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OLDŘICHOVSKÉ  
LISTY

     číslo vydání: 63   (2022/1)                                         1. březen 2022                                  Evidenční číslo: MK ČR E 10198

Vážení spoluobčané,
kalendář na stole mi prozrazuje, že se překlápíme do druhé 
půli února a zima by v doprovodu sněhových nadílek  
a tuhých mrazů měla vrcholit, ale opak je pravdou. Tedy 
zatím. Slunce, které mi při psaní těchto řádků svítí do očí, 
však současně hlásí, že jaro se dere na svět. Sluníčko nám 
nejen prodlužuje dny, ale stoupající intenzita stále více 
dobíjí články slunečních kolektorů, a hlavně dobíjí naše 
tělesné schránky. A to je dobře, alespoň já to tak cítím. 
Dnes bych se rád zmínil o jednom ze záměrů, který 
zastupitelé schválili v samém závěru minulého roku. Jedná 
se o započetí projektové přípravy na rekonstrukci budovy 
úřadu obce. Jakási studie existuje již mnoho let, ale prozatím 
jsme upřednostňovali jiné investice, takže se návrh řešení 
do dalších kroků stále oddaloval. V jarních měsících bychom 
měli mít od architekta Ladislava Davida návrh nové podoby 
úřadu, který bude představen veřejnosti. Jakousi linií zadání 
je, že by se budova měla vrátit do původního vzhledu  
a hlavně rozšířit přízemí o prostory k bezbariérovému 
využití veřejností, včetně tvorby zázemí pro využívání 
okolního parku ke společenským akcím obce.

>  BLAHOPŘEJEME
František Brablec, Veronika Tetourová, Jiřina Novotná, Ladislav Richter,  
Rudolf Urban, Jiří Veselý, Blanka Janatová, Lucie Bekešová, René Antes,  
Vítězslav Nýdrle, Nicole Gabriela Hefti, Radek Hromádka, Pavel Kalina,  
Jiřina Vávrová, Ladislava Ficencová. 
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

Tímto směrem se již přirozenou cestou ubíráme. V minulosti 
jsme zrekonstruovali prostor pro kadeřnictví a v nevyužité 
části začala nájemnice paní Brzulová provozovat přepážku 
České pošty, za což jí patří velký dík.
Další opravenou místnost obsadil náš knihovník pan Bulíř, 
který se svými čtenáři rozvíjí chvályhodné akce na podporu 
četby. K těmto aktivitám však potřebují také větší prostor, 
proto v těchto dnech provedeme další úpravy v přízemí 
úřadu, aby naši čtenáři měli při návštěvách knihovny větší 
pohodlí a lepší zázemí pro své děti – čtenářský dorost.
Díky těmto dvěma aktivitám se přízemí úřadu stává 
„lidnatějším“, úřad se tak začíná využívat k více účelům než 
jen k té úředničině, což je správné a rekonstrukce budovy 
tomu jen a jen přispěje.   
V závěru svého článku se s velkým potěšením musím zmínit 
o zprávě, kterou jste jistě téměř všichni zaregistrovali, a tou 
zprávou je, že naše obec má dalšího olympionika, respektive 
olympioničku Zuzku Maděrovou. Ano. Po padesáti čtyřech 
letech. V roce 1968 reprezentoval tehdejší Československo 
na olympiádě v Grenoblu sáňkař František Halíř. V letošním 

>  >  >
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Ukliďme 

Oldřichov 

2. dubna 2022 

Sejdeme se v 10 hodin 
na louce u obecního  úřadu. 

Pytle jsou zajištěny, nezapomeňte na 
pracovní rukavice a pevnou obuv! 

Jana Šťastná 

775 280 562 

roce reprezentuje naši Českou republiku na olympiádě  
v Pekingu snowboardistka Zuzana Maděrová. Oba dva své 
první sportovní krůčky v zimních disciplínách započali na 
svazích naší obce. Já jim oběma jménem svým, ale jistě  
i jménem nás všech přeji ještě mnoho a mnoho úspěchů. 

Jak Františkovi, který dosud brázdí sáňkařské dráhy  
v závodech seniorů, tak Zuzce, která má jistě ještě mnoho 
úspěchů před sebou.   

Hezký nástup jara plný pohody a klidu vám všem přeje
  
::  Jaromír Tichý, starosta obce   

>  UkLIďME OLdŘICHOV
Srdečně Vás zveme na další společný úklid obce. Po dvou 
letech, kdy jsme uklízeli individuálně, se zase můžeme sejít 
a společně vyčistit Oldřichov od odpadků. 
V plánu je projít cyklostezku, vysbírat odpadky z pangejtu 
podél hlavní silnice a vyčistit Jeřici. 

Sejdeme se v sobotu 2. dubna v 10 hodin na louce  
u obecního úřadu. S sebou: dobré boty, případně holínky  
a pracovní rukavice. Pytle zajistíme. 
Za organizátory se těší Jana Šťastná
 



3

Ž I V O T  V  O B C I

>  NOC S ANdERSENEM A VEČERNÍ BOJOVkA ZÁHAdA HLAVOLAMU

Srdečně zveme školní děti na večerní bojovku „Záhada 
hlavolamu“. Vypravíme se do Stínadel za tajemnými Vonty 
hledat záhadný hlavolam ježka v kleci. Že u nás v Oldřichově 
nemáme Stínadla? Tak to se asi budete dost divit, máme  
a jaká!
S sebou: teplé oblečení, nepromokavé boty nebo holínky, 
baterku, zápisník, tužku a hlavně odvahu.
Hrají maximálně pětičlenná družstva. Prosíme ke každému 
družstvu jednoho dospělého, dospělý nebude dětem 
radit, pouze dohlédne na jejich bezpečnost (zejména 
při přecházení silnice), děti by v zápalu hry mohly na 
bezpečnost zapomenout. 
Na bojovku „Záhada hlavolamu“ je potřeba se předem 
přihlásit na email: vavrova.jirina@seznam.cz (nepřihlášené 
děti by nedostaly hlavní trofej, proto je opravdu nahlaste 
předem, aby nebyly zklamané!) Přihlašování je jen do konce 
března! Kromě toho, že budeme pořizovat odměny podle 
počtu přihlášených dětí, budeme soutěžící týmy vypouštět 
na trasu s časovým odstupem, aby se nám nehromadily ve 
Stínadlech. Proto po přihlášení dostanete také instrukce  
v kolik hodin se máte dostavit na start. 
Bojovka „Záhada hlavolamu“ je součástí Noci s Andersenem, 
celorepublikové akce na podporu dětského čtenářství. V 
rámci Noci s Andersenem budeme nocovat na sále Besedy. 
Děti budou potřebovat: spacák, karimatku, teplejší oblečení 

na spaní, (polštářek, plyšáka), kartáček na zuby, pastu na 
zuby, pití a jídlo na večer a ráno. Po skončení bojovky máme  
v plánu si prohlédnout obecní knihovnu, zahrát hry, společně 
číst z knížek a také si o knížkách povídat. Průvodcem 
světem dětských knih bude náš pan knihovník Josef Bulíř.  

Prosíme, přečtěte dětem úvod do hry “Záhada hlavolamu”, 
aby byly v obraze:
Parta kluků, která si říká Rychlé šípy (Mirek Dušín, Jarka 
Metelka, Jindra Hojer, Rychlonožka a Červenáček), vydává 
časopis TAM TAM. Hledají náměty, o kterých by mohli 
psát, když tu se najednou objeví zpráva o záhadném ježku  
v kleci. Rychlé šípy se vydávají po jeho stopě. Ta je dovede 
do tajuplné čtvrti města nazývané Stínadla ke zrušenému 
kostelu svatého Jakuba. Ve Stínadlech žijí Vontové. Je to 
tajná organizace, která má svého náčelníka Velkého Vonta. 
Povídá se, že odznakem Velkého Vonta je právě hlavolam 
ježek v kleci. Vontové se mezi sebou poznávají podle 
špendlíku se žlutou hlavičkou na klopě kabátu. Rychlé 
šípy se od bývalého kostelníka dozví příběh chlapce Jana 
Tleskače, zámečnického učně, který zemřel za podivných 
okolností. Ve zvonici kostela Rychlé šípy najdou jeho deník… 

Za organizátory se těší  
::  Jiřina Vávrová

 
NA AkCI JE TŘEBA SE PŘIHLÁSIT! ČTĚTE INSTRUkCE NA WEBU OBCE.
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Uplynuly tři měsíce od posledních informací z naší knihovny. 
Návštěvnost za tu dobu byla průměrná, dobře nám funguje 
tzv. Knihomolna, kde se pravidelně scházíme první středu 
v měsíci a diskutujeme o knihách, které čteme. Tyto knihy 
jsou dle našeho názoru zajímavé a inspirující pro další 
čtenáře.
V únoru jsem vybíral tituly, které zakoupíme v rámci fondu 
obce pro naši knihovnu v letošním roce. Můžeme se těšit 
na knížky od našich úspěšných spisovatelů Lednické, 
Klevisové, Mornštajnové, Třeštíkové, Frýbové, ale i na nové 
knihy od Bryndzy a Nesba. Obohatíme se i o nové knihy pro 
děti a knihy cestopisné.
V rámci zápůjčky z Krajské vědecké knihovny v Liberci jsem 
po diskusi v Knihomolně požádal pro rok 2022 o cca 90 titulů 
knih, které patří mezi nejprodávanější na trhu, a tím i ke 
knihám nejčtenějším. Jsou mezi nimi knihy různého žánru, 
vycházel jsem i z požadavků a zájmů našich oldřichovských 
čtenářů.
Po dohodě s oldřichovským sdružením Živo v Hájích 
jsme se přihlásili do akce Noc s Andersenem. Je to akce 
knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti 
nocují v knihovně u příležitosti výročí narození dánského 
pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Akce se u nás 
v Oldřichově letos uskuteční v pátek 22. dubna. Děti se 
navečer sejdou v knihovně, potom se bude konat bojová 
hra a další program, který ještě upřesníme.
Téma každého ročníku vyhlašuje Klub dětských knihoven, 
většinou se zaměřuje na určitého významného autora 
nebo ilustrátora knih pro děti, který má v daném roce 
výročí narození. Letos je výročí několik, např. Josefa Lady 
(135), Jaroslava Foglara (115), Jiřího Trnky (110), Jana 
Amose Komenského (430) a také výročí vzniku časopisu 
Sluníčko (55). V naší knihovně jsme si zvolili téma příběhů 
o Rychlých šípech Jaroslava Foglara a jeho slavného Ježka  
v kleci. Pozvánku na tuto akci najdete v těchto 
Oldřichovských listech. 

Dále bych chtěl navázat na minulou informaci o dílech 
současných spisovatelů, jejichž tvorba stojí za přečtení. 
Minule jsem se zmínil o autorech z Asie, nyní se 
zaměřím na naše spisovatele a jejich známá díla. Začnu 
spisovatelkou Alenou Mornštajnovou, narozenou v roce 
1963. Vystudovala angličtinu a češtinu na Filozofické 
fakultě v Ostravě. Pracovala jako překladatelka a lektorka 
anglického jazyka. Žije ve Valašském Meziříčí. V roce 2013 
debutovala románem Slepá mapa, následoval Hotýlek 
a v roce 2017 vydala román Hana, díky kterému se stala 
jednou z nejoblíbenějších současných českých autorek. 
Z dalších knih pak napsala v roce 2019 knihu Tiché roky, 
která se stala vítězem čtenářské ankety Kniha roku. Zatím 
posledním jejím dílem je román Listopád, který popisuje, 
jaké by byly naše osudy, kdyby komunismus neskončil.
Příště si přiblížíme tvorbu dalších spisovatelek: Karin 
Lednické a Radky Třeštíkové.
Úplně na závěr bych se zmínil o dlouho avizované přednášce 
spisovatele Marka Řeháčka o jeho knihách o Jizerských 
horách. Jenom krátce: pan Řeháček se narodil v roce 
1975 v Liberci, nyní žije s rodinou ve Světlé pod Ještědem. 
Vzorem mu byl odjakživa spisovatel Miloslav Nevrlý, známý 
svou Knihou o Jizerských horách. Sám pan Řeháček napsal 
řadu publikací popisujících krajinu Jizerských hor, jako 
jsou Pomníčky Jizerských hor, Příběhy jizerskohorských 
rozhleden, Kniha o skalních vyhlídkách Jizerských hor a 
další. Pokud si najdete čas, přijďte 10. března v 18 hodin 
do restaurace Beseda na jeho povídání o Jizerských horách  
a jeho tvorbě. Srdečně vás všechny zvu.

Těším se na Vás na přednášce a také v knihovně.

Váš knihovník Josef Bulíř

> INFORMACE Z kNIHOVNY

> POZVÁNkA  
   NA PŘEdNÁškU

Poutní cestou jizerskohorských 
bučin

Vyprávění Marka Řeháčka  
s fotografiemi Jana Pikouse

10. března 2022 od 18:00
Restaurace Beseda
Oldřichov v Hájích
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> ROZHOVOR SE ZUZkOU MAdĚROVOU
Mnozí z nás drželi oldřichovské rodačce Zuzce Maděrové palce na její olympijské premiéře, a proto jsem ji trochu 
vyzpovídala.

Ahoj Zuzko,
moc Ti blahopřejeme! Oldřichov Ti taky držel palce a chtěl 
by vědět, jak jsi tu olympiádu prožívala.
Zkus popsat, jaké jsi měla pocity – startovala jsi na 
olympiádě poprvé, byly to velké nervy? 
Ahoj, v první řadě moc děkuju, vážím si vaší podpory!
Kde začít… Samozřejmě to byly velké nervy, ty jsou 
na každých závodech. Chcete jet rychle, ale zároveň 
nechcete spadnout. Když jedete na hraně svých možností, 
je velká šance, že spadnete. Nechcete spadnout 
nikdy, ale na olympiádě obzvlášť, to je jasné. Další 
pokus máte až za 4 roky, a to nemáte jistotu, že tam 
za ty 4 roky budete. Navíc je tam hodně očekávání od 
ostatních a člověk se musí vyrovnat s velkým stresem. 

Co bylo pro tebe nejtěžší? A jaké jsi měla pocity po závodu? 
Užila sis to, nebo jsi byla ráda „že už to máš za sebou”? 
Nejtěžší pro mě byl asi strach z pádu, ale myslím, že to je 
normální. Obzvlášť při premiéře na olympiádě. Chcete 
prostě za každou cenu dojet… Zároveň mít ale ten nejlepší 
výsledek. Také to je velký tlak na psychiku, jen samotná 
izolace před závodem může být pro sportovce náročná.
Byla jsem ráda, že už to mám za sebou, ale zároveň jsem si 
to i moc užila a nabrala spoustu zkušeností, potřebných na 
další závody a třeba i příští olympiádu. Jsem šťastná, že jsem 
si to mohla v 18 zkusit, a vím, co očekávat od příští účasti.

Jak dlouho se snowboardu věnuješ? Jak vypadá příprava 
na olympiádu?
Snowboardu se věnuji 10 let. Příprava na olympiádu je 
čtyřletý cyklus, který je pro všechny sportovce velmi 
náročný. Mně bylo na začátku tohoto cyklu 14, takže to, že 
pojedu na olympiádu nebylo jisté, ani moc předpokládané… 
Trénovala jsem tak, abych byla co nejlepší, s tím, že se uvidí, 
jak mi to časem půjde. Moje příprava na olympiádu začala 
tedy až 2 a půl roku před olympiádou v Pekingu, kdy už 
byla varianta, že pojedu, pravděpodobnější. V létě máme 
tréninky dvakrát denně a mezi tím samozřejmě každý den 
fyzioterapie a dohánění školy. K tomu jsme v létě zhruba 
každý měsíc 5–7 dní na soustředění na snowboardu (ve 
Švýcarsku, Rakousku, Itálii nebo v lyžařské hale). Na podzim 
zhruba koncem září se stěhujeme do Rakouska, kde jsme 
do začátku prosince, kdy odlétáme na první závody a potom 
jezdíme z jednoho závodu na druhý až do dubna. Závody 
máme každý víkend a často i mezitím v týdnu. Je to náročné 
časově i psychicky, člověk je v malém týmu, daleko od 
domova a ve velkém zápřahu. Musíte vědět, proč to děláte… 

Co vlastně znamená to „přerozdělení míst Mezinárodní 
lyžařskou federací“?
Přerozdělení míst mezinárodní lyžařskou federací znamená, 
že každá země má nárok na 4 místa na olympiádě za ženy >  >  >
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i za muže v naší disciplíně. Podmínkou je, že musí být  
v nejlepších 32 na světě v redukovaném pořadí. Redukované 
pořadí znamená, že mezi prvními 32 může být třeba  
6 Rusek, ale na olympiádu můžou jet jen 4, tudíž se dvě 
holky posunou nahoru a místo prvních 32 pojede i ta 33.  
a 34. V mém případě byla situace taková, že jedna kanadská 
závodnice byla 34. a já 35. Tudíž se jí uvolnilo místo, ale 
kanadská lyžařská federace se rozhodla, že ji na olympiádu 
nepošle, a tak bylo místo nabídnuto Českému olympijskému 
výboru, který místo přijal a mou účast potvrdil. 

Jaká byla opatření pro olympioniky kvůli covidu? Pustili 
vás se někam podívat, nebo jste zase hned letěli domů? 
Všechny sportovce i členy týmu každý den testovali PCR 

testem. A samozřejmě se všude nosily roušky a dodržovaly 
rozestupy, což bylo hlavně ve vlastním zájmu všech 
sportovců. Před olympiádou jsme museli být 14 dní v izolaci 
a vyplňovat zdravotní údaje do aplikace (možné příznaky, 
teplotu atd.). K tomu jsme museli projít sérií několika testů 
před odletem i na letištích.
Kvůli celosvětové situaci kolem Covidu nám nebylo 
umožněno se nikam podívat a potkat se s někým, kdo není 
každý den testovaný.
Děkuju za rozhovor, Zuzka. 

I já děkuji a budeme Ti držet palce i na dalších závodech!
 
::  Jiřina Vávrová

Mikulášská se musela kvůli protiepidemickým opatřením 
přesunout ven před Besedu a vánoční trhy byly zrušeny. 
Děti však nebyly o nic ochuzeny. Přijel Jakub Folvarcny 
se svým představením, František Dřevínek se postaral 
o občerstvení, na peklo ve sklepě se stála jako obvykle 

> MIkULÁšSkÁ
fronta, paní Sáblíková napekla senzační perníčky a čerti 
dávali dětem zapeklité úkoly. Děkujeme všem, kdo se na 
Mikulášské podíleli. 
 
Foto: Jana Pospíšilová a Zuzka Uhrinová
::  Jiřina Vávrová
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V podvečer 12. prosince jsme si společně zazpívali koledy  
u Živého Betléma na návsi. Předvánoční setkání bylo 
tentokrát bez venkovního občerstvení, ale i tak bylo 
příjemné se před svátky potkat a popřát si vše nejlepší do 
nového roku.

Foto: Bára Pospíšilová
::  Jiřina Vávrová

> ROZBĚHÁME OLdŘICHOV
Nový rok jsme zahájili akcí “Rozběháme Oldřichov”, letos dokonce s mezinárodní účastí. Jana a Bára Pospíšilovy vymyslely 
novou trasu, na které běžce i chodce čekalo snesitelné převýšení i sešup dolů.

:  Jiřina Vávrová
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> OPRAVA POMNÍČkU ZABITÉHO MLÁdENCE A GEISSLEROVA POMNÍČkU

Připomínka místa smrti dřevorubce Geisslera stojí při 
neznačené cestě pod vrcholem Oldřichovského Špičáku. 
Má vzhled čtyřhranného sloupu s výklenkem pro desku  
a křížkem na vrcholu. 
Udává se, že na tomto místě skonal v náručí svých tří bratří 
Ignaz Geissler, když byl stižen mrtvicí při kácení stromu.  
V Matouschkově mapě z roku 1927 byl kříž vyznačen 
pod názvem Geisslers Kreuz. Místní horalé mu také říkali  
v jejich dialektu Nazes Stein (Ignazův kámen). Není známo, 
kdy k této události došlo, ani kolik bylo Ignazi Geisslerovi 
let. Nikdo si již nepamatuje, jak pomníček vypadal a co 
obsahovala původní deska. Dřívější křížek byl uražen 
zřejmě na rozhraní 40. a 50. let dvacátého století. 
Ernst Elstner – jeden ze „tří přátel“, k nimž patřili ještě 
Franz Peuker a Fred Wildner (kteří si kdysi pořídili 
„tajuplnou“ tabulku na Ptačích kupách) – vytvořil v roce 
1971 „fotoalbum pomníčků“. Tato parta tří starousedlíků je 
nejen vyhledávala, ale též je dle možností udržovala. 
Ke Geisslerově památce Ernst Elstner uvedl, že v roce 1970 
spolu s Fredem Wildnerem upevnili na pomníček kovovou 
tabulku s nápisem a o dva roky později přidali i železný 
křížek. Badatel Ullrich Junker z německého města Bodnegg 
zmíněné „album“ později opakovaně publikoval v podobě 
skript. Tím naše znalosti o Geisslerovu kříži končí. Ani 
hledání v matrikách další detaily zatím nepřineslo.
Kovová tabulka z roku 1970 nevyplňovala celý výklenek, ale 
pouze jeho horní část. Před delší dobou, při těžbě těžkou 
technikou v okolí pomníčku, došlo k částečnému odhalení 
paty žulového sloupu. 
V uplynulém roce se rozhodli členové Spolku Patron zajistit 
obrázek, který by vyplňoval celé vhloubení. Za námět 
obrázku byl zvolen motiv Piety podle obrazu italského 
renesančního malíře Pietra Perugina. Namalování kopie 
zajistil Pavel Koňařík z Hejnic.
Původní destička byla zhotovena z oceli překryté 
hliníkovým plechem. Ocelová část byla po půl století již 
natolik zkorodovaná, že se při demontáži z hliníkového 
potahu vysypala.
Dne 1. října 2021 byl nový obrázek členy Spolku Patron ve 
výklenku upevněn. 
Dílo Ernsta Elstnera a Freda Wildnera bylo tedy nahrazeno. 
Jimi vyrobená tabulka je nyní součástí stálé expozice Spolku 
Patron ve Vile Schowanek v Jiřetíně pod Bukovou. 

::  Ota Simm

Druhým opraveným pomníčkem v blízkém okolí Oldřichova 
je pomníček Zabitého mládence. Tato  památka  stojí  při  
Staré poutní cestě pod Oldřichovským sedlem. Připomíná, že 
tu byl 18. července 1825 neznámým pachatelem zavražděn  
a oloupen šestnáctiletý Anton Neumann z Hejnic. Pomníček 
opravovala restaurátorka Vanesa Trostová. Opravu zajistil 
spolek Frýdlantsko, z. s. Na obnovu památky přispěla 
Nadace občanského fóra a prostřednictvím veřejné sbírky 
i veřejnost. Obnovené památce v listopadu loňského roku 
požehnal hejnický farář Pavel Andrš.

::  Jiřina Vávrová
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další část překladu školní kroniky z Buschullersdorfu, 
vedené od roku 1865 do 16. července 1939.
 
školní rok 1937/1938:
Školní rok 1937/38 začal 1. září 1937. Během prázdnin 
dostala v loňském roce nově osazená okna svůj první nátěr 
v bílé barvě. Schodiště, chodby a kuchyň pro školníka byly 
nově vymalovány. Dvě nepoužívané místnosti služebního 
bytu byly na náklady obce vybíleny, zatímco ostatní 
místnosti – kancelář a vedlejší místnosti ředitele – nechal 
ředitel vymalovat na své náklady. Na dívčích toaletách byla 
nově položena teracová dlažba. Všechny toalety obdržely 
nový nátěr dřevěného obložení. V umývárně byl přesazen 
kotel na vodu. Tělocvičné nářadí bylo nově natřeno  
a dostalo nové napínací háky. Cvičiště bylo nově ošetřeno. 
Ředitel v důchodu, Josef Mauermann z Ruprechtic, uložil 
na památku své zesnulé manželky Anny Mauermann u 
zdejší spořitelny obnos ve výši 1500 Kč. Roční úroky z něj 
měly být rozděleny mezi dvě hodné dívky, pokud možno 
se jménem Anna, na svátek Anny. Prvně byly tyto peníze 
vyplaceny tento rok. 
Zastupující ředitel Franz Kratzer byl jmenován definitivním 
ředitelem. Definitivní učitelka Elisabeth Schier byla z Hejnic 
u Liberce přidělena zdejší škole k vykonávání učitelských 
služeb. Pomocný učitel, Herbert Wagner, který zde už 
vyučoval v loňském roce, byl nově přidělen zdejší škole k 
vykonávání svých služeb. Pomocný učitel Robert Müller, ze 
školy ve Václavicích, byl přidělen k vykonávání svých služeb 
zdejší škole. 
Učitelka Elisabeth Schier vykonávala službu na zdejší škole 
už v letech 1934/35, pomocný učitel Herbert Wagner 
vyučoval již v loňském roce na zdejší škole.
Rozdělení do tříd bylo následovné: 
I. třída: 16 školáků, ředitel Franz Kratzer; II. třída: 37 školáků, 
pomocný učitel Herbert Wagner; III. třída: 38 školáků, 
učitelka Elisbeth Schier; IV. třída 46 školáků, pomocný 
učitel Robert Müller.
Dne 6. září byly děti upozorněny na narozeniny krále Peterse 
z Jugoslávie. Dne 14. září ohlásilo rádio úmrtí našeho všemi 
váženého pana prezidenta T. G. Masaryka. Školní budova 
byla v 7:00 ozdobena smuteční vlajkou. V první vyučovací 
hodině byly děti ve svých třídách informovány o smrti 
prezidenta T. G. Masaryka a důstojně seznámeny s jeho 
životopisem. V 10 hodin 30 minut přišla po telefonu zpráva 
od okresní školní rady, aby se okamžitě ukončilo vyučování. 
Odpoledne bylo školní volno.
V pátek 17. září děti IV. třídy v rádiu poslouchaly přenos 
smuteční slavnosti. Ve čtvrtek 16. září školní rada uctila 
ve spontánní oslavě zesnulého prezidenta. Ředitel školy 
přednesl členům školní rady životopis zemřelého, v němž 
obzvlášť vyzdvihl zálibu pana prezidenta pro pravdu a 
spravedlnost. Zúčastnění povstali na znamení smutku ze 
svých židlí. Dne 21. září, v den pohřbu pana prezidenta, bylo 
školní volno. Děti byly upozorněny na význam tohoto dne a 
také poučeny, jak se mají při účasti na veřejných událostech 
chovat. Dne 22. září byla smuteční vlajka opět stažena. 
Dne 14. září zemřel ve svých 54 letech pan zemský školní 
inspektor Fridrich Goldmann. S ním odešel ze života 
významný muž ze školství. 
Dne 30. září vystoupil ze svých služeb pro zdejší školu 

> Z OLdŘICHOVSkÉ škOLNÍ kRONIkY
pomocný učitel Robert Müller, aby splnil své vojenské 
povinnosti. Místo něho nastoupila k službě učitele 1. října 
pomocná učitelka Ilse Oietsch. Ta se narodila 13. března 
1916 v Liberci, byla učitelkou ve Starých Pavlovicích a 
Vratislavicích. 
Tak, jako každoročně, byla letos dne 16. a 17. října provedena 
domovní sbírka pro ochranu dětí a péči o mládež. Výsledkem 
byl obnos o 516 Kč a 50 h. 
V době od 11. do 21. listopadu byla místní škola z důvodu 
spály a záškrtu zavřena
Dne 22. listopadu bylo opět zahájeno vyučování. Doučovací 
studijní plány byly zaslány okresní školní radě. 
Dne 2. prosince převzal a přijal zástupce okresní školní rady 
odborný učitel pan Rudolf Steinitz slib nově zvolené školní 
rady. Jako předsedající školní rady byl opět zvolen pan 
Ferdinand Prokop, jeho zástupcem byl zvolen Adof Patzelt a 
zapisovatelem ředitel Kratzer. 

Dne 17. a 18. listopadu se podrobili pomocní učitelé, 
Herbert Wagner a Norbert Müller, učitelské kvalifikační 
zkoušce, kterou s úspěchem oba obstáli. Semestrové 
prázdniny začaly dne 29. ledna a trvaly do 6. února. Z 
dotace Anäckrovy akce dostala „Zaopatřovací akce“ zdejší 
školy přiděleno pro šest dětí pro každé 35 obědů v hodnotě 
630 Kč, které by měly být vydány k stravování během sedmi 
týdnů. Stravování proběhne ve škole.
Dne 7. března bylo vzpomínáno na zesnulého prezidenta 
u příležitosti nedožitých 88. narozenin. Školní budova 
byla ozdobena státní vlajkou. Ve třídách byli školáci podle 
odpovídajícího stáří seznámeni s jeho životem a ještě 
jednou se jim připomenula smuteční ceremonie. Na konci 
oslav byla zpívána národní hymna.
Dne 1. a 2. dubna absolvovala pomocná učitelka Ilse 
Pietsch učitelské kvalifikační zkoušky, které absolvovala 
s vyznamenáním.  Dne 17. května 1938 pan vikářský 
sekretář děkan Jovschenak provedl na zdejší škole zkoušku 
z náboženství. Dne 25. května 1938 proběhly na naší 
škole oslavy. Skrze přenos radiem se zúčastnila školní rada 
společně se školní mládeží společných oslav slibu věrnosti 
pana prezidenta Dr. Eduarda Beneše na Pražském hradě. 
Před touto akcí byly děti panem ředitelem na tuto událost a 
význam tohoto dne upozorněny.  
Dne 28. května, na výročí narození pana prezidenta Dr. 
Eduarda Beneše, začala škola slavnostně. Školní budova byla 
vyzdobena státní vlajkou. Učitelé představili životní příběh 
pana prezidenta v každé třídě způsobem odpovídajícím 
chápavosti dětí. Pan prezident jim byl představen jako zářný 
příklad. Zároveň bylo vzpomenuto na 20. výročí vzniku 
republiky. 
Nařízením byl pomocný učitel Herbert Wagner 30. června 
propuštěn ze školních služeb, zrovna tak paní Ilse Pietsch 
byla zbavena školních služeb. Vyučování v ženských ručních 
pracech bylo přiděleno paní Müller z Mníšku. Náboženství v 
I. třídě vyučoval ředitel Franz Kratzer, všechny ostatní farář 
Wilhelm Beh z Mníšku. 
Školní knihovna obsahovala 210 svazků, přírůstek 14 svazků. 
Obecní školní rada zaplatila na oznámení z ministerstva 
časopisy „Škola a národ“ pro občanskou nauku, Německá 
mládež, Naše noviny a Prádlo-/módní noviny. 

>  >  >



10

H I S T O R I E  +  Ž I V O T  V  O B C I

Ve školním roce byla také provedena od 1. října do 21. 
června mléčná akce. Zde bylo ve 103 dnech vydáno 2 850 
porcí mléka v ceně 1 183,20 Kč (z fondu péče o mládež 
bylo uhrazeno 315 Kč, ze státní „Akce pro děti a rodiče 
bez práce“ 868,20 Kč). K výdeji mléka bylo rozkrájeno 103 
chlebů v hodnotě 411 Kč. 
Během zimních měsíců věnoval ředitel Kratzer ze svých 
prostředků obnos na 160 jídel pro děti. Šest dětí obdrželo 
od organizace Anäcker 35 obědů, pro každé z nich v celkové 
hodnotě 630 Kč. Protože se na přípravu jídel nemělo nic 
účtovat, převzala starost s vařením manželka ředitele školy 
Kratzera.

Dvě děti se dostaly skrze Německý svaz na letní pobyt 
do Tanvaldu, jedno děcko bylo organizací Péče o mládež 
posláno do Německa, čtyřem dětem byl díky interní Ženské 
lize umožněn pobyt ve středních Čechách. 
Byla provedena sbírka pro organizaci Péče o dítě. V říjnu 
1937 bylo po domácnostech vybráno 516,38 Kč. Halířovou 
sbírkou bylo ve školním roce 1937/38 vybráno 311,65 Kč. 
Kvůli odporu byla letní sbírka v dubnu zmařena. Učitelský 
sbor věnoval pro chudé děti 40 Kč. 
Školní rok 1937/38 se uzavřel 22. června 1938. 

> Pokračování v příštím vydání.

> JAkUB A JEHO PÁN
Ráda bych vás pozvala na kulturní událost v naší obci. 
V sobotu 19. března 2022 nás opět navštíví Podbrdské 
národní divadlo z Dobříše. V minulých letech jsme měli 
možnost v podání tohoto divadla shlédnout představení 
satirické komedie Lakomec a situační autorskou hru Nahoru 
Dolu. Nyní nám Podbrdské národní divadlo nabízí v režii 
Martina Zajíčka hru Jakub a jeho pán od Milana Kundery. 
Melancholická komedie o úskalích lásky vyrůstá z rozkoše 

vyprávění (a přerušování) líbezných milostných historek 
i kruťáckých intrik. Je to oslava krásy lidské pošetilosti  
i jejího rubu – hořkosti z prázdnoty a opakování.

V 19:00 hodin na sále Besedy se na Vás těší Jana Šťastná.
Vstupné dobrovolné.
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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 2. 3. 2022, 17:00
knihovna v Oldřichově v Hájích
dále pak každou první středu v měsíci

Bleší trhy
sobota 6. 3. 2022, 10:00 -13:00
sál Besedy

Přednáška spisovatele Marka Řeháčka
čtvrtek 10. 3. 2022, 18:00
restaurace Beseda

Budování veřejného ohniště
sobota 19. 3. 2022, 10:00
louka u obecního úřadu

divadlo: Jakub a jeho pán
sobota 19. 3. 2022, 19:00
sál Besedy

>  kALENdÁŘ AkCÍ 

>  UŽITEČNÉ INFORMACE

Oldřichovské listy, občasník Oldřichova v Hájích; evidenční číslo: MK ČR E 10198.  
Vychází 4x ročně. Nejbližší uzávěrky pro příští čísla: 15. 5. 2022, 15. 8. 2022, 15. 11. 2022, 15. 2. 2023. 

Listy připravují: Zuzana Uhrinová, 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

Noc s Andersenem
pátek 22. 4. 2022, navečer
sraz u obecního úřadu  
 
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.

A k C E  +  I N F O R M A C E

 
BOJOVkA ZÁHAdA HLAVOLAMU  

NA AkCI JE TŘEBA SE PŘIHLÁSIT! ČTĚTE INSTRUkCE NA WEBU OBCE.
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Podvodníci útočí na seniory i v Libereckém kraji a dosahují 
milionových zisků. Před jejich praktikami veřejnost 
důrazně varujeme. 

Podvodníci, jejichž cílovou skupinou jsou bezbranní senioři, 
vymysleli nový způsob, jak se dostat k jejich penězům.  
A takové praktiky jim vynášejí milionové zisky.  Jaký scénář 
používají? V telefonních seznamech si vyhledají majitelky 
pevných telefonních linek se staročeskými křestními jmény, 
u kterých na základě tohoto kritéria  předpokládají vyšší 
věk. Ty pak telefonicky  kontaktují.
Volající se představí zpravidla jako lékař a oznámí seniorce, 
že měl její syn nebo vnuk dopravní nehodu, po které byl 
hospitalizovaný v nemocnici s lehčím zraněním. Vnuk 
údajně nemůže mluvit, protože si překousl jazyk a lékař mu 
ho právě sešil. Někdy je v telefonu slyšet předstíraný synův 
pláč. Falešný doktor tvrdí, že měl nehodu zavinit právě on,  
a že se při ní vážně zranilo malé dítě z druhého vozidla. 
Hned na to jí ale dá naději na to, že je možné  problém 
urovnat. Má poslat peníze na mimosoudní vyrovnání  
s rodinou dítěte, čímž svého potomka  ochrání před soudním 
řízením i ztrátou řidičského oprávnění. Za to požaduje 
statisíce korun a pobízí vyděšenou ženu, aby zaplatila ještě 
téhož dne. Peníze si pak komplic přebere osobně nebo ji 
volající pošle do města provést jejich bankovní převod.
První takový případ jsme zaznamenali v Libereckém 
kraji počátkem loňského srpna a do konce roku jsme 
jich zadokumentovali celkem 13. Při nich se pachatelům 
podařilo přesvědčit šest seniorek k tomu, aby jim předaly 
nebo převedly na účty dohromady 1 180 000 korun, přičemž 

>  POdVOdNÍCI úTOČÍ NA SENIORY
z jedné ženy vylákali dokonce 530 000 korun. Pokud by byli 
úspěšní i u zbývajících sedmi seniorek, které kontaktovali, 
přišli by si na další 1 380 000 korun.
Z třinácti  seniorek si jen dvě ženy informace podvodníků 
ověřili  a  díky tomu jim žádné peníze neposlaly.  Jednou  
z nich byla 77letá paní Milada z Liberce, po které za pomoc 
synovi podle výše uvedeného scénáře požadovali 150 000 
korun. Ta si informaci o údajné  hospitalizaci syna prověřila 
duchaplně přímo v nemocnici. V ostatních pěti případech 
pachatelé nic neinkasovali jenom proto, že ženy buď peníze 
neměly a nebo neporozuměly instrukcím, jak je převést na 
jejich konta.
Kriminalisté v této souvislosti vyzývají seniory k tomu, aby 
veškeré telefonické  žádosti o peníze rázně odmítli a hovor 
ihned ukončili. Pokud mají pochybnosti o tom, zda je jejich 
syn či vnuk v nesnázích, ať se okamžitě spojí s rodinou  
a nezůstávají ve své nejistotě sami. Obrátit se také mohou 
kdykoliv na naši bezplatnou linku 158. Důležité je, aby na 
základě telefonických žádostí a nebo žádosti neznámých  
lidí, kteří je budou kontaktovat i osobně, své peníze nikomu 
nepředávali  a ani neposílali.
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie 
Libereckého kraje seniory před podvodníky varuje rovněž 
prostřednictvím informačních letáků. Proti této trestné 
činnosti dlouhodobě bojuje i Policejní prezídium. 
 
7. 1. 2022
por. Bc. Ivana Baláková
tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje


