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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 pokusila doplnit chybějící záznamy zpětně. 
 
Změn v obci se samozřejmě za tak dlouhé období událo mnoho a není v 
mých silách je zachytit všechny. 
Většinu informací jsem čerpala ze 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 

Probíhala Světová ekonomická krize 
 
1.ledna bylo zakázáno kouření na veřejných místech v Portugalsku a ve 
státu Illinios ve Spojených státech 
 
1. ledna Kypr a Malta vstoupily do Eurozóny 

 
1. ledna Slovinsko převzalo předsednictví Evropské unie, jako první z 
nových států EU 

 
2. ledna cena ropy vzrostla ke 100 dolarům za barel 

 
15. února byl znovu zvolen Václav Klaus prezidentem České republiky 
 
28. února ocenil premiér Mirek Topolánek premiérskou medailí bratry 
Mašíny a Milana Paumera 
 
2. března byl ruským prezidentem zvolen Dmitrij Medveděv 
 
8. května byly otevřeny nové stanice Střížkov, Prosek a Letňany na lince 
C pražského metra 
 
12. května ničivé zemětřesení zasáhlo čínskou provincii S´-čchuan 
 
8. června česká republika a Spojené státy podepsali smlouvu o instalaci 
radaru protiraketové obrany v Brdech 
 
8. srpna začala válka v Jižní Osetii 
 
8. srpna- 24. Srpna probíhaly v čínském Pekingu Letní olympijské hry 
 
19. října ČSSD vyhrála krajské volby ve všech krajích České republiky s 
výjimkou hlavního města Prahy, kde tyto volby neprobíhaly 
 
6. prosince začaly nepokoje v Řecku 
 
27. prosince začala válka v Gaze 
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3. Dění v obci  

Počet obyvatel v obci ke 31.12.2008 :   595 
 

(zdroj: obec Oldřichov v Hájích) 
 

V roce 2008 byla největší investiční akcí obce III.etapa stavby 
vodovodu. Starosta Jaromír Tichý ve zpravodaji Oldřichovské listy k 
tématu financování této stavby píše: „ Z hlediska významu celé 
soustavy již vybudovaného a dále projekčně připravovaného 
vodovodního řadu v Oldřichově v Hájích je tato stavba velmi důležitá, 
protože k zhruba 640 metrům nového potrubí přibude vodojem o 
objemu 2 x 100 m3 a posilovací čerpací stanice, která bude vodojem 
plnit. I když věříme, že nám investici do vodovodu prostřednictvím 
Fondu investic – programu drobných vodohospodářských ekologických 
akcí, podpoří Liberecký kraj, je rozpočet stavby v objemu více jak pěti 
milionů korun obrovskou zátěží rozpočtu obce a teprve v jednáních 
posledních dnů se nám snad podařilo zajistit financování celé stavby.“ 

 
(Zdroj: OLDŘICHOVSKÉ LISTY - Číslo vydání 18/2008) 

 
Oldřichov v Hájích přijal nabídku polského městečka Gozdnica k 
uzavření dohody o partnerství ( v rámci Mikroregionu Jizerské 
podhůří). Ke slavnostnímu podpisu dohody došlo 28. dubna 2008 
v Gozdnici. 

 
Proběhla rekonstrukce restaurace v Sokolovně, dokončeno v srpnu 
2008. 

 
V květnu 2008 byla vypracována studie revitalizace centra obce. Studii 
zpracoval Projektový Atelier David. 

 
V Ekocentru v Oldřichově v Hájích došlo k přestavbě bývalého vejminku 
na informační centrum, dále byla vybudována kontaktní ohrada, která 
umožnuje návštěvníkům si chovaná zvířata prohlédnout i pohladit. 

 
(zdroj: www.strevlik.cz) 
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4. Obecní úřad 

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

18.2.2008 proběhlo Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích  
Zastupitelstvo projednalo a schválilo: 
 
Usnesení č. 1/2008 
1. schválilo územní studii pro lokalitu „Na Lukách“ 
2. ZO schválilo zrušení usnesení č. 5/33/2007 ze dne 17.12.2007 a 
schválení změny usnesení č. 5/34/2007 prodej p.p.č 921/10 
3. ZO schválilo schodkový rozpočet obce Oldřichov v Hájích na rok 2008 
4. ZO schválilo bezúplatý převod p.p.č. 486/3 do vlastnictví obce 
Oldřichov v Hájích 
5. ZO schválilo příspěvek pro „Mateřské centrum“ při ZŠ v Mníšku ve 
výši nájmu prostor v ZŠ Mníšek 
6. ZO schválilo příspěvek na činnost Českomoravské sáňkařské asociaci 
o.s. 
7. ZO schválilo prodej p.p.č. 921/9 v k.ú Oldřichov v Hájích 
8. ZO schválilo prodej p.p.č. 921/10 v k.ú. Oldřichov v Hájích 
9. ZO schválilo prodej p.p.č. 1936/2 a 1939/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích 
10. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 
11. ZO schválilo rozpočtový výhled na období let 2008-2011 
12. ZO schválilo návrh schodkového rozpočtu obce Oldřichov v Hájích 
na rok 2008 
13. ZO schválilo rozpočtové provizorium v objemu 22% rozpočtu 
minulého roku do doby schválení řádného rozpočtu 
14. ZO schválilo návrh na rozšíření smlouvy o spolupráci mezi obcemi 
Oldřichov v Hájích, Mníšek a Nová Ves 
 
Druhé Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích proběhlo dne 
12.5.2008 
Bylo projednáno a schváleno 
 
Usnesení č.2/2008 
1. schválilo výběr firmy na pořízení 3. změny územního plánu obce 
Oldřichov v Hájích 
2. ZO schválilo bezúplatný převod pozemkové parcely č. 921/5 od 
Pozemkového fondu 
3. ZO schválilo schválení celoročního hospodaření obce a závěrečný 
účet obce za rok 2007 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2007 bez výhrad 
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4. ZO schválilo uzavření smlouvy o bezplatném provozování 
vodohospodářských zařízení v majetku obce Oldřichov v Hájích s MJP 
  
Třetí Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích proběhlo dne 
1.9.2008 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo 
 
Usnesení č.3/2008 
1.prodej pozemkové parcely č. 1202/6 v k.ú. Oldřichov v Hájích 
2. ZO schválilo prodej pozemkové parcely č. 561/6 v k.ú. Oldřichov v 
Hájích 
3. ZO schválilo bezúplatný převod do vlastnictví obce Oldřichov v Hájích 
p.p.č. 2287 
4. ZO schválilo bezúplatný převod do vlastnictví obce Oldřichov v Hájích 
p.p.č. 1230 od Pozemkového fondu 
5. ZO schválilo příspěvek Spolku Frýdlantské okresní dráhy o.s. a 
příspěvek TJ Sokol Oldřichov v Hájích ve výši 1000,-Kč 
6. ZO schválilo přijetí dotace Ministerstva vnitra ČR – zřízení pracoviště 
Czech POINT ve výši 52 000,-Kč 
7. ZO schválilo uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se 
společností ČEZ Distribuce,a.s. na p.p.č. 2096/2 
 
Čtvrté Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích bylo dne 
29.10.2008 
Bylo projednáno a schváleno 
 
Usnesení č.4/2008 
1. schválení Zadání 3. změny územního plánu obce Oldřichova v Hájích 
2. schválení  směny pozemkové parcely č. 921/13 trvalý travnatý porost 
za p.p.č. 921/12  
3. schválení vypracování GP k oddělení části p.p.č. 230 a převod na ČP.5 
o.p.s 
4. schválení vypracování zadání pro výběr dodavatele zpracování 
koncepce odkanalizování obce Oldřichov v Hájích včetně projednání v 
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje 
5. schválení dodavatele – kácení stromů na hřbitově- Ing. Jan Duda 
6. schválení zřízení věcného břemene přístupu za účelem provozu a 
oprav sítě rozvodů nízkého napětí oprávněnému ČEZ distribuce a.s. 
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Poslední Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích v roce 2008 
proběhlo 8.12. 2008 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo 
 
Usnesení č.5/2008 
1. schválení rozpočtového opatření č.1 ve výši 2 008 710,-Kč 
2. schválení návrhu schodkového rozpočtu obce Oldřichov v Hájích na 
rok 2009 v objemu 8 687 340,-Kč 
3. schválení prodeje p.p.č. 561/6 
4. schválení rozpočtového provizoria na rok 2009 ve výši 22% stejného 
období roku 2008 
 
(zdroj:www.oldrichov.cz, obecní úřad Oldřichov v Hájích) 
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6. Hospodaření a majetek obce 

Návrh rozpočtu obce Oldřichov v Hájích na r. 2008, který schválilo 
zastupitelstvo 18.2.2008  
 
Příjmy celkem 8 160 360,- 
Výdaje celkem 8 160 360,- 
 
Příjmy: 
Daně celkem                                                                   3605760,- 
Místní poplatky                                                                   15160,- 
Dotace/Interregn,POV/                                                 1013030,- 
Odpady                                                                               337500,- 
ÚP refundace mezd                                                          193300,- 
Prodej pozemků                                                              1800000,- 
Prodej dřeva z obl. lesů                                                      60000,- 
Nájemné                                                                             203680,- 
Příjmy z poskytovaných služeb                                         21930,- 
Úroky                                                                                    10000,- 
Převod zůstatku z roku 2007                                          900000,- 
Příjmy celkem                                                                8 160 360,- 
 
Výdaje: 
Obecní lesy /materiál, služby, benzín/                            63000,- 
Protahování cest                                                               150000,- 
Dopravní obslužnost                                                          53000,- 
Neinvestiční náklady na žáka                                         300000,- 
Místní knihovna                                                                  12000,- 
Opravy čp.54,229,281                                                     300000,- 
SPOZ                                                                                      15000,- 
Veřejné osvětlení                                                              200000,- 
Odpady                                                                               280000,- 
Veřejná zeleň                                                                       13000,- 
Hasiči                                                                                     16500,- 
Vnitřní správa / daně FÚ, 
 telefon,služby, poplatky/                                              2044900,- 
Oprava OÚ                                                                          150000,- 
Vodovod                                                                           2042960,- 
Oprava komunikací                                                           600000,- 
Hřbitov                                                                                  20000,- 
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Prostranství OÚ                                                                    30000,- 
Kotelna                                                                                450000,- 
Dopravní opatření v obci                                                    30000,- 
změna ÚPD                                                                           70000,- 
Proj.dok.                                                                              400000,- 
Nákup pozemků                                                               1200000,- 
Výdaje celkem                                                                 8 160 360,- 
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7. Odpady 

Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů 
 
V sobotu dne 17.května 2008 proběhl  v obci svoz velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu. Nádoby na ukládání těchto odpadů byly 
umístěny, tak jako obvykle od 9.oo hodin do 15.oo hodin za restaurací 
Nová Beseda (u kontejnerů).  
Podzimní svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů proběhl 25. 
října 2008. 
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8. Komunikace, doprava, spoje a technické sítě, 
stavební činnost v obci 

3. etapa stavby vodovodu byla největší investicí obce v roce 2008, 
obec na tuto stavbu, která byla vyčíslena na 3 495 619,-Kč získala dotaci 
od Libereckého kraje ve výši 1 080 000,-Kč. 
 
Byly vybudovány nádrže nového vodojemu 2x100m3 vody ve stráni 
nad obecním úřadem, který je připraven pro zásobování celé obce a 
posilovací čerpací stanice na hlavním vodovodním řadu (u pizzerie), 
která v nočních hodinách plní vodojem. 
 
Čerpací stanice je jednopodlažní nadzemní objekt o vnitřních 
rozměrech 3x3m. 
 
Vodojem se skládá ze dvou podzemních železobetonových nádrží, 
každá o objemu 100 m3. 
 
Při ukládání vodovodního řadu byl opraven nekapacitní mostek u 
Poláků, který byl určen k rekonstrukci na základě protipovodňových 
opatření ve studii odtokových poměrů na Jeřici. 
 
Proběhla rekonstrukce restaurace v Sokolovně, dokončeno v srpnu 
2008. 
 
V květnu 2008 byla vypracována studie revitalizace centra obce. Studii 
zpracoval Projektový Atelier David. 
 
Dále obec pořídila měřič rychlosti, tato akce stála 119 952,-Kč, obec 
získala 25 000,- Kč dotaci od Libereckého kraje. 
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9. Společenská kronika 

Zlatou svatbu oslavili v roce 2008 manželé František a Marta 
Cermonových. 
 
Životní jubilea v roce 2008 slavili: 
 
Bílkovská Jaroslava, Bílkovská Miluška, Devera Zdeněk, Deverová 
Marie, Ficenec Jaroslav, Hodač Zdeněk, Honc Milan, Honsejková Marie, 
Hybler Oldřich, Janoušek Václav, Kolínská Miloslava, Novotná Ivanka, 
Petrman Petr, Poláková Věra, Pospíšil Vlastimil, Pošmůrná Anežka, 
Práčová Vlasta, Růžičková Jiřina, Svoboda Vlastimil, Tichý Lubomír, 
Andrová Jitka, Dostál Zdeněk, Fišer Ladislav, Grünhut Josef, Honcová 
Iva, Hušek Jiří, Procházková Libuše, Reiterová Věra, Tvarohová Libuše, 
Práč Jan, Hynečková Jarmila, Trejbalová Jaroslava, Dědková Marie, 
Antes Dieter, Nádrle Vítězslav, Zikmund Ivan, Snadík Zdeněk, Veselá 
Alena, Sedlák Aleš, Táborská Miroslava, Zika Vladimír 
 
(zdroj: Obecní úřad Oldřichov v Hájích) 
 
Úmrtí v roce 2008: 
 
Marta Studená, Ludmila Tichá, Bohuslav Kolesa, Jan Müller 
 
Narození v roce 2008: 
 
Lukáš Senohrábek, Agáta Bělová, Antonín Maděra, Jan Antonín 
Landsmann, Kristýna Zubrová 
 
Vítání občánků proběhlo 18.5.2008 a 23.11.2008    
 
(zdroj: Obecní úřad Oldřichov v Hájích) 
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10. Z událostí, akcí a kulturního dění v obci 

19.1 proběhl tradiční Sokolský ples v tanečním sále restaurace Nová 
Beseda. 
 
TJ Sokol Oldřichov v Hájích pořádal také Masopust 9.2.2008. 
 
Starosta Jaromír Tichý k této akci píše ve Zpravodaji Oldřichovské listy: 
„Již tradicí se stal „Oldřichovský masopust“, jehož patronem je TJ Sokol 
Oldřichov v Hájích. Sobotního masopustního průvodu se v letošním 
roce zúčastnilo pravděpodobně nejvíce maškar v celé novodobé 
historii. Škodou je skutečnost, že se obnovené tradice účastní málo 
domorodých pamětníků, ale organizátoři jsou přesvědčeni, že se díky 
doprovodným aktivitám jako jsou např. vepřové hody v restauraci Nová 
Beseda, podáváním domácích koláčků a jitrnic v Sokolovně, 
prostřenými koblihami na stolech při večerním reji z dílny místního 
pekaře apod. podaří i tento drobný nedostatek odstranit. Neděle 
patřila jako každý rok dětem. Ilustrační foto dokazuje, že zábavný 
program profesionálního baviče s asistentkou dokáže přitáhnout děti s 
doprovodem rodičů a prarodičů i ze sousedních obcí. Nabitý sál je 
potom odměnou všem pořadatelům takovýchto akcí. V tomto případě 
patří dík i Mysliveckému sdružení Mníšek, které přispělo finanční 
částkou.“ 
 
(Zdroj: OLDŘICHOVSKÉ LISTY - Číslo vydání 18/2008) 
 
Hasičský bál se konal 23.2.2008 na sále Nové Besedy. 
 
V březnu 2008 uspořádal Český červený kříž Dobročinný ples ČČK. 
 
30. dubna 2008 se konaly na fotbalovém hřišti v Oldřichově v Hájích 
tradiční „Čarodějnice“, spojené s lampionovým průvodem od obecního 
úřadu na hřiště. 
 
1.června se konala tradiční oslava Dne dětí v areálu ekocentra v 
Oldřichově v Hájích. 
 
Myslivecké sdružení Mníšek pořádalo v listopadu Hubertskou zábavu 
na sále restaurace Beseda.  
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29.11 měli důchodci setkání v ekocentru v Oldřichově v Hájích, sešli se 
v hojném počtu 37. Zazpívat přišly děti z Mateřské školy Mníšek.  
 
 
Akce v ekocentru: 
 
15. března proběhl Žabí festival, kde měli návštěvníci možnost zapojit 
se do výstavby bariér, které chrání obojživelníky před vstupem na 
silnici. Akce se zúčastnila stovka návštěvníků. 
 
26.4 se konala oslava Dne země a oslava  40. výročí založení CHKO 
Jizerské hory. Součástí doprovodného programu byla prožitková stezka 
po okolí ekocentra, program Jizerky ve zvucích, představení divadla 
Rolnička, svezení na koni, výsadba stromků do lesa a další. Na akci 
přišlo na tisíc účastníků. 
 
25.10 proběhl v ekocentru Den stromů s aktivitami pro velké i malé, s 
divadelním představením Divadla na cestě, prezentací organizací 
zabývajících se péčí o les, svezení na koni a dalšími aktivitami, akci 
navštívilo na 600 malých i velkých. 
 
6. a 7. prosince se konaly v ekocentru Vánoce na statku, účastníci měli 
možnost si připomenout staré zvyky a vlastnoručně vyrobit dárečky pro 
své blízké. Akce se účastnilo 400 návštěvníků. 
 
(zdroj : www.strevlik.cz) 
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11. Tělovýchova a sport 

 
Opět probíhalo cvičení žen každé úterý pod vedením Ireny Dolanské na 
obecním úřadě. 
 
TJ Sokol Oldřichov v Hájích pronajal klub novému nájemci, panu Zdeňku 
Víznerovi, který prostory zrekonstruoval. 
 
Klub českých turistů organizoval 24.5 akci nazvanou Cestou necestou 
po kopcích kolem Oldřichova,  za účasti 51 turistů, trasa byla libovolná 
dle uvážení účastníka, 25.října to byl Podzimní špacír  se 73 účastníky. 
Součástí pochodu byl výstup na Špičák. 
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12. Zájmová a občanská sdružení 

Český červený kříž 
 
Český červený kříž a Obecní úřad v Oldřichově v Hájích  pořádal 
20.9.2008 zájezd na Českolipsko a Teplicko, na programu byl zámek 
Zákupy, prohlídka  Krupky, návštěva poutního kostela v Bohosudově a 
další. 
 
Barvínek 
 
Oddíl pro děti z Oldřichova v Hájích Barvínek kromě své celoroční 
činnosti úspěšně absolvoval letní tábor na Hubertce. 
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13. SDH Oldřichov v Hájích 

„Z finanční podpory Libereckého kraje ve výši šedesáti procent se 
mohou těšit i naši hasiči. Z Krizového fondu obdrželi příspěvek na 
nákup obleků, bot a helem pro zásahové družstvo. Sami naši hasiči se 
rozhodli, že si na tuto výbavu za více jak sto tisíc korun přispějí částkou 
deseti procent z pořizovací hodnoty. Zbylá částka bude hrazena z 
rozpočtu obce. Pořízením výstroje, tak bude naše zásahové družstvo 
plnohodnotnou součástí IZS. A i když je výstroj poměrně drahá, myslím, 
že ochrana zdraví při řešení mimořádných událostí je nevyčíslitelná. Za 
všechny spoluobčany jim pak paradoxně přeji, aby obleky museli 
navlékat co nejméně,“ píše starosta Jaromír Tichý ve zpravodaji 
Oldřichovské listy. 
 
(Zdroj: OLDŘICHOVSKÉ LISTY - Číslo vydání 18/2008) 
 
Zástupci Sborů dobrovolných hasičů v Oldřichově v Hájích, Mníšku a 
Nové Vsi přijali pozvání k účasti na oslavách Dne hasičů v polské 
Gozdnici. 10. Května se delegace šesti zástupců z jednotlivých sborů, za 
Oldřichov v Hájích se zúčastnili místostarosta obce a jednatel SDH Petr 
Horák s velitelem jednotky Vítězslavem Nýdrlem.  
 
28. června 2008 probíhala v Oldřichově v Hájích u obecního úřadu 
Okrsková soutěž hasičů Hrádecka – Chrastava.  
 
13. září 2008 se SDH Oldřichov v Hájích zúčastnil soutěže hasičů o 
pohár Mikroregionu Jizerské podhůří, zápolilo se v Mníšku. 
 
V zásahové činnosti byl kuriozní zásah při požáru včelína. Hasiči 
likvidovali požár, ale také průběžně chladili i sebe, neboť rozdivočelé 
včely je stále pronásledovaly a tak hasiči po akci soutěžili, kdo dostal 
více včelích žihadel. 
 
(zdroj: Oldřichovští hasiči- Karel Boháč) 
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14. Obrazové přílohy 

a.           Stavební činnost 
3. etapa budování vodovodu v obci 
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Nadzemní část vodojemu o obsahu 2x 100m3 vody 
 

 
 
 
 

Posilovací čerpací stanice na hlavním vodovodním řadu (u pizzerie) 
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Rekonstrukce restaurace Sokolovny 
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Exteriér Sokolovny srpen 2008 
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Studie revitalizace centra obce Oldřichov v Hájích 
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b. Společenská kronika 
Vítání občánků 18.5.2008 
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Vítání občánků 23.11.2008 
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c. Z akcí obce 
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Čarodějnice 30.4.2008 
 

 
 

  
  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2008 Stránka 35 

 

 

 
 

 



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2008 Stránka 36 

 

Podzimní špacír 25.10.2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Ekocentrum v Oldřichově v Hájích 
 

Den Země 26.4.2008 
 
 

 
  

Výstup na Špičák 
Sedlo po Špičákem 
Hřebenový buk 
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Den stromů 25.10.2008 v Ekocentru 
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Vánoce na statku 6.-7.12.2008 
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