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Vážení spoluobčané,
končící plesová sezona, probíhající masopustní reje,
vynášení Moren a podobné akce často spojené s vepřovými
hody, které proběhly u nás i v nejbližším okolí, nám ukládají
do podvědomí, že se už blíží jarní svátky – Velikonoce. „Paní
zima“ nám letos moc trápení nepřinesla. Tedy pokud nám
ještě nebude chtít svoji sílu dokázat v jarních měsících.
Nevím jak vy, ale já se na teplejší a slunné dny těším. Těším
se i na posunutí času, které nám prodlouží denní svit.
V letošním roce nás čeká dokončení stavby chodníku – asi
největší investiční akce v historii obce, která, ve spojení s
rekonstrukcí silnice, byla zahájena v minulém roce. Přejme
si tedy, stejně jako si přáli pořadatelé Jizerské padesátky,
aby jim napadl sníh a přimrzlo, tak naopak my si přejme,
aby již žádná zima nebyla, aby dodavatel stavby mohl
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začít s předstihem a dílo bylo dokončeno včas. Doufám, že
budeme vyslyšeni jako ti pořadatelé a vše proběhne bez
větších komplikací. K tomu ještě jednou žádám o maximum
shovívavosti a trpělivosti s omezeními, které s sebou stavba
nevyhnutelně přinese.
Rád bych vás ještě informoval o nutnosti, v souvislosti se
změnou legislativy, abychom upravili některé vyhlášky
obce. V nejbližších dnech budou nová znění vyhlášek
zveřejněna na úřední desce obce, jak v písemné, tak
v elektronické podobě.
Hezké jarní dny doprovázející probouzející se přírodu vám
přeje
:: Jaromír Tichý, starosta obce

> BLAHOPŘEJEME

V měsících prosinec 2019, leden a únor 2020 svá významná životní výročí oslavili:

Zdeňka Tobiášová, Marie Ozaňáková, Jitka Klajlová, Milena Hodačová,
Jaroslav Polák, Jana Martínková, Karel Peřina, František Adamec,
Milan Torkoš, Ladislav Louda, Blažena Hušková, Ladislav Veselý,
Luboš Částka, Evžen Hanzl, Václav Knespl, Pavlína Bulířová,
Helena Bláhová, Petr Vávra
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
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> Večer o silnici a chodníku

Ptali jste se:
Dostanou se do obce nákladní vozy, např. Avie s uhlím?
Avie by ještě měla projet.
Pokud bude potřeba do obce dovézt něco na náklaďáku,
bude to záležet na včasné dohodě se stavbyvedoucím.
Pokud bude možný průjezd stavbou.
Projedu dodávkou?
Pokud je to dodávka do 3,5 tuny, pak projedete jako osobní
vůz. Čili jako obyvatel obce projedete i po objížďce po místní komunikaci.
Bude silnice na Raspenavu u Kozy zavřená?
Je v plánu ji zavřít ve druhé etapě, kdy se bude dělat silnice
od ekocentra na náves a obec bude pro místní obsluhu průjezdná po bočních cestách. Bude se ale muset řešit průjezd
pro IZS.
Nahradí nám někdo zničenou cyklostezku?
Toto se bude muset řešit individuálně. Nepůjde o oficiální
objízdnou trasu, takže se její poškození nedá jednoznačně
spojit s rekonstrukcí silnice.
Nebude potřeba sundat značky na cyklostezce, když tam
bude takový provoz?
Nebude to potřeba, dnes jsou tam značky “obytná zóna”
pro smíšený provoz s max. rychlostí 20 km/h. Toto bude
stejné, jen tam bude jezdit více aut. Není to cyklostezka,
kde mohou jen kola a pěší. Takže není nutné měnit značky.
Proč končí chodník na Filipce u panelky a nevede až na
konec obce?
Takto se to před 5 lety navrhlo. Posledních 100 m se neřešilo. Tehdy nikdo nevěděl, že Lesy ČR budou dělat cestu ke
Kozovi, na kterou se nyní přímo nenaváže. Je to na další
akci.
Jak se dostanou lidé z Raspenavy, Hejnic ad., když bude
průjezdná jen cesta přes Albrechťák a bude tam nehoda?
Průjezd přes uzavřený Oldřichov do Raspenavy se v takovémto případě bude muset řešit dle možností operativně. V určité fázi to však ani nebude fyzicky možné.
Bude se snižovat výška silnice, nebo se to jen znovu navýší
a domy okolo budou zase o něco níž pod silnicí?
Silnice se rozebere do hloubky na základní pláň a znovu se
vystaví ze všech potřebných vrstev (celkem 75 cm). Konkrétní výšková úroveň nové silnice je uvedena v charakteristických řezech v projektové dokumentaci: http://oldrichov.
cz/silnice-a-chodnik/projektova-dokumentace/
Budou všude obrubníky?
Obrubníky budou tam, kde bude chodník. Na druhé straně
jsou navrženy dle potřeby. Toto lze také zjistit z projektové
dokumentace z příčných řezů.
Budou se řešit příkopy a odvodnění silnice vč. podtékajících potoků?
Odvodnění silnice i protékající voda (propustky) jsou v projektu řešeny. Voda ze silnice je svedena do dešťové kanalizace, v některých místech pak její část odtéká do krajnice.
Bude se v chodníku dělat optický kabel a povede až na
úplný konec Filipky, když tam nebude chodník?
Optický kabel by měl být v chodníku ale i pod silnicí tam,
kde je potřeba přejít s odbočkou na druhou stranu. Bude
naplánován v celé délce, tedy až na konec obce k lesu.
K tomuto je však potřeba stihnout vyřídit samostatný
územní souhlas.
Nesejde se náhodou uzavírka i s vlakovou výlukou?
Nepředpokládá se to, ale musí se to ohlídat u SŽDC a ČD.

V úterý 14. ledna 2020 se na sále Besedy sešlo na 150
občanů, kteří se chtěli dozvědět, jak to bude s letošní uzavírkou silnice.
Na dotazy odpovídali:
Ondřej Hušek – provozní ředitel společnosti Integra stavby
a.s. (stavebník)
Vladimír Wünsch – technický dozor investora (Liberecký
kraj a Obec Oldřichov v Hájích)
Jaromír Tichý – starosta obce
Radim Šarapatka – člen zastupitelstva obce
Omluvili se: Martin Čáp z Krajské správy silnic a Aleš
Mylikovjan, stavbyvedoucí, Integra stavby a.s.
Pan Wünsch s panem Huškem na úvod informovali, že jsou
připraveni řešit konkrétní situace u konkrétních domů přímo s majiteli prostřednictvím pana stavbyvedoucího, na
kterého se mohou majitelé nemovitostí obrátit:
Aleš Mylikovjan, tel.: 737 265 007
Následně seznámili přítomné s předběžným plánem stavby na letošní rok. Stavba začne po zimní přestávce v březnu
přípravnými pracemi a od začátku dubna již poběží úplná
uzavírka části silnice od návsi po konec Filipky.
Objížďka pro místní obyvatele povede, kam až to půjde,
po místních komunikacích. U obecního úřadu bude zřízena odstavná plocha. Cesta na Raspenavu zůstane od konce
obce u lesa volná. Filipka však bude neprůjezdná.
Autobus se bude točit na návsi – na Filipku zajíždět nebude.
Obsluha Pil bude beze změny. Dolní polovina obce včetně příjezdu z Pil a Betléma bude směrem do Liberce bez
omezení. Do Raspenavy bude nutné jezdit přes Albrechtice.
První etapa skončí dle předpokladu v červnu a naváže na
ni druhá etapa.
V druhé etapě se bude dělat silnice od ekocentra na náves.
Objížďka pro místní obyvatele povede po souběžných
místních komunikacích (cesta kolem hřbitova, cyklostezka). Část silnice od cesty ke hřbitovu na náves se bude
muset dělat na poloviny, aby byl průjezd zachován. Cesta
do Raspenavy by měla být omezena tak, aby projela jen
vozidla IZS.
O konkrétní podobě objízdných tras rozhodne Magistrát
města Liberce na základě žádosti stavebníka. K návrhu se
budou vyjadřovat jak zástupci IZS, tak zástupci autobusové
dopravy a schvalovat ji bude dopravní inspektorát Policie
ČR. Celá akce by měla být hotová na konci října.
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Případnou mimořádnou výluku však nikdo neovlivní.
Jak budou jezdit autobusy do průmyslové zóny Jih
a Sever?
Bude to fungovat, jako když byl zavřený žel. přejezd. Autobusy do průmyslové zóny budou jezdit přes Albrechťák a
budou zajíždět na mníšecké nádraží, kde budou navazovat
na vlak. Konkrétní výlukový jízdní řád připraví KORID LK ve
spolupráci s ČSAD Liberec. Autobus do průmyslové zóny
Sever provozuje nezávislý dopravce a záleží na něm, jak se
k obsluze Oldřichova postaví.
:: Radim Šarapatka
za Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích

> JAK ZKLIDNIT DOPRAVU V OBCI?
2)
Obec – přestupky jsou řešeny přes obecní policii,
kterou obec zřizuje. Ta následně předává přestupky
k dalšímu řízení příslušnému odboru obce s rozšířenou
působností, čili v našem případě Magistrátu města Liberce,
odboru dopravy, který je odpovídajícím způsobem řeší.
Problém je v tom, že obecní policista obec stojí nemalé
výdaje a obce naší velikosti na něj z vlastního rozpočtu
nemají peníze a bohužel ani obci neplynou žádné příjmy
z vybraných pokut. Řešením může být obecního policistu
si najmout od jiné obce či města na základě veřejnoprávní
smlouvy, která obecní policii zřízenou mají. Pokuty, ale i
v tomto případě jdou opět městu Liberci (státu), jakožto
obci s rozšířenou působností, která jediná může pokuty
udělovat a vybírat. Obecní policista pak v obci působí spíše
preventivně. V otázce dopravy provádí pravidelné namátkové kontroly a povědomí projíždějících řidičů o jeho
přítomnosti v obci roste, což může v důsledku působit positivně na regulaci dopravy.
Dalším úskalím je pořizovací cena telematického zařízení
(radaru) a jeho náklady na údržbu a provoz. Částečně se
i toto dá řešit pronájmem těchto zařízení od autorizovaných firem.
Nevím, jakou zkušenost má obec se spoluprací s Policií ČR.
Neboť působení Policie ČR na dopravních komunikacích
je považováno za nejúčinnější. Police ČR má oprávnění na
místě ev. překročení rychlostního limitu naměřit, na místě
pokutovat a sankcionovat řidiče odebráním bodů.
Co říci závěrem? Tento text píši jako laik, vycházím z toho,
co jsem se dozvěděla z diskuse se starosty ostatních obcí
a pověřených osob Magistrátu města Liberce.
Neuspokojivá dopravní situace v místě obce (Filipka), kde
žijeme, i když jen rekreačně, mě vedla k tomu, zajímat se o
možnosti regulace (zklidňování) dopravy. Spolu se sousedy
býváme svědky nebezpečných dopravních situací (nebezpečné předjíždění aut v obci, překročení rychlostního limitu). Do humanizace průtahu obcí vkládáme velké naděje,
ale jsme realisté. Překračování rychlostního limitu, zejména u nás na konci obce, chodníky nevyřeší.
V lednu 2019 jsme předali na obecní úřad Žádost o regulaci
dopravy v naší části obce, podnět k instalaci pokutujícího
radaru, kterou podepsala většina občanů Filipky. Žádost
byla projednána na obecním zastupitelstvu 25.2.2019.
Obecní zastupitelstvo schválilo záměr projednat žádost
občanů části obce Filipka s Magistrátem města Liberec
– odborem dopravy. Pak se až do podzimu nic nedělo.
V říjnu jsem se začala o vývoj v této věci dále zajímat a po-

Zklidňování dopravy v obcích je významný fenomén
dnešní doby. Nárůst automobilové dopravy v posledních letech výrazně mění kvalitu života lidí žijících podél
hlavních silničních tahů vesnic i měst. Hlavním problémem se stává bezpečnost a hluk. V současné době
se naše obec chystá na zásadní rekonstrukci hlavní silnice, v plánu je realizace dlouho očekávaných chodníků. Samotná rekonstrukce a nové chodníky však bezpečnost nezaručí a hluk neodstraní. Je třeba dopravu
v naší obci regulovat a projíždějící řidiče si tzv. vychovat.
Jak je možné dopravu v obcích zklidňovat?
1)
Realizací stavebně-technických opatření – např.
úprava šířek jízdních pruhů, střední dělící ostrůvky, okružní
křižovatky, světelná signalizace
2)
Opatření na bázi organizace dopravy a dopravního
značení – např. omezení rychlosti, omezení tonáže, omezení
skupin účastníků silničního provozu
3)
Instalace dopravních telematických zařízení a systémů – usměrňují a regulují dopravu na průjezdu obcí,
mohou detekovat a dokumentovat přestupky, průběžně
sbírají, analyzují a vyhodnocují získaná dopravní data,
která následně mohou sloužit pro potřeby dopravního
a územního plánování
Ad bod 1. S několika stavebně-technickými opatřeními se
počítá v očekávané humanizaci průtahu obcí.
Ad bod 3. V současné době obec disponuje telematickým
zařízením na měření okamžité rychlosti vozidel při vjezdu do obce u Ekocentra. Toto zařízení slouží pouze k upozornění na řidičovu aktuální rychlost při vjezdu do obce
a má přinutit ke snížení rychlosti v obci. Bohužel naše obec
je dlouhá a tak snížená rychlost nevydrží dlouho, což mohu
z vlastní zkušenosti z Filipky potvrdit. V naší části obce 50
km/h rychlost dodržuje již opravdu málokdo.
Domnívám se, že v problematice zklidňování automobilové
dopravy by se v naší obci dalo udělat víc. Možností je několik. Opatření s významným dopadem na zklidnění dopravy
v obci je bodové nebo úsekové měření rychlosti vozidel při
průjezdu celou obcí nebo její částí. Tato zařízení, jsou-li instalována, musí někdo spravovat. Tzn. certifikované zařízení
zakoupit, instalovat, spravovat, vyhodnocovat data a vybírat pokuty. Správcem může být:
1)
Policie ČR – přestupky řeší Magistrát města Liberce
nebo obec s rozšířenou působností, jdou do správního
řízení, příjmy z pokut plynou státu.
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Pozitivním příkladem účinnosti instalace telematických
zařízení (radarů) nám může být město Varnsdorf v Ústeckém kraji. Během jednoho roku došlo ke snížení počtu
přestupků související s překračováním povolené rychlosti o 85%, k výraznému zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti občanů. (viz. https://www.echo24.cz/a/SSFws/
mesta-vydelavaji-na-prekracovani-rychlosti-i-desitky-milionu-dopravu-to-vsak-zklidnuje)

dařilo se mi získat odpověď z Magistrátu města Liberec, kde
bylo konstatováno, že se budou vyjadřovat ke konkrétním
návrhům. Ty však žádné nedorazily.
Získané informace dávám k dispozici každému, koho se
tato problematika přímo dotýká nebo ho zajímá. Zároveň
se obracím na obecní zastupitelstvo, aby se touto aktuální problematikou dále zaobíralo, ke spokojenosti oldřichovských občanů, a využilo stávající a budoucí možnosti při
chystané realizaci humanizace průtahu obcí.

Jitka Bieliková, jitka.bielikova@gmail.com

> Elektrobus na Pilách
Ve středu 12. 2. 2020 se na otočku na Pilách podíval v rámci
testovací zátěžové jízdy elektrobus ČSAD Liberec. Elektrobus
jezdí po kraji a testuje se výdrž baterií. Tento autobus jezdí
v letní sezóně ze Smědavy na Souš, v Oldřichově se ho asi
nedočkáme, zůstane nám zde stávající malý autobus.
:: Radim Šarapatka
Foto: Miroslav Zika

> ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
4.) Na základě reálné návštěvnosti sběrného dvora se
mění, s platností od 1. 2. 2020, otevírací doba následovně:

Vážení spoluobčané,
dovolte mi vás informovat o některých změnách
v odpadovém hospodářství naší obce.

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
5.) Společnost Dimatex, a.s., vypověděla smlouvu o
spolupráci, a tak pravděpodobně nadále v centru obce
nebude umístěn kontejner na textil. Textil můžete nadále
ukládat ve sběrném místě.
6.) Obec provádí štěpkování větví pro své využití. Po
dohodě s panem starostou budou vámi připravené větve
naštěpkovány a odvezeny zaměstnanci obecního úřadu.
Větve musí být narovnány v jednom směru a v místě, ze
kterého je štěpkování a svoz možné provést.
7.) V současné době nemůžeme předávat vytříděný papír
jako směsný, ale pouze vytříděný na kartonový a tiskoviny.
Proto Vás žádáme, abyste papír vozili do sběrného dvora již
takto vytříděný.

1.) Zákon o odpadech ukládá obcím nové povinnosti,
které budou promítnuty do nové odpadové vyhlášky obce.
Jednou z nich je i likvidace jedlých olejů a tuků. Oleje můžete
slít do PET lahví a takto vyhodit do příslušné nádoby, která
je umístěna před vjezdem do sběrného dvora, v areálu
bývalé panelárny, č. p. 7.
Úplné znění nové vyhlášky bude vyvěšeno po schválení v
zastupitelstvu obce na webu obce.
2.) Další novou povinností je likvidace biologicky
rozložitelného odpadu (BRKO) po celý rok. Do sběrného
dvora tak můžete odvážet svůj bio odpad, např. posekanou
trávu, shrabané listí apod., a to po celý rok.
3.) Poplatníci, kteří uplatňují slevu na odpadech, a
poplatníci, kteří mají smlouvu na popelnici, si pro informaci
o výši poplatku musí zavolat nebo poslat email na obecní
úřad. Následně jim bude sdělena výše poplatku s odečtenou
slevou.
Poplatky je nutné zaplatit nejpozději do 30. 4. 2020.
Variabilní symbol je č. p. nemovitosti.
Číslo účtu pro platbu je: 0985217369/0800.

Děkuji za vaši pozornost a přeji hezký den,
Jana Svatoňová
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> Informace z knihovny v Oldřichově v Hájích
Od 1. ledna letošního roku jsem nastoupil jako nový
knihovník. Chtěl bych vám napsat o naší knihovně několik
slov. Prostorově není velká, ale nabízí
celou škálu knih, od knih pro děti až po knihy pro dospělé.
Máme přes 3 000 knih. Každý si přijde na své podle zájmu
a zaměření.
Sortiment knih je každoročně obměňován z výměnného
fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci a pak nákupem
nových knih z fondu obce.
Přijďte k nám do knihovny s dětmi a půjčte si naše knížky.
Děti si čtením rozšíří slovní zásobu a najdou v knížkách
určitě zalíbení. Odpočinou si od mobilů a počítačů. Není
krásnějšího okamžiku než strávit volné chvíle nad hezkou
knížkou. Zastavte se a posuďte sami.
Pravidelně Vás budu informovat na informačních
tabulích obce a v Oldřichovských listech o novinkách
v naší knihovně. V dnešní uspěchané době je důležité
si udělat čas a přečíst si hezkou a zajímavou knížku.
Knihovna se nachází na obecním úřadě v 1. poschodí.
Provozní doba je:
pondělí 14–16 hodin
středa 14–17 hodin
Byl bych rád, kdybyste mi dali při návštěvě knihovny
zpětnou vazbu, jak vám provozní doba vyhovuje, můžeme
ji pozměnit podle Vašich požadavků, eventuálně jaký žánr
či titul nebo autora zajistit.
S pozdravem Bulíř Josef – knihovník

> Ukliďme svět, ukliďme Oldřichov
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ je dobrovolnická úklidová
akce, která probíhá na území celé České republiky
(a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit
nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
Stejně jako loni a předloni zveme občany Oldřichova, aby se
zapojili do jarní úklidové akce. V loňském roce jsme prošli
celou obec, částečně uklidili dvě černé skládky a odpadky
naházené do pangejtů při hlavní silnici.

Letos se sejdeme v sobotu 4. dubna v 10 hodin u obecního
úřadu. Prosím, i tentokrát si vezměte vlastní rukavice,
protože ty, co organizátoři celorepublikové akce posílají,
jsou příliš tenké. Nezapomeňte na vhodnou obuv, např.
holínky.
Pokud víte o nějaké černé skládce, dejte mi prosím vědět na
email: vavrova.jirina@seznam.cz.
Za organizátory srdečně zve Jiřina Vávrová
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sobota

4. dubna
Pojďme společně
uklidit Oldřichov!
Sraz v 10 hod.
na louce u OÚ

S sebou pracovní rukavice a pevnou obuv.
Kontaktní osoby:
Jiřina Vávrová 603 366 526
Radim Šarapatka 734 714 266
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HISTORIE
který během prázdnin absolvoval kurz češtiny v Klatovech.
Na podnět učitelů bylo školní radou učiněno rozhodnutí vybavit všechny děti nutnými učebními pomůckami. Za 7 000
Kč byly obstarány učební pomůcky. Také by zde mělo být
uvedeno, že pan fabrikant Seiche věnoval školní knihovně
100 knih v hodnotě 600 Kč.
Milníkem dějin místní školy je 1. září 1920, kdy došlo
k jejímu vyčlenění z Frýdlantského okresu a přidělení ke
školskému okresu Liberec–venkov. Přidělení proběhlo po
výnosu zemské školní rady. Předseda školní rady a ředitel školy se dne 11. 10. tohoto roku představili svým nadřízeným v Liberci.
Na prvním večerním rodičovském sdružení dne 16. 10.
promluvil ředitel školy o „Rodném domu a škole“. Návštěvnost byla dobrá a diskuze živá.
Státní svátek 28. 10. a pamětní den Komenského 10. 11.
byly předepsaným způsobem oslaveny. Dne 28. listopadu
se shromáždili školáci III. a IV. třídy v místní Besedě ke školnímu představení „Putování po vlasti”. Příjmy z této akce
byly 1 279 Kč. Čistý zisk 900 Kč byl použit na nákup školních pomůcek. Od obdarování k Vánocům muselo být díky
vysokým nákladům tento rok upuštěno.
Dne 16. února při sčítání obyvatel bylo dosaženo následujících výsledků: Obec Oldřichov v Hájích: 239 domů s 1 139
obyvateli. Díl obce Filipka: 43 domů se 195 obyvateli.
Dne 26. dubna proběhly zkoušky z náboženství. Dne
14. května zajistil pan Dr. Wagner z Mníšku očkování. Dne
27. května provedl okresní školní inspektor pan Wenzel
Richter prohlídku místní školy. V následné konferenci o inspekci vyslovil pan inspektor uspokojení s kontrolou, pílí a
pokrokem. Dne 23. června byla dle zákonů konstituována
obecní školní rada. Jako zástupce vlády byl zastoupen pan
ředitel Karl Hübner z Mníšku. Pod dohledem stařešiny a starosty obce pana Wenzla Prokopha bylo voleno do obecní
školní rady: předsedající – pan Karl Neuhäuser, zástupce – Josef Neumann, ředitel, členové – pan učitel Franz Horn, Adolf
Effenberger z č. p. 174, Anton Pfeifer z č. p. 125 a Adolf Wildner. Náhradníci: Ferdinand Prokop z č. p. 8, Wenzel Prokop
a Eduard Höler.
Dne 28. června byl školní rok 1920/21 uzavřen.

> Z Oldřichovské školní kroniky
Další část překladu školní kroniky z Buschullersdorfu, vedené od roku 1864 do 16. července 1939.
Školní rok 1915 až 1919
Z těchto školních let byly stránky v kronice čistě odstraněny.
Není dohledatelné, z jakého důvodu. V naší obecní kronice
je poznámka, že školní zvon a zvon na hřbitově musely být
pro válečné účely odevzdány. Oldřichov už nikdy neviděly.
Školní rok 1919/20:
Rok 1919 začal pod vedením Josefa Neumanna dle výnosu
zemské školní rady. Ředitel Josef Neumann se přestěhoval
dne 26. srpna z Nového Města pod Smrkem do Oldřichova a byl srdečně přivítán školní radou v zastoupení pana
starosty Wenzela Prokopha a zástupce učitelského sboru
učitele Josefa Raaze. Pan Josef Neumann byl 20 let činný
v Novém Městě v obecné škole. Učitel Franz Horn se ještě
nacházel ve válečném zajetí, a tak byl škole okresní školní
radou přidělen zastupující učitel Wilhelm Pfeifer. Pocházel
ze Starých Habartic. Poté, co se 11. září vrátil Franz Horn
ze zajetí a 15. listopadu nastoupil svoji službu ve škole, byl
učitel Wilhelm Pfeifer přemístěn do školy v Raspenavě. Od
1. 10. 1919 v Oldřichově vyučoval náboženství děkan Josef
Duty. Na podnět ředitele školy byla na chodbě instalována
pumpa, zhotoveno letní cvičiště, obnoven plot kolem školní
budovy, opraven vadný komín a provedeny nutné opravy
ve školní budově. Jelikož se mnoho roků nic neopravovalo,
bylo by zapotřebí ještě hodně oprav. Ale z důvodů vysokých
nákladů to muselo počkat na pozdější dobu. Pumpa stála
900 Kč, plot 1 000 Kč.
Dne 24. prosince bylo pro chudé děti uspořádáno strohé
vánoční obdarování. Mezi potřebné děti bylo rozděleno: 24 párů bot, 17 m látky, 12 m látky na košile a učební
pomůcky. Náklady na tyto věci byly 1 662 Kč. Obnos byl hrazen ze sbírek. Největší obnos činil 1 200 Kč a byl věnován
místními firmami Horn a Seiche & Schütz.
V tomto školním roce navštěvovalo školu 212 dětí, které
byly následně rozdělené do patřičných tříd – I. třída:
16 chlapců, 13 děvčat; II. třída: 28 chlapců, 27 děvčat; III.
třída: 31 chlapců, 33 děvčat; a IV. třída: 33 chlapců, 31
děvčat. Vyučovali: I. třída – ředitel Josef Neumann, II. třída
– učitel Franz Horn, III. třída – Josef Raaz a IV. třída – Franz
Kratzer. Ruční práce vyučovala paní Marie Kratzerová.
Dne 30. června byla škola uzavřena.
Školní rok 1920/21:
Dne 1. září 1920 se shromáždil školní sbor a školní mládež
k zahájení školního roku 1920/21. Během prázdnin byly ve
školní budově provedeny nutná vylepšení a opravy a byla
vymalována I. třída. Nové zastřešení a položení krytiny bylo
bohužel odloženo na další rok.
I. třídu převzal ředitel Josef Neumann s 30 dětmi, II. třídu
Franz Kratzer s 59 dětmi, III. třídu učitel Horn s 61 dětmi
a IV. třídu učitel Josef Raaz s 54 dětmi. Učitelka ručních prací
paní Kratzerová se dobrovolně zřekla místa, a tak okresní
školní rada ve Frýdlantu jmenoval novou učitelkou ručních
prací slečnu Annu Jäckel z Dolní Řasnice.
Obecní školní radou bylo schváleno zavést pro školáky III.
a IV. třídy nezávazný jazykový kurz češtiny, a to pět vyučovacích hodin týdně. Náklady nesla až do povolení zemskou školní radou obec. Vyučování převzal učitel Josef Raaz,
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Školní rok 1921/22:
Školní rok začal 1. září 1921. Ve školním sboru nedošlo
k žádným změnám. Během školních prázdnin byla postavena tři nová kachlová kamna. Dvě školní třídy byly čerstvě
vymalovány, ostatní vylepšeny či opraveny. Nepoužitelné
nádobí bylo nahrazeno novým. Vyučovací třídy a chodby
byly natřeny protiprachovým olejem. Po opatřeném povolení od pana okresního školního inspektora byl II. třída
přeložena do tělocvičny v prvním patře. Učebna v přízemí
byla zařízena a vybavena jako kancelář a knihovna. Dne 15.
července byla, v návaznosti na 50. jubileum založení dobrovolných hasičů, uspořádána pouť pro děti. Obecní školní rada na to povolila a uvolnila 900 Kč. Děti byly ze školy
odvedeny za doprovodu hudby. Tak jako děti i rodiče šli ze
školy domů plně spokojeni. Všem školákům byly bezplatně předány učební pomůcky. Obec odsouhlasila 14 000 Kč.
Volně volitelný předmět čeština byl rozdělen do tří sektorů.
Náklady nesla obec. Třídy byly rozděleny následovně: I. třída učitel Josef Raaz s 28 dětmi, II. třída ředitel Josef Neumann s 59 dětmi, III. třída učitel Franz Kratzer s 54 dětmi
a IV. třída učitel Franz Horn s 54 dětmi.
Den 28.říjen začal jako státní svátek.

HISTORIE
Na podnět obecního školního výboru dohromady s učitelským sborem byla 18. prosince provedena vánoční nadílka. Zároveň proběhla i vánoční besídka. Byly uvedeny přednesy a uvedena vánoční pohádka „Poslední lesní skřítkové“.
Děti byly obdarovány látkami na košile, potravinami
a pohádkovými knížkami.
Dne 23. března se zúčastnili školáci IV. třídy, se souhlasem
úřadů, přednášky o řezu a střihu ovocných stromů, vedené
vrchním inspektorem panem Heinrichem Schmidtem z Prahy.
Zkouška z náboženství byla provedena 24. dubna. Dne
28. dubna navštívil zemský školní inspektor pan Wilhelm

Spachovsky a okresní školní inspektor pan Wenzel Richter
místní školu. Vyjádřili svou spokojenost nad stavem místní
školy. Pan učitel Josef Raaz složil dne 25. dubna v Liberci
zkoušky na výuku z českého jazyka s dobrým výsledkem.
Dne 26. června byla na podnět obecní školní rady a po povolení od úřadů uspořádána dětská pouť. Obecní školní
rada k tomu uvolnila 700 Kč. Akce skončila k plné spokojenosti všech zúčastněných.
Školní rok 1921/22 byl dne 28. června ukončen.
– Pokračování v dalším vydání –
Z němčiny překládá pan Jiří Komberec

> Oprava centrálního hřbitovního kříže
Možná jste si všimli, že v loňském roce obec opravila centrální hřbitovní kříž. Ráda bych vám při této příležitosti
představila historii kříže a popsala, jak opravy probíhaly.
Až do roku 1877 byli nebožtíci z Oldřichova a Filipky pochováváni na hřbitově u mníšeckého kostela; od října 1877
začaly obce Mníšek, Oldřichov a Fojtka využívat nový hřbitov zbudovaný u cesty do Fojtky. Kvůli velké vzdálenosti na
mníšecký hřbitov rozhodla 19. října 1890 obec Oldřichov
o zřízení vlastního hřbitova. Krátce nato obec získala od
Antona Pfeifera z č. p. 16 pozemek a 1. dubna 1891 se
započalo s pracemi. 31. května 1891 byl předán nový hřbitov k užívání.
Na centrální kříž se složily ženy z Oldřichova, Filipky
a Betléma. Kamenný podstavec zhotovil místní mistr kamenický Josef Lange, nápis pořídil chrastavský
kamenosochař J. Augsten a kříž mistr kovář Peter Pelz z
Chrastavy. Kříž byl původně s lucernou. Starší fotografie
jsem nezískala a ani o údržbě či opravách centrálního kříže
jsem nikde žádnou zmínku nenašla. Zřejmě ale nějakým
neodborným zásahem přeci jen prošel, alespoň podle
stavu kamenného podstavce – byl zřejmě natřený nějakou
černou barvou.
Restaurováním kříže byla při současné opravě pověřena
restaurátorka paní Vanesa Trostová. Nakonec se rozhodla
zachovat dolní část podstavce s původním nápisem: Gewidmet von den Frauen Buschullersdorf, Philippsgrund
u. Görsbach 1891. Zbytek podstavce se bohužel zachránit

nepodařilo, a tak restaurátorka objednala nový kámen.
Delší dobu se řešil nápis v prostřední části podstavce. Podle
fragmentu textu, který se dochoval, je nejpravděpodobnější, že zde byl citát z Evangelia sv. Matouše, 25. kapitoly, verš 21: Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du bist ein
tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer
Verwalter gewesen, ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn! (Jeho
pán mu řekl: Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi
věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.)
Vzhledem k délce textu lze předpokládat, že tento verš nebyl na pomníku celý. Na konci listopadu zastupitelstvo obce
rozhodlo, že nápis bude ponechán v němčině. Vzhledem
k délce bylo rozhodnuto, že na desce budou jen poslední
dvě věty verše. Na starém kříži byl biblický verš vytesán přímo do kamene, na novém podstavci bude v prostřední části
instalována kamenná deska s nápisem.
Obec dále plánuje umístit na hřbitov vývěsku, kde budou
informace o opravě hřbitovního kříže a překlad nápisu do
češtiny.
Kovovou část kříže si vzal na starost oldřichovský kovář Jan
Moravec. Na fotografiích je vidět, v jakém stavu byl hřbitovní kříž před opravou. V dutině kříže Jan Moravec našel
ptačí hnízdo! Oprava byla finančně podpořena z grantu,
který získal Mikroregion Hrádecko–Chrastavsko.
:: Jiřina Vávrová, kronikářka obce
Foto: Vanesa Trostová, Jan Moravec, Jiřina Vávrová
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> PRVNÍ LETOŠNÍ ZÁSAH

> PODĚKOVÁNÍ

V souvislosti s větrnou bouří Sabine má naše výjezdová
jednotka za sebou první zásah letošního roku. V neděli 9.
února po 22. hodině byla Krajským operačním střediskem
HZS Libereckého kraje vyslána k odstranění spadlého
stromu na komunikaci v lesním úseku od „Kozy“ směrem na
Raspenavu. Vzhledem k předpovědi počasí zůstalo 8 členů
naší výjezdové jednotky celou noc v pohotovosti.

V letošní zimě–nezimě je každý důvod k radosti příležitostí
k malé oslavě.
Radosti není nikdy dosti, a tak se zálibou přejíždím
pohledem kopce, které obklopují naši vesnici, travní mapy
na loukách, omšelou kůru na stromech, ...
Také se v naší vesnici dobře cítím, protože louky, cesty
i příkopy jsou bez odpadků.
To je ve velkém kontrastu například s Libercem – děti se mě
pokaždé ptají, co je to za bílé skvrny na dláždění a proč se po
ulicích válejí cigaretové nedopalky. Co jim na to odpovědět,
abych se pokaždé neopakoval...
Děkuji tedy všem obyvatelům Oldřichova v Hájích, že jim
není lhostejné místo, kde bydlí a žijí!

:: Jana Hodačová, Hasiči Oldřichov v Hájích

:: Ivoš Raisr

> Akce uplynulých tří měsíců
Předvánoční čas je každoročně akcemi přímo nabitý.
Odpoledne 30. listopadu patřilo dětem a Mikulášské.
Nejprve nás Jakub Folvarčný rozesmál svou svéráznou
verzí pohádky o Jabloňové panně. Potom se soutěžilo
v čertovských disciplínách a vyráběly mikulášské girlandy.
Kdo měl splněné všechny úkoly, mohl přijít za andělem
a Mikulášem pro sladkou odměnu. Dole ve sklepě bylo
i tentokrát peklo. Novinkou byl Lucifer – externista
z nedalekého Mníšku.
Po skončení Mikulášské nastoupily na pódium dámy ze
skupiny Damair a vypukly vánoční trhy. Letos prodávaly i děti
ze školy v Mníšku, takže bylo z čeho vybírat. Nezapomněli
jsme ani na tanečnice z tanečního studia Alymirka.
V sobotu 7. prosince začala v ekocentru výstava „Oldřichov
v obrazech“ Jany Pospíšilové.
Druhou adventní neděli jsme se v hojném počtu sešli
u svařáku, čaje a koled na louce u obecního úřadu. Bývalá
zastávka se pro tuto příležitost proměnila v betlém. Počasí
nám přálo, pršelo jen chvilku. Letos Marie hojdala živé
miminko. Společně jsme si zazpívali a popřáli si krásný
advent, svátky a všechno nejlepší do nového roku. Za
svařák a čaj děkujeme Hospůdce U Františka.
Oldřichovský Betlém Jany Pospíšilové má nové dva panely.
Autorka je věnovala oldřichovským domům a spolkům.
Těsně před Vánoci, 23. prosince večer, proběhlo u Betléma
setkání s vánočním zamyšlením.
Nový rok jsme zahájili akcí „Rozběháme Oldřichov“. Chodci
letos výrazně převažovali nad běžci, a tak jsme se prvního
ledna spíše prošli, než proběhli. Absolvovali jsme „Huškovic
okruh“, každý pěkně svým tempem. Užili jsme si nezvykle
teplého počasí a popřáli si vše nejlepší do nového roku.
:: Jiřina Vávrová
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PŘEHLED AKCÍ + INFORMACE

> HOSPŮDKA U FRANTIŠKA
Sousedé, přátelé, kamarádi,
od 6. dubna 2020 začíná v naší restauraci „U Františka“
denní provoz včetně obědů a večeří. Těšit se můžete kromě
klasických českých jídel i na naše steakové speciality, ryby,
spaghetti, saláty, předkrmy, deserty a další. Restaurace
prozatím disponuje 24 místy a velkou letní terasou. Na čepu
bude Plzeň a Svijany 450. V případě jakýchkoli dotazů nás
neváhejte kontaktovat na tel. 602 330 382.
Provozní doba od 6. 4. 2020:		
PO – ČT		
11 – 22
PÁ		
11 – 23
SO		
11 – 23
NE		
11 – 21
František Dřevínek

> kalendář akcí

> UŽITEČNÉ INFORMACE
Obecní úřad

Ukliďme Oldřichov
sobota 4. 4. 2020 10:00
louka u obecního úřadu

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

Čarodějnice
čtvrtek 30. 4. 2020 od 18:00
louka u obecního úřadu

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

Oldřichovské listy, občasník Oldřichova v Hájích; evidenční číslo: MK ČR E 10198.
Vychází 4x ročně. Nejbližší uzávěrky pro příští čísla: 15. 5. 2020, 15. 8. 2020, 15. 11. 2020, 15. 2. 2021
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

10

ZZS LK INFORMUJE
> Liberecká záchranka má nové vozy
což je přístroj na transport pacienta v přímém ohrožení
života. To některé starší vozy nesplňují,“ řekl Kramář.
Stará auta, která záchranka nahrazuje, ze silnic nezmizí. Po
důkladném technickém servisu budou nadále sloužit jako
záložní vozidla. Hlavním kritériem pro rozhodnutí, na které
základně a které konkrétní vozy budou nahrazeny, je počet
najetých kilometrů. Po jednom mercedesu tak dostanou
k dispozici na základnách v Liberci, Českém Dubu, v Jilemnici a ve Velkých Hamrech, dva budou za pacienty jezdit v
České Lípě. A nové Škody Kodiaq, s nimiž jezdí lékař, budou
k dispozici v Liberci, České Lípě, Jablonci nad Nisou a Semilech. „Neznamená to, že bychom nepotřebovali vyměnit
i některá jiná auta, některá jsou v provozu sedm a více
let. Musíme ale vycházet z finančních prostředků, které
máme,“ vysvětlil Kramář.
Celková cena nových vozů Mercedes je 25 milionů korun,
které poskytl Liberecký kraj, 8 milionů korun z rozpočtu
ZZS LK stály nové Škody Kodiaq.

Šest nových vozů Mercedes a čtyři nové vozy Škoda Kodiaq
budou od příštího týdne vyjíždět za pacienty Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje. Dnešním slavnostním
předáním vozidel pokračuje plánovaná obměna vozového
parku liberecké záchranky. V jejím rámci Liberecký kraj
předá záchranářům během jednoho roku ještě dalších šest
sanit.
„Obměnu vozů, ve které nás velmi štědře podporuje Liberecký kraj, vítáme. Jejich modernizace jde dopředu
mílovými kroky a my stále od zaměstnanců sbíráme podněty, co v sanitách vylepšit, co umístit jinak a lépe,“ vysvětlil
ředitel ZZS LK Luděk Kramář. „Ve chvíli, kdy bojujete o život
člověka před sebou, pro nás je bezpodmínečně nutné mít
vše, co potřebujeme, po ruce. Nemůžeme si dovolit vstát
od pacienta a jít něco někam hledat,“ dodal a vysvětlil, že
v tomto bodě je klíčová spolupráce se společností Fosan,
která modelové tovární vozy převezme od výrobce a dále
je pro potřeby záchranářů upravuje. Do pořizovací ceny
každého z aut se tak promítne zejména přestavba aut na
sanity. Znamená to nejen polepy, ale zejména instalaci komunikační techniky a zdravotnického vybavení. „Potřebujeme, aby do aut bylo například možné nasadit elektrická
nosítka, aby v nich byly speciální zásuvky pro zapojení
inkubátorů nebo třeba držák na připevnění kontrapulzace,

Slavnostního předání nových vozidel liberečtí záchranáři
využili také k poděkování zástupcům laické veřejnosti,
kteří jsou první na místech, kde je nutný zásah zdravotníků.
Samolepku „Pomohla jsem zachránit lidský život“ od nich
tentokrát dostala malá slečna Lucie, která po autonehodě
pomohla zachránit život svojí mamince.
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> HASIČI RADÍ OBČANŮM
Pravidla pálení biologického odpadu
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách
a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty
s pálením biologického odpadu (listí, větví, rostlinného
odpadu apod.). Z hlediska pohledu požární ochrany je tato
činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u
fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob
postihem do 500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“
materiálů a odpadu je zakázáno. Na rozdíl od vypalování
porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá
pravidla a omezení.
Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí
podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační
středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje
(KOPIS HZS LK). Pálení lze nahlásit z pohodlí domova po
internetu pomocí jednoduchého formuláře „NAHLÁŠENÍ
PÁLENÍ“, který je uveřejněn na webových stránkách www.
lk.hzscr.cz. Stejný formulář lze využít i pro nahlašování
odpalování ohňostrojů. V případě, že pálení není možné
nahlásit přes formulář na webu, lze využít také číslo 950
471 100.
Při ohlašování pálení je nutno uvést zejména následující
informace:
• datum a místo pálení
• jméno osoby, která je za pálení odpovědná
a kontakt (mobilní telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat
• spalovaný materiál
• způsob zabezpečení místa
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby,
které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale
fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického

odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK.
I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá
pravidla:
• Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona
o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí
(požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním
odpadem apod.)
• Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší
18 let.
• Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých
kapalin.
• Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr,
inverze) by se pálení mělo přerušit.
• Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od
zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.)
a mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata,
kbelík s vodou, písek apod.).
• Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící
materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
• Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V
období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu
následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
• V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna
okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na
tísňové linky 150 nebo 112.
Všechny zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení
ohňů 30. dubna při „pálení čarodějnic“. Při těchto oslavách
je třeba dát také pozor na konzumaci alkoholu spojenou
právě s otevřeným ohněm nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková,
koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS LK
Foto: www.hzscr.cz
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