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POČASÍ A KALENDÁŘ 
 
          Podařilo se nám zjistit,že počasí je v naprostém pořádku. Co v pořádku ale není - je kalendář ! Známý 
astrofyzik Ing.M.S.Bear ze Spojených států přišel s novou teorií.Vědci se po celá staletí mýlili.Přestupný den se 
do kalendáře neměl vkládat po čtyřech letech (tedy 48 měsících),ale již po 45 měsících. Přestupné dny 
nepřipadají na 29.2., ale postupně na 31.9., 31.6., 32.3.a 32.12. K dnešnímu dni tedy došlo k posunu kalendáře 
oproti přírodě o 33 dní a my nemáme v den vydání občasníku 16.8., ale 17.9.2000 !!! Příští přestupný den bude 
32.3.2001 (podle současného chybného kalendáře 28.2.2001).  
Nový rok 2001 oslavíme ve středu 29.11. oficiálního kalendáře. Tím se vše vysvětluje. Přejeme hezký podzim. 
 

 
 

U P O Z O R N Ě N Í 
 
 

♦ V sobotu dne 2.září od 13.00 do 16.30 bude  před budovou OÚ povinné očkování psů  
 
♦ Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku upravující půjčky občanům na obnovu bytového fondu 

Doporučujeme všem, aby se o podmínkách půjčky informovali na OÚ. 
 
♦ Veřejná zasedání zastupitelstva se od měsíce září konají v zasedací místnosti OÚ od 18.00 a to 

v těchto termínech 13.9.,18.10., 15.11., 13.12. roku 2000. O mimořádných zasedáních nebo jiných 
změnách budete včas informováni. 

 
♦ Občané ! Opět si můžete do vyprodání zásob zakoupit na OÚ trika s potiskem Oldřichova.  
Černé s bílým potiskem – 120,- Kč a bílé s černým potiskem 110,- Kč.  
Velikosti jen XL a XXL . 
 
 

********* 
 

Děkujeme za veškeré ohlasy k občasníku. Děkujeme sponzorům. 
 
 
 
 

 
 
 



Z historie obce 
(čerpáno z kroniky) 
 

Živnosti, továrny, hospody 
        První dochovaná zmínka  o živnostech v Oldřichově v Hájích je z r. 1619, kdy byla uváděna 1 kovárna.  

Další pak až r. 1828. To už byly u nás 4 
pily, 5 bělíren bavlny a 1 mlýn. Na pile 
v čp. 22 (dnes v majetku pana Richtra) byl 
v r. 1840 přistaven mlýn a r. 1850 byl 
podnik změněn na přádelnu. 
 

Pily byly nebo jsou v čp. : 
 

  86, 39 ,22 ,21 , 78 (od roku 1800) 
  38 (od r. 1844) – dnes Hladík 
179 (od r. 1863) – dnes Kovo Klajl 
223 (od r. 1891) – 2.1. 1911 vyhořela, 15.4.              
                                     1911 opět v provozu 
190 (od r. 1905) – dnes Louda                                                     
    1 (od r. 1909) – dnes Lineta 
238 (od r. 1920) – dnes Štefková 
252 (od r. 1826) – dnes Raška 
242 (od r. 1886) – dnes Dotisk 

 
 

         Pil bývalo v Oldřichově tedy celkem 13. Z roku 1890 se nám dochovala statistika živností. V obci byli  
3 ševci, 7 krejčích, 6 truhlářů, 3 kováři, 7 pekařů, 7 bednářů, 19 handlířů  dříví, 8 hostinských, 1 tkadlec,  
2 výrobci hrábí, 2 mistři kameničtí, 7 kramářů, 3 řezníci, 2 výrobci sádrových figur, 2 koláři, 1 sedlář, 1 handlíř 
střev, 7 pil v Oldřichově. Na Filipce pak 1 švec, 2 pekaři, 3 handlíři dříví, 3 hostinští, 1 bednář, 1 kramář,  
1 handlíř ovsa a sena a 1 tkalcovský faktor. 
         V již zmíněném čp. 22 byla v té době tkalcovna bavlny – její poslední majitel Rudolf Seiche se 20.11. 
1931 zastřelil. 
         Mlýn v čp. 161 byl v r. 1864 přebudován na 
přádelnu. Ta vyhořela v r. 1871 a ještě téhož roku 
byla znovu vybudována.  
         Pila čp. 179 byla v r. 1890 přebudována na 
továrnu na zpracování bavlny. 
         V čp. 43 a 242 byla od r. 1870 brusírna skla 
a kamenů. 
         Mlýn v čp. 20 byl již v roce 1890 přádelnou 
na parní pohon. V r. 1892 zde byla tkalcovna s 
20ti stavy. Roku 1895 tu bylo instalováno 
elektrické osvětlení. Elektřinu vyrábělo vlastní 
dynamo zakoupené v Cáchách. 
 
          

Ve výčtu živností nelze zapomenout na dochované zmínky o našich hospodách. Až do poloviny 19. století byla 
v Oldřichově hospoda jen jediná – v čp. 6. Na Filipce pak v čp. 4F (dnešní Sokolovna) byl dochován nejstarší 
záznam o hospodě z 24.10. 1760. 
 

                     Oldřichov                     Filipka  

čp. od roku dnes  čp. od roku dnes 
6 ? Pecina  4 1760 TJ Sokol 

29 1848 -  3 pak 43 1902 Ropková 
54 18.10. 1861  Beseda  11 ? Janoušek  
22 1866 Richtr     
1 1869 Lineta                    Betlém  

140 1873 U modrého klobouku do r. 1875  Práčovi  čp. od roku dnes 
95 1874 Florián  250 1883 Pavelka 

113 1876 TJ Sokol  242 1896 Dotisk 
43 1881 Nýdrle M.     

91, 103 1873 - 1875 přechodně při stavbě dráhy -     



 

 
 
Škola v Oldřichově v Hájích 
 
         Historii školy a školství v Oldřichově se budeme 
věnovat v některém příštím čísle občasníku. Proto jen velmi 
krátce ke vzniku školy. Vystavěna byla v r. 1864 a v r. 1865 
zřízena jako škola v majetku mníšecké školní obce.  V r. 1866 
se oldřichovská škola v rámci školní obce osamostatnila. Do r. 
1920 patřila škola okresu Frýdlant, nadále pak okresu Liberec. 
Nástupcem školských obcí nebyly obce , jak se mnozí mohli 
domnívat, ale okresní školské úřady. Naše škola tedy přešla do 
vlastnictví  okresního  školského úřadu Liberec. 
         S klesajícím počtem žáků byl v 70.letech provoz školy 
omezován a pak zcela ukončen.        
         Ministerstvo školství nabídlo školu k využití ČSD ke 
zřízení střední integrované dopravní školy. Budova pak 
několik let skutečně jako železniční učiliště sloužila, než byl 
omezen a ukončen provoz i této školy. Objekt zůstal v nájmu ČSD (poté ČD) bez využití a bez údržby chátral. 
Jeho stav dospěl až  k nebezpečí porušení statiky nosných a obvodných zdí. 
         Aby byla budova školy pro obec zachráněna a mohla být využívána – třeba k jiným účelům (Obecní 
úřad,zdravotní středisko, školka, kadeřnictví, případně jiné služby), byla v r.1995 zahájena usilovná jednání o 
převodu budovy do majetku obce. Obecní zastupitelstvo prostřednictvím svého starosty žádalo nejprve o 
navrácení školy v rámci restitucí dopravní školu, Ministerstvo dopravy a po odmítnutí ministerstvo 
hospodářství. Až na základě správního řízení za nepovolenou změnu užívání objektu ( s hrozící pokutou až 
1mil. Kč ) získala obec souhlas dopravní školy s převodem objektu. Následoval souhlas z Ministerstva 
hospodářství , avšak podmíněn souhlasem Ministerstva financí. V březnu 1996 tak dopravní škola navrhuje 
majitele objektu – školskému úřadu bezúplatný převod na obec  a je proti ní zastaveno správní řízení. Současně 
obec znovu žádá o vydání školy  školský úřad (již s vědomím, že nelze postupovat podle zákona 172/91 Sb. ) 
jako o navrácení z morálně historického důvodu, Okresní školský  úřad žádosti nevyhověl.V roce 1997 obec 
rozesílá další žádosti o vydání majetku školskému úřadu i Ministerstvu školství. Jsou zamítány. Školský úřad 
zamítnutí vysvětluje dalším využitím budovy pro dům dětí a mládeže a v únoru 1998 je právo hospodaření 
převedeno z dopravní školy opět na školský úřad . Přesto obec zasílá další žádost o vydání školy Ministerstvu 
školství a ta je opět zamítnuta. 22.6.1998 žádá školský úřad o souhlas k rekonstrukci školy v Oldřichově. 
Obecní zastupitelstvo nesouhlasí. Později rozhodnutí zastupitelstva obce svým nesouhlasem s užíváním studny 
na obecním pozemku způsobí pozastavení stavebního řízení. Školský úřad podává odvolání.  
         V únoru 1999 nové zastupitelstvo po důkladném zhodnocení situace ( katastrofický stav chátrajícího 
objektu ) , svoluje  užívání studny na obecním pozemku. Městský úřad v Chrastavě vyhovuje odvolání a 
8.3.1999 vydává stavební povolení k rekonstrukci. Zdá se, že rekonstrukce školy proběhla velmi profesionálně. 
Budova byla zajištěna nejprve staticky a poté kompletně opravena. Náklady rekonstrukce byly cca 7mil. Kč. 
Škola byla zachráněna a 18.7.2000 bylo zahájeno kolaudační řízení. 
          Z dnešního pohledu je již zřejmé, že pokud by se obci podařilo budovu získat, neměla by prostředky na 
opravu takového rozsahu a problematický by byl i vlastní provoz. Je třeba si uvědomit, že i provozování tak 
velkého objektu je velmi nákladné – jen roční náklady na vytápění jsou odhadovány na 120 tis. Kč. 
         Lze vycházet rovněž ze skutečností s rekonstrukcí odkoupeného historického objektu hrázděného stavení, 
která je přes veškeré dotace citelným zásahem do obecního rozpočtu a obec nemá prostředky na její dokončení. 
         Pro uvažované využití  budovy školy pak stále zůstává obci k dispozici objekt obecního úřadu, který 
rovněž rekonstrukci potřebuje a ta se již s použitím peněz z dotací připravuje. 
         Z naší školy se tedy stává  dům dětí a mládeže “Větrník “ s kapacitou turistické ubytovny  50 lůžek. Škola 
tak bezmála  bude sloužit původnímu určení. Děti k nám budou jezdit na soustředění tématických a sportovních 
kroužků, školy v přírodě, výukové kursy apod.Některých akcí se pak budou moci zúčastňovat i naše 
oldřichovské děti nebo děti chalupářů. Ve spolupráci s ředitelkou DDM Větrník Vás budeme o těchto 
možnostech včas informovat.  
   

 
 



 
 
 

      NESEĎTE DOMA !!!! 
 
        VÝBĚR   Z PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ  NA KTERÉ 
                       JSTE VŠICHNI SRDEČNĚ ZVÁNI      
 
 

 
 
19.8.   TOUR DE OLDOV     
 
           -  tradiční oldřichovská jízda na kolech 
              118 km (80 km). 
  
            Trasa : Oldřichov - Bílá Kuchyně -Hřebínek 
 
                        Krásná Máří – Štolpišská – Na knajpě 
                       
                        Smědava – Jizerka – Mýtiny -Hvězda 
     
                        Příchovice – Dolní Polubný –  
 
                        Albrechtice – Mariánská Hora – Mariánské boudy, Na knajpě, 
 
                        Kristiánov, Nová louka, Závory, Oldřichov. 
 
                                                                           
19.8.   II LETNÍ PLES      
 

 Na sále Společenského klubu od 20.00 hodin. Hraje taneční orchestr DOMESTIC.   
 
26.8. TURNAJ VE VOLEJBALE DVOJIC 
        
           Od 8.00 hodin na hřišti u OÚ 
           Přiďte všichni za každého počasí. Při hromech a blescích bude v místní restauraci         
           náhradní program. Občerstvení zajištěno.   
  
         
1.9. ŠMOULOTÉKA PRO D ĚTI  
 
         Na sále Společenského klubu od 17 hodin. 
 
 

************** 
 
 
 

Vážení knihomolové, už jste zjistili, že v prostorách OÚ je každou středu od 14.00 do 
16.30  otevřena místní knihovna plná nových přírůstků. Věříme, že Vás bohatý výběr knih 
uspokojí. Přijďte a staňte se pravidelnými čtenáři. Pro zájemce o historii bude od 1. do 
31. září v místní knihovně vystavena obecní kronika s možností nahlédnutí.  
 


