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1. Úvod 

V průběhu roku 2007 ukončuje činnost kronikáře Mgr. Jana Pospíšilová. 
Od roku 2007 do roku 2013 obec bohužel kronikáře neměla, z tohoto 
důvodu jsem se společně s bývalou kronikářkou Janou Pospíšilovou 
pokusila doplnit chybějící záznamy. 
Změn v obci se samozřejmě za tak dlouhé období událo mnoho a není v 
mých silách je zachytit všechny. 
Většinu informací jsem čerpala z obecních zpravodajů „Oldřichovských 
listů“, informací dosažitelných na internetu, novinových zpráv a ze 
vzpomínek občanů. 
 
       Mgr. Jiřina Vávrová 
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2. Významné události v České republice a ve světě 

Začala Světová ekonomická krize, kterou odstartovala  americká 
hypoteční krize.  

1. ledna 2013 vstoupilo do Evropské unie Rumunsko a Bulharsko. 

Bylo zahájeno programové období 2007 až 2013, ve kterém bude 
do České republiky alokováno 26,69 miliard eur z fondů Evropské unie. 

Začala jednání České republiky se Spojenými státy Americkými o 
umístění amerického radaru ve vojenském prostoru v Brdech. 

 
V únoru proletěl atmosférou mimořádně jasný meteor, zvaný bolid, 
nedopadl ale až na zem. Vybuchl u Břeclavi. Vesmírné těleso vážilo 
500kg a atmosférou prolétlo rychlostí 21,7km/s. Záře vzniklá při 
výbuchu byla 1000x jasnější než záře Měsíce. Jednalo se o nejjasnější 
těleso za posledních 5 let. 
16. dubna došlo k masakru na Virginském polytechnickém institutu a 
státní univerzitě. 
21. června ve velkochovu v Tisové v okrese Ústí nad Orlicí byl 
zaznamenán první výskyt viru ptačí chřipky v chovu na území České 
republiky. 

15. července  Shimon Peres se stal izraelským prezidentem 

21. července vyšel sedmý díl ságy Harry Potter (Harry Potter and the 
Deathly Hallows) 

19. října byl spáchán pumový atentát na bývalou pákistánskou 
premiérku Bénazír Bhuttovou, která se po 8  letech pobytu v exilu 
vrátila zpět do vlasti. Za pokusem o atentát, který si vyžádal neméně 
136 obětí a 387 zraněných, stojí patrně radikální muslimské organizace, 
včetně Tálibánu s Al-kaidou. 

2. prosince zvítězila v ruských parlamentních volbách strana Jednotné 
Rusko, množství opozičních stran si ale již dříve stěžovalo na 
diskriminace a perzekuce ze strany státu 

21. prosince vstoupilo devět zemí, včetně České republiky do 
Schengenského prostoru. Lze tak cestovat ji 24 evropskými státy bez 
hraničních kontrol 
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24. prosince byla velká konjunkce planet, Měsíce a galaktického jádra 

27. prosince byla při pumovém útoku smrtelně zraněna pákistánská 
opoziční politička Bénazír Bhuttová 
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3. Počasí v průběhu roku 

Leden 
První lednový týden byl deštivý. Teploty se pohybovaly nad nulou (až 
8,5°C).  
10.1. slunečno(11°C).  
Vichřice o síle orkánu se přehnala přes Čechy ve dnech 11.-13.1. Silný 
vítr lámal a vyvracel stromy. Situace v Oldřichově však byla klidná. 
14.1. silný vítr  (7,5°C). 15.-16.1. jasno (5,5°C). 
17.- 19.1. silný vítr s bouřkou. Vichřice (orkán Kyril) zasáhla opět celé 
území České republiky. Na Sněžce naměřili rychlost větru 210 km/s. 
Toto počasí si vyžádalo 3 oběti. Ve čtvrtek ve večerních hodinách 
zasáhl blesk lípu u ekocentra Střevlík. Její koruna byla značně 
poškozena, a proto byla lípa pokácena. Následující víkend byl slunečný. 
23.-29.1.  sněhové srážky, denní teploty okolo -3°C – 30 cm sněhu. 
29.1. obleva – vykukují první sněženky. 31.1. 4°C. 
Únor 
Únorové počasí bylo velmi proměnlivé. Déšť se střídal s dopoledním 
sněžením a sluníčkem. Teploty se pohybovaly okolo 2,5-3°C. 
5.2. Prolétl a shořel v atmosféře 500kg těžký bolid. 
12.-19.2. oblačno s dešťovými i sněhovými přeháňkami. 21.2. (8,5°C), 
22.-23.2. jasno, 26.-27.2. déšť, 28.2. polojasno (11°C). 
Březen 
1.-3.3. zataženo s deštěm. 4.3. kroupy se sněhem. 5.-7.3. polojasno až 
jasno. 7.3.( 18°C). 
11.-15.3. jasno a teploty okolo 10 i více °C.  
Jarní rostliny kvetly v celé své kráse a venku bylo velmi příjemně.  
Ve zprávách hlásili, že letošní zima byla nejteplejší za uplynulých 230 
let. Padaly teplotní rekordy. 
Ovšem předčasné by bylo radování  20 -21.3. nasněžilo 5 cm mokrého 
sněhu. 
23.3. odpolední srážky. Do konce měsíce převážně slunečno. 
Duben 
Převážně slunečno s ojedinělými přeháňkami. Teploty okolo 18.- 20 °C. 
11.4. (15°C), 20.4.(8°C vítr). 
Květen 
Květen přinesl deštivé počasí. 8.5.(12°C). Z 10.5. na 11.5. Česko 
zasáhla vichřice. V Krušných horách naměřena síla větru 140 km/s.  
19-24.5. slunečno s teplotami do 29°C ( 22.5.) 25.5. bouřka. 27.5. a 
28.5. přeháňky. 



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2007 Stránka 7 

 

Okolo 31.5. první houby. 
Červen 
Časté přeháňky, polojasno a odpolední bouřky ve dnech 7.-9.6., 11.6., 
26.6. 
8.6. (30°C), 21.,25.,28.6. přívalové deště. 27.6.(12°C). 
Červenec 
První týden oblačno s  přeháňkami. 8.7.(24°C), 10.7.(10°C), 11.7. 
bouřka. 
14.-15. 7. padaly teplotní rekordy. Ve stínu naměřeno 34°C. Následující 
dny slunečné počasí. 20.7. silný večerní vítr, který způsobil  padání  
větví u Velké Jeřice. 
 22.7. (18.5°C)bouřka. V noci z 23.7. na 24.7. déšť. Následující den 
přeháňky, které přetrvávaly i v dalších dnech. 
Srpen 
Převážně slunečné počasí s teplotami  24-28°C.  
Srážky 3.,8.,9(bouřka).,10.,16.,19.(bouřka),31. 29.8.  prudké ochlazení 
s mrazíky. 
Září 
Teploty se pohybovaly  v rozmezí 14.-18,5°C. 5.,19.,25.9.( 11,5°C). 
Srážky 1.,4.,7.,11.,18.,25.,27.9. 
Říjen 
Začátek měsíce byl převážně slunečný. 
Srážky 12.10. (9,5°C),18.10.(8°C), 23.10. mlha, 25.(6°C),26.,30.10. 
První sníh 19. a 20.10.(3°C). 
Listopad 
První dny se střídal déšť se sněhem. Teploty pod 9°C. 12.11 nasněžilo 
15cm. Následující den padal hustý, mokrý sníh. 15.11. (20 cm sněhu). 
16.11. obleva. 
Od 25.11 opět sněžení  s mrazy. 
Prosinec 
2.12. (6,5°C). 
Prosincové teploty se pod bod mrazu dostaly až  16.12.(-0,5°C) o 
Štědrém dnu klesly až  na -7,5°C. 29.12. oteplení 1,5°C zataženo. 30.12. 
(2°C, zataženo). 
Srážky v tomto měsíci: 3.-7.12. 4.a 11.12.(mlha),12.12. 
Vánoční prázdniny byly tentokrát příjemně dlouhé 22.12.-6.1.2008 

 
Data sbírala Mgr. Jana Pospíšilová 
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4. Dění v obci  

Počet obyvatel v obci ke 31.12.2007 :     584 
(zdroj: obec Oldřichov v Hájích) 
 
V roce 2007 obec trápil problém s odpady, jednak se objevily černé 
skládky (u „Spálené Lípy“ se objevila hromada pneumatik a 
vybouraných trámů, a na cestě od „Hnojáku“ ke Špičáku zase úhledná 
hromada popele) a jednak prostor vyhrazený pro odpady, za restaurací 
Beseda, byl často podobný skládce. Starosta Jaromír Tichý ve 
zpravodaji Oldřichovské listy k tomuto tématu píše: “Mnozí z nás si 
totiž pletou prostor za restaurací s jakýmsi sběrným dvorem a bez 
žádného uzardění sem kdykoli odkládají ledničky, pneumatiky, televize, 
různý nábytek apod. Už každodenním koloritem je  vykládání různých 
igelitek a pytlů s odpadky před uzavřenou bránou ke kontejnerům. To 
vše jde označit termínem nedovolené odkládání odpadů na veřejném 
prostranství, na které pamatuje zákon o přestupcích nemalým 
finančním postihem.“ 
(zdroj: OLDŘICHOVSKÉ LISTY - Číslo vydání 16/2007) 
 
Obec byla nucena upravit cenu za likvidaci komunálních odpadů na 
maximální možnou výši poplatku stanovenou zákonem. 
 
Dne 19. a 20. října 2007, u příležitosti oslav Dne stromů, proběhlo v 
Ekocentru Oldřichov v Hájích slavnostní otevření nových budov. Díky 
finanční podpoře Státního fondu životního prostředí a Libereckého 
kraje vzniklo moderní zázemí pro ekologicko-výchovné pobytové 
programy. Také farma hospodářských zvířat se rozrostla o novou 
budovu a v příštím roce je v plánu rozšířit chov o nová zvířata. V říjnu 
2007 v novém ubytovacím objektu „Sluneční dům“ vzniklo 8 pokojů 
s vlastním sociálním zázemím pro 53 osob, jídelna s kuchyní, 
přírodovědná laboratoř a výstavní prostory. Budova je koncipována 
jako objekt, který využívá nízkoenergetické zdroje tepla – rekuperaci, 
tepelné čerpadlo a solární panely. Většina areálu, včetně výukové 
farmy zvířat, je bezbariérová. 
 
 (zdroj: OLDŘICHOVSKÉ LISTY - Číslo vydání 17/2007, www.strevlik.cz) 
 
Starosta obce Jaromír Tichý se zúčastnil pracovní schůzky s Předsedou 
Senátu MUDr. Přemyslem Sobotkou, které proběhlo v sousedním 

http://www.oldrichov.cz/index.php?&lang=1&M=001.009.007.003.&F=1&ID=64&Se_=
http://www.strevlik.cz/
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Mníšku 25. července 2007. V diskusi představil za odborného 
komentáře představitelů projekčních kanceláří plány a záměry obce do 
budoucna, s Ing. arch. Ladislavem Davidem prezentovali připravovaný 
soubor projektů pod společným názvem „Revitalizace centra obce“, 
který zahrnuje záměry jako např. výstavba kotelny na výrobu tepla z 
biomasy, rekonstrukce a zateplení budov, dopravní opatření (zklidnění 
automobilové dopravy, přeložka cyklostezky, zřízení parkovacích míst, 
apod.), rekonstrukce požární nádrže s doplněním o prostor ke 
společenským akcím, výstavba víceúčelové sportovní plochy s umělým 
povrchem a parkové úpravy včetně doplnění zeleně. Obrazová 
presentace byla doplněna informacemi o rozdělení záměrů do 
jednotlivých dotačních titulů a předpokládané možnosti financování. 
 
 „S potěšením mohu říci, že pan předseda nám vysoce ohodnotil 
způsob postupu přípravy projektů, a že při svých návštěvách se 
nesetkává s takto dobře propracovanou strategii,“ píše starosta Jaromír 
Tichý ve zpravodaji Oldřichovské listy.  
 
(zdroj: OLDŘICHOVSKÉ LISTY - Číslo vydání 15/2007) 
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5. Obecní úřad 

Tichý Jaromír                  starosta obce 
Hoffmannová Růžena  předsedkyně sociální komise 
Horák Petr   místostarosta obce 
Jandová Marta   předsedkyně  finanční komise 
Ing. Jiří Hušek      předseda stavební komise 
Eduard Bílkovský       předseda komise pro kulturu a sport 
Jiří Volf             předseda kontrolní komise 
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6. Zastupitelstvo obce 

19.2.2007  proběhlo Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích. 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo: 
 
Usnesení č. 1/2007 
1. Schválení schodkového rozpočtu na rok 2007 ve výši 7 262 460,- Kč 
2. Schválení dodatku k mandátní smlouvě uzavřené dne 27.3.2006 

uzavřené s Miroslavem Roučkou 
3. Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu 

základní a mateřské školy mezi Obcí Oldřichov v Hájích a Obcí 
Mníšek 

4. Schválení příspěvku na činnost ve prospěch Společnosti pro Jizerské 
hory o.p.s.  ve výši 5000,-Kč 

5. Schválení příspěvku na činnost ve prospěch Českomoravské 
sáňkařské asociace ve výši 5000,-Kč 

6. Schválení finančního vyrovnání na základě oznámení o opravě chyby 
v katastru nemovitostí ve výši 7600,-Kč 

7. Schválení bezúplatného převodu pozemkových parcel do vlastnictví 
Čp.5 Oldřichov v Hájích o.p.s. : 226,227/1,225/6,225/3,225/7,-495,-
496,-277,93 a 92/1 

8. Schválení prodeje p.p.č. 1209/8 v k.ú. Oldřichov v Hájích 
9. Schválení směny p.pč. 2140/9 za 2286  
10. Schválení odkoupení p.p.č. 2287  
11. Schválení odkoupení p.p.č. 104/24  
12. Schválení odkoupení p.p.č. 77/11  
13. Schválení odkoupení p.p.č. 77/12 
 
Druhé Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích proběhlo dne 
14.5.2007. Bylo projednáno a schváleno 
 
Usnesení č.2/2007  
1. ZO schválilo bezúplatný převod p.p.č. 

226,227/1,225/6,225/3,225/7,-495,-496,-277,93 a 92/1 vše v k.ú. 
Oldřichov v Hájích do vlastnictví Čp.5 Oldřichov v Hájích, o.p.s. 

2. ZO schválilo směnu pozemků 2083/3 za p.p.č. 6/3,6/4 s firmou Pila 
Facek 

3. ZO schválilo prodej p.p.č. 2083/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích s firmou 
Pila Facek 
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4. ZO schválilo pořízení 3. změny územního plánu obce Oldřichov v 
Hájích s termínem podání podnětů do 20.6.2007 

5. ZO schválilo znění zápisu do kroniky obce za rok 2006 
6. ZO schválilo převodu pozemkových parcel z majetku PF ČR do 

vlastnictví obce: 
2095/2,2110/2,1911/9,1660/3,2033/1,2067/1,2068,2092/1,2092/2,
2095/1,2097/2,2097/3,2124/1,2131/2,2132/3,2139/1 

7. ZO schválilo půjčku z Fondu rozvoje bydlení  
 

Třetí Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích proběhlo dne 
25.6.2007 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo 
 
Usnesení č.3/2007  
1. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2007 o 433 000,-Kč 
2. ZO schválilo pořízení 3. změny územního plánu obce Oldřichov v 

Hájích 
3. ZO schválilo zřízení věcného břemene na p.p.č. 803/1  – vstup na 

pozemek za účelem oprav a údržby studny 
4. ZO schválilo návrhu na nové obsazení Povodňové komise obce 

Oldřichov v Hájích 
5. ZO schválilo ceníku inzerce v Oldřichovských listech 
6. ZO schválilo prodeje p.p.č. 92/4 v k.ú. Oldřichov v Hájích  
7. ZO schválilo prodej p.p.č. 1304/8 v k.ú. Oldřichov v Hájích  
8. ZO schválilo prodej p.p.č. 1936/2 a 1939/1 v k.ú. Oldřichově v Hájích  
9. ZO schválilo převod p.p.č. 2281/3,561/33 a 561/34 do vlastnictví 

obce Oldřichov v Hájích 
10. ZO schválilo územní studii lokality „ U Školky“ 
11. ZO schválilo přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou ve 

Frýdlantě  
12. ZO schválilo návrh na nové obsazení Povodňové komise obce 

Oldřichov v Hájích 
 
Čtvrté Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích bylo dne 
1.10.2007 
Bylo projednáno a schváleno 
 
Usnesení č.4/2007  
1. ZO schválilo Obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 o požární ochraně a 

Řád ohlašovny požárů obce Oldřichov v Hájích 
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2. ZO schválilo Obecně závazné vyhlášky č.2/2007 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu 

3. ZO schválilo příspěvků – zájmový kroužek Barvínek ve výši 6000,-Kč, 
TJ Sokol- nákup hracího stolu, ČČK – příspěvek na autobusovou 
dopravu na zájezd v plné výši a na akci Oldřichovský duatlon ve výši 
1500,-Kč 

4. ZO schválilo nájemní smlouvu na p.p.č. 989/1 a 1127/7 
5. ZO schválilo kupní smlouvu na p.p.č. 104/24 do vlastnictví obce 
6. ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 71/11 
7. ZO schválilo pronájem p.p.č. 1734/1- Suchopýr o.p.s 
8. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2007 
9. ZO schválilo změnu usnesení č. 3/21/2007 a nové přidělení bytu ve 

Frýdlantě 
10. ZO schválilo člena dozorčí rady Obecně prospěšné společnosti Čp. 5 

Oldřichov v Hájích- Ing. Jiřího Huška 
11. ZO schválilo bezúplatný převod ppč.155,1040/1 a část 2253 od 

Pozemkového fondu 
 

Páté Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích se konalo dne 
17.12.2007 
Bylo projednáno a schváleno 
 
Usnesení č.5/2007 
1. ZO schválilo příspěvek na činnost Českomoravské sáňkařské asociaci 

o.s. ve výši 10 000,- Kč 
2. ZO schválilo prodej p.p.č  921/9 v k.ú Oldřichov v Hájích 
3. ZO schválilo prodej p.p.č 921/10 v k.ú Oldřichov v Hájích  
4. ZO schválilo prodej p.p.č  1936/2 a 1939/1 v k.ú Oldřichov v Hájích  
5. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 o 506 990,-Kč 
6. ZO schválilo rozpočtový výhled na období let 2008-2011 
7. ZO schválilo návrh schodkového rozpočtu obce Oldřichov v Hájích 

na rok 2008 o výši 8 160 360,-Kč 
8. ZO schválilo rozpočtové provizorium v objemu 22% rozpočtu 

minulého roku do doby schválení řádného rozpočtu 
9. ZO schválilo návrh na rozšíření smlouvy o spolupráci mezi obcemi 

Oldřichov v Hájích, Mníšek a Nová Ves  
 

(zdroj:www.oldrichov.cz, Obecní úřad Oldřichov v Hájích) 
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7. Hospodaření a majetek obce 

Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.2.2007 schodkový rozpočet na rok 
2007 v objemu 7 262 460,- Kč, kde schodek ve výši 1 887 500,- Kč bude 
pokryt převodem zůstatku z roku 2006. 
 
Ve zpravodaji Oldřichovské listy 14/2007  k rozpočtu obce starosta 
Jaromír Tichý uvádí: „ Ještě několik slov k rozpočtu obce. Jak jste se 
všichni mohli informovat na vývěsce obce o návrhu rozpočtu na letošní 
rok, tak prioritou pro letošní rok je kromě běžných věcí dokončení a 
kolaudace chodníku s autobusovou zastávkou, II. etapa hlavního řadu 
vodovodu (Od Panelárny do centra obce k Poště) a hlavně projektová 
příprava dalších akcí (kompletní rekonstrukce budovy s poštou, kotelny 
na výrobu tepla z biomasy, multifunkční sportovní plochu, atd.).“ 
 
(Zdroj: OLDŘICHOVSKÉ LISTY - Číslo vydání 14/2007) 
 
Návrh rozpočtu obce Oldřichov v Hájích na r.2007 
Příjmy: 
Daně celkem      3 515 540,- 
Místní poplatky           14 960,- 
Dotace (Interregn, POV)          13 030,- 
Odpady           290 000,- 
ÚP refundace mezd         290 000,- 
Prodej pozemků      1 000 000,- 
Prodej dřeva z obl.lesů           60 000,- 
Nájemné            139 500,- 
Příjmy z poskytovaných služeb          21 930,- 
Úroky              30 000,- 
Převod zůstatku z roku 2006     1 887 500,- 
Příjmy celkem        7 262 460,- 
 
Výdaje: 
Obecní lesy (materiál, služby, benzín)         63 000,- 
Protahování cest          150 000,- 
Dopravní obslužnost            48 000,- 
Neinvestiční náklady na žáka        300 000,- 
Místní knihovna            12 000,- 
Opravy čp. 54,229,281         300 000,- 
SPOZ              15 000,- 
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Veřejné osvětlení         260 000,- 
Odpady           400 000,- 
Veřejná zeleň            13 000,- 
Hasiči             16 500,- 
Vnitřní správa  
(daně FÚ, telefon,služby,poplatky)   1 912 840,- 
Oprava OÚ          150 000,- 
Vodovod        1 400 000,- 
Oprava komunikací         600 000,- 
Hřbitov              20 000,- 
Prostranství OÚ            30 000,- 
PD vodovod, chodník          892 120,- 
Dopravní opatření v obci           30 000,- 
Aut. záliv, chodník          650 000,- 
Výdaje celkem        7 262 460,- 
 
(Zdroj: Obecní úřad Oldřichov v Hájích) 
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8. Odpady 

Obec se potýkala s problémem černých skládek a odhazováním 
odpadků mimo vyhrazené kontejnery.  Nepořádku kolem kontejnerů 
věnoval starosta Jaromír Tichý úvodní slovo v Oldřichovských listech 
14/2007. 
 
Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích se na svém zasedání dne 
1.10.2007 usnesením č. 4/24/2007 usneslo vydat obecně závaznou 
vyhlášku , ve které stanovuje navýšení ceny za likvidaci odpadů na 
maximální možnou výši poplatku stanovenou zákonem.  Poplatek činil 
500,- Kč za každého poplatníka a kalendářní rok. 
 V této souvislosti je zajímavá příloha zmíněné vyhlášky č.2, která 
předkládá rozúčtování nákladů na likvidaci odpadu. 
Příloha č.2 
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
na osobu 
Pro poplatníka dle čl. 3 odst. 1. a 2. této vyhlášky činí sazba poplatku 
500,- Kč ročně a je tvořena: 
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle 
skutečných nákladů obce k  31.12.2006  
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, které činily 412 241,-
Kč a byly rozúčtovány takto: 
564 obyvatel s trvalým pobytem na území obce 
118 staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, ve které 
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba celkem 682 
poplatníků  
b) z částky 250,-  Kč za kalendářní rok na částečnou úhradu ostatních 
nákladů  
(dle § 10b odst. 3 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích maximálně 250,- Kč). 
 
(zdroj: www.oldrichov.cz) 
Svoz nebezpečného odpadu se konal 20.5.2007, svoz velkoobjemového 
odpadu proběhl 2.6.2007, svoz velkoobjemového  a nebezpečného 
odpadu se konal 14. 10. 2007 
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9. Komunikace, doprava, spoje a technické sítě, 
stavební činnost v obci 

V týdnu od 15.1. byla započata stavba objezdu u pily Facek. Přeložka 
místní účelové komunikace byla vybudována vzhledem k provozu a 
častému pojezdu těžkých nákladních vozidel, návěsů se dřevem a 
manipulaci s kulatinou tak, aby bylo sníženo riziko veřejného ohrožení 
tímto provozem. 
 
Probíhala stavba další etapy chodníku od fotbalového hřiště směrem 
ke středu obce. Současně byla vybudována i autobusová zastávka. 
 
V říjnu 2007 byla v ekocentru uvedena do provozu moderní ubytovna 
„Sluneční dům“ s celkovou kapacitou 53 lůžek. Rozšířeny byly také 
budovy hospodářského bloku (stáje…). Nové prostory umožnily rozšířit 
nabídku ekovýchovných služeb pro školy i veřejnost.  Většina areálu, 
včetně výukové farmy zvířat, je bezbariérová. 
 
V červenci byla obnovena středová silniční čára v obci. 
 
V lesích obce napáchal velké škody lednový orkán Kyril, polámal více 
jak sto kusů vzrostlých stromů. Na vytěžení polomů pracovali místní 
občané (J. Polák ml. - těžba, M. Uhura - přiblížování dřeva koněm, V. 
Knespl – odtah dřeva na místo odvozu). 
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10. Společenská kronika 

V roce 2007 slavili zlatou svatbu manželé Ludmila a František Tichých, 
na obecním úřadě proběhl v zasedací síni slavnostní akt u příležitosti 
padesátého výročí sňatku manželů Jiřiny a Václava Třešňákových a 
manželé Zdeňka a Jiří Tobiášovi oslavili smaragdovou svatbu. 
 
Životní jubilea v roce 2007 oslavili: 
Bakešová Eva, Bauml Zdeněk, Bílkovský Eduard, Blahuš Antonín, 
Cermanová Marta, Ficencová Miroslava, Flégrová Marie, Hatrik Jan, 
Hladík Jaromír, Janoušková Dana, Kafková Věra, Kavková Jadwiga, 
Müller Jan, Novotný Karel, Pecina Květoslav, Pecinová Věra, Richterová 
Věra, Sáblík Jiří, Szatkovská Marie, Šeps Jaroslav, Štučka Josef, Tobiáš 
Jiří, Tomaščáková Anna, Trostová Xenie, Třešňák Václav, Tvaroh Jiří, 
Zuska Josef, Vachová Jana, Vodička Miloslav, Adámek Josef, Flégr Karel, 
Honsejk Josef, Hyk Petr, Juklíček Stanislav, Klajl Jiří, Kolesová Vlasta, 
Loskot Josef, Procházková Marie, Stehlíková Albína, Studená Marta, 
Šištík Bohuslav, Wagner Pavel, Tetour Antonín, Novotná Jiřina, Richter 
Ladislav, Vrňatová Radmila, Grünhutová Jaroslava, Budajová Liana, 
Špulka Jiří, Špulková Hana 
 
(Zdroj: OLDŘICHOVSKÉ LISTY - Číslo vydání 14,15/2007, Obecní 
úřad  Oldřichov v Hájích) 
 
Úmrtí v roce 2007: 
Novák Arnošt, Růžičková Marie, Peciárová Marta, Procházka Miroslav, 
Srba Martin 
 
Narození v roce 2007: 
Klímová Barbora, Matyáš Ondřej, Trávníček Lukáš, Bím Bonifác, 
Nýdrlová Klára, Podlipný Metoděj 
 
Vítání občánků proběhlo 13.5.2007 a 21.10.2007   
 
(zdroj: Obecní úřad Oldřichov v Hájích) 
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11. Školství, školy a mimoškolní zařízení 

     Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích dne 19.2.2007 
projednalo schválení dohody o vytvoření společného školského 
obvodu základní a mateřské školy mezi obcí Oldřichov v Hájích a obcí 
Mníšek. 
Tato dohoda slouží jako podklad pro vydání obecně závazných 
vyhlášek, kterými každá z výše uvedených obcí stanoví příslušnou část 
školského obvodu základní školy.  
Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 178, odst. 6 školského 
zákona rozhodly stanovit dohodou výši neinvestičních výdajů za 
jednoho žáka, které je obec, ve které má žák místo trvalého pobytu, 
povinna hradit Obci Mníšek. Dohodnutá částka se každoročně 
upřesňuje v souladu s vývojem cen a skutečných neinvestičních 
nákladů.  
 
 
V únoru se objevily na základní škole i mateřské škole v Mníšku plané 
neštovice. Velmi rychle se šířily a třídy byly početně oslabené. 
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12. Z událostí, akcí a kulturního dění v obci 

13.ledna proběhl křest kroniky Oldřichova v Hájích a posezení 
s Mgr.Ladislavem Ulrychem v restauraci Nová Beseda. 

 
19.ledna pořádal TJ Sokol Oldřichov v Hájích tradiční Sokolský ples a 
17.února Sbor dobrovolných hasičů uspořádal Hasičský bál v tanečním 
sále restaurace Nová Beseda. 
24.února 2007 se odehrál tradiční Masopust 
 
„Více jak dvojnásobek masek přišlo letos do masopustního průvodu, 
který již tradičně pořádala TJ Sokol Oldřichov v Hájích 24.2.2007. Masky 
v čele s koňským povozem prošly část vesnice, cestou „zlobily“ 
kolemjdoucí, zastavovaly projíždějící auta a všechny zvaly na večerní 
masopustní rej v restauraci Nová Beseda. Po skončení průvodu bylo pro 
všechny připraveno zabijačkové pohoštění. Večer pak na sále masopust 
pokračoval taneční zábavou a nedělní odpoledne zde patřilo dětem. Ve 
zcela zaplněném sále tu za pomoci „baviče“ tančily a soutěžily děti z 
Oldřichova a okolí v překrásných maskách. 
Děkujeme všem, kteří se na organizování masopustu podíleli, dále 
pánům Uhurovi, Sáblíkovi a Němcovi za ochotu a účast se svými 
povozy, manželům Rozyckým za zajištění zabijačkového občerstvení, 
Mysliveckému sdružení Mníšek a panu Müllerovi za finanční příspěvky 
na nedělní program pro děti a paní Marcele Kolarovičové za krásné 
masky a spolupráci se ZŠ Mníšek.“ 
 
(zdroj OLDŘICHOVSKÉ LISTY - Číslo vydání 14/2007) 
 
Tělovýchovná jednota Sokol a Sbor dobrovolných hasičů Oldřichov v 
Hájích za podpory Obce  společnými silami pořádali  dne 30.dubna 
2007 tradiční „Pálení čarodějnic“ na hřišti TJ. 
 
13-14. května proběhla Beach party v restauraci Nová Beseda 
 
Oslava Dne dětí se konala 2.června v areálu ekocentra Oldřichov v 
Hájích, hlavními partnery akce byla Obec Oldřichov v Hájích, Český 
červený kříž, TJ Sokol a SDH Oldřichov v Hájích.  K nejzábavnějším 
atrakcím pro děti patřilo stříkání hasičskou hadicí na terč, přetahování 
lanem, skákání v pytli, střelba ze vzduchovky, zatloukání hřebíků, 
svezení na koni a další. 
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27.října 2007 se na sále Nová Beseda konala country zábava k 10.výročí 
kapely Odpadlíků. 
 
Ve Zpravodaji 15/2007 se objevila anketa:“ Zastupitelstvo obce 
Oldřichov v Hájích obdrželo od místního občana pana Karla Trosta 
návrh na vybudování rozhledny na místní dominantě „Oldřichovském 
Špičáku“. Cílem tohoto návrhu je obnovit krásné výhledy z vrcholového 
skalního útvaru, který je obklopen vzrůstající zelení. Byla by zvýrazněna 
jedna z dominant obce a obec Oldřichov v Hájích by se díky této 
rozhledně více vryla do paměti lidí pohybujících se v turistickém ruchu. 
Uskutečnit tento záměr je složitou záležitostí a zastupitelé obce se 
domnívají, že základem je veřejná podpora této myšlenky. Z těchto 
důvodů Vás žádáme o zapojení. V tomto výtisku najdete anketní lístek, 
který prosím vystřihněte, vyplňte jednoduchým zakroužkováním a při 
příležitostné cestě kolem OÚ vhoďte do schránky na vchodových 
dveřích. Nejpozději však do 17.září 2007. Po té bude anketa 
vyhodnocena a s výsledkem budete seznámeni.“ 
 
(Zdroj: OLDŘICHOVSKÉ LISTY - Číslo vydání 15/2007) 
 
Do ankety se zapojilo 27 občanů z toho 18 z nich bylo pro. 
 
24.listopadu se konala tradiční Hubertská zábava v tanečním sále 
restaurace Nová Beseda, kterou pořádalo Myslivecké sdružení Mníšek. 
Na 130 lidí se dobře bavilo při tanci a poslechu výborné kapely V. 
Hrdiny z Frýdlantu. Zlatým hřebem bohaté tomboly byl kus zvěře srnčí 
a ne malému zájmu se těšila dražba divočáka.  
 
 
Akce v ekocentru v Oldřichově v Hájích: 
Oslava Dne Země, který se slaví celosvětově od roku 1970, proběhla v 
ekocentru dne 21.dubna 2007. Součástí programu bylo mnoho aktivit 
zaměřených na poznávání přírody a její ochranu. Akce se účastnilo na 
600 návštěvníků. 
Den Zvířat, další celosvětově slavený den, se konal 22. září 2007. 
Součástí programu byly aktivity, hry a kvízy, tvořivé dílny, seznamování 
se zvířátky v ekocentru, svezení na koni, představení útulků v okolí, 
prezentace záchranných programů ZOO Liberec a soutěž Psí šikula 
2007. Přišlo cca 400 návštěvníků. 
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Den Stromů (opět celosvětový svátek slavený od roku 1872) proběhl 
20.října, s programem zaměřeným na les a poznávání stromů, součástí 
byly tvořivé dílny, představení divadla Kordula, svezení na koni, den 
otevřených dveří v lesní školce a výsadba stromků do lesa. Akce se 
zúčastnilo cca 400 lidí. 
8. a 9. prosince 2007 proběhly v ekocentru „Vánoce na statku“, 
zajímavý program, který připomíná tradice českých Vánoc, součástí 
byly tvořivé dílničky a další doprovodný program. Vánoce na statku 
přišlo oslavit na 400 návštěvníků. 
„Vánoce na statku Ekocentra v Oldřichově v Hájích jsme slavili v sobotu 
a neděli 8.-9.12.2007. Pro děti i dospělé byly připraveny tvořivé aktivity 
s vánoční tematikou, které se odvíjely od starých tradic a zvyků v 
období adventu. Kromě tvoření se tak návštěvníci setkali se sv. 
Barborou, sv. Mikulášem, čertem a andělem, sv. Lucií a třemi králi. 
Drobné vánoční dekorace si návštěvníci vyráběli z přírodních materiálů 
(včelí vosk, hlína, sušené ovoce, lýko aj.). Šikovní tvůrci si tak z 
vánočního ekodne odnesli svíčku ze včelího vosku, papírový betlém, 
postavičky ze sušeného ovoce, vánoční keramické zvonečky nebo 
andělíčky z lýka. Další zajímavé vánoční aktivity nabízeli také hosté - 
chráněná dílna „Domov Harcov“, SOŠ Liberec a Lesnické učiliště v 
Hejnicích. Ti návštěvníkům nabízeli tvorbu adventních věnců a ozdob. 
Netradiční vánoční dárky mohli návštěvníci zakoupit ve fair-tradovém 
obchůdku. Ekoden zpestřila vystoupení dětského sboru „Sboráček“ ze 
ZŠ Mníšek a veselé divadelní představení „Pletené pohádky“ divadla 
Čmukaři.“ 
 
A. Hlídková 
(Zdroj: OLDŘICHOVSKÉ LISTY - Číslo vydání 17/2007) 
 
Eko dny v Oldřichově v Hájích se konaly v rámci projektu Regionální 
systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého 
kraje, který byl podpořen z operačního programu Rozvoj lidských 
zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR (MŽP ČR) a 
Evropského sociálního fondu v ČR. 
 
Ve zpravodaji  Oldřichovské listy vyšla také tato zajímavá informace: 
 „O čem se neví 
V letošním bulletinu celostátní organizace OBCE SPISOVATELŮ č. 42 
vyšlo oznámení, že oldřichovský občan, básník a prozaik Jiří Tobiáš byl 
na návrh Severočeského klubu spisovatelů v Ústí nad Labem přijat za 
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řádného člena Obce spisovatelů v Praze a v bulletinu byla uvedena díla, 
která jmenovaný spisovatel již po roce 1989 vydal.  
Z posledních titulů autora je to knížka ZE ZÁPISNÍKŮ LESNÍKA A 
MYSLIVCE ze severočeských lesů a letošní Sborník desíti českých 
spisovatelů KRÁSNÉ PROŽITKY, který vydal pražský nakladatel BALT 
EAST (212 stránek). Na něm se J. Tobiáš podílí 31 stránkami povídek. 
Jiří Tobiáš je také aktivním členem Kruhu libereckých autoru – KAL 
Liberec a desítky let zaznamenáváme v různém tisku jeho publicistické 
a odborné příspěvky s jeho fotografiemi. 
O našem občanovi také vyšel článek na Jičínsku v Listech starohradské 
kroniky č.2-3 v červenci t.r. pod titulkem VYZNÁNÍ RODÁKOVI i s 
gratulaci k získání členství ve vrcholné české organizaci spisovatelů. 
Časopis vydává OS zámek Staré Hrady u Libáně. 
Nutno ještě poznamenat, že manželé Tobiášovi tento měsíc dosáhli tzv. 
Smaragdového výročí své svatby, což představuje 55 let společného 
života, který prožili v naší obci.“  
Zuzana Štučková 
 
(Zdroj: OLDŘICHOVSKÉ LISTY - Číslo vydání 15/2007) 
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13. Tělovýchova a sport 

Cvičení pro ženy probíhá každé úterý v zasedací místnosti obecního 
úřadu. Od září 2007 bylo cvičení rozšířeno na dvě skupiny. Cvičilo se 
pod vedením Ireny Dolanské od 18.00 a od 19.00 hodin. 
 
Horolezecký oddíl Mlok byl založen roku 1998 v Liberci. Od té doby se 
většina členů přistěhovala do Oldřichova v Hájích.  Členové každoročně 
pořádají několik lezeckých akcí v Jizerských horách, ale i v jiných 
skalních oblastech České republiky. 
Celkový počet členů je 22. Oldřichovští členové: Pospíšil David, Trost 
Karel, Hušek Michal, Hušková Ája, Moravec Jan. Zakladatel: Ladislav 
Vyšohlíd. 
 
Oddíl fotbalistů Oldřichova v Hájích zhodnotil sezónu 2006-2007 ve 
Zpravodaji Oldřichovské listy takto: 
„ Fotbal není jenom hra 
 
Vážení sportovní přátelé, 
Cílem tohoto článku je ohlédnutí za fotbalovým ročníkem 2006-2007 ve 
kterém, jak jistě dobře víte, dosáhli Oldřichovští fotbalisté výrazného 
úspěchu. V celkovém umístění dosáhli na dělenou třetí příčku a lze tedy 
bez ostychu říci, že to byl ročník velmi vydařený. Co se týče 
individuálních výkonů, nelze opomenout první pozici Vojty Zemana v 
tabulce střelců celé soutěže.  
Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že se v nadpise tohoto článku autor 
snaží naznačit, že za celým úsilím fotbalového klubu Oldřichova je něco 
víc. Jde o to, že fotbal v naší malé obci je doprovázen osobní snahou 
mnoha lidí a to  včetně nezištné pomoci, která je k chodu našeho klubu 
životně důležitá. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem skalním 
fanouškům jako je například p.Antonín Vrňata st., Stáňa, Standa, 
Kateřina Nýdrlová a mnoho dalších. Snad mi prominou ti, kteří nejsou v 
tomto článku uvedeni, protože jmenovaných by mohlo být daleko více.    
Samostatná kapitola v tomto poděkování pak náleží pomoci ze strany 
Sboru dobrovolných hasičů Oldřichova, kteří nikdy neodmítli pomoc 
našemu klubu a umožnili nám například pořádání tzv. „Čarodejnic“ a v 
současné době nám nemalou měrou pomáhají při rekonstrukci hrací 
plochy. Dále bychom mohli uvést Obecní úřad ……… Prostě se dá říci, že 
sport v podobě kopané je dobrým pojítkem mezi námi a že neslouží 
jenom k tomu, aby se jedenáct nadšenců honilo za „kulatým 
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nesmyslem“. V závěru tohoto kratičkého shrnutí si snad nelze přát nic 
jiného, než pokračování v nastoleném trendu a pevně společně věřme, 
že najdeme mnoho důvodů k další vzájemné podpoře nejenom v 
oblasti sportu a kopané.“ 
 
Sportu zdar a kopané zvlášť! 
Miroslav Thiel 
 
(zdroj OLDŘICHOVSKÉ LISTY - Číslo vydání 15/2007)  
 
Akce TJ Sokol – turistického oddílu  KČT 
Netradiční výstup na Olivetskou horu se konal 26.5. 2007, přilákal 36 
účastníků  a trasa byla libovolná dle zvolení účastníka.  
Další akcí byl Pochod členů oddílu – Okruh okolo Smržovky + sáňkařská 
dráha, uskutečnil se  19.6. 2007, zúčastnilo se 12 členů KČT, trasa byla 
dlouhá cca 15 km. 
Dále se 7 členů oddílu účastnilo Václavského pochodu, trasa pochodu 
byla dlouhá 12 km. Václavský pochod se konal  28.9.2007  
Podzimní špacír  se konal 28.10.2007, zúčastnilo se 116 turistů, byly 4 
trasy v délkách 8, 10,15 a 25 km. 
 
5.-6. 7. se konal již 22.ročník turnaje, 3členných družstev v nohejbale, 
nyní na upravených 3 kurtech na hřišti místního Sokola.  
Letos již potřetí za sebou zvítězilo družstva „Tornádo Liberec“ místní 
chalupář Pavel Marx, Ivan Rajman a Honza Dvořák. Druhé skončilo 
družstvo z restaurace „Točka“ v Liberci, které přihlásil Břéťa a třetí 
oldřichovské „družstvo SOKOLA“ ve složení Toník Vrňata, Petr Martínek 
a Olin Vrňata. O nohejbale se v Oldřichově ví a stále je zvyšující se 
zájem. Letos se zúčastnilo 18 družstev. Každý účastník a jedna žena 
Včelka Mája dostane cenu. První tři družstva medaile a všichni diplom.  
 
 8.9.se uskutečnil Oldřichovský duatlon-  jízda na kole a běh. 
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14. Zájmová a občanská sdružení 

Český červený kříž ve spolupráci s obcí Oldřichov v Hájích uspořádal 
22.9.2007 zájezd na hrad Pecka, návštěvu města Jičína a skanzenu v 
Přerově nad Labem. Foto str. 
Další akcí, kterou ČCK s Obecním úřadem pořádal byl sraz důchodců ve 
Větrníku 14.11.2007  
 
Zápis paní Hoffmanové o zájezdu na hrad Pecka ve zpravodaji 
Oldřichovské listy:“ Český červený kříž ve spolupráci s Obcí Oldřichov v 
Hájích uspořádal koncem září zájezd na hrad Pecka, návštěvu města 
Jičína a skanzenu v Přerově nad Labem. Za velmi pěkného podzimního 
počasí a doprovodného slova paní Tvarohové den a kilometry příjemně 
ubíhaly. Jedinou stinnou stránkou celé akce byla slabá účast. 
Minimálně deset sedadel v autobuse zůstalo bez svého účastníka 
zájezdu.“ 
Růžena Hoffmannová 
 
(Zdroj: OLDŘICHOVSKÉ LISTY - Číslo vydání 16/2007) 
 
Oddíl Barvínek- Oddíl se v letošním roce rozrostl o jednoho člena z 
Mníšku a to Dominika Šprysla. Oddíl podnikl poznávací výpravu do 
okolí. Při akci Vánoce na statku v ekocentru Střevlík byl vystaven 
keramický Betlém z postaviček, které vyrobily děti z oddílu. Tábor děti 
letos prožily na chatě Hubertce v termínu 18.-24.8. Obec na tento 
pobyt přispěla částkou 6 000,-Kč. 
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15. Obrazové přílohy 

a. Stavební činnost 
Komunikace u Pily Facek Oldřichov v Hájích, foceno 28.2.2007 
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Stavba chodníku u fotbalového hřiště 
 

 
 

b. Společenská kronika 
Vítání občánků 13.5.2007 
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Vítání občánků 21.10.2007 
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Zlatá svatba manželů Tichých 
 

 
 

Zlatá svatba manželů Třešňákových na OÚ Oldřichov v Hájích 
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Smaragdová svatba manželů Tobiášových 
 
 

 
 

c. Z akcí obce 
Masopust 24.2.2007 
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Maškarní pro děti 25.2.2007 
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Den dětí 2.6.2007 
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Sraz důchodců ve Větrníku 14.11.2007 
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Zájezd na hrad Pecka, do Jičína a do skanzenu v Přerově nad Labem 
22.9.2007 
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d. Ekocentrum v Oldřichově v Hájích  
 

Den Země 21.4.2007 
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Otevření nových budov v Ekocentru, Den stromů 19.-20.10.2007 
 
 

 
 
 

 
  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2007 Stránka 50 

 

 

 
 
 

 
  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2007 Stránka 51 

 

 

 
 

Vánoce na statku 8.-9.12.2007 
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VÝSTAVBA V EKOCENTRU V OLDŘICHOVĚ V HÁJÍCH 
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