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OLDŘICHOVSKÉ  
LISTY

   číslo vydání: 53   (2019/03)                                          1. září 2019                                         Evidenční číslo: MK ČR E 10198

Vážení spoluobčané,
zdravím vás v tento letní čas, který, si myslím, nenaplnil  
v plné výši chmurné předpovědi našich meteorologů  
o příliš suchém létu, které nás postihne. Až na ty velké 
výkyvy v teplotách, které nám občas prověřily odolnost 
těla, si myslím, že tento způsob léta nebyl zas tak špatný. Asi 
budu mluvit za všechny, když si budu přát, aby to vydrželo 
co nejdéle. 
Rád bych vás také informoval o významných akcích. Jednou 
z nich je rekonstrukce mostu přes Malou Jeřici v Betlémě. 
Zmizelo od podzimu užívané mostní provizorium a na místě 
starého mostu máme most nový, který byl předán obci 
Oldřichov v Hájích do užívání tento měsíc. Původní termín 
dokončení díla byl na žádost dodavatele a z objektivních 
příčin prodloužen do 1. 8. 2019. Společně si pak přejme, 
aby investice obce ve výši téměř 4 milionů korun sloužila 
přinejmenším stejně tak dlouho jako most předcházející.
Všichni jste určitě zaznamenali tolik očekávané a tolik  
v médiích avizované zahájení stavby „Humanizace 
dopravy v Oldřichově v Hájích včetně chodníku“. V historii 
obce asi stavba největšího významu i financí. Ano. Je to 
tady. Po výběrovém řízení, které prověřoval i Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže, došlo k podpisu smluv jak 
s hlavním dodavatelem stavby Integra stavby a.s., tak na 
BOZP a TDS (bezpečnost práce a stavební dozor). Dnem 
5. 8. 2019 byla protokolárně předána stavba a vzápětí 
na to i fyzicky zahájena. Na prvním setkání se zástupci 
spoluinvestora akce Libereckého kraje a dodavatelské firmy 
jsem byl informován, že v letošním roce budou s největší 
pravděpodobností probíhat práce na ukládání dešťové 
kanalizace a možná některých souvisejících objektů, které 
nezasahují do jízdních profilů silnice (opěrné zdi apod.),  
a až v příštím roce proběhne samotná rekonstrukce silnice 
a výstavba chodníku. Pro nás, pro občany obce, z toho 
vyplývá, že se budeme muset pro zbytek letošního roku 
a pro příští rok obrnit jistou trpělivostí a pochopením 
vyplývajících z průběhu stavby. V letošním roce se bude 
jednat „pouze“ o zúžení do jednoho jízdního pruhu  
v místě probíhající stavby (mělo by to být vždy v délce 
cca 50 m). Z dosavadního průběhu stavby (po týdnu) si 
myslím, že je stav únosný, že se kolony netvoří. V příštím 

>  BLAHOPŘEJEME
V měsících červen až srpen 2019 svá významná životní výročí oslavili:  
Irenka  Suvová, Vladimír Zubr, Jaroslava Mařanová, Pavel Nechanický,  
Marta Jandová, Táňa Bulířová, Antonín Vrňata, Dana Adámková,  
Milan Maté, Jana Mrázová, Josef Svoboda, Jaroslava Hanzlová,  
Kateřina Kerdová, Lenka Rozycká, Luděk Matyáš, Jitka Pýchová 

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
 

roce však bude vše složitější, protože v místě probíhající 
stavby bude uzavřen průjezd pro všechny bez výjimky. 
A my budeme muset zneprůjezdnit (také pro všechny)  
i souběžné místní komunikace – cyklostezky. Věřte mi, že 
tyto řádky píši s vědomím, že pro místní motoristy je tato 
skutečnost nevstřebatelná, ale musíme se rozhodnout – 
buď se i my pro jednu sezonu přizpůsobíme, nebo tady od 
roku 2021 budeme mít sice hezkou opravenou krajskou 
silnici a chodník pro bezpečnost našich pěších, ale k tomu 
nám zbude několik kilometrů totálně zničených místních 
komunikací a přilehlých pozemků. Bohužel zkušenosti  
z předchozích krátkodobých uzavírek např. při rekonstrukci 
mostku u školy ve Mníšku nebo rekonstrukci mostku  
u Peřinů nám ukázaly, co naši průjezdní řidiči dokážou. 
Myslím si, že ti, kteří bydlí v místech, kudy byla vedena 
objížďka pro místní, mi dají za pravdu. Takže touto cestou 
vás všechny prosím o maximální shovívavost s vědomím, 
že to bude na desítky let zase sloužit ku prospěchu všech.
Na závěr dnešního úvodníku bych vás chtěl pozvat na 
dvě významné akce, na kterých se podílí i obec Oldřichov  
v Hájích. Jednou z nich je oslava Mikroregionu Hrádecko–
Chrastavsko, která proběhne 31. 8. 2019 v Rynolticích. 
Program celé akce a hlavně jízdní řád bezplatných 

pokračování na straně 2
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Ž I V O T  V  O B C I

>  AUTOBUS NA PILY PO ROCE 

>  dokončení úvodníku ze strany 1

>  ALTáN A LAVIčKY NA NáVSI AŽ PŘíšTí ROK  
Navazuji na článek o altánu z minulého čísla, kdy to ještě 
vypadalo, že se altán bude stavět letos. V červnu jsme se na 
zastupitelstvu dohodli, že zatím necháme architekty vyřešit 
potřebné povolení pro zřízení vodovodní přípojky do altánu. 
S připraveným projektem potom požádáme o dotaci od  
Ministerstva zemědělství nebo z jiného dotačního programu, 
který bude vypsaný v příštím roce. Ze stejného důvodu se 
odsunulo osazení laviček na návsi. Mimo náves však již zača-
li zaměstnanci obecního úřadu osazovat vlastnoručně vy-
robené lavičky vzor “les“, kterých bude postupně přibývat. 
 
::  Radim Šarapatka

Na oldřichovské Pily zajíždí autobus již rok a 2 měsíce a je 
tedy možné hodnotit, jak se tato nabídka chytla. Celkem 
na Pily jezdí 3 spoje. Ranní školák v 7:08, dopolední spoj 
v 9:18 a odpolední spoj ve 13:23. Zatímco ranní spoj za-
jíždí na Pily v každý všední den, dopolední a odpolední spoj 
jezdí jako tzv. „radiobus“, čili jede na Pily, jen když tam chce 
někdo vystoupit nebo nastoupit. Pro výstup není potřeba 
udělat nic víc, než oznámit řidiči že jedete na Pily. Pro nást-
up si musíte s předstihem zavolat na Centrální dispečink 
IDOL na číslo 704 702 000, který informaci předá řidiči.

autobusových linek, které vás dovezou a odvezou nazpět 
z této akce, najdete na webu obce a vývěsních plochách.  
A samozřejmě na „domácí akci“ – Oldřichovský festival, 
který proběhne jako již tradičně první víkend v září, tj. 7. 9. 
2019 u OÚ. Novinkou této akce bude plnohodnotné podium 
pro účinkující namísto doposud využívaného nákladního 
návěsu.
No a v úplném závěru bych se s politováním zmínil o tom, 
že nás navždy opustil pan Zdeněk Snadík. Dlouholetá 

ikona nejen oldřichovského fotbalu, ale i celého TJ Sokol 
Oldřichov v Hájích jako spolku. Vzpomínám na něj s úctou, 
nejen protože mě od žákovských let zasvěcoval do fotbalu 
jako trenér, ale později jsme se stali kolegy ve vedení Sokola, 
a troufám si říci, že i dobrými kamarády v osobním životě. 
Chtěl bych mu touto cestou poděkovat za odvedenou práci.
     
S přáním hezkých podzimních dnů  
::  Jaromír Tichý, starosta obce      

Celkem

nástup výstup nástup výstup nástup výstup nástup výstup nástup výstup nástup výstup nástup výstup
leden – 

červenec 
2019

72/13 7:04 Mníšek   a 
Liberec 20 4 15 0 16 2 15 0 18 0 18 2 2 0 104/8

72/1 9:18 Mníšek   a 
Liberec 0 2 0 2 0 6 1 12 0 3 0 4 0 13 1/42

46 0 28 0 7 4/1498 1 23 2 27 1

duben květen červen červenec

72/16 13:23 z Mníšku 0 9 0

Linka/ 
spoj Odjezd Směr

leden únor březen

Od ledna do července 2019 byl nejvíce využitý odpolední 
spoj, celkem se jím na Pily svezlo 149 cestujících, průměrně 
necelí 2 cestující na spoj. Ranní školní spoj využilo celkem 
112 cestujících. V lednu až červnu jel ranní školní spoj ve  
29 % na Pily naprázdno, v červenci jel naprázdno až na 
jeden případ vždy.
Využití autobusu na Pily po prvním roce sice nesplnilo opti-
mistické očekávání, ale své pravidelné cestující si našlo, a je 
reálné, že si v příštím roce najde i další cestující.

:: Radim Šarapatka
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H I S T O R I E

>  Z OLDŘICHOVSKé šKOLNí KRONIKY

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

školní rok 1909/1910
Vyučování začalo po bohoslužbě 16. září 1909. V matrice je 
zapsáno: I. třída 42 dětí, učitel Hörn, II. třída 69 dětí, učitel 
Mauermann, III. třída 63 dětí, učitel Kratzer, třída IVa 28 
chlapců, učitel Novotný a třída IVb 53 dívek, učitel Riemer. 
Náboženství vyučoval pan farář Zmortka, ruční práce slečna 
Balle.
Dne 13. a 14. října přijali žáci III. a IV. třídy pod dozorem 
třídního učitele Sakrament – pokání. V den jmenin Jeho 
Majestátu císaře vlála černo-žlutá vlajka na školní budově. 
Učitelé a žáci se zúčastnili slavnostní bohoslužby v Mníšku. 
Ve třídách byly předneseny projevy, odpovídající písně  
a básně. V den úmrtí císařovny vlála na školní budově vla-
jka. Učitelský sbor a žáci se vydali do Mníšku a zúčastnili 
se bohoslužby. Všichni žáci byli ve čtvrtek třídními učiteli 
obeznámeni o životě a smrti ušlechtilé císařovny. 
Ověřeno 19. 2. 1910 panem Krause.
14. února 1910 navštívil okresní lékař Dr. Metzel školu. 
V I. třídě vytknul ještě staré lavice, na záchodech šnůry  
k uzavírání horních malých oken. Tyto závady chce nahlásit 
obecní školní radě. 
19. února 1910 byla uspořádána ve všech třídách oslava 
na počest Andrease Hofera. Dne 28. února tohoto roku 
vystoupila z učitelského sboru slečna Balle vyučující hos-
podářství, přestěhovala se do Svoru u Jablonného v Pod-
ještědí.
Dne 19. března 1910 byla uspořádána oslava stromů. Obec 
vysadila na hřbitovní cestě ovocné stromy, dohromady 56 
kusů. Vedení této akce bylo svěřeno řediteli školy. V deset 
dopoledne se všichni žáci a třídní učitelé dostavili na no-
vou cestu, několik žáků neslo posledních pět stromků. Zde 
už byli zástupci obce, obecní školní rady a jejich manželky. 
Každá třída zasadila jeden stromek, ozdobila ho věnečky  
a děti přednesly přání. Na to děti ze druhé, třetí a čtvrté 
třídy přednesly vhodné básně. Pan učitel Franz Kratzer 
přednesl dobře promyšlenou řeč o užitku ovocných stromů 
a vyzval mládež k tomu, aby o stromky pečovaly a dobře se 
o ně staraly. Ke konci poděkoval starosta učitelskému sboru 
za jeho snahu a upozornil děti, že každého darebu nahlásí.
Počátkem února vystoupil z učitelského sboru pan farář 
Zmortka. Přestěhoval se jako farář do Třebívlic. Pan farář 
Duty vyučoval ve III., IVa a IVb náboženství. V I. třídě převzal 
vyučování náboženství pan učitel Hörn, v II. třídě pan ředitel 
Mauermann. Dne 24. března 1910 byla přijata v Oldřichově 
slečna Olga Hübner, učitelka ručních prací z Chrastavy, jako 
vyučující hospodářství. Bude mít deset vyučovacích hodin 
týdně. 
Na cvičišti byla postavena železná hrazda a bradla. Obec 
to stálo 202 Kr. Cvičiště bylo zbaveno trávníku, navozen byl 
potoční písek a ten byl nakonec pokryt pískem z pískovny. 
Uprostřed května byly očkovány ještě neočkované děti I. 
třídy. Pouze jeden chlapec ze všech tříd není očkován. Pro 
přeočkování se ze IV. třídy nepřihlásilo ani jedno děcko. 
Dne 10. června 1910 byly na školním dvoře prodány obecní 
školní radou staré nepotřebné školní lavice. Našli se jen 
čtyři kupující. Výtěžek: 9 Kr. 60 h.  
Na panem Franzem Hörnem provizorně obsazené učitelské 

místo (I. třída), bylo vypsáno řízení. Okresní školní rada 
vybrala na druhém místě navrhovaného pana Leonharda 
Thiema, a ten byl krajskou školní radou potvrzen. Leonhard 
Thiem má nastoupit 1. srpna 1910.
Dne 15. července byl školní rok 1909/10 bohoslužbou uza-
vřen. Na konci školního roku bylo v IV. třídě: 23 chlapců, 36 
dívek; ve III. třídě: 28 chlapců, 30 dívek; ve II. třídě: 41 chlap-
ců, 23 dívek; v I. třídě: 18 chlapců, 19 dívek – dohromady 
208 žáků. Úředně předepsaný počet žáků, kteří se zúčastnili 
nedělních bohoslužeb, byl splněn. Všechny děti zavázané 
povinností se zúčastnit náboženství se také zúčastnily. 
I. a II. třída se společně vydaly na výlet vlakem do Habar-
tic do sálu lokálu pana Keisra, III. třída šla pěšky na výlet 
do Bedřichova, IV. třída jela vlakem do Vratislavic. Výletu 
se také zúčastnilo mnoho rodičů a přátel školy. Počasí bylo 
příznivé. 
Při příležitosti 80. narozenin Jeho Majestátu našeho císaře 
Franze Josefa I. se shromáždili skoro všichni žáci ráno v sedm 
hodin v budově školy a pod vedením ředitele se vydali do 
kostela v Mníšku na slavnostní bohoslužbu. Po bohoslužbě 
byl ve školní budově ve II. třídě pronesen proslov. Před škol-
ní budovou vlála vlajka. Bohoslužby se také zúčastnil spolek 
veteránů s hudbou.
Od 1. srpna patří slečna Marie Werner k místnímu školnímu 
sboru. Přišla sem z Hejnic. 
Dne 19. srpna byla podlaha ve IV. třídě zkusmo natře-
na protiprachovým olejem. Dne 20. srpna byla školní 
tabule ve III. třídě přemístěna na západní stěnu. Truhlář 
Frosch dodal čtyři nové dřevěné rámy pro obrazy určené 
k vyučování. 15. září proběhla ve 14:00 konference.  

školní rok 1910/11 
Školní rok začal 16. září jako vždy bohoslužbou ve farním 
kostele v Mníšku. Odpoledne začala pravidelná výuka. I. tří-
du má pan Franz Kratzer s 13 chlapci, 20 dívkami; II. třídu 
Josef Mauermann: 33 chlapců, 27 dívek; III. třídu Leonhard 
Thiem: 37 chlapců, 29 dívek; IVa Bruno Riemer: 32 chlap-
ců, IVb Marie Werner: 52 dívek. V I. a II. třídě vyučovali 
náboženství třídní učitelé, v ostatních třídách vyučoval 
náboženství pan farář Duty. 
Dne 21. a 22. září byla vydlážděna cesta ke školní budově 
(13 metrů délka a 2 metry šířka).
V den jmenin Jeho Majestátu bylo deštivo a špatná cesta, 
přesto šel učitelský sbor se školní mládeží v 7:30 na boho-
službu do Mníšku. Po návratu byly k této události v jednot-
livých třídách předneseny proslovy, básně a písně. Protokol 
z 15. září obsahuje program této slavnosti.
Dne 19. listopadu, v den narozenin císařovny Elisabeth, byl 
ráno vichr a zima a sníh padal ve velkém množství, cesty 
byly neschůdné. Proto se bohoslužby ve Mníšku zúčastnil 
jen učitelský sbor a několik málo dětí.
S koncem roku 1910 byla půjčka na přístavbu v roce 1886 
zcela pokryta. Mělo by to na půjčku z roku 1902 (7000 Kr.) 
k pokrytí stačit. K úhradě ročních výloh bylo skasírováno 28 
% školní alokace. V den ochrany dětí byla kromě oslavy us-
pořádána sbírka mezi dětmi. I. tř. 2,51 Kr., II. tř. 5,96 Kr., III. 
tř. 2,51 Kr., IV. tř. 3,16 Kr.  Z nařízení zemské školní rady ze 
dne 30. listopadu 1910 bylo učiteli evangelického nábožen-
ství přiznáno cestovné z Mníšku do Oldřichova, 4,5 km à 24 
haléřů. Oldřichov má 1260 občanů s 228 domy, Filipka má 
218 občanů se 40 domy a Betlém 105 občanů s 22 domy 
(viz obecní kronika).
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Dne 7. února 1911 přibyl do učitelského sboru pan farář Pe-
ter Haas ze Mníšku. Náboženství vyučoval ve všech třídách.
Dne 23. května bylo ještě 5 neočkovaných dětí očkováno 
panem Dr. Halpernem. Odpoledne přišel vrchní lékař pan 
Dr. Mentzel z Frýdlantu a prohlédl si všechny učebny a míst-
nosti ve škole. III. a IV. třídu vyhodnotil jako přeplněnou. 
Také si přál, aby během prázdnin byly podlahy v ostatních 
třídách natřeny protiprachovým olejem. V I. třídě je také 
zapotřebí vyměnit staré školní lavice za odpovídající nové.
Ověřeno 22. 6. 1911 insp. Krause 
Dne 15. července 1911 byl školní rok 1910/11 ukončen 
děkovnou bohoslužbou. Z důvodu rozhodnutí obecní školní 
rady byly během prázdnin všechny podlahy natřeny proti-
prachovým olejem. Oleje bylo spotřebováno 50 kg, à 1 Kr. 
65 h. U firmy Julius Ulbrich z Chrastavy bylo pro I. třídu ob-
jednáno 14 dvoumístných lavic. Také byl koupen stojan na 
mapy, cena 18 Kr. 
Okresní školní rada přeřadila dle nařízení slečnu Werner 
do Dolní Řasnice, kde bude vykonávat tu samou práci. Na 
její místo nastoupila dle výnosu z 29. 8. 1911 slečna Lydia 
Kaess.

školní rok 1911/12 
Začalo se 16. září bittbohoslužbou (druh bohoslužby, při 
které se něco obchází – např. procesí nebo průvod kolem 
obce – pozn. překl.)
I. třídu převzal pan Bruno Reimer a měl 23 dětí, II. třídu pan 
Josef Mauermann s 64 dětmi, III. třídu pan Leonhard Thiem 
s 64 dětmi, IVa pan Franz Kratzer s 28 dětmi a IVb slečna 
Lydia Kaess. Jelikož III. třída byla přeplněná a pan Thiem má 
potíže s hrtanem, byli čtyři chlapci a čtyři dívky navštěvující 
sedmý nebo osmý ročník přeřazeni do vyšších tříd.
S povolením pana předsedy obecní školní rady byly knihy 
školní knihovny podrobeny revizi a poškozené knihy dosta-
ly novou vazbu. Při zapůjčení knih dětem budou knihy do-
plněny ponaučením.
Dne 23. listopadu přišlo 12 objednaných lavic. Jejich cena 
bez dopravy byla 307 Kr. Protože tyto lavice byly o něco 
vyšší, byly postaveny do II. třídy a nižší lavice místo toho do 

I. třídy. Nyní měla škola mimo lavic z roků 1885 a 86 (dlouhé 
lavice) samé nové dvoumístné lavice s tvrdým pultem. 
Dne 6. prosince 1911 byl ve škole na inspekci pan Krause  
z okresní školní rady. 
Firma Sollors Liberec dodala v polovině února zásobník na 
písmena pro I. třídu včetně písmen za 31 Kr.
Zima roku 1911/12 byla mírná, slunečná a skoro beze sněhu. 
Děti tudíž mohly téměř denně po dopoledním vyučování jít 
domů. Celkem bylo rozdáno 150 polévek. Pan Effenberger 
účtoval za jednu polévku 8 h.
Dne 1. května 1912 byla na inspekci okresní školní rada 
a zkontrolovala všechny třídy. Výsledky inspekce školy: 
dobré. Po rozhodnutí obecní školní rady bylo do Prahy 
věnováno 20 Kr. Děti přinesly 14 Kr. a 15 h. Školní vedení 
poslalo 15 Kr. jako sbírku 2. prosince. Během roku bylo ještě 
jednou zasláno 4 Kr. a 10 h. Pro rok 1912 bylo vybráno 26% 
na školní dani.
1. května byla hlášena jedna dívka ze II. třídy s on-
emocněním spalniček. V druhém květnovém týdnu se 
množil jeden případ spalniček za druhým. Dne 11. května 
chybělo ve škole skoro 100 dětí. Pan Dr. Halpern navštívil 
některé nemocné. Dne 13. května přišel vrchní okresní 
lékař pan Dr. Mentzel. Když se dozvěděl, že v I. třídě jsou 
jenom 4 děti, druhou třídu navštěvuje jen 20 dětí, v ručních 
pracích byly pouze 4 dívky, také ve III. třídě jen 21 dětí,  
v obou paralelách chybí 24 dětí, rozhodl školu uzavřít na 
osm dnů.
Dne 13. července byl bohoslužbou uzavřen vyučovací rok 
1911/12.  
Na žádost pana učitele Kratzra mu byla v Libverdě provi-
zorně udělena okresní školní radou I. třída a 1. září 1912 
opustil zdejší učitelský sbor. Na jeho místo nastoupil 
rozhodnutím okresní školní rady pan Josef Raaz, který do té 
doby působil jako učitel na měšťance ve Frýdlantu. Během 
prázdnin dostala třída č. 6 nová kachlová kamna, kuchyň 
nová kuchyňská kamna, za 170 Kr. a 90 Kr.
 
Pokračování v příštím vydání. 
Z němčiny překládá pan Jiří Komberec

>  NOVé STARé fOTOgRAfIE A POHLEDNICE OLDŘICHOVA
Za poslední dobu se mi nashromáždilo několik zajímavých 
starých snímků z obce, a tak se o ně s vámi ráda podělím.
Bezpochyby nejzajímavější je fotografie vyhořelého Hem-
mrichschenku – s popiskem Hemmrichschenke Buschu- 
llersdorf abgebrannt (spálený, vyhořelý) 1934 (foto č. 1 a 

2). Podle Resselovy kroniky Hemmrichschenke vyhořel už  
v roce 1923. Horní fotografii už známe – je z Gahlerova 
alba, fotografie z něj před časem poskytlo Severočeské 
muzeum Liberec.

H I S T O R I E

1 2
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Radost mi udělaly i dvě pohlednice, na které jsem doposud 
nikde nenarazila – na první z nich je hostinec „U Jasanu“ 
(později nazývaný „Korčárna“, z doby, kdy majitelem byl 
Franz Rösler – ten získal hostinec v roce 1897) – foto č. 3

a na druhé je Hemmrich Tunnel (foto č. 4). Tato pohlednice 
připomíná snímek nazvaný „Partie im Hemmrich“ z roku 
1910, který již známe (foto č. 5).

Další jsou z archivu pana Jaroslava Poláka, kterému i touto 
cestou děkuji: Starkstrom a v pozadí bývalý hostinec „Lesní 
zámeček“ (Zum Waldschloss) (foto č. 6)
a fotografie křížku, který se nachází na okraji areálu bývalé 
panelárny (foto č. 7). Pan Polák našel originální snímek,  
dosud jsem měla k dispozici jen nepříliš kvalitní fotokopii.

Další nalezená fotografie potěší zejména obyvatele Betlé-
ma (foto č. 8). A nakonec si můžete prohlédnout další (již 
čtvrtý) nalezený snímek kapličky Bolestné Matky Boží, která 
stávala u stavení čp. 16.

::  Jiřina Vávrová, kronikářka obce

3

4

5

6

7
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9
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Už ani pamětníci se neshodnou, jestli turnaji, který se 
začal hrát na betonovém place u Víti Nýdrleho, pokračoval 
v Písáku a u obecního úřadu, je více než 40 let nebo ne. 
Každopádně v sobotu 29. června 2019 se hrálo již po 
šesté na fotbalovém hřišti, kde je dostatek prostoru pro 
specifické dobíhačky zakoplých balónů.
Pravidla zde máme totiž benevolentnější tak, aby si zahráli 
i ti, kteří nohejbal jinak nehrají.
Z letošních 12 družstev se sešli 4 bývalí vítězové a 2 z nich 
se potkali ve finále. Lonští vítězové NOHA tým podlehli 
letitým zkušenostem týmu Filipky (Pavel Marx, Pavel 
Škoda, nově Dan Mohr a já si kopnuli 2 zápasy).
Při této příležitosti jsme se dohadovali, kde vlastně Filipka 
začíná. Dle serveru mapy.cz je to u hlavní silnice od č. p. 303, 

Zpráva o úmrtí Zdeňka Snadíka otřásla mnoha lidmi. 
Přestože jsme všichni věděli, že měl mnoho let zdravotní 
problémy, byl to šok.
Fotbal byl celý Zdeňkův život. Působil v něm jako hráč, 
trenér i vedoucí oddílu. Mnoho chlapců a i některé 
dívky nadchl pro kopanou. Bez jeho iniciativy a elánu by  
v Oldřichově fotbal nefungoval již roky. Fotbalu obětoval 
spoustu času. Je potřeba si uvědomit, že pokud hrajete 
soutěž, tak trávíte skoro celé jaro a celý podzim minimálně 
půl dne z víkendu na hřišti. K tomu připočítejte tréninky, 
přípravu hřiště, administrativu, … zkrátka to může dělat jen 
nadšenec, jako byl Zdenda.
Zdeněk byl hlavním pořadatelem nebo spolupořadatelem 
mnoha sportovních a společenských akcí. Při jejich 
organizování odvedl spoustu práce. Bez jeho účasti by těžko 
proběhly fotbalové turnaje, dětské dny, pochody, plesy  
a kdysi i dětské pobyty. Ačkoliv poslední dobou bylo zjevné, 
že ho tyto činnosti zmáhají, stejně se do nich energicky 
pouštěl. V posledních letech byl také předsedou TJ Sokol.

>  NOHEJBALOVÝ TURNAJ

>  VZPOMíNKA NA ZDEňKA SNADíKA

tedy právě od Pavla Marxe. Dan Mohr z nového domu před 
ním je tedy ještě v Oldřichově, ale to nemá na název týmu 
vliv. Celkem se od 9:30 do 16:00 ve 30° C sehrálo 42 zápasů na  
3 hřištích. Letos nešlo čistě jen o pánskou akci. Míša 
Marešová kopala za Vrňaťáky a její kolegyňka za  
Vlastibořice A.
Tamango s Milanem Nýdrlem se postarali o ceremoniální 
organizaci turnaje a Zdeněk Snadík s Marešovými  
o občerstvení. Osvědčené řízky byly opět k mání.
Účastníci z Oldřichova, Mníšku, Liberce, Frýdlantu, Hrádku, 
Vlastibořic a Kroměříže ocenili sportovní atmosféru pro 
každého.

::  Radim Šarapatka
                                                                                                                              

Zdeňku, chybíš nám a je velká škoda, že jsi s námi ještě pár 
let nepobyl. 

Za TJ Sokol Luboš Kocourek
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19. a 20. května proběhla již tradiční lučištnická akce, 
organizovaná oldřichovskými lučištníky. Závodů se účastnilo 
54 střelců od těch nejmenších ořežprutů po zkušené kmety. 
Utkali se v několika disciplínách a své schopnosti zasáhnout 
terč předvedli i v 3D parkuru, který má přísná pravidla. Trasa 
byla letos obohacena o nové terče zakoupené v rakouském 
Breitensteinu a o další kousky z místních dílen Michala Ryšky 
a Davida Pospíšila. Poklidný víkend se uskutečnil na Farské 
louce s patřičným povolením farních lesů a lesů Frýdlant. 
 
::  Jana Pospíšilová

>  ZKROUCENÝ šíP

>  SPORTOVNí ODPOLEDNE PRO DĚTI OBJEKTIVEM E. BíLKOVSKéHO
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Kondiční cvičení  
pro ženy  

 

na sále v Besedě každé 
pondělí od 18:15 hodin.

Omezený počet karimatek 
k dispozici.

Začínáme v pondělí 9. 9. 2019.
Případné bližší informace: 

Irena Dolanská,  
mobil 603997951,  

e-mail: dolanskai@seznam.cz
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P Ř E H L E D  A K C í  +  I N f O R M A C E

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 

Sportovní předfestivalové klání ve slacklině, 
piškvorkách, lukostřelbě a zatloukané
sobota 7. 9. 2019 ve 13: 00
louka u obecního úřadu

Oldřichovský festival
sobota 7. 9. 2019 od 14:30
louka u obecního úřadu

Do Dětenic přes hrad Kost
sobota 21. 9. 2019 v 8:00
odjezd od restaurace Beseda

Drakiáda
neděle 29. 9. 2019 od 14:00
u Spálené lípy

Podzimní špacír
sobota 26. 10. 2019 od 8:00
start v Sokolovně

Strašidelný les
čtvrtek 31. 10. 2019 v 19:00
sraz u čp. 112

>  KALENDáŘ AKCí 

Oldřichovské listy, občasník Oldřichova v Hájích; evidenční číslo: MK ČR E 10198.  
Vychází 4x ročně. Nejbližší uzávěrky pro příští čísla: 15. 11. 2019, 15. 2. 2020, 15. 5. 2020. 

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

>  UŽITEčNé INfORMACE

Mikulášská
sobota 30. 11. 2019 od 14:00
na sále Besedy

Vánoční trhy
sobota 30. 11. 2019 od 16:00
na sále Besedy

Oldřichovský Betlém Jany Pospíšilové
od neděle 1. 12. 2019
Betlém

Živý Betlém
neděle 8. 12. 2019 od 16:00
louka u obecního úřadu

Večerní prohlídka Betléma s vánočním 
zamyšlením
pondělí 23. 12. 2019 v 17:30
Betlém

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a zajištění 
sportovního odpoledne pro děti, které se uskutečnilo  
1. června 2019.
Foto: Eda Bílkovský
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Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje předa-
la do provozu dalších 45 automatizovaných externích de-
fibrilátorů. „Když jsme s projektem, díky kterému je nyní 
AED na 40 místech v Libereckém kraji - u Policie ČR, HZS 
LK i u dobrovolných hasičů – v roce 2016 začínali, očekáva-
li jsme dvě aktivace do měsíce. Po půl roce fungování jich 
bylo 8. Nyní na vybraná místa kraje rozmisťujeme dalších 
40 přístrojů. Krom již zmíněných organizací budou AED  
i na vyhledávaných turistických cílech v kraji, například na 
některých hradech a zámcích, “ uvedl ředitel ZZS LK Luděk 
Kramář. 

Liberecký kraj na II. fázi projektu poskytl v roce 2018 dotaci  
3 miliony korun. Díky nim bylo zakoupeno 45 nových přístro-
jů. Peníze ale velmi pomohly také k dovybavení stávajících 
hlídek a jednotek dalším materiálem, periodicky jsou ško-
leni všichni zapojení first respondeři a díky dotaci mohla 
ZZS LK zakoupit lepší resuscitační modely, které zkvalitnily 
výuku. „Systém AED se podle všech dostupných statistik os-
vědčil.  Významně tak zvyšujeme šanci na záchranu lidských 
životů v Libereckém kraji,“ řekl hejtman Libereckého kraje 
Martin Půta.

„Projekt rozšiřování defibrilátorů je výrazně úspěšný. 
Jsem rád, že se externí defibrilátory objevují na frekven-
tovaných místech, kde mohou přispět k záchraně lidských 
životů. K dispozici jsou například na turisty hojně  vy-
hledávaném Ještědu, v obchodních centrech i v samot-
ném sídle krajského úřadu,“  zdůraznil náměstek hejtma-
na pro rezort zdravotnictví Přemysl Sobotka. „První etapu 
projektu umisťování defibrilátorů Liberecký kraj podpořil 
dvěma miliony, na druhou jsme přispěli miliony třemi. Je 

dobře, že systém automatických externích defibrilátorů se  
v Libereckém kraji neustále rozšiřuje. Rozmisťování defi-
brilátorů v terénu je potřebná věc. Ukázalo se to mimo jiné 
před časem, kdy díky včasnému zásahu policisté pomocí 
tohoto zařízení zachránili život dvanáctileté dívce z Česko-
lipska, “ připomněla náměstkyně hejtmana pověřená 
řízením rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky 
Jitka Volfová.  

Podle vedoucího projektu AED a vedoucího operačního 
střediska ZZS LK Petra Matějíčky operátoři systém AED ak-
tivují v současnosti průměrně 16x do měsíce. „Záchranáři 
v kraji provedou přibližně 390 resuscitací, AED je aktivová-
no u každé třetí. Díky jejich rozmístění po kraji jsou first 
respondeři u postižených na místě v průměru na místě  
o 4 minuty dříve než záchranná služba,“ upřesnil Kramář.

Od spuštění projektu v roce 2016  byl systém AED aktivován 
celkem 293x (do května 2019). V osmdesáti procentech 
případů byli first respondeři na místě dříve než posádka 
ZZS. Je to  zejména díky tomu, že operační střediska hasičů 
i policie berou žádost dispečinku ZZS LK o aktivaci AED jako 
absolutní prioritu. „Snaží se nám maximálně vyjít vstříc a za 
to jim moc děkujeme. Stejně jako dobrovolným hasičům, 
jejichž výjezdové časy jsou pro nás naprosto neuvěřitelné. 
I uprostřed noci jsou schopni k pacientovi vyrazit mnohdy 
vlastním autem během čtyř minut,“ zdůraznil Matějíčka. 
A jejich aktivita při záchraně životů je podle dosavadních 
ohlasů velmi pozitivně vnímána i veřejností. „Jsme rádi, 
že systém AED, který opravdu pomohl zachránit několik 
životů, má stále více aktivních podporovatelů. Do projek-
tu se dobrovolně  a na své náklady zapojují další subjekty, 
například městské policie. Děkujeme,“ dodal. 
Ani systém AED a zkrácení dojezdových časů není bohu-
žel všemocné. Několik lidských životů díky němu ale určitě 
zachráněno bylo.  „I kdyby to byl jeden jediný, dal by úsilí 
všech kolem projektu obrovský smysl,“ uzavřel Matějíčka. 

>  ZDRAVOTNICKá ZáCHRANNá 
SLUŽBA LIBERECKéHO KRAJE  
SPUSTILA II. ETAPU PROJEKTU AED

Z Z S  L K   I N f O R M U J E










