládáme na Facebook (Ekocentrum.Oldrichov)  
a na naše webové stránky (www.ekocentrumoldrichov.cz). 
 
Jarní příměstský tábor jsme letos nemohli realizovat z důvo-
du obsazenosti objektu. Letní tábor ale bude! Tentokrát 
na téma „Cesta do pravěku“ v termínech 8.–12. července  
a 26.–31. srpna. Tábor je jako loni příměstský, určen pro 
děti od 6 do 12 let, a již tradičně bude součástí i přespání ze  
čtvrtka na pátek, což jistě ocení nejen rodiče, ale hlavně děti.  
 
Ani v našem druhém objektu nezahálíme. V Domě příro-
dy Českého ráje v Dolánkách u Turnova je na tento rok 
naplánováno velké množství akcí pro veřejnost. Za zmínku 
stojí Poslouchání sov v údolí Jizery 2. března, Velikonoce 
s Domem přírody 20. dubna, kdy současně oslavíme  
i 3. narozeniny, nebo třeba Vítání ptačího zpěvu 4. květ-
na. Pokud máte rádi Český ráj a výlety, nahlédněte na 
naše stránky www.dumprirody.cz/ceskyraj nebo facebook 
www.facebook.com/dolanky, a dozvíte se mnohem víc. 

Přeji Vám krásný zbytek zimy a budu se těšit na setkání  
s Vámi.
Jana Maryšková, ředitelka Ekocentra Oldřichov v Hájích

E K O C E n T R u M
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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 

Masopust - průvod masek
2. 3. 2019 (sobota), 9:00
Sokolovna

Maškarní bál
2. 3. 2019 (sobota), 20:00
sál Besedy

Karneval pro děti
3. 3. 2019 (neděle), 14:00
sál Besedy

Blešák
9. 3. 2019 (sobota), 14:00 - 17:00
sál Besedy

Divadlo v Besedě: Detektor lži, Divadelní 
společnost K.O.S. z Kytlice
23. 3. 2019 (sobota), 19:00
sál Besedy

ukliďme svět, ukliďme Oldřichov
6. 4. 2019 (sobota), 10:00
louka u obecního úřadu

Velikonoce na statku
6. 4. 2019 (sobota)
Ekocentrum

Čarodějnice
30. 4. 2019 (úterý)
louka u obecního úřadu

>  KALEnDáŘ AKCí 

Oldřichovské listy, občasník Oldřichova v Hájích; evidenční číslo: MK ČR E 10198.  
Vychází 4x ročně. Nejbližší uzávěrky pro příští čísla: 15. 5. 2019, 15. 8. 2019, 15. 11. 2019. 

Listy připravují: Jiřina Vávrová a Lenka Kosková Třísková. Korektura: Ivo Raisr. Sazba: McCAN, s.r.o. 
Přispívat může každý. Občasník nepřijímá a nezveřejňuje soukromou inzerci.  

Kontakt na redakci: listy@oldrichov.cz

Háčkování.  
Děkujeme paní Jitce Svatuškové a Janě Svatoňové.

>  uŽITEČné InFORMACE
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Zdravotničtí záchranáři  Libereckého kraje měli v loňském 
roce napilno. Počet lidí, kteří potřebovali pomoc zdravot-
níků, oproti předchozím letům opět narostl. Celkem 
záchranáři za rok 2018 evidují 61 419 výjezdů. A rušno bylo 
i v operačním středisku – dispečeři vyřídili přes 250 tisíc 
hovorů.
Oproti roku 2017 se počet výjezdů zvýšil téměř o čtyři tisíce, 
počet telefonátů vzrostl ještě více. A protože přibylo zejmé-
na nočních, zdravotnický dispečink byl nucen posílit noční 
směnu. „Bohužel čím dál častěji suplujeme nefunkční sys-
tém zdravotní péče, kdy lidé obcházejí svého praktického 
lékaře nebo se k němu nemohou dostat. K některým 
samozřejmě vyjíždíme, některým se snažíme pomoct ale-
spoň po telefonu – uklidnit je, poradit, co dělat,“ vysvětluje 
ředitel ZZS LK Luděk Kramář. V této souvislosti upozorňu-
je i na to, že zhruba 70 procent z celkového počtu výjezdů 
je v takzvané naléhavosti tři, což znamená, že nespěchají, 
neboť pacient není v přímém ohrožení života. Záchranná 
služba ale podle platné legislativy vyjet musí. „Když odhléd-
neme od faktu, že záchranáři mohou v kritické době chybět 

jinde, je dobré zmínit, že v průměru nás každý výjezd stojí 
necelé 4000 korun. Pokud je používáme na výjezdy, které z 
medicínského hlediska nejsou nezbytné, samozřejmě nám 
chybějí jinde,“ říká. A zbytné výjezdy samozřejmě demo-
tivují i samotné záchranáře. 
Přibylo ale i výjezdů, které opravdu zachraňují lidské 
životy. Jen k dopravním nehodám záchranáři vyjížděli 2503 
krát, k úrazům 11 729 krát. A výrazně se zvýšil i počet vý-
jezdů k cévním mozkovým příhodám a k akutním infark-
tům myokardu. U cévních mozkových příhod se oproti 
předchozímu roku zvýšil o více než 200 (v roce 2017 jich 
záchranáři řešili 1215, v roce 2018 již 1439), u infarktů byl 
nárůst ještě větší – z předloňských 915 se jejich počet v 
roce 2018 vyšplhal na 1281. Vrtulník se záchranáři loni k 
pacientům vzlétl 555 krát.
Relativně stabilní je počet výjezdů k dětem, respektive 
k pacientům mladším než 18 let. Loni jich zdravotničtí 
záchranáři ošetřili 5224, o rok dříve jich bylo 5 197. Celkový 
skok ve statistice je tedy zejména u lidí starších – loni k 
jejich ošetření záchranáři vyjeli 56 195 krát (v roce 2017 
ZZS LK v této kategorii zaznamenala „pouhých“ 53 553 vý-
jezdů).
Lékaři a záchranáři k pacientům v Libereckém kraji 
nepřetržitě vyjíždějí ze čtrnácti základen, každý den je ve 
službě celkem 32 výjezdových skupin.

>  ZZS LK: ZA ROK 2018 PŘES 61 
TISíC VýJEZDů, PŘES 250 TISíC TELE-
FOnáTů
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