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OLDŘICHOVSKÉ  
LISTY

   číslo vydání: 56   (2020/2)                                          1. června 2020                                    Evidenční číslo: MK ČR E 10198

Vážení spoluobčané,
vždy před sepsáním úvodního slova pro naše listy 
přemýšlím, na jaké téma budu psát. V těchto dnech 
nemusím přemýšlet, protože témat je hned několik. 
Začnu tím nejdůležitějším, protože zdraví je nejdůležitější, 
a to tématem COVID 19. Po více než dvou měsících se vláda 
rozhodla nám postupně uvolnit všechny ty zákazy, příkazy  
a omezení, abychom se mohli vracet k běžnému životu. 
Všechny zpravodajské pořady se po celý ten čas nezabývají 
téměř ničím jiným než tím, zdali tato opatření byla 
adekvátní situaci nebo ne, zdali ta opatření přišla včas 
nebo pozdě a kdoví co ještě za myšlenky a názory se objeví, 
ale ruku na srdce – nikdo z nás takový stav nezažil, nikdo  
z nás to nemusel nikdy dříve řešit! Co bylo dobře či špatně, 
ukáže čas. My, pokud se to bude někdy opakovat, z těchto 
zkušeností můžeme čerpat, abychom se vyvarovali chyb. 
Chci však věřit, že se to opakovat nebude. 
Využívám tuto cestu k poděkování všem, kteří dodržováním 
vydaných opatření pomohli ke zdárnému zvládnutí 
nekontrolovatelného rozšiřování nákazy. Zvláště pak všem 
těm, kteří neváhali a okamžitě se zapojili do pomoci. 
Ať v podobě šití roušek, distribuce roušek, roznášení 
informačních letáků, zajišťování dodávek obědů pro 

>  BLAHOPŘEJEME
V měsících březen až květen svá významná životní výročí oslavili:  
Anna Svobodová, Ladislav Rokoský, Josef Němec, Marie Adamcová, 
Lucyna Barčová, Jan Studený, František Barč, Jaroslava Štučková,  
Josef Růžička, Eva Srbová, Jan Duda, Pavel Chaloupecký,  
Eva Chaloupecká. 
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

ohrožené seniory, zásobování obce a tak dále a dále. 
Nechtěl bych na nikoho zapomenout, a proto musím 
poděkovat i Libereckému kraji, který nás prostřednictvím 
krizových štábů obce s rozšířenou působností (město 
Liberec) a pověřené obce (město Chrastava) zásoboval 
dezinfekcí, nanofiltry do roušek a bezesporu i důležitými 
pokyny s podrobným rozborem vládních nařízení.
Pro naši obec je neméně důležitým tématem letošní 
plánovaná uzávěra pro dopravu z důvodu probíhající stavby 
chodníku a rekonstrukce silnice. K tomuto tématu proběhlo 
veřejné projednání objízdných tras v lednu letošního roku, 
na kterém jste se mohli dozvědět téměř vše, co nás čeká.
Dlouhá debata proběhla i na jednání zastupitelstva obce, 
takže již závěrem: od 27. dubna jsou v obci osazeny (mimo 
jiných) dopravní značky – zákaz vjezdu s dodatkovou 
tabulkou „mimo vozidel s povolením stavby“ a zákaz 
vjezdu s dodatkovou tabulkou „mimo vozidel s povolením 
OÚ“. Znamená to tedy, že obec je pro veškeré uživatele 
vyjma trvale bydlící nebo trvale žijící dopravně uzavřena 
a dodatkové tabulky rozlišují, kdo povoluje vjezd do 
vyznačených částí obce. 
Mnozí z vás se domnívali, že pokud budou mít povolení 
od OÚ, tak mohou jezdit bez omezení, ale tak tomu není. 
S povolením OÚ můžete užívat místní komunikace, které 

- pokračování na na další straně - 
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navazují na hlavní silnici, která je dotčena stavbou. 
Kdo potřebuje k dosažení svého domu hlavní silnici, musí 
se domluvit s dodavatelem stavby, zdali je to možné, nebo 
svůj vůz odstavit a dojít pěšmo (kontakt pro informace ke 
stavbě je na webu obce). Rád bych zde také uvedl, že pokud 
bude mít někdo problém (zejména starší spoluobčané) se 
zásobováním např. potravinami nebo jinými základními 
potřebami, tak mě neváhejte kontaktovat a společně 
to vyřešíme. Oprávnění žadatelé si mohou povolení 
OÚ vyzvedávat v pracovních dnech. Všechny vás pak 
opakovaně prosím o shovívavost a strpení určitých omezení 
ze standardů běžného života.
No a na závěr bych se rád zmínil o změně, která vám 
nemohla uniknout: dominanta návsi – stará lípa před 
vchodem do úřadu obce – byla pokácena. Bohužel byl strom 
v tak dezolátním stavu, že již představoval velké nebezpečí. 
A právě proto, že byl na tak frekventovaném místě, jako 
je náves, tak na doporučení jednoho z kolegů, který má 
velmi bohaté zkušenosti s následky popadaných stromů 
nebo jejich částí, jsem stav stromu projednal se Správou 
CHKO Jizerské hory, kde se též vyjádřili, že i opatření, které 
tam v minulosti bylo provedeno, je pravděpodobně po své 
životnosti.
Čtyři hlavní kmeny koruny stromu byly svázány ocelovým 
lanem, které sice život stromu prodloužilo cca o dvacet 
let, ale i tomu se už nedalo věřit. Nehledě na to, že dva 
z těchto dvou hlavních kmenů koruny byly prasklé a bylo 
už jen otázkou času, tedy spíše většího větru, a mohlo se 
stát neštěstí. I skutečnost, že v těsné blízkosti stromu bude 
vybudován nový přístup k OÚ, by lepšímu stavu stromu 
nepřidala. 

Kácení bylo provedeno později z důvodu uzavírky 
dopravy v obci. Milanu Sádkovi a jeho kolegům nezbývá 
než poděkovat za profesionální provedení akce, včetně 
poděkování našim zaměstnancům za úklid klestu. 
Všem pak slibuji, že po dokončení stavby chodníku a silnice 
bude zeleň doplněna, ba i ve větším počtu, abychom novým 
generacím přenechali hezkou náves se stínem stromů.
Ještě jednou tedy děkuji každému, kdo se jakýmkoli 
způsobem zapojil do boje s „corona virem“, prosím  
o trpělivost v souvislosti s dopravním opatřením v obci 
a přeji všem hezké prožití léta nejen se sluníčkem, ale  
i s pravidelnou závlahou.     
::  Jaromír Tichý, starosta obce      

>  KÁCENÍ LÍPY 
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Oldřichovská knihovna je od 27. 4. 2020 opět otevřená. 
Platí i nadále některá pravidla k omezení šíření epidemie 
koronaviru, jako je zákaz vstupu bez ochranné roušky  
a vrácené knihy jdou na 48 hodin do karantény. Knihovník 
musí používat nejen roušku, ale i rukavice.
V průběhu května dochází po schválení zastupiteli obce 
bez přerušení provozní doby ke stěhování knihovny na 
nové místo. Zůstáváme na obecním úřadě, ale přemístíme 
se do přízemí vlevo. Jedná se o 1. etapu stěhování za 
účelem vytvoření lepších podmínek pro Vás, naše čtenáře. 
V další etapě pak dojde pravděpodobně v příštím roce  
k rozšíření prostorů tak, aby i naši malí čtenáři měli 
dětský koutek a mohli si užít se svými rodiči prohlížení  
a půjčování knížek, včetně hraní stolních her a dalších aktivit. 
Věřím, že tyto změny všichni uvítáte a obec je podpoří.                                                                                                                                         
Naše knihovna má otevřené webové stránky pod názvem 
„Obecní knihovna v Oldřichově v Hájích“, kde najdete vše, 
co knihovna může nabídnout. V on-line katalogu můžete 
zadat svého oblíbeného autora nebo konkrétní název knihy 
či téma, které Vás zajímá. Po zadání se objeví, zda je kniha 
v oldřichovské knihovně k dispozici a zda je možné si ji 
okamžitě půjčit. Rezervace přes web jako v Krajské vědecké 

>  INFORMACE Z KNIHOVNY OLDŘICHOV V HÁJÍCH
knihovně v Liberci zatím možná není, ale knihu si můžete 
osobně zarezervovat, pokud ji vlastníme přímo v knihovně.
Reagoval jsem na Vaše přání a v rámci výměnného fondu  
s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci opatřil nové knihy 
a další nové knihy objednal z finančních prostředků obce. 
Tak se můžete těšit na knihy různých žánrů, např. krimi, 
beletrie, cestopisy, scifi, naučná a motivační literatura.
Z českých autorů alespoň zmíním knihy od Viewegha, 
Mlynářové, Vondrušky, Bočka, Deváté, Bryndzy, 
Mornštajnové, Kolbaby, ze zahraničních pak Cartera, Deavera,  
Larssona, Jo Nesbo, Coleho, Hawkinse a dalších.  
Nezapomínám ani na dětské čtenáře. Máme k dispozici 
novinky od pohádek, dobrodružných knih až po knihy 
naučné. 
Všechny novinky mít nemůžeme, ale budu se snažit opatřit 
alespoň některé v příštím období (na podzim).
Provozní dobu nechávám zatím stejnou, ale platí nabídka 
možné změny. Záleží na Vás.
Zdraví Vás všechny Váš knihovník a přeje všem hodně zdraví 
a chuť přečíst si zajímavou knížku.
https://www.oldrichov.knihovna.cz
::  Josef Bulíř

>  OLDŘICHOV ZA čASů KORONY 
Nezadržitelně se blíží doba, kdy se postupně rozvolní 
všechna protivirová opatření a život se vrátí zase do 
normálních kolejí. Děti mohou do školky, a hlavně některé 
z nich půjdou do školy (konečně). Okénka našich hospod 
a zahrádky se otevřela (hurá, hurá). A už se dokonce zase 
zdravíme i s turisty, kteří Oldřichovem v míře větší než 
obvyklé procházejí.
Sice ještě není vše za námi, ale již nyní můžu poděkovat 
zdejším hrdinům všedního dne.
Paní krámská Dien Nguyen a pekařští manželé Kuklovi 
zůstali v provozu po celou tu dobu a byli v první linii stejně 
jako členové IZS a zdravotníci.

Oldřichovské ženy neváhaly, vytáhly své stroje a šily a šily 
roušky pro ostatní. V krabici v obchodě byly roušky od:
Zuzany Uhrinové, Jany Pospíšilové, Dany Andělové, Jiřiny 
Vávrové, Lenky Koskové, Bláži Huškové, Jitky Pluhařové, 
Šárky Kočí, Katky Kerdové, Renaty Brettschneiderové, Jitky 
Svatuškové, Jarky Bílkovské, Věry Landsmannové a Veroniky 
Hlaváčkové.
Děkujeme i všem ostatním, kteří roušky ušili nebo zajistili 
pro svoje sousedy. 
Libor Práč s Janou Vrňatovou rozváželi místním seniorům 
obědy z mníšecké školní jídelny.

Dobrovolní hasiči hasili v oldřichovských rouškách jeden  
z nejvyšších zdejších komínů (dobře to dopadlo).
V sobotu 4. dubna 2020 se několik z nás zapojilo do 
přeorganizované akce Ukliďme Oldřichov a samostatně 
jsme během zdravotních procházek zbavili okolí nepořádku.
Ve stejný den otevřel Roman Mikulandra sběrný dvůr  
a téměř se nezastavil pod návalem aut s přívěsnými vozíky, 

které vezly výsledek velkého měsíc trvajícího jarního 
úklidu.
V pondělí 27. dubna 2020 se konalo zastupitelstvo na sále 
v Besedě, v rouškách a s rozestupy.
Dívky, hoši, dámy a pánové, děkujeme!
::  Radim Šarapatka
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Milé děti, vážení rodiče, 
vzhledem ke koronavirové situaci nebudeme schopni  
uspořádat dětský den. Současná vládní omezení dovolují 
konání společenských akcí do maximálně 100 osob. To 
nejsme schopni dodržet. Proto jsme se rozhodli dětský 

>  ZRuŠENÍ DěTSKéHO DNE
den přeložit na pozdější termín, o kterém budete včas 
informováni.
Děkujeme za pochopení. Přejeme vám hezké léto  
a doufáme, že se s vámi uvidíme na konci letních prázdnin.
::  Jana Hodačová, Hasiči Oldřichov v Hájích 

Úklidová akce „Ukliďme Oldřichov“ tentokrát proběhla 
jinak, než jste zvyklí. Při vycházkách po Oldřichově a okolí  
v době „korona karantény“ jste sbírali odpadky a nasbíraný 
odpad skončil v popelnicích, které patří k vašim domům. 

>  uKLIďME OLDŘICHOV
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S příchodem jara měli naši hasiči napilno. 
28. března vyjela naše jednotka k požáru sazí v komíně  
v části obce Pily. Jednalo se o komín 25 m vysoký. Spolu  
s námi se na zásahu podílely i jednotky HZS Raspenava  
a HZS Liberec s výškovou technikou. 
5. dubna došlo na hlavní silnici v centru obce k úniku 
ropných produktů na komunikaci. Krajským operačním 
střediskem Libereckého kraje jsme byli vysláni na likvidaci 
této události. 
21. dubna jsme vyjeli na žádost občana Oldřichova na 
cyklostezku pod Oldřichovské sedlo. Cyklisty a turisty tam 
ohrožoval prasklý strom, který se již nebezpečně nakláněl 
na cyklostezku. Pomocí motorové pily a lanového navijáku 
jsme strom odklidili. 
Všechny tyto zásahy absolvovali naši hasiči v rouškách, 
které nám ušila Lenka Kosková Třísková. Kvůli koronaviru 
můžeme jezdit k zásahům v maximálním počtu 1+3.
::  Jana Hodačová, Hasiči Oldřichov v Hájích

>  HASIčI SE NENuDÍ

Děkujeme všem, kterým záleží na tom, aby naše obec byla 
bez odpadků.
::  Jiřina Vávrová
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Další část překladu školní kroniky z Buschullersdorfu,  
vedené od roku 1865 do 16. července 1939.
Školní rok 1922/23: Školní rok 1922 začal po důkladné 
renovaci školní budovy 1. září 1922. Během prázdnin 
byla po několikaletém plánování kompletně opravena 
střecha. Přední strana dostala novou krytinu, zadní 
část byla zrenovována. Při této příležitosti byla 
také odstraněna zvonička, takže už budovu podle 
ní nebylo možné na dálku poznat. Tento zvoneček 
každého brzkého rána svými zvuky svolával obyvatele 
mírumilovného horského údolí k denní práci  
a po denní námaze oznamoval ukončení prací.
Jeho zvuk také doprovázel občany k poslednímu odpočinku. 
Světová válka ho nechala oněmět. Zvoneček musel, stejně 
jako ten hřbitovní, být odevzdán 12. prosince 1917 pro 
válečné účely. Protože zvonička bez zvonu už nesloužila 
svému účelu a byla v chatrném stavu, bylo školní radou 
rozhodnuto ji demontovat.
Budova školy dostala novou barvu, bylo provedeno nové 
osvětlení pro chodbu v prvním patře, v první, druhé a 
čtvrté třídě byla natřena a opravena okna, vchodové 
dveře a schodiště bylo nově natřeno, podlahy napuštěny 
protiprachovým olejem. Tyto stavební práce stály 38 946 Kr.  
a 85 h.
Rozdělení tříd: Třídy převzali učitelé – I. třídu učitel Franz 
Horn s 24 žáky, II. třídu učitel Josef Raaz s 57 žáky, III. třídu 
ředitel Josef Neumann s 52 žáky a IV. třídu učitel Franz 
Kratzer s 59 žáky.
Učitelka ručních prací slečna Anna Jäckel složila v září 1922 
v Praze úspěšně doplňkové zkoušky pro učitele ručních 
prací. 
Také tento školní rok mohl učitelský sbor se školní radou 
provést vánoční nadílku. Obec k tomu účelu uvolnila 
2 000 Kr. a komise 1 000 Kr. 17. prosince se shromáždili 
žáci místní školy na sále pana Effenbergra se svými rodiči 
a přáteli školy, aby převzali dárky, sestávající z bot, látek 
na košile, pohádkových knížek a sladkostí. Před rozdáním 
dárků proběhly vánoční hry „Vánoční kouzlo“ a „Skřítkové 
v truhlárně“. Sál byl až do posledního místa obsazen a 
potlesk byl odměnou za vynaloženou námahu. 
Zemská školní rada svým výnosem ze dne 29. 11. 1922 
udělila povolení pro školní rok 1922/23 pro nezávaznou 
výuku českého jazyka v 1. oddělení s třemi vyučovacími 
hodinami týdně. V den pohřbu pana ministra Dr. Rašína 
poté, co byl žákům vysvětlen význam tohoto státníka, bylo 
uděleno volno. Narozeniny pana prezidenta byly jako vždy 
důstojným způsobem oslaveny. 
Pan okresní školský inspektor provedl v pátek 9. března 
inspekci v místní škole a velmi uspokojivě se vyjádřil k 
výsledkům školy. V době od 12. do 15. dubna složil pan 
Josef Raaz úspěšně zkoušky z českého jazyka pro obecné 
školy. V den pohřbu paní prezidentové byla 15. května 
vyvěšena smuteční zástava.
7. června podnikly děti IV. třídy se svým učitelem panem 
Franzem Kratzerem výlet do Labského údolí. Děti III. třídy 
navštívili se svým učitelem Josefem Neumannem 28. 
června Smrk a Nové Město pod Smrkem. Odpoledne toho 
samého dne šel pan učitel Franz Horn s dětmi I. třídy do 
Fojtky. 
Ukončení školního roku 1922/23 proběhlo 28. června 1923 
obvyklým způsobem.

> Z OLDŘICHOVSKé ŠKOLNÍ KRONIKY

Škola 1923: Střecha dostala novou krytinu, přitom 
byla odstraněna původní zvonička

Školní rok 1923/24: Školní rok začal 1. září 1923 a přinesl 
změnu se zavedením vyučování etiky, občanské nauky, 
ručních prací a výuku o rozpočtu.  Aby se učitelskému 
sboru ulehčilo zavedení nových vyučovacích předmětů, 
svolal okresní školský inspektor 28. srpna konferenci, na 
které předal cenné informace a pokyny. Z důvodů menšího 
počtu žáků v prvním ročníku udělil okresní školský výbor  
7. září 1923 povolení spojit první dva školní ročníky.
Učitel Josef Raaz byl přemístěn do obecné školy ve 
Vratislavicích a na jeho místo nastoupila paní učitelka 
Gabriela Eiter. Gabriela Eiter se narodila 28. září 1894, 
navštěvovala základní školu v Horním Růžodole a měšťanku 
v Liberci. Po absolvování vzdělávacího institutu pro učitele 
v Liberci nastoupila a vykonávala svoji učitelskou službu 
v Horním Růžodole a v Mníšku. Dekretem okresního 
školského výboru byla jmenována na zdejší škole zástupkyní 
učitele. 
Rozdělení tříd bylo následovné: I. a II. ročník – 35 dětí, 
učitel Franz Kratzer; III. ročník – 25 dětí, učitel Franz Horn; 
IV. a V. ročník – 56 dětí, učitelka slečna Gabriele Eiter; VI., 
VII. a VIII. ročník ředitel Josef Neumann. 
Školní budova prošla během školních prázdnin renovací – 
tři třídy a chodba dostaly novou podlahu. 
Dne 16. prosince se shromáždila veškerá školní mládež ve 
IV. třídě k malé oslavě, na které byly rozdány boty, látky na 
košile, jídlo a knížky. Učitelský sbor se zúčastnil o volných 
odpoledních a o nedělích kurzu ručních prací v Liberci.
Dne 8. 4. 1923 navštívil okresní inspektor pan W. Richter 
místní školu a byl s výsledky všeobecně spokojen. 
Děti I. a II. třídy podnikly se svými třídními učiteli 3. června 
výlet na Ještěd. Děti III. třídy navštívily Ralsko a šly přes 
Stráž pod Ralskem na Hamr na Jezeře. 
Ráno 14. června došlo na hřebenech hor k průtrži mračen. 
Do údolí se hrnuly takové masy vody, že to potoky již 
nemohly pojmout. Povodeň přinesla s sebou několik metrů 
dlouhé kmeny stromů. Také hraněné dříví a kamenné 
bloky. V části obce Pily byla stržena stodola pekaře Passiga 
a zde uskladněné zásoby mouky byly odplaveny.  Domy 
stály pod vodou, mosty a zpevňovací zídky byly strženy. 
Voda vystoupila během necelé hodiny tak vysoko, že bylo 
zaplaveno hřiště a spodní část školní zahrady. Připlavavší 
dřevo prorazilo školní oplocení. Také protipovodňová zeď 
na pozemku školy byla poškozena. Vzhledem k tomu, že 
části silnice byly zaplaveny, nemohly děti navštívit školu.
Školní rok 1923/24 byl ukončen 28. června.
Školní rok 1924/25: 1. září 1924 začal nový školní rok. 
Během školních prázdnin došlo v některých třídách  
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k dílčím opravám. Povodní poškozený plot a protipovodňová 
zeď byly opraveny. V učitelském sboru nedošlo  
k žádným změnám vzhledem k tomu, že slečna Gabriele 
Eiter byla služebně zařazena a přidělena škole po panu 
Raazovi. Rozdělení tříd bylo následovné: I. třída – 15 dětí 
s ředitelem Josefem Neumannem; II. třída – 35 dětí, pan 
Franz Kratzer; III. třída – 50 dětí, učitel Franz Horn a IV. třída 
– 46 dětí, slečna Gabriela Eiter. 
Dne 9. října provedl inspekci školy okresní inspektor pan 
Wenzel Richter a vyslovil učitelskému sboru uznání za jeho 
výsledky. Výnosem zemské školní rady ze dne 13. 11. 1924 
bylo ustanoveno, že vyučování ženských ručních prací  
a hospodářství počínaje 1. lednem 1925 bude vyučováno 
ve dvou odděleních po devíti hodinách týdně.  Učitelka 
ručních prací byla i bez určení služebního místa zaměstnána.
Škole se podařilo získat fotografický přístroj. Potřebný 
obnos ve výši 2 920 Kr. byl získán z úspor ze školních 

Skupinová fotografie ročníků 1920–1923

představení a sbírky z dobrovolných darů. Aparát je dle 
výnosu obecní školní rady majetkem školy, musí být ale  
k dispozici obecní vzdělávací radě. 
Dne 7. března slavnostně začaly oslavy 75. narozenin pana 
prezidenta republiky dle zákonných ustanovení. Výnosem 
krajské školní rady bylo stanoveno vyučování náboženství 
tak, aby probíhalo šest hodin týdně. První a druhá třída 
bude mít toto vyučování společně. Výnosem okresní školní 
rady byla přidělena na místní školu učitelka Margareta 
Zorn a učitelka Gabriela Eiter byla místa zbavena. Jelikož se 
ale Margareta Zorn daného místa zřekla a nedošlo k jeho 
obsazení, mohla učitelka Gabriela Eiter na služebním místě 
zůstat. 
Děti podnikly dne 4. května 1925 se svými třídními učiteli 
následující výlety: IV. třída na Královku, III. třída na zámek 
Frýdlant, II. třída na Špičák a I. třída k rybníku.
Na zasedání obecní školní rady 7. června 1925 upozornil 
přítomný zástupce okresní školní rady na vybavení školy  
a zasadil se o pořízení nových školních lavic do IV. třídy. Po 
vykonané přísaze členů pod vedením předsedy, nejstaršího 
člena pana Antona Pfeifra, byli zvoleni: předseda obecní 
školní rady ředitel Neumann, jeho zástupce pan Ernst 
Brunsch. Kromě toho patří k obecní školní radě: učitel 
Franz Horn, Anton Pfeifer, č.p. 125; Hermann Lange, č.p. 
113; Ferdinand Prokop, č.p. 9.
Náhradníci: Eduard Köhler, č.p. 233; Karl Elstner, č.p. 202  
a Ferdinand Lange, č.p. 336.
Dne 27. června byl školní rok dle obvyklých zvyklostí 
ukončen.
- pokračování v příštím vydání- 
Z němčiny překládá p. Jiří Komberec

Události prvních květnových dnů před 75 lety především 
v Praze, ale i v dalších českých městech připomíná pomník 
za obecním úřadem, který na místě dnešní samoobsluhy 
vztyčili noví obyvatelé obce v roce 1946. Přinesli tím kus 
domoviny do míst, kde před 75 lety panovaly spíše obavy  
z toho, co bude dál.
Pomník se před stavbou samoobsluhy na konci 70. let 
stěhoval před obecní úřad a při úpravách návsi na podzim 
2016 byl přesunut na současné místo. V následujících 
letech jej čeká úprava bezprostředního okolí, která dosud 
záměrně vázla na probíhající rekonstrukci silnice.
::  Radim Šarapatka

>  POMNÍK KVěTNOVé REVOLuCE
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>  MASOPuST

Masopust se konal ve dnech 22. a 23. února. Během sobotního dopoledne proběhl průvod masek. Průvod cca 40 osob se 
tradičně vydal na procházku po trase Sokolovna – Beseda.
Večer se pak konal maškarní bál. Hudbu obstaral Každej pes jiná ves. Jako tradičně proběhlo i vyhodnocení masek, kdy 
cenou za 1., 2. a 3. místo byl dort a poukázka na 500 Kč od Slevomatu.

V neděli odpoledne pak proběhl karneval pro děti. Účast byla vysoká, děti si rády zasoutěžily a každé si odneslo nějaký ten 
dárek. Za příspěvek na organizaci karnevalu děkujeme Pile Facek.
Závěrem chci poděkovat hasičům za spolupořádání celého masopustu.
::  Luboš Kocourek

>  STOLNÍ TENIS

Naši stolní tenisté jsou po absolvování 17 utkání na 7. místě 
se ziskem 25 bodů. Vyhráli 3 utkání, ve dvou remizovali 
a 12 prohráli. Celkové skóre je 103:201 zápasů.
Nejlepším hráčem je pan Oskar Špaček s 44,44% úspěšností. 
Nejlepší dvojicí jsou Martin a Aleš Němcovi s úspěšností 
100 %.  
::  Luboš Kocourek

>  FOTBAL (MNÍŠEK B)

Ještě v době před koronavirovou krizí se fotbalisté 
Mníšku B rozhodli, že jarní část soutěže již nebudou hrát 
na oldřichovském hřišti. Toto rozhodnutí je pochopitelné 
vzhledem k tomu, že lehká zima prospěla krtkům, ale krtčí 
činnost neprospěla trávníku. Mníšeckým fotbalistům chci 
touto cestou poděkovat za spolupráci, za veškerou brigádnic-- 
kou činnost odvedenou na hřišti a budeme jim držet palce  
v budoucích zápasech.
::  Luboš Kocourek 

> OLDŘICHOVSKý FESTIVAL

S festivalem VI se zatím počítá, uvidíme, jak se bude  
rozvolňovat situace.
Měl by proběhnout 5. 9. Z kapel vystoupí The Peanuts, 
Rain, Running Sushi, Bikini a další. Je na co se těšit.
::  Jana Pospíšilová

Letošní Sokolský ples se konal 25. ledna. K poslechu nám 
hrála osvědčená hudba Do naha. Návštěvnost byla sice 
slabší, ale přesto se ples vydařil. Děkujeme panu Rajnovi 
za příspěvek na tombolu.
::  Luboš Kocourek

>  SOKOLSKý PLES
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>  POuTNÍ ZASTAVENÍ A COVID-19 

Zvláštní čas, který nás zastavil a mě osobně dovedl  
k mnoha zamyšlením. Velikonoce jsem paradoxně prožila 
intenzivněji než v předchozích letech a myslím, že to bylo 
díky klidu v okolí. I díky tomu se mi podařilo dokončit 
myšlenku poutního zastavení, které je umístěno u hřbitova.
Jedná se o hrubě opracovanou dubovou fošnu, do které 
je zasazený keramický kachel. Ten je doplněný biblickým 
textem a řadou otvorů, které nemají jen estetický význam, 
ale zároveň slouží jako hmyzí hotel. 
Jaký text je na tomto zastavení? Prozradím jen to, že vede 
k zamyšlení nad shonem, který jako lidstvo vedeme. Jsme 
obklopeni luxusem, hojností a přesto reptáme. Boží blízkost 
je všude kolem nás, ale je, vším tím již zmíněným, potlačená 
kamsi dál až na poslední místo.
Zastavení není věčné. Až se ho dotkne vítr, voda, mráz  
a ono zetlí, zmizí z povrchu zemského. Nyní stojí a vypovídá.
::  Jana Pospíšilová

>  NOVé LAVIčKY

Dřevěné lavičky umístěné na vybraných místech v obci  
a okolí lákají kolemjdoucí k usednutí a odpočinku. Vyrobili 
členové spolku Živo v Hájích.
::  Jiřina Vávrová



9

Ž I V O T  V  O B C I 

>  čTENÍ PRO DěTI 
Příběhy žabáků Ferdy a Kvaka.
 
JARO
Ferda vyběhl po cestičce k baráčku na kopci, kde bydlel 
Kvak. 
Zabouchal na dveře, ale nikdo se neozýval.
„Kvaku, Kvaku,“ volal Ferda. „Vstávej! Je jaro!“
„Nuda, bla bla bla,“ ozvalo se z baráčku.
„Kvaku! Kvaku!“, křičel Ferda. „Sluníčko tak krásně svítí, 
honem!
Sníh roztává. Vzbuď se a vstávej!“
„Nejsem tady,“ řekl podivný hlas.
Ferda vešel dovnitř do baráčku. Bylo tam přítmí a zatuchlo. 
Trošku se bál.
Všechny okenice byly zavřené.
„Kvaku, kde jsi?“ volal Ferda.
„Jdi pryč,“ ozvalo se z rohu světnice.
Kvak ležel v posteli. Přetáhl si rychle všechny přikrývky přes 
hlavu a zachumlal se.
Ferda vystrčil Kvaka z postele a tlačil ho ven z baráčku přímo 
na verandu.
Kvak venku mžoural očima, když se podíval do zářícího 
sluníčka.
„Pomoz mi!“ volal Kvak. „Nevidím vůbec nic. Oslepl jsem.“
„Nebuď hloupý,“ řekl Ferda. „Podívej to světlo, je jasno 
a teplé aprílové počasí. A to znamená, že začíná čas, kdy 
můžeme být zase spolu. Mysli na to,“ řekl Ferda.
„Můžeme přeskákat celou louku a běžet přes les a plavat 
v potoku. Po večerech budeme sedět tady na zápraží  
a počítat hvězdy.“

„Jó, to klidně můžeš počítat, Ferdo,“ řekl Kvak. „Já budu 
příliš unavený. A vůbec, jdu teď do postele.“
Kvak šel zpátky do svého baráčku. Došoural se pomalu do 
postele a přikryl se až po uši všemi přikrývkami, a nakonec 
znovu strčil hlavu pod peřinu.
„Ale, Kvaku,“ křičel Ferda, „zmeškáš všechnu švandu  
a dobrodružství!“
„Poslouchej, Ferdo,“ řekl Kvak. „Jak dlouho jsem spal?“
„No, už spíš od listopadu,“ řekl Ferda. 
„Dobře,“ řekl Kvak, „takže když si ještě trochu zdřímnu, 
tak se mi nic nestane. Přijď zpátky zas tak v půlce května  
a prosím vzbuď mě. Dobrou noc, Ferdo.“
„Ale, Kvaku,“ řekl Ferda, „já tady budu do té doby sám.“
Kvak již neodpověděl. Usnul, jako když ho do vody hodí.
Ferda se podíval na Kvakův kalendář. Na poslední stránce 
kalendáře bylo napsáno listopad. Ferda vytrhl zlostí tuto 
stránku a potom vytrhl list s prosincem a potom leden  
a únor a březen, až se objevil duben. Ferda nakonec vytrhl 
také duben. Potom Ferda běžel rychle zpátky za Kvakem.
„Kvaku, Kvaku, vzbuď se. Už je květen.“ 
„Cože?“ zamumlal Kvak. „Cožpak může být tak brzy 
květen?“
„Jasně že jo,“ řekl Ferda. „Podívej se do svého kalendáře.“ 
Kvak se rychle podíval do svého kalendáře. Nemohl uvěřit 
svým očím, když tam uviděl květen. 
„Proč už musí být květen?“ ptal se sám sebe Kvak, 
když se hrabal pomalu z postele. Protáhl se a společně  
s kamarádem Ferdou běželi ven se konečně podívat, jak 
vypadá svět kolem, když je jaro.
Na závěr otázka k zamyšlení: Musí žáby pít vodu, aby 
přežily?
::  Petr Nýdrle

>  FOTO ZE STAVBY 
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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
období 1. 4. – 31. 10.:  
pondělí  8:00 – 15:00, středa  8:00 – 15:00,
sobota  9:00 – 12:00  
období 1. 11. – 31. 3.:  
středa  8:00 – 15:00, sobota  9:00 – 12:00 
Knihovna
provozní doba: pondělí  14:00 – 16:00, 
              středa  14:00 – 17:00 

Nohejbalový turnaj na trávě
sobota 18. 7. 2020, 9:00 
fotbalové hřiště Oldřichov v Hájích

Oldřichovský festival
sobota 5. 9. 2020
louka u obecního úřadu

>  KALENDÁŘ AKCÍ >  uŽITEčNé INFORMACE
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