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Co krásy je kolem nás ! 
Tour - de - Oldov - 19.srpna 2000 
 

již 17. ročník – putování na kolech po Jizerkách 
 
                K nezapomenutelným zážitkům patřil i tento výlet z Oldřichova 
na Bílou Kuchyň. Tam nás zásluhou požárního sboru a Víti N. vyvezl 
autobus. Pokračovali jsme přes Hřebínek, Krásnou Máří, po Štolpišské 
cestě, Smědavu, Jizerku, Bukovec, Polubný do Příchovic. 
Bylo to jako fata morgána a po pár metrech jsme uviděli hvězdu 
“Štěpánku”. 
                Byl to krásný srpnový den s mimořádnou viditelností, den s letní 
teplotou, zelení a průzračnými dálkami, nová výsadba smrků o metr vyšší. 
Jizerské hory za posledních 30 let zcela změnily svou tvář. Husté smrkové 

porosty neodolaly sirným kouřům a kyselým dešťům, zrezivěly a uschly. Nás 20 milovníků Jizerských hor 
jsme byli zdrceni. Listovali jsme v turistických časopisech, prohlíželi jsme staré pohlednice. Srovnávali jsme, 
diskutovali v soukromí, v hospodách.  
                Ti, kteří od 80. let minulého století budovali základy organizované turistiky, stavěli na výrazných a 
dobře přístupných kopcích rozhledny, po sléze se dočkali polomů s vyvrácenými kořeny a suchými smrky, 
vybělených jako kostry zvířat v poušti, nyní již mohou pobývat v krajině s dobře ošetřovanou výsadbou. Letos 
byla zdejší krajina protkána vzorně upravenými, bezprašnými suchými cestami, na mnoha místech 
značkovanými.  
                A kdo touží po nerušeném míru hvozdů, dosáhne ho málo navštěvovanými stezkami podél horských 
potoků a balvanů s peřejemi a pstruhy. Skvělé lesní partie a silný horský vzduch prosycený vůní jehličí a 
pryskyřice. Přes moře hlubokých jehličnatých stromů s údolími Desné, Kamenice a Jizery, přelétne zrak na 
východ k mohutnému pásmu Krkonoš vrcholícímu Sněžkou. Na sever se tmí zalesněné hřebeny Jizerských 
hor s nejbližším vrcholem Špičáku nad Tanvaldem, Černou studnicí se zářícím zrcadlem údolní přehrady 
Souš. Dále k jihozápadu se modrají hory Lužické s majestátním Ještědem a obrátíme-li zrak k jihu uzříme 
rázovitý Kozákov a Trosku. A konečně daleko se jako přelud mihnou obrysy památného Řípu.  
                Pod Štěpánkou jsme se rozjeli do dějiště Raisových Zapadlých vlastenců, Vysoké nad Jizerou. 
Pobyli u Pašeráka a přes ideální letovisko Příchovic, kde jsme se občerstvili u Zvonu, pokračovali přes Souš, 
Smědavu, Bílý Potok, Ferďák a poutní cestou ke Kozovi – domů.  
                K tomu nutno dodat, že nás 22, z toho 5 žen, jsme cestou s nadšením a 
zcela po právu navštívili několik osvěžoven a nechyběli při rozdávání vtipné kaše. 
Večer pak byla zábava, která se bez vyjímky líbila všem, tak jako tento báječný den. 
A tak všichni dobří lidé až přijde zase vhodná chvíle, třeba to zase zopakujeme, co 
říkáte ? 
              
     

Zpracoval horský vůdce : mgr. Tamango     
 
Poznámka : A proto vyzkoušejte nově vybudovaný úsek cyklotrasy - OÚ - Snadíkovi - Grünhutovi  
- Táborský - Práčovi - Novotný. Doufejme, že v příštím roce se projedeme o kousek dál. 
                                                                                             Kolům zdar !!! 
 
 



Z historie obce 
(čerpáno z kroniky) 
 

Počátky školství v Oldřichově 
            Jak jsme slíbili v minulém čísle vrátíme se 
tentokrát k počátkům a historii školství u nás. Do listiny 
duchovní správy dne 20.srpna 1824 vepsal pan Tadeáš 
Seibererer – římskokatolický farář z Mníšku následující 
text : „ Ačkoliv jsem vždy a vážně usiloval o to, aby 
školní mládež pilně navštěvovala školu, aby tak poznala 
předpisy a zákony křesťanského života, přec se mi 
nepodařilo toto pro značnou vzdálenost a špatný stav 
cest zejména v době zimní. Aby se mi však 
nepředhazoval nezájem o zřízení školy, staral jsem se 
všemožně o zřízení školy v Oldřichově”. Požadoval 
také, aby se na této škole učilo dle metody pro normální 
školy, do které by měly děti „piln ě docházeti“. 
            Panu Siebererovi se ještě nepodařilo 

v Oldřichově školu zřídit, ale prosadil alespoň tzv. zimní školu. Ta byla umístěna v různých domech, 
s jistotou se podařilo zjistit, že v čp. 149,68,131 a 67. Protože provoz školy byl tímto způsobem velmi 
problematický, rozhodla obec oldřichovská v r. 1864, že postaví pro účely školství obecní dům. 
            2.května 1864 byl položen základní kámen a téhož roku v říjnu byla stavba s nákladem 4514 zlatých 
dokončena. 1.října 1865 předal okresní hejtman Karel Ludwig z Frýdlantu tuto budovu školství a téhož dne 
zde bylo zahájeno vyučování učitelem z Mníšku.  
26.listopadu 1865 byla škola vysvěcena frýdlantským děkanem Josefem Lichtnerem. Dekretem z 26.1.1866 č. 
70013 povolilo místodržitelství zřízení vlastní školní obce pro Oldřichov, Filipku a Görsbach. 
            V roce 1864 měla škola jen dvě učebny, v roce 1881 zřízena třetí a později i čtvrtá, ty však byly 
umístěny v domech čp. 118 a 38. Pro tyto neudržitelné poměry bylo v r. 1885 stavitelem Stärzem z mníšku 
přistavěno druhé křídlo budovy s nákladem 6250 zlatých. Od r. 1886 se tedy vyučovalo ve čtyřech učebnách. 
V roce 1902 byly nákladem 6285 zlatých 
přistavěny záchody a současně byla dokoupena 
školní zahrada.  
            Školní budova mívala věžičku se zvonkem 
z roku 1865 vysvěceným farářem Štěpánem 
Reslem. Při vysvěcení bylo 72 kmotrů, kteří dali 
celkem 152 zlatých. Pro prasklinu byl v roce 1904 
sejmut a za 150 zlatých z něj byl v Chomutově 
ulit zvon nový, který měl v průměru 47,5cm. Jako 
řada jiných posloužil pak v roce 1917 válečným 
účelům. V roce 1922 byla zbourána i věžička. Do 
roku 1920 náležela škola okresu frýdlantskému, 
nadále pak okresu libereckému.      
 

Stavy dětí ve škole   
 

Rok Počet dětí Počet tříd Poznámka 

1866 201 2+2  
1900 220 4  
1910 243 5  
1920 212 4  
1925 133 3  
1930 145 4  
1932 172 4  
1945 89  71 dětí odsunuto do Německa 
1948 79 4  
1960 105 4  
1965 64 3 od r.1965 2 třídní se čtyřmi ročníky 
1980   škola uzavřena 

 
 
 

Vysvětlivky k textu   
čísla popisné 

 
149 --------- 
  68 – Halíř 
131 – Vágner 
  67 – Lesy – Sádek 
118 – Kvasnička 
  38 – Hladík 
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

U nás v Hájích 
 

Pohlédnu-li z oken k jihu, 
zřím obzor vroubený horami. 
Nad loukou tyčí se borový les, 

vyzdoben jeřáby, duby a břízami. 
 

Kouknu-li od domku západním směrem, 
uvidím Špičák porostlý lesem. 

Východní pohled je kukátkem do lesa, 
do pasek porostlých modravým vřesem. 

 
Severním směrem dívám se na stěnu 
pohoří s rozsáhlou staletou bučinou, 
která je protkaná skalními balvany, 
v údolí zpestřena zelenou smrčinou. 

 
 

 
Když vyjdu na louku,                       Ticho, klid, pohodu                         Na louce květinky, 
zrak můj se zastaví,                 chceme ti nabídnout,                       na mezích bylinky 

v zelených korunách stromů.   najdeš tu jistě co hledáš.”                s barevným hmyzem si laškují. 
 

Lesy mne lákají,   Takto k nám hovoří                Rád příjmu pozvání 
tiše mi šeptají,     staleté porosty,                                a vcházím do lesa 

zní to jak zvonění zvonů.   které tak důvěrně známe.               načerpat duchovní sílu. 
 

“Pojď a vstup do chrámu  Kam jenom pohlédnem                Sklidnit se, potěšit 
přírody, neváhej,   přírodu zelenou                                pokorně obdiv vzdát 

přece se pobízet nedáš!   okolo domečku máme.                     skvělému božímu dílu. 
 

Na keřích, na stromech 
v zahradě sýkorky, 

červenky, rehkové trilkují. 
            Jiří Tobiáš 

 
 
 
 

 
Jak je to vlastně s alejí ke hřbitovu! 
 
                V loňském roce při jedné z pochůzek obcí zaměstnanci CHKO přišli upozornit zastupitele obce na 
špatný stav stromů tvořící alej ke hřbitovu. Po této informaci následovaly návštěvy několika odborníků 
z oblasti péče o krajinu a debaty řešící problém špatně ošetřované aleje. Po všech možných alternativách byl 
vynesen verdikt obnovy celé aleje. Nesnadného a finačně náročného úkolu se ujala Nadace pro záchranu 
Jizerských hor ve spolupráci s CHKO. Výdaje spojené s obnovou jsou hrazeny z programu Péče o krajinu. Na 
místo vykácených starých lip bude provedena výsadba 20ti nových stromů. Druhá strana aleje bude obnovena 
v příštích letech.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Nejenom u nás se dějí různé akce, ale svůj volný čas můžete aktivně 
prožít v naší spádové ZŠ Mníšek.                        
 

Nabídka mimoškolní činnosti ZŠ Mníšek 
                                                     pro školní rok 2000/2001 
 
 
Název kroužku              

  
vedoucí kroužku 

 
bližší informace 

 
Čas 

Stolní tenis p.uč. Hatrik pro zájemce 2. st. úterý   15.30     
Turistický kroužek p. vych. Deduchová  po dohodě se zájemci 
Sborový zpěv p. uč. Štolfová  Středa  12.45 
Dramatický kroužek p. uč. Bejblová pro zájemce 1. i 2. st. Pondělí 12 – 13  2.tř. 

 13 – 14     1.,2.,3. tř. 
 14 – 15        7.,8. tř.    

 
Hra na kytaru 

p. řed. Rosenbergová podmínkou je vlastní 
kytara 

Středa 13.30 

Hra na flétnu p. uč. Havlová pro zájemce 1. st. Středa  14.00 – 15.00 
Angličtina  externí 

spolupracovník 
pro zájemce 1. st. 
2 hod. týdně, poplatek 
100 Kč/měs. 

návaznost na 
vyučování 

Hra na klavír p.uč. Štolfová Poplatek po dohodě 
Šikovné ruce p. uč. Šafková pro zájemce 2.st. po dohodě 
Šikulky p.uč. Šutová pro zájemce 3. – 5. tř. po dohodě, návaznost 

na vyučování 
Keramický kroužek p.uč. Šafková pro zájemce  1. a 2.st. Pondělí 13.30 
Keramický kroužek p. vych. Kolarovičová pro zájemce 1. st. Středa a čtvrtek 
Informatika (PC) p.uč. Hatrik 2 skupiny, pro 

zájemce 2. st. 
pátek 1.skup.  13.15 
          2. skup. 14.00 

Plavání (návštěva 
bazénu) 

p.uč. Komárková pro zájemce 6. a 7. 
třídy 
cestovné i vstupné si 
hradí každý sám 

Středa 1x za 14 dní 
Odjezd 
z Mníšku12.10 
Z Liberce 14.30 

Sportovní hry p.uč. Vejrová pro zájemce  4. a 5. tř. návaznost na vyuč., 
po dohodě 

Náboženství p. Vendégová pro zájemce 1. i 2. st. po dohodě 
Turistický kroužek p. vych. Deduchová pro zájemce 1. i 2. st. 

– vše o přírodě, hry 
v přírodě, návštěvy 
divadla, ZOO, 
Botanické z., 1x za 14 
dní sobotní výlety 

po dohodě 

 
V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mohou žáci navštěvovat školní klub. 
 
Vyzýváme všechny rodiče, kteří by byli ochotni pracovat s dětmi, zorganizovat jakoukoli mimoškolní 
činnost, vést kroužek, aby kontaktovali ředitelství školy. Vaši iniciativu ocení především vaše děti. 
 
Od října nabízí ZŠ ve večerních hodinách pronájem tělocvičny. Zájemci, kontaktujte 
ředitelství školy. Tel. 514 66 68 
 


