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OLDŘICHOVSKÉ  
LISTY

     číslo vydání: 61   (2021/3)                                            1. září 2021                                    Evidenční číslo: MK ČR E 10198

Vážení spoluobčané,
máme tady konec prázdnin a doba dovolených končí. 
Nevím jak vy, ale já mám pocit, že to letošní léto bylo nějak 
kratší nebo mi alespoň proběhlo nějak rychleji než jiné 
roky. Možná to bude tou absencí letošního jara, jak jsem 
se zmiňoval v minulém vydání. Doufám, že nám to podzim 
vynahradí a krásné podzimní barvy listí ve svitu slunce nám 
uchová až do prvního sněhu.
Po loňských útrapách, které nás provázely se stavbou 
silnice a chodníku, jste si jistě všimli dalších změn, které  
v obci proběhly či probíhají. V čase, kdy píši tyto řádky, jde 
úprava parku u úřadu do finiše, rozběhla se stavba nového 
chodníku k zastávce ČD, což asi nejvíce ocení cestující  
z oblasti Pil, a měla by každým dnem odstartovat částečná 
rekonstrukce budovy obchodu v centru obce, jejíž započetí 
se kvůli ochraně kabelů ČEZu odsunulo.
To jsou takové tři největší projekty letošního roku. No a já 
bych se dnes rád zmínil o dvou z nich: úprava parku u úřadu 
a rekonstrukce budovy obchodu. Obě stavby mají obdobný 
přínos. Zlepšit užívání a hlavně vylepšit celkový vzhled 
obce. Obě stavby jsou v souladu s plány obce. Úprava parku 
je výsledkem společného plánování občanů a rekonstrukce 
prodejny je v souladu s přijatým usnesením zastupitelstva 
již někde z roku 2007. Marně si tedy lámu hlavu, proč kolega 

>  BLAHOPŘEJEME
V měsících červen až srpen 2021 svá významná životní výročí oslavili:  
Danuše Veselá, Helena Gierlowská, Zdeněk Vízner, Věra Zikmundová, Lenka Sáblíková,  
Petruška Dostálová, Vladimír Mráz, Kristina Durdisová, Marie Peřinová, Jana Dolejšová, 
Václav Florián, Alena Tannertová, Vladimír Šťastný, Libor Práč, Jiří Tomášek, 
Radek Štučka, Monika Bímová, Michal Čvančara 
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

zastupitel pan Mgr. Radim Šarapatka v předchozím vydání 
listů informuje o projektech tak rozdílně? Úpravu parku 
popisuje jako seriózní informaci a rekonstrukci prodejny 
jako „Potěmkinovo WC za 2,5 mil. Kč“. 
Víte, že se k podobným výpadům, ať na sociálních sítích 
nebo v našich listech, téměř nevyjadřuji, protože každý má 
svůj názor a pokud má potřebu se vyjádřit, nechť je mu 
to přáno a nehodlám ani panu Šarapatkovi vyvracet jeho 
názor či postoj, ale chtěl bych pouze doplnit tyto články  
k ucelení informací, které z nějakého důvodu autor 
opomněl, i když na jednání zastupitelstva zazněly.
Projekt „Revitalizace návsi v Oldřichově v Hájích“. Tento 
projekt předpokládal náklady ve výši 742 tisíc korun. 
Dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu činí 
593 tisíc korun. Vysoutěžena však byla cena 872 tisíc korun. 
Tedy o 130 tisíc korun více. Předložený projekt neřešil 
detaily jako například poškozené nátokové potrubí, které 
bylo nutné vyměnit, poškozené dno nádrže, které bylo 
nutné místy vystěrkovat, nebo úprava odtoku, aby se nám 
tam voda při nižších průtocích v létě udržela. Nemám ještě 
k dispozici ocenění souvisejících víceprací, ale troufám si 
odhadnout, že do milionu korun celkových nákladů moc 
chybět nebude. 
Projekt „Rekonstrukce prodejny Oldřichov v Hájích“, má 

pokračování na straně 2
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rozpočtované náklady 2 mil. 590 tisíc korun a vysoutěžena 
byla cena za 2 mil. 554 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že 
stavba ještě nebyla zahájena, tak není jasné, zda i tady 
nebude potřeba nějakých víceprací. 
To jsou informace o nákladech těchto projektů. Opakuji, 
oba projekty mají jedno společné – oba budou velkým 
přínosem pro celkový vzhled centra obce. Jeden projekt 
vyvolán požadavkem občanů a druhý projekt vyvolán stále 
přísnějšími předpisy pro provoz nájemců. Jeden projekt 
nabídne hezké prostředí pro trávení volnočasových aktivit 
našich občanů a návštěvníků obce a druhý projekt vyřeší 
požadavky veterinární správy (ono zmíněné WC), ale také 
přinese samostatný nový zadní vchod pro zaměstnance OÚ, 
který nám umožní v jakoukoli dobu přístup k dodávaným 
médiím (voda a teplo) v případě nepředvídaných poruch. 
(Doposud jsme byli závislí na přístupu přes některou  
z provozoven.) Nezanedbatelným faktem bude  
i zpřístupnění podkrovní části, kde vznikne prostor pro 
jakékoli využití dle aktuální potřeby.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že náklady na projekt 
návsi nejsou ani poloviční jako na projekt prodejny. Jedna 
skutečnost, která však není zanedbatelná, tady ještě je: 
projekt návsi mimo uvedených kladů má také jednu stinnou 
stránku, a to zvýšené náklady na údržbu. Jak finanční, tak 
i fyzické např. obsekávaní jednotlivých prvků apod. Kdežto 
prodejna od doby získání do vlastnictví obce do dneška 
generuje příjmy do rozpočtu obce v podobě nájmů. A, že 
už je to hezká řádka let a všichni jistě doufáme, že ještě 
pěknou řádku let tomu tak bude. Nezaslouží si tedy i tato 

budova ve vlastnictví obce, aby byla hezčí? Podle pana 
Šarapatky, paní Vávrové a Šťastné, asi ne. Nerozumím 
tomu. 
Pan Šarapatka ve svém diskusním příspěvku v průběhu 
ustavujícího zasedání v roce 2018 mimo jiné uvedl, že 
pro J. Tichého jako starostu obce nehlasoval z důvodu, 
že podle jeho názoru nejsem schopen spojit lidi ve vsi. 
Pokud je toto veřejné pranýřování za to, že pánové Tichý, 
Martínek, Hodač a Knespl si dovolili mít jiný názor, podle 
pana Šarapatky to spojování lidí ve vsi, tak mu dávám za 
pravdu. Toho doopravdy schopen nejsem.  

Závěrem se vrátím k úvodu mého článku. Doba prázdnin  
a dovolených končí. Doufám, že jste letní dny všichni prožili 
v pohodě a ke své spokojenosti. Školákům a studentům 
přeji, aby jejich vyučování už nebylo narušováno opatřeními 
proti coronaviru, ani žádnými jinými. Všem ostatním přeji 
mnoho sil do obnovy běžného života a ekonomiky země 
bez omezujících příkazů a zákazů. 

V letošním roce je hudební festival rozšířen o oslavu 150. 
výročí založení našich hasičů a také si připomeneme 640. 
výročí od první zmínky o obci Oldřichov v Hájích. Věřím, že 
se nám vydaří počasí a 4. září od 10.00 hodin se sejdeme 
ve velkém počtu v nově upraveném parku u úřadu obce. 
Všechny vás zvu.

Hezké podzimní barvy vám všem přeje  
Jaromír Tichý, starosta obce   
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Nový Z-BOX u Besedy je již v provozu! Informace najdete na zasilkovna.cz.

Pokračuje přeměna návsi: postupně se objevují nové lavičky a vyrostly i zídky na sezení. Nádrž bude obložena dřevěným 
sezením. Vzniká i dřevěný chodníček u nádrže. Současnou etapu přeměny návsi realizuje firma 1ku1. Na kvalitu dohlížejí 
architekti Klápšťovi, kteří koncept návsi na základě projednání s veřejností v roce 2013 navrhli. Na realizaci obci z cca 3/4 
přispěl Státní fond životního prostředí.

> KRáTKé ZPRáVy Z OBCE

Na Másláku se pilně pracuje na rekonstrukci místní komunikace k zastávce ČD. Práce provádí firma STRABAG a.s.
Od září by měla být ve sběrném místě obce v provozu mostní váha, která usnadní manipulaci s objemným odpadem. 

::  Jiřina Vávrová
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>  InFORMACE Z KnIHOVny 
Máme přes polovinu léta za sebou, v knihovně jsou další 
nové tituly a počet našich čtenářů jsme navýšili na číslo 
třicet. To je stručné konstatování faktů.
Co se týká modernizace a rozšíření naší knihovny,  
v současné době se upravuje projekt nového uspořádání 
knihovny, kde je nově zahrnuta i zasedací místnost  
v přízemí obecního úřadu. Tady budeme moci v budoucnosti 
uspořádat i plánované přednášky a besedy se čtenáři. 
Přednáška Marka Řeháčka o Jizerských horách je nadále 
v plánu a měla by se uskutečnit pravděpodobně v říjnu, 
pokud se nezmění situace s covidem. Včas budu zájemce 
informovat na vývěsních tabulích a internetu.
Jednu novinku pro vás mám. Navázal jsem kontakt  
s oldřichovským sdružením „Živo v Hájích“ a dohodli jsme 
se, že mi pomohou zvýšit zájem o čtení a půjčování knih v 
naší obci. První vlaštovkou budou pravidelná setkání nad 
knihou vždy první středu v měsíci počínaje zářím letošního 
roku. Měli bychom diskutovat o knihách, které jsme  
v poslední době četli a tom, co bychom doporučili dalším 
čtenářům.
V naší knihovně nemáme jenom beletrii ale také odbornou 
a naučnou literaturu různého žánru. Jako příklad uvedu 
zajímavý cestopis o Albánii pod názvem „Albánie – kráska 
se špatnou pověstí“. Největším bohatstvím Albánie podle 
autorů Náplay a Horkého jsou nádherné hory, divoká 
příroda, liduprázdné pláže a pobyt v místech, kam noha 
turisty ještě nevkročila. Je to prý nejdivočejší a nejkrásnější 
část Evropy, kde byli autoři během šesti let již osmkrát.
Další zajímavou publikací je kniha „Robert Šlachta – třicet let 
pod přísahou“. Jedná se o osobní zpověď bývalého ředitele 
pro odhalování organizovaného zločinu prostřednictvím 
rozhovoru se známým investigativním novinářem Josefem 
Klímou.

Zajímavá je i kniha autorů Pitra a Vokáče „Průvodce 
třicetiletou válkou z období 1618–1648“. Popisuje 
přehlednou a čtivou formou důvody vypuknutí války, 
jednotlivé válečné střety, významné osobnosti oné doby 
/např. Albrechta z Valdštejna/, kdy byly české země na 
pokraji zkázy.
Musím se také zmínit o poutavé knize Jana Bauera „Bílá 
místa našich dějin“. Jedná se o 28 případů vycházejících 
z hypotéz a domněnek historiků a badatelů /např. hrady 
Krokových dcer, místa posledního spočinutí knížete 
Svatopluka, Prokopa Holého, popravených českých 
pánů, je tu věnována pozornost i záhadným ženám: 
Emmě, manželce Boleslava II., Oldřichově choti Boženě, 
zachránkyni Václava IV. Zuzaně a dalším.
Závěrem se ještě zmíním o knize Michaely Zindelové 
„Dagmar Pecková“. Zindelová napsala již dvacet knih 
o osobnostech české kultury a zaměřuje se i na otázky 
životního stylu, např. monografii Hany Zagorové a Štefana 
Margity, Blanky Matragi, autobiografii Chantal Poullain atd. 
Naší skvělou operní pěvkyni v této knize popisuje jako ženu, 
která si na nic nehraje, je pokaždé jiná, rázná, ale zároveň 
empatická. Ví, co chce, je přímá a své názory se nebojí říkat 
nahlas. Je to zároveň knížka o šatech, které Pecková nosila 
na koncertech světových pódií, kde vystupovala. Knížka je 
doplněna spoustou barevných fotografií a je velmi čtivá.

Navštivte knihovnu v Oldřichově a přijďte si vypůjčit tyto 
a další knihy z oblasti přírodních věd, medicíny, lékařství, 
techniky, zemědělství, umění, architektury, hudby, zábavy, 
sportu, geografie, životopisů, dějin našich i světových.

Zdraví Vás váš knihovník Bulíř

Ž I V O T  V  O B C I
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Vážení Oldřichováci,
dovolte, abych vás pozvala na hasičské a obecní 
slavnosti, které se budou konat v sobotu 4. září 2021 
od 10 hodin na hřišti u obecního úřadu. Čeká na vás 
výstava hasičské techniky, ukázky IZS, občerstvení  
a skvělá hudba v podání skupiny Každej pes jiná ves. 
Přijďte s námi oslavit stopadesátileté výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů v naší obci a současně 
šestisté čtyřicáté výročí založení obce Oldřichov v Hájích. 
 
:: Jana Hodačová, SDH Oldřichov v Hájích

>  HASIČSKé SLAVnOSTI

Sedmý ročník Oldřichovského festivalu je připraven  
a všichni doufáme, že nám ho nic nezmaří. Těšit se můžete 
na kapelu Isara, která zahájí v 15 hodin. Její písně nás pře-
nesou do Irska, Skotska a Anglie. Určitě si ji nenechte ujít. 
Hudební přestávky vyplní divadelní spolek Kámoš Drámoš  
s představením „Vy mlčíte, Karle?“ Další vystupující najdete 
na přiloženém plakátu. Občerstvení tradičně zajistí restau-
race Beseda, firma Moven, kavárna Káva tady a teď a nově 
restaurace Cat & Cow food point.
Dle vládních nařízení i náš festival musí splňovat do-
poručení, která též uvádíme. Počasí není v našich rukách, 
ale uděláme pro to vše. Hezký zbytek léta, těšíme se na vás.
 
Za organizační tým Jana Pospíšilová

>  OLDŘICHOVSKÝ FESTIVAL 
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10. července 2021 se za slunečného počasí na hřišti v Oldřichově odehrál již tradiční nohejbalový turnaj. Přihlásilo se 14 
tříčlenných družstev a akce se ke spokojenosti všech účastníků velmi vydařila. Hráči byli skvělí, nohejbalová úroveň hodna 
obdivu diváků. 
Turnaje se zúčastnil i loňský vítězný tým Marxovi. Letos ale pohár zůstal domácímu týmu ve složení Evžen, Vojta a Kuba.
Vítězům srdečně gratulujeme!

>  nOHEJBALOVÝ TURnAJ 2021

Za uskutečnění a výbornou organizaci patří velký dík všem, kteří se na přípravě turnaje podíleli. 
Příště bychom nicméně ocenili větší účast oldřichovských, aby tato krásná sportovní akce v Oldřichově nezanikla, a my se 
mohli i do budoucna těšit na další ročníky. Takže zase za rok a budeme rádi, když přijdete. Sportu zdar a nohejbalu zvlášť!
:: Milan Nýdrle

Ž I V O T  V  O B C I
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Pozorování ptáků na krmítku je krásný zážitek. V tuhých 
mrazech pomáhá ptákům pravidelná nabídka pestré 
potravy přežít, celoročně pak ptáci ocení čerstvou vodu. 
Shlukování u krmítka má ale i své stinné stránky, snadněji 
se mezi ptáky šíří případné nemoci. Pokud se rozhodneme 
ptáky přikrmovat, dělejme to správně a zodpovědně, 
protože smysluplná léčba volně žijících populací není 
možná. O to důležitější je prevence a při výskytu nemoci 
okamžité zakročení. 
Asi nejznámější nemocí, která těží z vysoké koncentrace 
ptáků na krmítku, je trichomonóza, přiléhavě přezdívaná 
též krmítková nákaza.  Způsobuje ji prvok bičenka drůbeží, 
jež cizopasí v jícnu a voleti. Napadeným ptákům zduří 
sliznice, nemohou polykat, postupně slábnou a hynou 
hlady. Průvodními znaky jsou kromě mokrého peří kolem 
zobáku a ztíženého polykání i nespecifické projevy společné 
pro většinu ptačích chorob: načepýřenost, malátnost, 
netečnost. Ptáci nemají sílu před námi uletět 
a často apaticky posedávají uprostřed krmítka nebo v jeho 
blízkosti.  Vhodnou volbou krmítka a také pravidelným 
čištěním zmenšíme riziko nákazy. Bičenky spolehlivě zabíjí 
sucho – vysušení krmítka a pítka je proto klíčové.
Z dalších ptačích chorob lze zmínit salmonelózu – bakteriální 
onemocnění, u něhož je možný – velmi vzácně – i přenos na 
člověka. Dochází k napadení trávicího ústrojí a způsobuje 
průjem. Ptáci – zejm. zvonci, vrabci domácí a další zrnožraví 
– jsou před smrtí velmi vyhublí.  Z dalších chorob zmiňme 
sutonelózu – bakteriální onemocnění modřinek – či virové 
ptačí neštovice, z nichž se podaří některým ptákům se 
uzdravit.

>  PTAČí CHOROBy U KRMíTKA A PROGRAM MAPOVání OnEMOCnění 

Jak můžeme pomoci my? 
Pro účelnou pomoc ptákům nemusíme umět rozeznat 
jednotlivé choroby od sebe. Prevence i postup v případě, 
že se nákaza objeví, jsou u všech stejné.

Jak se pozná nemoc? 
Načepýřenost, malátnost, případné výrůstky na těle či 
nohou. Pták zkrátka „nevypadá dobře“. Nemocní ptáci 
nemají sílu před námi uletět a často apaticky posedávají. 

Prevence čili zodpovědné přikrmování
● Pravidelné čištění krmítka a pítka je základ. 
● Výběr krmítka – správná konstrukce zabrání míchání 
trusu a zbytků s potravou – lepší je krmítko, v kterém ptáci 

přímo nesedí v potravě. Lze krmítko rozebrat a vyčistit? Má 
stříšku, jež chrání potravu před vlhkostí a plísněmi? 
● Krmítko sledujeme a při výskytu nemoci zakročíme.
● Přikrmujeme od listopadu do března, mimo zimní období 
hrozí vyšší riziko přenosu chorob. Na jaře a v létě je lepší 
svoji zahradu přizpůsobit tak, aby v ní nalezli ptáci dostatek 
přirozené potravy na větším území. Vodu v mělkém 
bezpečném pítku nabízíme celoročně, měníme ji denně  
a jednou za týden pítko vydrhneme. 

nemoc na krmítku? Tři důležité kroky:
1. Zamezíme šíření:
● Okamžitě přerušíme krmení na všech místech, o totéž 
poprosíme sousedy.
● Krmítka a pítka vydrhneme a vydesinfikujeme roztokem 
na bázi chloru (např. 5% Savo). Důkladně opláchneme.
● Vše necháme důkladně vyschnout. 
● Znovu začneme krmit nejdříve za 14 dní, krmítka 
sledujeme.

2. Dodržíme hygienu – dodržením hygieny už tak malé 
riziko přenosu na člověka (např. salmonelózy) snížíme:
● Vezmeme si gumové rukavice. 
● Po skončení si umyjeme ruce mýdlem až po předloktí. 
● Zabráníme psům a kočkám v kontaktu s nakaženými ptáky. 

3. Výskyt ohlásíme:
● Jen díky dobrovolníkům získává Česká společnost 
ornitologická cenná data z celé republiky. Tyto informace 
jsou důležité pro ochranu i výzkum. Pomozte s jejich 
mapováním – vyplňte formulář na www.birdlife.cz/
choroby (datum, místo, počty nemocných/ mrtvých, 
druh). Lze doplnit fotkou. Cenná jsou i hlášení z minulosti. 
Monitoring ptačích chorob je dlouhodobá záležitost, sběr 
dat je prováděn časově neomezeně a účastnit se může 
každý.

Foto: Otto Schaefer

Foto: Aleš Prágr
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Co s nemocným ptákem? 
Živý – kontaktujeme záchrannou stanici 
www.zvirevnouzi.cz
Mrtvý – na vlastním pozemku jej můžeme zahrabat do 
země, jinde nález oznámíme obci. U některých úhynů 
(zejm. při podezření na otravu dravců, sov a krkavcovitých 
je dobré kontaktovat také policii) je vhodné ptáky předat k 
dalšímu výzkumu. Aktuální informace najdeme na webu: 
www.birdlife.cz/choroby 

Zdroj: časopis České společnosti ornitologické Ptačí svět 
birdlife.cz/ptaci-svet

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

Knihomolna
středa 1. 9. 2021, 17:00
knihovna v Oldřichově v Hájích
dále pak každou první středu v měsíci

Hasičské a obecní slavnosti
sobota 4. 9. 2021, 10:00
louka u obecního úřadu

Oldřichovský festival
sobota 4. 9. 2021, 15:00
louka u obecního úřadu

Podzimní špacír
sobota 30. 10. 2021, 8:30
Sokolovna

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

>  KALEnDáŘ AKCí >  UŽITEČné InFORMACE

www.OLDRICHOV.CZ
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Foto: Monika Křtěnová


