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Milí čtenáři,
vítáme vás u jarního vydání Oldřichovských listů.
Nejprve bychom rádi poděkovali všem, kteří
se zapojili do obecního úklidu začátkem dubna.
Nasbíralo se přes půl tuny odpadků a začal se řešit
letitý problém se dvěma černými skládkami („U lípy”
na Pilách a v blízkosti panelárny). Na dubnovém
zasedání zastupitelstva obce se probírala i hromada
odpadu u hřbitova a starosta obce řekl, že tento odpad
obec může zlikvidovat. To samozřejmě znamená pro
obec finanční náklady, a proto apelujeme na všechny
občany, aby používali popelnici, která stojí před
hřbitovem. Nemáte-li bioodpad (větve, hlínu) kam
uložit na vlastním pozemku, odvezte jej do sběrného
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místa v panelárně. V této souvislosti bylo diskutováno
i o umístění fotopasti, protože odpad se u hřbitovní zdi
objevuje opakovaně.
Další velké poděkování patří hasičům za
uspořádání čarodějnic. Podrobnosti najdete v článku
Jany Hodačové. Je skvělé, že se tato tradiční akce, kde
se jednou za rok setká celá vesnice, opět vydařila.
Nakonec chceme poděkovat Janě Pospíšilové, která
uspořádala pro naše děti sportovní výzvu. Celý týden
ráno před vyučováním děti jezdily na kolech nebo
běhaly do školy v Mníšku.
Krásné jarní dny přeje redakční rada

> BLAHOPŘEJEME
V měsících březen až květen 2019 svá významná životní výročí oslavili:

Jarmila Pýchová, Zdeněk Bartoš, Jozef Stríčik, Miloslava Vodičková,
Miroslava Kocourková, Naděžda Hájková, Dušan Busta, Milan Krejčík,
Eva Veselá, Miroslav Bulíř, Ladislava Čvančarová, Zuzana Tomášková,
Dagmar Měšťanová.
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
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> Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se nyní schází pravidelně 1x za
měsíc, na jedno vydání listů tedy vychází informace
o třech jednáních zastupitelstva. Vzhledem k tomu,
že každý měsíc zastupitelstvo projedná minimálně 10
různých bodů, byla by podrobná zpráva příliš rozsáhlá
a zabrala by většinu Listů. Proto jsme se v redakci
rozhodli odkázat na webové stránky obce, kde jsou

zveřejňovány zápisy a seznamy schválených usnesení.
Všechny dokumenty informující o dění na veřejných
zasedáních zastupitelstva naleznete v sekci Úřad Zastupitelstvo. Děkujeme všem, kteří se zpracováním
podkladů a zveřejněním pomáhají.
:: Lenka Kosková Třísková

> Altán na návsi
300 000 Kč na výstavbu altánu. Již v době schvalování
rozpočtu byli zastupitelé informování o novém rozpočtu
sestaveném podle aktuální projektové dokumentace.
Celkové náklady na altán budou vyšší. Ve finále záleží
na tom, zda se najde zhotovitel a jaká bude navrhovaná
cena. Kdyby byla nabídka v nepřípustné výši, pořád
o dalším postupu rozhoduje zastupitelstvo obce.

Proměna oldřichovské návsi nikde neusnula a na
letošní rok se připravují dvě důležité aktivity.
První z nich je osazení laviček a stolů, druhou výstavba
altánu. Zhotovitele altánu se nepodařilo na konci léta
2018 vybrat, protože se o tuto zakázku žádný zhotovitel
nepřihlásil. Nucenou pauzu v přípravě jsme využili
k dopracování projektové dokumentace a doplnění
chybějících přípojek (voda, odpad, elektřina).
S tímto rozšířením se musí nově žádat o stavební
povolení, ale i to je v běhu.
Zastupitelstvo obce v pondělí 29. 4. 2019 schválilo
rozpočet na rok 2019, ve kterém je vyhrazeno

Pokud vše půjde dobře, altán by mohl do zimy stát.
V horším případě se akce opět přesune do dalšího roku.
:: Radim Šarapatka
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podmínečně nutné zvýšit počet tříd, byla by zapotřebí
ještě pátá vyučovací místnost. Vrchní školní inspektor
byl obeznámen s touto situací a rozhodl, že pokud
nastane v dalším školním roce stejná situace, povolí
další učebnu. Kdyby k tomu mělo dojít, bude muset
být vyklizena tělocvična. Proto se nyní nedoporučuje
obstarávat další tělocvičné nářadí. Dále se doporučuje
zhotovit nové vchodové dveře, které půjdou otevírat
směrem ven.
Koncem března 1908 bylo ukončeno rozdávání
polévek. V nejhorších dnech zůstávalo přes oběd ve
škole 52 žáků. Celkově bylo vydáno 664 polévek à 8 h.
Koncem května získala škola vycpaného tetřeva. Tetřeva dodal revírní hajný pan Karl Neuwinger. Cena 14 K.
Škola, učitelský sbor a školní inspektor uspořádali 14.
května Pouť stromů. Přesně ve tři hodiny odpoledne
se dostavili slavnostně oblečení žáci, učitelský sbor,
obecní školní rada a zastoupení obce na domluvené
místo (východně položená špička školní zahrady), kde
ležel připravený dub k zasazení (od pana Scholze z č. p.
34). Po přednesu písně „Vzhůru Rakousko“ si vzal slovo
ředitel školy a vyložil těžké ale požehnané a ušlechtilé
působení, usilování a tvorbu Jeho Majestátu císaře
Franze Josefa I. během jeho šedesáti let panování.
Poté byly předneseny básně „Ó, zasaďte stromy“
a básně projevující oddanost. Potom několik mužů
přineslo asi deset metrů dlouhý a deset centimetrů silný dub. Dub byl rovně postaven a žáci nejdříve zasypali kořeny jubilejního dubu zeminou. Starosta obce pan
Eduard Geisler vzal dub pod svou ochranu a do péče.
S trojitým vzdáním holdu Jeho Majestátu a odzpíváním
císařské písně byla slavnost ukončena. V zahradě pana
Ferdinanda Effenbergera byly děti pohoštěny houskami, uzeninou a jablečným vínem.
Na Velikonoční neděli odpoledne uspořádal
učitelský sbor na sále pana Effenbergera školní představení, které se 26. dubna opakovalo. První díl zobrazoval ředitelem aranžovanou oslavu oddanosti k jubilejním 60 letům vlády Jeho Majestátu císaře Franze
Josefa I. Potom pan učitel Porsche uvedl kolový tanec
s bíle oblečenými děvčaty III. a IV třídy. Děvčata měla
černo-žlutou šerpu. Třetí v pořadí byla pohádka „Krakonoš“, nastudovaná pány učiteli Reimerem a Hornem. Celé představení se všem návštěvníkům bez výjimky líbilo. První den se na vstupném vybralo 240 K,
druhý den přibyl obnos 120 K. Na druhé vystoupení
měly všechny děti školní komunity vstup zdarma
a sál byl z poloviny obsazen dětmi. Na svém zasedání
5. července 1908 obecní školní rada povolila 15 K na
výlety pro každé chudé dítě ve III. a IV. třídě. Čistý zisk
byl rozdělen: 200 K zůstane na polévkovou akci, 100 K
bude použito na učební pomůcky, 10 K může být vydáno na sešity pro chudé děti.
Ředitel školy informoval, že v příštím školním
roce by mělo přijít do II. třídy 80 dětí. Pro tyto děti
však není místo. V současnosti je také přeplněna IV.
třída. Pan Ferdinand Effenberger se připojil k názo-

> Z oldřichovské školní kroniky
Přinášíme vám další část překladu školní kroniky z Buschullersdorfu, vedené od roku 1864 do 16. července
1939.
Školní rok 1907/08 začal 16. září 1907 jako
každý školní rok návštěvou farního kostela v Mníšku.
Po návratu do školní budovy v Oldřichově byli žáci
rozděleni do tříd a do oddělení, chudším dětem byly
přiděleny školní knihy a sešity. V I. třídě bylo 23 chlapců a 15 dívek a třídní učitel pan Mauermann, ve II.
třídě pan Horn s 36 chlapci a 34 dívkami, ve III. třídě
pan Porsche s 27 chlapci a 40 dívkami a ve IV. třídě
pan Reimer s 41 chlapci a 45 dívkami. Náboženství
vyučoval páter Knobloch dle rozvrhu hodin ve třech
kurzech týdně. Slečna Balle vyučovala ruční práce.
Kvůli epidemii spalniček v hlavním městě Vídni byli
začátkem října přeočkováni žáci v hostinci pana starosty Eduarda Geislera okresním lékařem panem
Dr. Halpernem. Ještě neočkované děti z I. třídy byly
očkovány až po svolení rodičů, osm dívek ze IV. třídy
se nechalo dobrovolně znovu očkovat.
U příležitosti jmenin Jeho Majestátu císaře
Františka Josefa I. byla na školní budově vyvěšena
černo-žlutá vlajka. Učitelský sbor a školní mládež se
zúčastnili bohoslužby v mníšeckém farním kostele, každý třídní učitel oslavil s žáky tento den přednášením vlasteneckých písní a básní. Také 19. listopad byl odpovídajícím způsobem oslaven. Na školní
budově vlála černá a černo-žlutá vlajka. Třídní učitelé
přednáškami připomněli ušlechtilou císařovnu Elizabeth.
Dne 19. prosince bylo zahájeno vaření polévek.
Polévku vařil a rozděloval pan Ferdinand Effenberger ve své hostinské místnosti. Dne 23. prosince byly
rozděleny úroky z Möldnerovy nadace 28 chudým
dětem, dohromady to bylo 56 K. Spolek školního kříže
se tento rok finančně podílet nemohl.
Důsledkem voleb do školní rady, které se konaly 14. května 1907 a s jejímiž výsledky nebylo mnoho
Oldřichováků spokojeno, bylo, že mnoho členů vystoupilo. Tato nespokojenost přetrvávala delší dobu.
Dne 4. května 1908 byl obecní školní radou
kontrolován účet za rok 1907. Výdaje 2 144 K a 76 h
přesáhly příjmy, chyběl obnos 200 K k pokrytí roku
1908. Pro tento rok byl vybrán příplatek ve výši 30 %
od krajské komunity.
Žádost vedení školy na pořízení nových školních lavic pro II. třídu byla vzata na vědomí, uspokojivé
rozhodnutí ale nebylo přijato. Ředitel školy poukázal
na to, že už roky stoupá počet žáků, že koncem února
1908 sedí v I. třídě 38, v II. 72, ve III. 68 a ve IV. třídě
84, dohromady 266 žáků. Děti sedí obzvláště ve II. a
IV. třídě těsně u sebe a rozložení sešitů při psaní je
nemožné. Chybí místo na postavení nových školních
lavic. Pokud se počet žáků bude dále zvyšovat, je bez3
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ze všech tříd se sešli ve školních učebnách a v 7:30 byli
odvedeni svými třídními učiteli do Mníšku na bohoslužbu. Po návratu z bohoslužby byly děti rozděleny
do jednotlivých tříd a oddělení. V první třídě vyučoval
pan Josef Mauermann: 16 chlapců a 8 dívek, ve druhé
třídě vyučoval pan Kamilo Novotni: 25 chlapců a 17
dívek, ve třetí třídě vyučoval pan Franz Horn (tady
chybí počty žáků). Ve čtvrté A pan Gustaf Porsche: 27
chlapců a 38 dívek a čtvrté B pan Bruno Reiner: 34
chlapců a 46 dívek. 248 dětí bylo katolického vyznání
a 3 děti evangelického vyznání.
30. září obdržela škola 24 nových školních
lavic. Byly postaveny v tělocvičně.
V sobotu 3. října byly oslavovány v jednotlivých
třídách jmeniny Jeho Majestátu císaře. 25. listopadu
dodala firma Engel z Liberce 22 nových lavic.
V předvečer šedesátého výročí vládnutí Jeho
Majestátu císaře Franze Josefa I. byly velké vatry na
pozemcích č. 25 a č. 37. Žáci se postarali o klestí. U čísla 25 byl pan starosta Eduard Geisler a ředitel školy, u
čísla 37 pánové Stefan Köhler, Fridrich Scholz a Bruno
Reimer.
Ráno v 6:00 hodin: tři salvy z hmoždíře, na školní budově byly vyvěšeny vlajky, v okně mezi druhou
a třetí třídou dekorace. V 8:00 hodin byl učitelský sbor
a žáci shromážděni v tělocvičně (druhá třída). Ředitel
školy přednesl slavnostní řeč. Vylíčil dětem názorně
a srozumitelně dobu mezi lety 1848 až 1908, mládí
císaře, událost ze dne 2. prosince 1848, pracovní nasazení a pevnou vůli císaře i mnohá neštěstí v císařském
domě. Ke konci požadoval po přítomných kdykoliv
a se všemi silami být věrný a stát při císaři a rodné vlasti. Nato přednesli žáci ze všech tříd vlastenecké písně
a básně. Ke konci, po zvolání holdu císaři, byla zazpívána císařská píseň.
V 10:00 hodin se zúčastnili učitelé a žáci
slavnostní bohoslužby ve farním kostele v Mníšku.
K průvodu do Mníšku se připojili i zástupci obce
a vrchní školní rady, hasičů, veteránů a tělocvičného
spolku. Zpáteční cesta do Oldřichova vedla kolem
jubilejního dubu, který byl zasazen nad školou při
slavnosti stromů 14. května 1908, kolem jubilejního
památečného kamene, který nesl nápis „Tento památník byl postaven dne 4. 10. 1908 k 60. roku vládnutí
císaře Franze Josefa I“ a který byl tento den odhalen.
V zasedání obecní školní rady dne 16. prosince
byl předložen účet na nové školní lavice stolaře Engela. Všech 92 míst k sezení stálo 1 131 K. Nato byla vzata půjčka u Reiffeisenkasy v Oldřichově. V roce 1909
mělo být zaplaceno 400 K. Proto je nutné zažádat pro
rok 1909 o příspěvek ve výši 35 %. Vrchní školní rada
dále povolila pro třetího vyučujícího ve druhé třídě
příspěvek 30 K a příspěvek pro péči o mládež 5 K.
Na vlastní žádost pana učitele Porscheho mu byla
přidělena první třída v Kunraticích, okres Liberec. Dne
26. února opustil místní školní sbor. Jeho jednání bylo
dokonalé, jeho postupy uspokojivé.

ru, že je na čase otevřít pátou učebnu. Učebna zde
je, lavice se musí tak jako tak pořídit, mají-li se děti
něco pořádného naučit, musí se pro to něco udělat.
Nakonec bylo jednohlasně rozhodnuto u c. k. okresní
školní rady podat žádost na zřízení V. třídy. Dále bylo
rozhodnuto nechat udělat nové vchodové dveře, které
se budou otevírat směrem ven.
Dne 7. července podnikl za příznivého počasí
pan učitel Reimer se svými dětmi výlet do Vratislavic,
pan Porsche do Frýdlantu.
Ve dnech 10. respektive 11. července obdržely
děti IV. třídy Svátost. 14. července vyrazily děti první
a druhé třídy na výlet. Ve 14:00 byl odchod na blízkou
louku u lesa pana Franze Bergera. Děti přivítal hudbou
flašinet. Ženy už pilně vařily kávu. Paní Berger přinesla
několik košů s koláči. Pan Berger postavil pro dospělé
stan, kde se mohlo popíjet. Po krátké době zde bylo
přítomno mnoho žen, které se radovaly z hrajících si
dětí. K večeru přišli muži, zastupitelé obce a členové
obecní školní rady. Při veselých hrách rychle utekl čas.
15. července byl školní rok uzavřen děkovnou bohoslužbou a rozdána vysvědčení a školní zprávy. Na konci
školního roku bylo 244 dětí. Některým rodičům byla
dle zdejšího nařízení připomenuta lepší školní docházka. Oznámení c. k. okresní školní radě však nebylo nutné. 142 školáků III. a IV. třídy mělo ve školní knihovně
1 240 výpůjček.
Rozhodnutí o zřízení páté třídy, eventuálně
jedné paralelní k II. nebo IV. třídě bylo 24. července
předáno okresnímu školnímu inspektoru panu Krausemu starostou obce panem Eduardem Geislerem. Ten
předložil tuto žádost ihned přednostně c.k. školní
zemské radě. Pan starosta Geisler a zástupce zemské
rady pan Andreas Göckner z Nového Města pod Smrkem se vydali 2. září do Prahy, kde získali příslib.
Školní rok 1908/09 bude tedy mít čtyři vzestupné
a jednu paralelní třídu. II. třída bude z důvodu
přeplnění a nedostatku místa k sezení ve druhé a třetí
části školního roku rozdělena. Současná III. třída se
stane provizorní IV., a IV. třída pak provizorní V. třídou.
II. třída bude zatím v tělocvičně. Dočasně budou použity staré lavice II. a III. třídy, než dodá firma Engels
z Liberce 84 židlí a 42 lavic.
U příležitosti narozenin Jeho Majestátu císaře
Franze Josefa I. byla 18. srpna vyvěšena černo-žlutá vlajka
a 20. srpna se zúčastnil ředitel školy slavnostní bohoslužby ve Mníšku.
Koncem srpna byly instalovány nové vchodové
dveře. Otvírají se dle předpisu ven.
2. září se rozloučil farář pan Franz Knoblauch;
obdržel děkanské místo v Liberci. Zároveň se představil pan farář Franz Zmetko jako učitel náboženství
ve zdejší obecné škole.
Dne 14. září přibyl do zdejšího učitelského sboru pan Karlo Novotni z Horní Řasnice jako provizorní
učitel II. třídy pro povolenou provizorní paralelní třídu.
Školní rok 1908/1909 začal 16. září 1908. Všichni žáci
4
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Dne 1. března nastoupil na jeho místo pan Johan Kronsky. Narodil se 29. 9. 1889 v Niska a absolvoval vzdělání na učitelském institutu v Trutnově.
Dne 30. ledna zemřela žákyně první třídy Anna
Köhler na zápal plic.
V neděli 9. května 1909 byly děti čtvrté A
a čtvrté B v 7:30 svými třídními učiteli odvedeny
k mníšeckému kostelu. Po mši a zkoušce z náboženství
obdržely děti svátost biřmování.
Tři ostatní nižší třídy měly, dle nařízení c. k.
okresní školní rady, vyučování. Svátost věnoval světící
biskup Dr. Freund. Následně bylo dáno na vědomí, že
všechny děti římsko-katolického vyznání měly jít do
Mníšku.
Třídní učitelé absolvovali 7. července se svými
žáky výlety do okolí. První třída do Fojtky, druhá třída do Frýdlantu, třetí třída do Raspenavy, čtvrtá A
na Ještěd, čtvrtá B do Libverdy na Hubertovu boudu.
Školní rok byl ukončen 15. července slavnostní děkovnou bohoslužbou.

U příležitosti narozenin Jeho Majestátu císaře
dne 18. srpna vlála na školní budově vlajka a ředitel
školy se zúčastnil slavnostní bohoslužby v Mníšku.
Veteráni při oslavách vypálili salvu z nově pořízeného
kanónu.
Ve dvou třídách byla položena nová podlaha,
ve čtvrté B byla podlaha opravena. Byla postavena dvě
nová podia.
K 1. září 1909 odešel z učitelského sboru pan
učitel Kronsky a začlenil se do učitelského sboru
v Novém Městě pod Smrkem, kam se odstěhoval.
Dne 15. září vstoupil do učitelského sboru pan Franz Kratzer. Tento, narozen 26. 6. 1884
v Přebytku (Überschar), navštěvoval měšťanku
v Hejnicích a c. k. učitelský institut v Liberci.

> Stolní tenis – konečné výsledky

> TJ Sokol ≠ Česká obec sokolská

– Pokračování příště –
:: Z němčiny překládá pan Jiří Komberec

sezony 2018/2019

Reakce na článek pana Kabíčka s názvem Glosa
k minulému občasníku, který byl vydán v minulém
občasníku č. 51 na straně 14.

Dne 22. března odehráli naši stolní tenisté poslední
utkání této sezony okresního přeboru 2. třídy.
Během sezóny odehráli 16 utkání. Celkem 7 z nich
vyhráli a 9 prohráli.
Zvítězili ve 136 zápasech a ve 152 prohráli. S 30 body
tak dosáhli na 6. místo.
Nejlepším hráčem uplynulé sezony je Oskar Špaček
s úspěšností 61,54 %. Zúčastnil se 13 utkání, z nichž 32
zápasů vyhrál a 20 prohrál.
Nejlepší dvojicí ve čtyřhrách jsou Jiří Štoček a Oskar
Špaček, kteří s úspěšnosti 81,82 % obsadili 3. místo.

TJ Sokol Oldřichov v Hájích vznikl dne 27. 2. 1949
oddělením od TJ Sokol Liberec I.
Sokol, míněna celostátní organizace dnes známá jako
Česká obec sokolská (ČOS), byl založen v roce 1862
a byl v roce 1956 rozhodnutím ÚV KSČ zakázán. Nicméně samostatné tělovýchovné jednoty fungovaly
dále. Není mi známo, jaké vazby byly mezi TJ Sokol
a ČOS před rokem 1956, ale po roce 1990 žádné vazby
navázány nebyly a TJ Sokol i nyní funguje nezávisle na
ČOS. Vzhledem k výše zmíněnému se tak pan starosta kolem roku 1980 mohl zapojit do činnosti TJ Sokol.
Pan Kabíček by si příště měl zjistit fakta a nespekulovat na úrovni bulvárního plátku.

:: Luboš Kocourek

:: Zdeněk Snadík, předseda TJ Sokol Oldřichov v Hájích

Fotografie z akcí uskutečněných
v naší obci najdete na adrese:
http://oldrichov.cz/fotogalerie
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> HASIČSKÝ BÁL
Přinášíme ohlédnutí za letošním Hasičským bálem,
který proběhl už 16. února. Nicméně díky uzávěrce
minulého čísla Oldřichovských listů, které proběhlo
15. února, vás o něm můžeme informovat až teď.
Celým večerem nás provázela hudební skupina DUO SMART BAND, zpestřením bylo vystoupení
taneční skupiny Lenky Šebové z Mníšku. Tombola byla
díky sponzorům bohatá, tímto jim všem děkujeme.
Večer se jako vždy vydařil a my se na vás budeme těšit
na dalším Hasičském bále, který se uskuteční 15. února 2020. Přijďte se pobavit!
Foto: Jana Hodačová
:: Jana Hodačová, Hasiči Oldřichov v Hájích

> ČARODĚJNICE 2019
Letošní čarodějnický večer byl ve znamení chladného
počasí, ale i tak se vydařil. K dobré náladě přispěla
skupina Každej pes, jiná ves, která nás celým
večerem provázela. Komu byla zima, při tanci se
určitě zahřál. Děkujeme všem, co se s námi na
přípravách a organizaci podíleli: obci Oldřichov
v Hájích, Pepovi Svobodovi a jeho kapele, místním
řezníkům za buřtíky a klobásky, naší milé paní
krámské a v neposlední řadě paní Dáše Měšťanové,
která letos opět vytvořila krásnou čarodějnici.
Foto: Petra Adámková
:: Jana Hodačová, Hasiči Oldřichov v Hájích
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> UKLIĎME OLDŘICHOV
vyčistili jen částečně. Likvidaci těchto dvou skládek
jsme následně řešili dne 29. 4. 2019 na zastupitelstvu
s tím že po dohodě s vlastníky pozemku (Lesy ČR
a soukromý vlastník) se pokusíme nalézt způsob, jak
je zlikvidovat.

V sobotu 6. dubna jsme společně se 42 dobrovolníky
v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ prošli
celou obec a uklidili jsme přes půl tuny odpadu
z příkopů podél silnic a z koryta potoka. Nasbíraný
odpad se odvážel do panelárny, kde jej následně
obecní zaměstnanci vytřídili.
Během honby za odpadem jsme narazili i na
dvě černé skládky – jednu Na Pilách „U Lípy“ a druhou
u panelárny. Tato místa jsme vzhledem k objemu
letitého odpadu

Díky všem, co se zapojili a nebojte, příští rok pokročíme
zase o kousek dále.
:: Radim Šarapatka

> RANNÍ SPORTOVNÍ VÝZVA
V týdnu po velikonocích mohly nejen děti z Oldřichova
prožít sportovní chvilky před usednutím do lavic.
Scházeli jsme se každé ráno v 7:05 u obecního úřadu,
kde jsme protáhli těla v rámci rozcviček a rozehřáli se
na běh či jízdu na kole. Těžké aktovky nám odvážel do
školy pan starosta Tichý.
Rekord v počtu sportovců padl v pátek
26. dubna, kdy se přes vršky vydalo 30 cyklistů směr
ZŠ Mníšek. Všichni účastníci výzvy se zapojili radostně
a projevili zájem o pokračování.
:: Jana Pospíšilová
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> KONDIČNÍ CVIČENÍ
Pondělní kondiční cvičení žen končí 10. června,
pokračovat budeme od druhé poloviny září.
Pokud by měl kdokoliv zájem o čínská čhi-kungová
cvičení během července až srpna, kontaktujte mě,
prosím, na mailu dolanskai@seznam.cz do konce
června.
Jen pro přiblížení: jedná se o cvičení v pomalém
rytmu zaměřené na protažení celého těla, především
kloubů a šlach, které zároveň z energetického hlediska

harmonizuje organismus. V žádném případě nejde
o cvičení aerobního či silového typu, spíš bych ho
připodobnila ke cvičení typu jógy; je vhodné pro
všechny věkové kategorie.
V případě dostatečného počtu zájemců bych svolala
informační schůzku.
Pěkné léto přeje Irena Dolanská

> Z deníku svátečního běžce
lípu, a lísku. Nádherně kvetou. Cestička se zde kroutí
kolem zátočin přesně tak, abych si ji vychutnal i při
rychlejším běhu. Vždyť po měkkém povrchu je přece
radost běžet. Nohy si již uvykly na stálé tempo a plíce
jim v pohodě stačí. Tělo mě v krásné harmonii posouvá
stále vpřed. Následujících pár kilometrů přes Mníšek je
bohužel po asfaltu a ten je noční můrou všech běžců.
Asfaltéři všech dob, zkuste se proběhnout po svém
oblíbenci! Jistojistě byste po 10 km změnili názor.
Závěrečnou část běhu přes Březový vrch mi
slunce svítí pod nízkým úhlem do zad. Měkké a teplé
barvy těsně před západem mi připomínají něžná objetí.
Těsně před koncem stoupání (když už mi lýtka dávají
jasně najevo, že jim to dnes stačilo) míjím jiné běžce
- maminku s dcerkou. Zdvižená ruka na pozdrav musí
stačit, těžko bych z vyprahlých rtů dostal srozumitelné
„ahoj“.
Za pár minut už sbíhám kolem Sedmidomků,
přes hraniční čáru u potoka a po chodníku už jen chůzí
s vydýcháním. Doma jsem zpět za 63 minut. Pusinku
ženě Lence a jdu zalévat do skleníku.

Obouvám běhací boty, zavazuji tkaničky, mávám
na děti. Vybíhám z domu. Je čtvrteční podvečer
a dnes jsem si naplánoval trasu, která nepovede
(snad) ani moc do kopců. Celý minulý měsíc jsem
trénoval právě běh do kopců, tak to pro změnu
zkusím jinam. Hlavně nesmím ze začátku zase
sknout rychlost.
Pomalým tempem tedy míjím pejskaře u Milana
Nýdrleho, ptačí budky lemující cestu k Sedmidomkům
i posezení nahoře. Seběhnutí do údolí Včelího potoka
je právě tak krátké, abych se stačil pokochat kvetoucími
třešněmi po levé straně a čilým ruchem mraveniště
po pravé. Z údolí se cesta vine vzhůru až ke Křížku.
Ideální čas pro urovnání si myšlenek po práci a před
„večerním programem“ s rodinou. Dnes se toho událo
dost… Překřížené větve na cestě mi připomenou, že
s kolegou v práci musím ještě probrat detail jednoho
formuláře, ale to počká do zítřka. Teď jen vpřed, vpřed,
vpřed!
Při seběhu k Filipovu se střídá v rychlém sledu
bříza, jeřáb, bez. Javor, dub, jilm. Kůra, listí, větve. Buk,
habr, jasan. Vítr v obličeji, studený závan z údolí, pot
na hrudi. U přehrady Mlýnice registruji i střemchu,

:: Ivoš Raisr

> ANIMACE JE LEGRACE
O víkendu 8. – 9. června budeme malovat a animovat
další písničku. Tématem jsou tentokrát toulky
vesmírem. Kapacita je omezena, je třeba se předem
přihlásit. Aby se vystřídali všichni zájemci, musíme
se rozdělit do skupin: sobota dopoledne, sobota
odpoledne, neděle dopoledne a neděle odpoledne.
Animovat mohou děti od 6 let i dospěláci.
S sebou:
● jídlo, pití (nemohu se vám v tomto ohledu věnovat)
● 2 velké čtvrtky A3
● tempery/vodovky/voskovky
● štětec
● nůžky
● (alobal)
● kdo si chce zkusit sám snímat - foťák a stativ
Hlaste se e-mailem: vavrova.jirina@seznam.cz.
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> SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI

> V. OLDŘICHOVSKÝ FESTIVAL

Zveme děti a jejich rodiče na sportovní odpoledne
plné her a zábavy. Těšíme se na vás v sobotu 1. června
2019 ve 14 hodin na hřišti u obecního úřadu.

I letos se můžete těšit na pestrý hudební výběr. Přijďte
mohutně podpořit Edu Bílkovského s kapelou Source
of Sadness, Zdeňka Sonntaga a Meredith Hunter,
zazpívat si s Lahváčkem, seznámit se s DNA Brothers,
Earsthruyears a zaskákat si s Chvostoskokem.
O vaše žaludky a vyprahlá hrdla se jako vždy postarají
naši místňáci s tradiční kuchyní a tekoucí pípou.
Těším se na Vás 7. září 2019 ve 14:30.

Hasiči Oldřichov v Hájích
Sokol Oldřichov v Hájích
Myslivecké sdružení Mníšek

:: Jana Pospíšilová
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PŘEHLED AKCÍ + INFORMACE
> kalendář akcí

> UŽITEČNÉ INFORMACE

Sportovní odpoledne pro děti
sobota 1. 6. 2019 od 14:00
hřiště u obecního úřadu

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

Bluegrass Liberec „Už jedou“
sobota 1. 6. 2019 od 18:00
hospůdka U Františka

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

Animace je legrace
sobota, neděle 8.–9. 6. 2019
nutná rezervace účasti na e-mailu:
vavrova.jirina@seznam.cz
Nohejbalový turnaj
sobota 29. 6. 2019 od 9:00
fotbalové hřiště

Knihovna

provozní doba: pondělí 14:00 – 16:00,
středa 14:00 – 17:00

Fotbalový turnaj
polovina srpna (termín bude upřesněn)
fotbalové hřiště
Sportovní den pro děti
poslední srpnový víkend (termín bude upřesněn)
fotbalové hřiště
Oldřichovský festival
7. 9. 2019 od 14:00
louka u obecního úřadu

Oldřichovské listy, občasník Oldřichova v Hájích; evidenční číslo: MK ČR E 10198.
Vychází 4x ročně. Nejbližší uzávěrky pro příští čísla: 15. 8. 2019, 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
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> Letní prázdniny – pozor na
úrazy!

SPORT
Nepřeceňujte své síly, zejména pokud během
roku pravidelně nesportujete. Pro sport si vybírejte terén, který odpovídá vašim silám a schopnostem. Nepodceňujte bezpečnost a používejte
ochranné prostředky, například přilby a chrániče.

Je to každý rok stejné. S volnými dny a sluníčkem jakoby
lidé zapomněli na opatrnost a Zdravotnická záchranná
služba vyjíždí se zvýšenou frekvencí k úrazům. Teplé
dny lákají ke hrám a sportovním aktivitám. Hlavními
příčinami dětských úrazů jsou většinou nedostatečný
dohled dospělých, přecenění vlastních schopností,
podcenění rizika či chybějící bezpečnostní pomůcky.
Právě absence ochranných pomůcek je opravdu nejčastějším důvodem zranění dětí při sportu a venkovních aktivitách. Pokud by je děti měly, helma nebo
chrániče v případě pádu dokáží úrazu mnohdy zcela
zabránit nebo alespoň rozsah zranění zmírnit. Základní, a pro děti povinnou ochrannou pomůckou, je přilba
– a to nejen při jízdě na kole. Měla by být naprostou
samozřejmostí také při jízdě na koloběžce, skateboardu nebo bruslích. A to nejen při delších vyjížďkách či
výletech, ale i při projížďkách po vesnici nebo okolí
domu, kde mají děti pocit bezpečí.
Letní zdravotní rizika se však nevyhýbají ani dospělým.
Tento trend je obecně ovlivněn zvýšenou aktivitou
všech obyvatel – cestováním, sportováním, při kterém
lidé neodhadnou své síly, zahrádkařením, kutilstvím.
Nezapomeňte, že opatrnosti není nikdy dost. Na co
dbát především?

KOUPÁNÍ
Dbejte na dodržování známých pravidel: neskákat do
neznámé vody či nechodit do vody rozehřátí. Opatrní by měli být především kardiaci, epileptici, lidé
s vysokým krevním tlakem a všichni, kdo trpí nějakým chronickým onemocněním. Malé děti u vody
vždy hlídejte. Kruhy na koupání a rukávky nejsou v
žádném případě plnohodnotnou ochranou neplavců.
POBYT NA SLUNCI
Vystavení pokožky slunečním paprskům by nemělo být naráz, ale postupné. Nezapomínejte na
kvalitní opalovací krémy, čepici a sluneční brýle.
Vyhnete se tak spáleninám, úžehu, který vzniká
při pobytu na slunci, či úpalu, který je způsoben pobytem v horkém prostředí. Nepodceňujte svůj aktuální zdravotní stav a dodržujte pitný
režim, úměrně se oblékejte, noste pokrývku hlavy.
DOPRAVNÍ NEHODY
O prázdninách vyjíždí na silnice mnoho řidičů,
kteří nejsou zvyklí na běžný provoz a často nedokážou odhadnout své schopnosti. V letním horku
se navíc i nejzkušenější řidič mnohem rychleji unaví a ztratí na ostražitosti. Jakmile za volantem
pocítíte únavu nebo slabo z přehřátí, zastavte, nadýchejte se čerstvého vzduchu, napijte se, udělejte si přestávku nebo si i na chvíli zdřímněte.
ALKOHOL
Především o prázdninách mládež experimentuje
s drogami a alkoholem, a tak naši záchranáři často
ošetřují nezletilé intoxikované osoby. Alkohol snižuje
odhad míry rizika a lidé pod jeho vlivem přeceňují své
schopnosti i síly.

11

POLICIE ČR INFORMUJE

Zabezpečte se!
Chraňte majetek sobě i svým
sousedům!
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje se
v loňském roce zapojilo do nového celorepublikového
preventivního projektu „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, na kterém Policie ČR
spolupracuje s Ministerstvem vnitra ČR.

Hlavními nástroji projektu jsou mobilní aplikace pro
občany „Zabezpečte se“ se základními informacemi
a návody pro zabezpečení majetku, dále rozhlasové
spoty určené do médií, ale i do rozhlasů obcí a měst
a také videospoty.

Tento projekt byl iniciován potřebou informovat veřejnost v nových trendech vloupání do obydlí, které
se objevily v okolních sousedních státech a nově již
překročily i hranice České republiky.
Projekt je koncipován jako souhrnné opatření
o nových účinných způsobech ochrany majetku,
o technickém a elektronickém zabezpečení a jeho
vhodné kombinaci. Jeho cílem je snížit nápad trestné
činnosti v případech odcizení např. legálně držených,
zejména loveckých, střelných zbraní, krádeže zahradního vybavení, součástí a doplňků bytů a domů, cenností apod.

Projekt ukazuje, vysvětluje a doporučuje občanům
správná a relevantní řešení zabezpečení jejich majetku pomocí nezbytného základu zabezpečení každého
bytu, domu či jiného objektu prostřednictvím mechanických zábranných systémů. Zdůrazňuje důležitost certifikace výrobků a služeb.
Informace jsou občanům k dispozici v mobilní aplikaci
„Zabezpečte se“ dostupné v App Store či na Google
Play. Informace, jak jí nainstalovat a používat jsou dostupné na stránkách www.cmzs.cz.
Více informací a videospoty k novému projektu jsou
k dispozici na webových stránkách https://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.

Technologický vývoj v oblasti zabezpečení domácností jde kupředu, taktéž pachatelé využívají nové
techniky při vloupání do obydlí. Projekt proto reaguje na tento vývoj, a to osvětou k této problematice
směrem k široké veřejnosti, ale také dovnitř Policie
ČR vzděláváním policistů specializujících se na majetkovou trestnou činnost v nejnovějších technologiích
zabezpečení majetku.

Neměli bychom těmto “nezvaným hostům” dávat
příliš mnoho šancí. Zároveň buďme všímaví nejen ke
svému majetku, ale i ke svému okolí.
por. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

Projekt byl oficiálně spuštěn a představen veřejnosti
na tiskové konferenci konané na Policejním prezidiu
dne 29.11. 2018.
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