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Vážení spoluobčané,
svatý Martin se sice na bílém koni nedostavil, ale oproti
tomu svatomartinské víno se našim vinařům opět povedlo,
a ve spojení s dobře propečenou husou za pěkného
barevného podzimu to také není špatná tradice.
Na Martina sníh nikdy jistý není, ale jisté však je, že je to
znamení o neúprosně blížícím se konci roku a že nastává
čas ohlédnutí. Pokud se podívám na naše plnění jarních
plánů, tak z hlavních úkolů je až na jeden buď hotovo nebo
se dokončuje.
Vyjma drobných činností bylo v letošním roce doplněno
chybějící veřejné osvětlení podél nového chodníku v úseku
mezi Horákovými a Růžičkovými o čtyři lampy stejného
typu, takže je celá trasa chodníku nasvícena rovnoměrně,
včetně nočního útlumu.
Na hřbitově byla dokončena poslední etapa revitalizace
zeleně spočívající ve výměně starých dožilých lip za nové
lipky se závlahovými vaky pro lepší uchycení zejména
v letním období, včetně doplnění o živý plot v zadní části
hřbitova.

Evidenční číslo: MK ČR E 10198

V průběhu léta byl zrealizován záměr úpravy parku v centru
obce, kde se podařilo vše stihnout do oslav 150. výročí
založení SDH spojených s tradičním hudebním festivalem.
Škoda jen, že se k tomuto termínu nepodařilo dodavateli
vyrobit našim hasičům nový dopravní automobil, na který
dostali příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 450 tisíc
korun a z krajského rozpočtu 300 tisíc korun. Pro velké
vytížení výrobců těchto upravených vozů je termín dodání
vozu stanoven až na první čtvrtletí příštího roku. Předání
nového vozu mohlo být hezkým vyvrcholením oslav.
Závěrem léta s opožděním, o jehož důvodech jsem psal
v minulém vydání, započala dostavba prodejny, která se
s největší pravděpodobností také protáhne do příštího
roku.
Na přelomu léta a podzimu byla dokončena první část
rekonstrukce komunikace přes Máslák k zastávce ČD. Tato
první část spočívá v žulovém chodníku, který vede ve svahu
drážního tělesa a na něj navazující část pojízdného chodníku
s asfaltovým povrchem. To vše doplněné o několik lamp
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> BLAHOPŘEJEME

V měsících září až listopad 2021 svá významná životní výročí oslavili:
Miluška Knesplová, Josef Bulíř, Milan Nýdrle, Karel Trost, Petr Horák,
Marie Zubrová, Irena Dolanská, Jiří Práč, Iveta Hladíková, Aleš Měšťan,
Kateřina Nýdrlová, Jiřina Jehličková, David Vaniš, Radek Frič

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
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veřejného osvětlení. Myslím si, že tuto rekonstrukci, kde
byly použity původní dlažební kostky z hlavní silnice, budou
oceňovat hlavně ti, kteří tu dnes a denně chodí na vlak
a od vlaku.
Na konci října byla státním úřadem ocejchována nová
mostová váha ve sběrném místě obce, takže ti, co přivážejí
své odpady na vozíku za autem, již nemusí přendávat své
„zboží“ na váhu a zpět.
V době, kdy budete číst tyto řádky, tak by měli noví
nájemníci začít obsazovat postupně zrekonstruovanou
budovu pošty, kde je k dispozici 5 bytů o velikosti 2+kk.
Jediné, co se z jarních plánů nepodařilo ani začít, je
dokončení rozestavěné stavby vodovodu VIII. etapa, která
spočívá v dokončení krátkých tras navazujících na hlavní
rozvod v obci. Doufám, že v letošním roce, který byl na
dešťové srážky poměrně vydatný, nám bude odpuštěno.

že ne všechny děti z Oldřichova se od září 2022 do školy
v Mníšku dostanou. Historické události nás dostihly. Škola
i školka v minulosti v obci byla, ale úprk zejména mladých
obyvatel do větších měst s sebou přinesl neudržitelnost
provozu těchto zařízení a postupně byla zrušena. Těžko
dnes odsuzovat rozhodnutí našich předchůdců, že i vlastní
budovy byly odprodány. Tehdy nic nenasvědčovalo tomu,
že se trend otočí, a po dvaceti letech bude situace zcela
opačná, kdy lidé z větších měst hledají klid venkova.
Před lety jsme řešili problém s nedostatkem míst ve školce,
který jsme vyřešili tím, že Mikroregion Jizerské podhůří
vystavěl nové zdravotní středisko, aby lékaři uvolnili
celý jeden pavilon, který byl původně určen pro školku,
a dnes se nárůst dětí posunul do prvních tříd ZŠ. Tady je to
s přístavbou složitější. Pro splnění povinnosti obce Oldřichov
v Hájích, kterou je zajištění školního vzdělávání dětí, jsme
předběžně domluvili využití volné kapacity základní školy
v Nové Vsi, ve které nám paní ředitelka přislíbila pomoc
v této záležitosti, za což jí předem děkuji. O dalších krocích
či možnostech budete informováni.

Musím se však v souvislosti s děním v tomto roce zmínit i o
jedné nepříjemné události: obec Mníšek nám vypověděla
smlouvu o školském obvodu ZŠ a MŠ Mníšek pro území obce
Oldřichov v Hájích, která zajišťovala téměř rovnocenné
postavení dětí obou obcí. Bohužel, je to zpráva špatná, leč
z mého pohledu pochopitelná. Představitelům obce Mníšek
by se asi těžce vysvětlovalo, že sice mají školu, ale jejich
děti tam z kapacitních důvodů nemohou chodit, protože je
škola z jedné třetiny obsazena dětmi z Oldřichova. Ty tam
jsou roky, kdy jsme s kolegy z Mníšku řešili udržitelnost školy
z důvodu nedostatku dětí. Dnes je zcela pravděpodobné,

Závěrem dnešního poněkud delšího úvodníku chci všem
poděkovat za spolupráci v letošním roce a popřát, aby se
celoroční spěch začal s rozsvícenými svíčkami na adventním
věnci zklidňovat do pohody a klidu vánočních svátků. Přeji
všem mnoho dárků pod stromečkem, mnoho krásných chvil
se svými blízkými a v novém roce 2022 jen samé pracovní
i osobní úspěchy za doprovodu stálého a pevného zdraví.
:: Jaromír Tichý, starosta obce

> Pošta Partner
Od 15. listopadu 2021 je v kadeřnictví v přízemí OÚ
v Oldřichově v Hájích otevřena Pošta Partner.
Otevírací doba:
PO + ÚT + ČT: 17 – 18 hodin
ST: 		
8 – 18 hodin
PÁ: 		
10 – 12 hodin
Telefon na poštu v provozní době: +420 722 029 857
telefon na pí. Brzulovou – mimo provozní dobu:
+420 602 411 444
Na Vaše zásilky se těší paní Jana Brzulová

> Krátce ze ZO 25. 10. 2021

Finanční výbor doporučil schválit příspěvek na vánoční
dárky do školky. Schválili jsme 10 000 Kč dle žádosti paní
ředitelky.

Schválila se služebnost na nové vedení starého kabelu
u prodejny.
Schválily se upravené odpadové vyhlášky. Poplatek za
odpad zůstává stejný: 610 Kč na obyvatele (nebo rekreační
objekt). Mikroregion Jizerské podhůří (3 obce) zadal
vypracování analýzy odpadového hospodářství 3 členských
obcí (OvH, Mníšek a Nová Ves). Její výstupy se projeví až
v dalším období od 2023.

Kontrolní výbor kontroloval nesplněná usnesení. Máme
21 nedořešených bodů, nejstarší až z roku 2016. Speciálně
se řešil skloněný nájezd ze spodní cesty směrem k úřadu.
Jednáme s KSSLK, co se s tím dá dělat.
Schválil se dodatek s ASEKOL – zpětný výkup elektrozařízení.

Schválila se smlouva o smlouvě budoucí služebnosti pro
el. vedení na cyklostezce (pozemek 2077/1) u vjezdu
k novému RD na začátku obce.
> > >

Na žádost majitelů se zrušilo předkupní právo k pozemku
921/8, který před více než 10 lety od obce odkoupili.
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Schválila se směna pozemků mezi obcí a M. Kuklou na
Másláku pro část pěšiny podél kolejí k nádraží. Zároveň se
schválil pronájem pozemku (část zrušené cesty) od obce
M. Kuklovi.

školy nebo do školky v Mníšku. Vysvětlíme vám souvislosti.
Jak to dopadne, totiž záleží hlavně na tom, co naše obec
vymyslí a vyjedná s Mníškem, který již není vázán smlouvou
o spádovosti.

Byla schválena aktualizace Plánu zimní údržby. V grafické
části se doplnila údržba nových chodníků a nové posypové
bedny. Textová část se nemění. Zveřejněno na:
https://oldrichov.cz/urad/plan-zimni-udrzby/

Řešil se opět ucpaný propustek pod viaduktem. KSSLK
přislíbila vytvořit záchytné štěrkové lože na Másláku před
viaduktem, aby alespoň část vody byla zadržena. Dále
přislíbili vyčistit propustek. Projekt na kompletní řešení
bude dělat obec, má to za úkol starosta.

Diskutovalo se o nedostatečné kapacitě mníšecké školy,
kdy hrozí situace, že někteří z oldřichovských prvňáčků se
do školy od září 2022 nevejdou. Je sice navržena dostavba
nové třídy v podkroví školy, ale tu je reálné dokončit až pro
školní rok 2023/2024. Pokud se v dubnu 2022 definitivně
ukáže, že prvňáčci se do jedné třídy nevejdou, budou mít ti
prvňáčci z Oldřichova, kteří zůstanou pod čarou, možnost
jít do Nové Vsi, kde má škola volnou kapacitu. Rozhodovat
bude nejspíše datum narození. Rodiče mohou zvolit
i jiné řešení (škola v Liberci, či jinde). Diskutovali jsme
i o možnosti zřízení pobočné třídy mníšecké školy na území
obce. Starosta ověří všechny informace od vedení obce
Mníšek a budeme situaci aktivně řešit. Mě jako rodiče se
to týká také. Rodiče budoucích prvňáků prosím, aby volali
buď starostovi, mně, nebo jiným zastupitelům a ne do

Běží příprava projektu na rekonstrukci kuchyně, aby byla
restaurace do budoucna schopná vařit ve vyhovujících
podmínkách. Dále platí, že hledáme nového nájemce.
Zastupitelstvo schválilo možnost jednorázového pronájmu
prázdné hospody v Besedě za 1 000 Kč na den nebo víkend
pro místní a za 1 700 Kč pro přespolní. Pro některé akce je
sál moc veliký a hospoda je pro ně vhodnější.
Za čerstvé paměti a neoficiálně
:: Radim Šarapatka
PS: oficiální ověřené zápisy z minulých jednání jsou již na
https://oldrichov.cz/urad/zastupitelstvo/

> ZŠ Mníšek – nedostatečná kapacita
ZŠ Mníšek se bohužel potýká s nedostatečnou kapacitou,
která se dotkne budoucích prvňáčků pro školní rok
2022/2023. Pokusím se shrnout mě dostupné informace:
Dne 21. 6. 2021 bylo zastupitelstvo obce Oldřichov
v Hájích informováno o nedostatečné kapacitě na základní
škole v Mníšku, na kterou v současnosti dochází 75 dětí
z Oldřichova. Celková kapacita školy je 237 žáků. O této
záležitosti informoval oficiálně dopisem ze dne 14. 6. 2021
starosta obce Mníšek Roman Slezák a současně vypověděl
obci Oldřichov v Hájích dohodu o vytvoření společného
školského obvodu základní školy, která byla uzavřena dne
21. 2. 2007.
Požádala jsem pana starosta Slezáka, aby byla ve věci
zřízena pracovní skupina, která se bude pravidelně scházet
a aktivně záležitost řešit.
Starosta R. Slezák ustanovil pracovní skupinu ve složení:
Jaromír Tichý, starosta obce Oldřichov v Hájích, Petr
Martínek, místostarosta obce Oldřichov v Hájích, Ing. David
Pospíšil, projektant, Ing. Vladimír Wünsch, inženýring,
Roman Slezák, starosta obce Mníšek, Bc. Hana Čepičková,
místostarostka obce Mníšek a Mgr. Věra Rosenbergová,
ředitelka ZŠ Mníšek.
S Radimem Šarapatkou jsme projevili zájem být členy této
skupiny také. Naší žádosti nebylo vyhověno.
Na zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích dne
21. 9. 2021 byli zastupitelé informování o řešení nedostatku
kapacity školy, a to konkrétně půdní vestavbou třídy pro 20
dětí a s tím souvisejících dalších nutných úprav v celkové
hodnotě odhadnuté cca na 5 mil. Kč, které by měla hradit
obec Oldřichov v Hájích. Na dotaz, zda se realizace stihne
do září 2022 odpověděl Ing. Pospíšil, že nestihne.
Na dalším zasedání zastupitelstva obce dne
25. 10. 2021 byl zastupitelům předložen dopis ze dne

18. 10. 2021 od obce Mníšek, kterým jsme byli informováni
o rozhodnutí zastupitelstva obce Mníšek, že projektová
dokumentace bude zadána v jiném rozsahu, a to pro
vestabu dvou speciálních učeben v půdních prostorách.
Zadavatelem projektové dokumentace je obec Mníšek
a sděluje Oldřichovu, že toto zadání zásadně mění původní
ujednání pracovní skupiny, a je potřeba jednat o případném
spolufinancování na připravovaném projektu (odhad ceny
40 mil. Kč – z toho 85% dotace, pokud bude).
Na tomto zasedání informoval J. Tichý zastupitele o
dohodě s ředitelkou základní školy v Nové Vsi o možnosti
přijetí oldřichovských dětí do první třídy. Do Nové Vsi je
ovšem poněkud problematické dojíždění a základní škola
v Nové Vsi nemá druhý stupeň. Na zasedání se diskutovalo
o dalších variantách alternativního vzdělávání, např. o
zřízení malotřídky – v ekocentru, ve Větrníku, v Besedě
apod. S tím, že by malotřídka byla v ideálním případě
odloučeným pracovištěm ZŠ Mníšek.
V následujících dnech jsme s R. Šarapatkou podnikli
telefonní maraton, protože se nám nedostávalo informací,
anebo byly protichůdné. Zjišťovali jsme např.:
- seznam dětí, které mají odklad nebo jsou oldřichovské
a do ZŠ se v roce 2022/2023 nedostanou
- možnost využití DDM Větrník pro potřeby malotřídky
- konzultace s Mgr. Rosenbergovou o možnostech
odloučené malotřídky v Oldřichově
- konzultace s několika řediteli z libereckých ZŠ o možnosti
přijetí oldřichovských dětí
- proběhla komunikace s Mgr. Špringlovou, vedoucí
oddělení školství na Magistrátu města Liberce, o možnosti
uzavření smlouvy o spádovosti s Libercem
- také komunikace s Libereckým krajem o možnosti převodu
budovy naproti ZŠ Mníšek a jiné
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zatím přibývá a tato situace by mohla trvat ještě 5–10 let.
Z konzultací našeho problému s některými řediteli
libereckých ZŠ vyplynulo, že do libereckých základních
škol jsou primárně přijímáni žáci ze spádových oblastí.
Následně, je li místo, jsou přijati i další žáci. Většina škol
má plnou kapacitu, ale prozatím se jim „jen tak tak“ daří
všechny „skutečné“ uchazeče přijmout. Volná místa jsou
v řádech jednotek, nebo také na výjimku, o kterou příslušný
ředitel musí požádat.
Radim Šarapatka vstoupil v jednání se ZŠ Stráž nad Nisou,
kam je dobré vlakové spojení. Předběžně by pár volných
míst mohli mít.
Třeba se nakonec podaří a všechny děti se do mníšecké
školy dostanou, ale pro příští rok je prvňáčků zatím více,
než je stávající kapacita školy. Proto bychom touto cestou
rádi upozornili rodiče, aby byli na tuto situaci připraveni.

- konzultace s paní Čepičkovou, místostarostkou obce
Mníšek, o možnostech finanční spolupráce obou obcí
na chodu školy. Na všechny žáky MŠ i ZŠ (tedy i za ty
oldřichovské) dostává Mníšek finance od státu v rámci tzv.
rozpočtového určení daní (v roce 2021 to bylo 14 000 Kč na
žáka). Investice do školy a školky v posledních letech byly
i tak vyšší a Oldřichov se na nich nijak nepodílel.
V úplném závěru této hry na kohoutka a slepičku jsem
dostala informaci od R. Slezáka, že kapacita pro oldřichovské
děti nebude (neměla by být) pouze jeden rok 2022/2023,
protože po realizaci 2 specializovaných učeben by mohl být
na škole zaveden tzv. rotující model – to znamená, že se třídy
budou střídat ve specializovaných i jiných učebnách. Věřme
tomu, že se podaří realizace projektu včas a oldřichovské
děti budou i další roky moci v klidu docházet do ZŠ Mníšek.
Přesto musíme být i v dalších letech i po navýšení kapacity
ZŠ Mníšek připraveni na situaci, kdy se rozroste samotný
Mníšek, a opět nebude zbývat kapacita. Dětí v obou obcích

:: Jana Šťastná

> SJEZD NA SPODNÍ CESTU

Zástupce KSS LK před několika měsíci prošel stavbu
i s panem starostou, aby byly uplatněny případné
připomínky. Obec žádné připomínky ani reklamace
neuplatnila.
Požádala jsem tedy zástupce KSS LK, aby projednali alespoň
osazení obruby. Svodidla jsme vyloučili z důvodu možného
poničení vozů.
S tímto požadavkem se mám znovu ozvat na jaře. Tento rok
se to určitě nestihne a pokud bude vůle, mohla by se obruba
realizovat příští rok. Prozatím máme situaci monitorovat.

Po dokončení stavby “III/2904 Oldřichov v Hájích –
humanizace průtahu” byl změněn sklon sjezdu a výjezdu na
spodní cestu, za návsí, vlevo ve směru na Filipku. V zimě se
tento sjezd a výjezd stal nebezpečným místem pro místní,
kteří na zledovatělé silnici kloužou směrem k cyklostezce.
Na tuto skutečnost bylo poukazováno již minulou zimu.
Tento problém připomněli členové kontrolního výboru na
svém zasedání a zadali jej k řešení.
Radim Šarapatka oslovil zástupce KSS LK Ing. Wünsche
a žádal vysvětlení. Ing. Wünsch mu odpověděl, že stavba
toto v rámci reklamace řešit nebude, protože to nebylo
součástí projektu. A tak Radim Šarapatka s Davidem
Senohrábkem, členem KV a projektantem dopravních
staveb, vymysleli provizorní řešení, a to osazení betonového
zádržného svodidla.
S odpovědí pana Wünsche nejsem spokojena, a tak jsem
se obrátila na KSS LK. Dne 2. 11. 2021 jsem se sešla se
zástupcem KSS LK na místě. Bylo mi sděleno, že stavba je
již ukončena a měla by být do konce listopadu připravena
ke kolaudaci.

A proto Vás všechny žádám, abyste mi posílali fotky
a informovali mně, pokud budete mít se sjezdem
a výjezdem na spodní cestě problém.
Můj e-mail: jana.stastna62@seznam.cz.
V místě bude, v rámci schváleného plánu zimní údržby,
osazena bedna s posypem.
:: Jana Šťastná

> KRÁTCE Z OBCE
Dne 28. 8. 2021 předala firma 1ku1 obci hotové dřevěné
a kamenné prvky na návsi, za které obec zaplatila dle
smlouvy 721 240 Kč bez DPH. Dle schválené žádosti nám
Státní zemědělský intervenční fond z evropského Programu
rozvoje venkova poskytne dotaci 593 760 Kč. K dokončení
rekonstrukce návsi u OÚ již chybí jen altán a rekonstrukce
přístavba budovy OÚ.
Díky všem, kteří se na projektu dosud podíleli.
:: Radim Šarapatka
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> NOVÝ ZÁHON PŘED BESEDOU
Děkuji všem, kteří se přičinili o osázení záhonu před
Besedou: pracovníkům OÚ za zrytí záhonu, paní Klápšťové
za rozvržení květin, dobrovolníkům za pomoc se sázením
a zdejší pekárně za půjčení nádob. Sázení proběhlo
nadvakrát: nejprve dobrovolníci zasadili trvalky a ve
druhé fázi cibuloviny. Snad se květiny ujmou a rozzáří nám
centrum obce.
:: Jana Šťastná

> INFORMACE Z KNIHOVNY
Nastal čas podzimní a blíží se Vánoce. Počet našich čtenářů
za letošní rok již stoupl na 40 aktivních členů, což je oproti
loňskému roku o 18 více. To je velice potěšitelné. Stále
se však nedaří zapojit do naší čtenářské obce více dětí
do 15 let. V letošním roce jich máme zapojeno 8, což je
pouze o 2 děti více oproti loňskému roku. Pro mě je velice
důležité zapojit mladé čtenáře, kteří si rádi přečtou hezkou
a zajímavou knížku. Věřím ve zlepšení, až se dočkáme
dětského koutku, neboť do komunitní knihovny patří vedle
knih i deskové a společenské hry, které jsou v knihovnách
tahákem posledních let.
Výběr knížek pro děti, stejně jako pro dospělé, obohacuji,
jak již jsem se zmínil v minulých příspěvcích, zápůjčkou
z Krajské vědecké knihovny v Liberci přes výpůjční fond
a dále přes mezivýpůjční službu (MVS). Přes tu jsem
mimochodem letos již uspokojil 23 žádostí o konkrétní
knihu či e-knihu na CD, kterou si naši čtenáři přáli přečíst
či poslechnout. Byly mezi nimi knihy od Lochmanové,
Flanagana, Kučíkové, Bočka, Fuksové, Murakamiho,
z e-knih především žánr historický od spisovatele
Vondrušky.
Chtěl bych vyzdvihnout čtenářský přínos oldřichovského
sdružení „Živo v Hájích“ v rámci tzv. „Knihomolny“ aneb
posezení nad knihou. Od září jsme se sešli již 3x, vždy první
středu v konkrétním měsíci. Předmětem setkání nejsou
jenom knihy, ale i dobrý nápad poslechnout si básně od
známých i méně známých básníků. Přijďte se podívat, vypít
kávičku nebo čaj a vyslechnout povídání o zajímavé knize,
poezii a možná i přispět svými zkušenostmi z dobré knihy,
kterou jste četli.
Ve svých příspěvcích bych Vás rád postupně seznámil se
současnými spisovateli, jejichž knížky podle mého názoru
stojí za přečtení.
Začnu poněkud exoticky se spisovateli z Asie.
Jedním z nejznámějších japonských spisovatelů je Haruki

Murakami. Z jeho, do češtiny přeložených knížek, bych
zmínil „Konec světa“, „Norské dřevo“, „Na jih od hranic“
a „Na západ od slunce“. Známý je jeho obsáhlý román o
lásce a osamělosti pod názvem „Kronika ptáčka na klíček“.
Autorovi byla udělena řada ocenění jak v Japonsku, tak ve
světě. U nás dostal v roce 2006 cenu Franze Kafky. Jeho díla
byla přeložena do 50 jazyků.
Dalším z asijských autorů je Číňan Liou Cch’-sin. Je
hlavním představitelem nové generace čínských autorů
science fiction. Věhlas získal díky brilantní představivosti.
Také on získal řadu ocenění, například 9x nejprestižnější
čínskou cenu Galaxy a jako první Asiat v historii cenu
Hugo v kategorii nejlepší román. Jeho nejslavnější román
je trilogie „Problém tří těles, Temný les a Vzpomínka na
zemi“. Na základě obrovského ohlasu celé trilogie zakoupila
společnost Amazon v roce 2018 práva na seriálovou
adaptaci za jednu miliardu dolarů.
Ještě bych Vás chtěl informovat, že od ledna letošního roku
spustila Krajská vědecká knihovna v Liberci zcela novou
moderní webovou prezentaci na původní známé adrese
www.kvkli.cz. Hlavní nabídka v menu je nyní přehlednější
a jistě oceníte mimo jiné nabídku nově zakoupených knih,
dále je v nabídce i čtenářské doporučení, dobře je udělána
i webová stránka pro děti.
K přednášce spisovatele Řeháčka, kterou jsem plánoval
na říjen, mohu sdělit, že pro pracovní zaneprázdnění
spisovatele jsme nuceni ji odložit na druhou polovinu
ledna 2022. Přesné datum ještě upřesníme na internetu
a vývěsních tabulích. Věřím, že se situace s koronavirovou
epidemií nezhorší tak, abychom ji museli opět odložit.
Na úplný závěr Vám všem chci popřát klidné a pohodové
vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví a osobních
i pracovních úspěchů.
Váš knihovník Josef Bulíř
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> Knihomolna aneb příjemné setkávání nad knížkami
Od září se každou první středu v měsíci v místní knihovně
schází milovníci literatury nejrůznějších žánrů. Jste srdečně
zváni, další Knihomolna bude 1. prosince od 17 hodin.
:: Jiřina Vávrová

> Z OLDŘICHOVSKÉ ŠKOLNÍ KRONIKY
Další část překladu školní kroniky z Buschullersdorfu,
vedené od roku 1865 do 16. července 1939.
Pokračování školního roku 1936/1937
6. září 1936 oslavoval nejmladší král Evropy Peter II.
z Jugoslávie narozeniny. K této události byla v neděli 5. září
1936 v každé třídě události uspořádána oslava. 6. září 1936
byla škola ověnčena vlajkami.
K 1. říjnu 1936 byla paní učitelka Liselotte Lehman přidělena
obecné škole v Mníšku u Liberce. Na její místo ve zdejší
škole nastoupila def. učitelka Elisabeth Taschner, která do té
doby vykonávala službu jako odborná učitelka na občanské
škole v Ruprechticích.
8. října byl na zdejší škole promítnut film „Mládež a tvoje
srdce”. Děti vybraly a přinesly příspěvek 117,40 Kr. Tento
samý den večer byl tento film znovu promítnut na sále
místního hostince pro dospělé. Bylo by dobré, kdyby
hodinové představení pana putovního učitele Kaderschafka
dopadlo na úrodnou půdu. Výsledek byl vybraných 258 Kr.,
které byly věnovány na péči o mládež.

Školní výlet ročníků 1930/31 s třídním učitelem Alfredem
Weinertem a jeho chotí Ilse (Juselbauer) na Obří sud v Libverdě.

Za nemocnou def. učitelku Elisabeth Taschner nastoupila
službu 16. října 1936 pomocná učitelka Marie Schiebl.
Marie Schiebl se narodila 17. března 1915 v Plzni v Čechách,
navštěvovala základní a občanskou školu v Plzni a získala
na učitelském ústavu vysvědčení o úspěšném absolvování
studia.

oslavy byla zazpívána hymna.
Poté si přítomní poslechli oslavu ve vysílání německého
školního rozhlasu. Školní budova byla ozdobena státní
vlajkou.
24. listopadu 1936 měla školní rada rozhodnout o obsazení
postu nového ředitele. O toto místo se ucházeli Gustav
Porsche – učitel z Postoloprt, Franz Kratzer – zástupce
ředitele školy v Oldřichově a Fridrich Groß – ředitel školy
v Krompachu. Obecní školní radou byli okresnímu školnímu
výboru doporučeni tito uchazeči v pořadí: 1. Franz Kratzer,
2. Gustaf Porsche, 3. Fridrich Groß.

27. října začala škola společnou oslavou 19. narozenin
našeho státu. Zúčastnil se učitelský sbor a všichni žáci.
Mimo jiné se oslavy zúčastnili: zástupci obce, tovaryšské
sdružení, obecní hasiči, německý gymnastický klub, svaz
Němců a společnost pro spoření a půjčky. Ve školních
třídách byly prezidentské obrazy ozdobeny státními znaky,
zelenými větvičkami jedlí a státními praporky. Zástupce
ředitele přivítal všechny, kteří se dostavili, a ve svém projevu
se zmínil i o deklaraci Slováků ze 30. října 1918. Vysvětlil
také obranu proti nepřátelům, kteří ohrožovali mladý stát,
a vyzdvihl armádu, která je připravena naši novou velmi
dlouhou hranici bránit. Nabádal obzvlášť školní mládež
k úctě padlým za války, kterým byl na místním hřbitově
postaven památník. Požadoval také od žáků, jako dar
k narozeninám otčině, obětovat svoji lásku a oddanost
vlasti, aby se jednou stali a dorostli v důstojné a obětavé
občany.
Na to přednesla žákyně IV. třídy báseň „Chudoba“. Na konci

Jelikož byly vánoční prázdniny velice chudé na sníh,
prodloužilo ministerstvo pro školu a národ výnosem ze
dne 13. ledna 1937 semestrální prázdniny zcela výjimečně
a na zkoušku až do 7. února 1937. 8. února bylo vyučování
opět zahájeno. Přes semestrální prázdniny byly všechny
třídy vykouřeny formalínem. Mimo to byla podlaha ve
III. třídě, kde onemocněly dvě žákyně záškrtem, omyta
a vytřena lysolem.
6. březen 1937 začal na počest 87 let od narození Tomáše
G. Masaryka slavnostním způsobem. Školní budova byla od
rána 6. března vyzdobena až do pondělí státními vlajkami.
Ve školních učebnách a na chodbách byly obrazy prezidenta
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28. květen, kdy vážený pan prezident slavil své
53. narozeniny, začal jako vždy slavnostním způsobem.
Dekretem okresního školního výboru ze dne 30. června byl
zproštěn školní služby pomocný učitel Herbert Wagner, tím
samým dekretem i pomocný učitel Alfred Weinert.
10. června oslavil pan inspektor profesor Lenatzky
50. narozeniny. Učitelský sbor a žáci mu postupně
poblahopřáli. Pan ředitel na odpočinku a bývalý ředitel
v Oldřichově Josef Mauermann z Ruprechtic deponoval
v duchu jeho zemřelé chotě Anny obnos ve výši 1 500 Kr. do
místní spořitelny s ustanovením, že úroky z tohoto kapitálu
budou každoročně rozděleny dvěma řádným a zdatným
dívkám se jmény Anna.
Školní rok 1936/37 byl ukončen 26. června 1937. V tomto
období učili: I. třídu – ředitel Franz Kratzer, II. třídu –
pomocný učitel Alfred Weinert, III. třídu – def. učitelka
Else Nikrin, IV. třídu – Herbert Wagner, náboženství – pan
farář Wilhem Beh a vyučování ženských prací a vedení
domácnosti prováděla paní Marie Müller z Mníšku.
Obecní školní rada zaplatila odběr brožury Informace od
ministerstva školství a lidové kultury, časopis Občanská
nauka, Německá mládež, Naše noviny a jeden módní
časopis.
Ve školním roce 1936/37 probíhala od 1. prosince do 26.
června mléčná akce. Rozděleno bylo 8 700 porcí mléka á. 40
h. a 145 chlebů à 4 Kr. Celkově to bylo 4 060 Kr. Polévková
akce probíhala od 11. února do 23. března 1937. Rozděleno
bylo 639 porcí à 1 Kr. Chleba k polévkám daroval pekařský
mistr Josef Köhler, Josef Queiiser a Ferdinand Passig. Knížky
a školní pomůcky obdržely děti od obecní školní rady.
V březnu děti I. třídy onemocněly spalničkami.
Sociální péče: Během školního roku umožnila akce státní
podpory dvěma dětem šestitýdenní pobyt v Libereckém
domově dětí a dvěma dětem pobyt ve Starých Splavech.
Úřadem péče o dítě bylo jedno dítě na šest týdnů posláno
do Dánska. Svaz Němců umožnil dvěma dětem pobyt
v jednom rekreačním domě v Tanvaldu.
V uplynulém školní roce byl úřadu pro péči o mládež
přidělen obnos 1 580,15 Kr. Dary od spořitelny 300 Kr.
a 115 Kr. od rozpuštěné společnosti „Svobodná škola“ byly
použity na polévkové akce.

a státní znaky ozdobené jedlovým chvojím. V 10 hodin se
shromáždil učitelský sbor se žáky ve IV. třídě. Ředitel školy
přednesl proslov, ve kterém žákům přiblížil životopis pana
prezidenta. Poté zazpívali školáci státní hymnu. V 10 hodin
a 20 minut byla přenášena oslava pražským rozhlasem.
Oslav se zúčastnil i starosta obce.
V době od 11. února až do 23. března obdrželi potřební
a přespolní školáci I. a II. třídy po čtyři dny a školáci III.
třídy po dva dny v týdnu v hostinci Vereinshalle polévku.
Prostředky k tomu obstarala obecní školní rada, které
k tomuto účelu daroval a převedl spolek „Buschellorsdorf

Školní rok 1941 s ročníky 1931–34 a učitelem Legerem

25. dubna byla v obci po domácnostech provedena sbírka.
Výsledek 400 Kr. byl jako jubilejní dar předán úřadu „Okresní
péče o mládež“ a určen pro dětský domov v Hodkovicích
nad Mohelkou.
29. dubna provedl arciděkan Karel Jewschenak z Nové Vsi
na zdejší škole přezkoušení z náboženství.
1. května nastoupila službu na místní škole paní def.
pomocná učitelka Else Nikin a převzala III. třídu. Paní
pomocná učitelka Schiebl byla přidělena na chlapeckou
lidovou a občanskou školu do Chrastavy. Paní Else Nikin se
narodila 8. července 1901 v Liberci. Vyučovala až do 25.
srpna ve Vratislavicích a poté byla přidělena základní škole
v Oldřichově.
V důsledku zdravotní dovolené nastoupila v Oldřichově až
1. května 1937.

- Pokračování příště Z němčiny překládá pan Jiří Komberec

> PODZIMNÍ ŠPACÍR 2021
V sobotu 30. října se šel tradiční Podzimní špacír. V minulém
roce se nekonal ze známých důvodů. Počasí nám to asi
chtělo vynahradit, a tak byl nádherný slunečný den. Pochod
přilákal 38 účastníků, jejichž věk byl v rozsahu od jednoho
do 82 let.
Nejvzdálenější turisté byli z Prahy 6. Každý, kdo pochod
absolvoval, dostal jako upomínku placku – viz foto. Na výběr
byly tyto varianty: připínací placka, zrcátko, magnetka nebo
otvírák lahví.
Chceme poděkovat J & F PLUS s.r.o. za darování uzenin, které
byly použity jako občerstvení na kontrole a v cíli pochodu.
:: Luboš Kocourek
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> Termín Sokolského plesu a Masopustu

Není vůbec jisté, zda a kdy se bude konat Sokolský ples a Masopust. Obvyklé termíny jsou konec ledna pro ples a přelom
února a března pro Masopust. Proto prosím sledujte plakátovací plochy, web a facebook, aby Vám případně neunikly jejich
termíny konání.
:: Luboš Kocourek

> DŘEVOSOCHÁNÍ V Oldřichově
Inspirace přišla z krásné obce Lipová ve Šluknovském
výběžku. Jmenuje se podle dlouhých lipových alejí křižujících
vesnici, od jejichž padlých kmenů k tvoření soch byl určitě
jen krůček. Prvotní nápad, odhodlání – a populární událost
byla na světě.
V Oldřichově máme pokácené lípy a zmíněnou inspiraci.
Spojíme-li tvorbu soch a Strašidelný les, je téma na světě.
Sobotní ráno bylo krásně, svítilo slunce a po dešti
z předešlých dní ani památky. Tři přihlášení opovážlivci
nebo odvážlivci se potkali u hřbitova, aby vybrali strašidelná
torza.
Kmeny pak naložili a převezli do centra dění, k vodní
nádrži, kde čekali další stateční. Tam začaly burácet motory
k pramalé radosti okolních obyvatel, kterým se tímto
omlouváme za hluk.
Pílili, sekali, dlabali a k radosti pořadatelů přilákali další
nadšence. První ročník nebude tedy fiasko. A to už první
postavy, strašidla, hadice vystupovaly z prvních kmenů.
Kolem třetí bylo dokonáno, postavy do Strašidelného
lesa jsou vysochány. Po nelehkém hlasování mezi sedmi
úžasnými díly byl výsledek ale jednoznačný, zvítězil Ohnivák.
Autorem je umělec duší i tělem, Prámoš (Jan Moravec).
Gratulujeme mu a doufáme, že jako dřevosochař neřekl své
poslední slovo.
Dovolte mi nakonec poděkovat Radimovi Šarapatkovi za to,
že od slov k činům nemá nikdy daleko. Františkovi Dřevínkovi
za to, že jeho jídlo je taky umění a že i bez zapomenuté
čepice vydržel hodiny obsluhovat žíznivé hladovce.
A Lence Šťastné, že strážila s kabelkou první pomoci a byla
připravena zasáhnout při sebemenší zadřené třísce.
Vám, milí sochaři, děkujeme za odvahu a chuť a všem
ostatním za podporu a hlasování.
Vítězné soše třikrát sláva!
Martin Mertlík a Jiřina Jehličková
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> STRAŠIDELNÝ LES

Veliká účast potěšila organizátory a zejména strašidla
poschovávaná v křoví u nádrže na návsi. Převozník Cháron
(Radim Šarapatka) převážel odvážlivce na voru přes nádrž
k dřevěnému molu, kde začínala strašidelná stezka. Děti
měly za úkol se podepsat u lebky a projít celou strašidelnou
trasu bez baterek. Zvládly to na jedničku. Většina z nich v cíli
tvrdila, že se vůbec nebála :)) Některým malým účastníkům
se strašidelný les tak líbil, že si ho proběhli i pětkrát. Malí
nebojsové si vyzvedli odměny a opekli si skvělé buřty, které
na akci věnoval místní řezník Láďa Jakubec. Děkujeme
všem!
:: Jiřina Vávrová

> Oldřichovský festival VII

Sedmý ročník festivalu je za námi. Účast byla veliká,
atmosféra přátelská, počasí skvělé. Více si snad nelze přát.
V tuto chvíli je další ročník v přípravách. Rozhodla jsem se
festival trochu pozměnit. Místo šesti kapel bude vystupovat
pouze pět a již nyní mohu potvrdit, že dorazí Gerald James
Clark. To bude veliká tečka za osmým ročníkem. I nadále
budeme pokračovat výběrem regionálních kapel, který
doplní kapela z jiného koutu naší země.
Chci poděkovat všem, kteří podali pomocnou ruku, i těm,
kteří zajistili občerstvení: Dan Beneš a Marcela Růžičková
se svými teamy, firma Moven, Cafe tady & teď. Jim opět
patří dík za finanční dar. Dobrovolný příspěvek byl předán
na obec a je připravený na příští rok (5 810,- Kč).
:: Jana Pospíšilova
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> Oldřichovský betlém a předvánoční setkání

Oldřichovský betlém budu opět instalovat k 1. adventu.
23. prosince se opět u betléma setkáme v 17 hodin s hostem a předvánočně se duchovně zastavíme.
Také připomínám, že interaktivně turisticko poznávací hra stále funguje. Podrobnosti najdete na webových stránkách obce.
Odměny na vás čekají.
:: Jana Pospíšilova

> STŘEVLIK v Ekocentru v Oldřichově v Hájích
Jak jste již mohli někteří z vás zjistit, STŘEVLIK se vrátil zpět
do ekocentra v Oldřichově v Hájích, kde postupně vracíme
ekocentru původní účel. Na vzdělávací pobyty si v letošním
roce do Oldřichova i přes mimořádnou situaci našlo cestu
17 tříd z celé republiky. Souvisí s tím i dočasné ukončení
provozu občerstvení pro veřejnost – z hygienických důvodů
v této době není možné mísit školní pobyty s jinými
návštěvníky.
Rádi vás v ale areálu přivítáme na obnovených akcích
pro veřejnost. První z nich byl Den stromů. Speciální
díky patří Janě Pospíšilové a její kapele JANBERI narychlo
zaskakující za nemocné Nezmary. Rodiče s dětmi si mohli
užít odpoledne plné tvoření, navštívit podzimní jarmark
a po dlouhé době také expozici Jizerky všemi smysly. A kdo
slyšel, jak na kytary válí naše lektorky, určitě času nelitoval.
Jsme rádi, že jsme díky podpoře z Ministerstva školství
mohli nabídnout v létě příměstské tábory zdarma i pro
oldřichovské děti. Děkujeme všem malým pašerákům,
loupežníkům i cestovatelům, že se všech 6 běhů obešlo bez
nepříjemných událostí.
Do Oldřichova se letos vrací také odborné vzdělávání
pedagogů. V říjnu zde proběhla Krajská konference
MRKVIČKA „Máme rádi zvířata“ určená pro učitele MŠ. Zde
se učitelé seznámili s různými živočichy, které mohou zapojit
do svých aktivit ve školce. V listopadu čekáme návštěvu
pedagogů a lektorů z Národního parku České Švýcarsko
a od ledna potom realizace dlouhodobého cyklu vzdělávání
učitelů „Dobré otázky pro environmentální výchovu“.
Pokud budete mít cestu do Českého ráje, zveme vás na
návštěvu Domu přírody Českého ráje v Dolánkách. Spojit
ji můžete také s prohlídkou Dlaskova statku a procházkou
podél Jizery.
Do konce roku i začátku toho dalšího přejeme hlavně zdraví,
dobrou mysl a chuť starat se o svět kolem sebe. A přijďte
mezi nás.

> Střevličí e-shop slaví rok

Opět se nám blíží předvánoční čas a v našem STŘEVLIČÍM
E-SHOPU jsme pro vás přichystali spoustu nových knižních
publikací, environmentálních pomůcek, drobných suvenýrů,
originálních triček a mnoho jiného. Určitě zde najdete
vhodné dárky pro Vaše nejbližší včetně dětí.
Více na našem eshopu: https://eshop.strevlik.cz/
Objednávky vyřizujeme ihned (pokud je zboží skladem

Martin Modrý a ostatní STŘEVLICI.
Pro připomenutí přikládáme pár fotografií, které jsou
výstižnější než spousta slov.
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> POZOR ZMĚNA: TRHY A MIKULÁŠSKÁ

Restaurace Mlýn 62

Vánoční trhy a Mikulášská 4. 12. 2021 (14:00–16:00) se
přesouvají z Besedy ven, na louku u OÚ. V Besedě bude jen
peklo ve sklepě. Peklo mohou navštívit pouze děti. Dospělý,
který bude chtít jít do pekla jako doprovod, musí mít
potvrzení o očkování nebo o prodělaném covidu. Do pekla
samozřejmě jen s rouškou! Děkujeme, že respektujete
protiepidemická nařízení vlády.
Dobře se oblečte a vezměte si vlastní hrneček. Mikulášský
program bude přizpůsoben venkovním podmínkám, pro
prodejce bude k dispozici stan.
Sledujte webové stránky obce a obecní facebook, je možné,
že dojde ještě k dalším změnám. Děkujeme za pochopení.

Nabídka rozvozů jídel do 10 km od naší restaurace zdarma.
V minimálním množství pro 3 osoby.
Cena 110 Kč za 1 menu. Vhodné pro rodiny i firmy.
Volejte každý den od 9.30 do 10.30 na 776848685

Za organizátory se těší Jiřina Vávrová a Radim Šarapatka

> kalendář akcí

Rozběháme Oldřichov –novoroční běh/chůze
sobota 1. 1. 2022, 10:00
sraz u Besedy

Knihomolna
středa 1. 12. 2021, 17:00
knihovna v Oldřichově v Hájích
dále pak každou první středu v měsíci

Hasičský ples
sobota 19. 2. 2022, 20:00
sál Besedy

Oldřichovský betlém
nainstalován bude k první adventní neděli
Betlém

Divadlo: Jakub a jeho pán
sobota 26. 2. 2022, čas bude upřesněn
sál Besedy

Mikulášská
sobota 4. 12. 2021, 14:00 – 16:00
pozor změna! louka u OÚ

Pozn.: Zda akce proběhnou, závisí také na
případných hygienických opatřeních kvůli
Covid-19. Bude-li situace příznivá, je velmi pravděpodobné, že akcí bude víc. Sledujte webové
stránky obce, kde průběžně zveřejňujeme aktuální informace.

Vánoční trhy
sobota 4. 12. 2021, 14:00 – 16:00
pozor změna! louka u OÚ
Živý Betlém a zpívání koled
neděle 12. 12. 2021, 16:00
louka u OÚ

> UŽITEČNÉ INFORMACE
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

Předvánoční zastavení u betléma
čtvrtek 23. 12. 2021, 17:00
Betlém

facebook: http://www.facebook.com/oldrichov
webové stránky: http://www.oldrichov.cz
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