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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 se Česká republika stala předsednickou zemí Rady Evropské 
unie 
 
1.ledna Slovenská republika přešla na společnou evropskou měnu – 
euro 
 
18.ledna skončila válka v Gaze 
 
20.ledna se stal Barack Obama prvním afroamerickým prezidentem 
Spojených států amerických 
 
19.dubna byl ve městě Vítkov vypálen za použití zápalných lahví dům 
obydlený romskou rodinou, při útoku bylo popáleno několik lidí, včetně 
dvouleté holčičky, která utrpěla popáleniny na 80% těla. V srpnu byli 
pravděpodobní pachatelé zatčeni 
 
8. května Poslanecká sněmovna vyslovila nedůvěru vládě Mirka 
Topolánka, na její místo byla jmenována úřednická vláda Jana Fischera 
 
25.května Severní Korea zkušebně odpálila druhou jadernou bombu 
 
23.-29.června Novojičínsko, Jesenicko a Jihočeský kraj postihla blesková 
povodeň 
 
26.-28.září Českou republiku poprvé navštívil papež Benedikt XVI, který 
během návštěvy sloužil mše v Brně a Staré Boleslavi 
 
30.září bylo zemětřesení na Sumatře s více než 1000 obětí 
 
2.října byla v Irsku v opakovaném referendu schválena Lisabonská 
smlouva 
 
3. listopadu podepsal prezident Václav Klaus Lisabonskou smlouvu 
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3. Dění v obci 

Počet obyvatel v obci ke 31.12.2009 :   623 
 
(zdroj: obec Oldřichov v Hájích) 
 
Největší investiční akcí roku 2009 byla, v úseku od centra obce směrem 
na Mníšek, úprava cyklostezky na in-line dráhu a s tím související 
opravy komunikací, propustků a značení. Stavba byla ke dni 30.9. 2009 
předána do užívání široké veřejnosti. 
Akce s téměř osmimilionovým rozpočtem byla z devadesáti procent 
podpořena z programu „Akce financované z rozhodnutí Poslanecké 
sněmovny Parlamentu a vlády ČR". Jejím výsledkem bylo, že část obce 
od centra až k hranicím s obcí Mníšek, vpravo od hlavní silnice, jsou 
téměř v celém rozsahu komunikace s novým povrchem a opravené 
propustky. 
Bylo provedeno nové značení (jak svislé, tak vodorovné). V rámci dobré 
spolupráce s Obcí Mníšek došlo na katastru obce Mníšek k navázání na 
nové povrchy a vznikla tím zajímavá trasa o délce cca 3 400 m a šíři od 
2,2 m do 3,2 m spojující centra obou obcí.  
 
(zdroj: Zpravodaj Oldřichovské listy 22/2009) 
 
 
Aktivně se také rozvíjela spolupráce obce Oldřichov v Hájích s polskou 
Gozdnicí. Probíhaly akce v polské Gozdnici a na oplátku se polská 
strana účastnila společenských a sportovních akcí v našem regionu.  
Proběhla konference s partnery z Gozdnice a hosty z německého 
Hähnichenu v Mníšku. Současně bylo požádáno o podporu financování 
projektu z česko-polského programu Euroregionu Nisa, Fondu malých 
projektů.  
Projekt spolupráce byl přihlášen do soutěže o „Cenu Euroregionu 
Neisse-Nisa-Nysa 2009“. 
Starosta Jaromír Tichý na webových stránkách Olřichova v Hájích k 
partnerské spolupráci s Gozdnicí píše:“ Přestože smlouva o partnerské 
spolupráci byla uzavřena teprve 28. května 2008, byla spolupráce již v 
následujícím roce 2009 velice intenzivní. Na konferencích 20. ledna v 
Gozdnici a 14. května v Mníšku byl dohodnut rozsah a termíny 
spolupráce na těchto společných akcích v roce 2009: Setkání hasičů u 
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příležitosti Dne hasičů v Gozdnici, Mezinárodní slavnosti zlatých svateb 
v Gozdnici a Dnů města Gozdnice na polské straně. 
Na české straně se polští partneři aktivně účastnili Oslav 135. výročí 
založení Sboru dobrovolných hasičů v Mníšku, Fotbalového turnaje o 
Pohár Mikroregionu Jizerské podhůří a soutěže o Pohár Mikroregionu v 
hasičském sportu. Krom těchto akcí proběhlo několik setkání a 
společných projektů na úrovni našich škol se zapojením školní a 
předškolní mládeže. 
 
Všechny akce v tomto roce měly jeden společný podtext – konaly se v 
rámci oslav 10. výročí založení Mikroregionu Jizerské podhůří. Dne 
21.9.2009, uplynulo deset let od doby, kdy se Miloslav Florian – 
starosta obce Mníšek, Nová Ves, ing. Jitka Svatoňová – starostka obce 
Oldřichov v Hájích a Miroslav Jahelka dohodli o vzájemné spolupráci v 
oblasti tvorby rozvojových koncepcí, realizace společných projektů 
přinášející výhody pro více obcí a uzavřeli Zakladatelskou smlouvu o 
spolupráci a společném postupu obcí v rámci Mikroregionu Jizerské 
podhůří. 
S lítostí musíme konstatovat, že první dva jmenovaní zakladatelé již 
nejsou mezi námi, ale jsme pevně přesvědčeni, že by měli stejnou 
radost a nezbývá než jim všem upřímně poděkovat, že se tak rozhodli.“ 
 
(Zdroj: www.oldrichov.cz) 
 
V areálu Ekocentra v Oldřichově v Hájích bylo otevřeno informační 
centrum, které slouží k prvnímu kontaktu návštěvníků, je zde možné 
zakoupit některé regionální produkty a výukové pomůcky a materiály. 
 
(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 
 Hušek Jiří      předseda stavební komise 
 Bílkovský Eduard   předseda komise pro kulturu a sport 
 Volf Jiří     předseda kontrolní komise 
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5. Rada a zastupitelstvo 

16.2.2009  proběhlo Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích  
Zastupitelstvo projednalo a schválilo: 
 
Usnesení č. 1/2009 
 
1.  schválení  schodkového rozpočtu na rok 2009 ve výši 8 687 340,-Kč 
2.  schválení zvýšení pokladního limitu na 20 000,-Kč 
3. schválení bezúplatného převodu p.p.č. 921/13 z Pozemkového fondu 
ČR do vlastnictví obce Oldřichov v Hájích 
4. schválení půjčky za účelem nákupu pozemků pro Panelárnu v.d., 
smlouva s dodavatelem projekčních prací na odkanalizování obce s 
panem Ing. Pavlem Odehnalem, zřízení věcného břemene přípojek NN 
a vodovodu – Kamila Šťastná, nájemní smlouva nebytových prostor s 
firmou JF PLUS, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
s Libereckým krajem – sjezd na p.p.č  827/10 
5. schválení příspěvku pro Společnost pro Jizerské hory o.p.s.ve výši 
5000,-Kč 
6. schválení pořízení projektové dokumentace a následné realizace 
projektu na ochranu zranitelných účastníků provozu na místních 
komunikacích, tj. další etapu chodníku podél krajské komunikace č. 
III/2904 Mníšek-Raspenava 
7. schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z Grantového fondu 
Libereckého kraje na opravu deskového mostku u čp. 67 
8. schválení podání žádosti o dotace upgrade pracoviště Czech POINTU 
 
Druhé Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích proběhlo dne 
15.4.2009 
Bylo projednáno a schváleno 
 
Usnesení č.2/2009 
 
1. schválení celoročního hospodaření obce a závěrečný účet obce za 
rok 2008 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2008 
2. schválení rozpočtového výhledu na období 2010-2013 
3. schválení rozpočtového opatření č.1 
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4. schválení Nařízení obce Oldřichov v Hájích č.1/2009, kterým se ruší 
Nařízení obce Oldřichov v Hájích č. 1/2005 o stavební uzávěře v lokalitě 
„ U školky“ 
5. schválení Nařízení obce Oldřichov v Hájích č.2/2009, kterým se ruší 
Nařízení obce Oldřichov v Hájích č. 2/2005 o stavební uzávěře v lokalitě 
„ Máselný kopec“ 
6. schválení Nařízení obce Oldřichov v Hájích č.3/2009, kterým se ruší 
Nařízení obce Oldřichov v Hájích č. 3/2005 o stavební uzávěře v lokalitě 
„ U hřbitova“ 
7. schválení Nařízení obce Oldřichov v Hájích č.4/2009, kterým se ruší 
Nařízení obce Oldřichov v Hájích č. 4/2005 o stavební uzávěře v lokalitě 
„ Na Lukách 
8. schválení Nařízení obce Oldřichov v Hájích č.5/2009, kterým se ruší 
Nařízení obce Oldřichov v Hájích č. 5/2005 o stavební uzávěře v lokalitě 
„ U Písáku“ 
9. schválení Nařízení obce Oldřichov v Hájích č.6/2009, kterým se ruší 
Nařízení obce Oldřichov v Hájích č. 6/2005 o stavební uzávěře v lokalitě 
„ Na Pilách“ 
10. schválení složení výběrové komise pro dodavatele stavby „Úprava 
inline- ové dráhy“: Jiří Hušek, Jiří Volf, Petr Horák a Radek Hromádka 
11. schválení prodej pozemkové parcely č. 921/13 
12. schválení směny p.p.č. 1642/7 za p.p.č. 1640/4 
13. schválení prodeje p.p.č. 1071/3 
14. schválení ověřovací studie zástavby v lokalitě 3/4a zpracované 
Ing.arch. Vladislavem Hronem 
15. schválení podmínek Rozhodnutí o udělení dotace upgrade 
Czechpoint 
 
 
Třetí Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích proběhlo dne 
25.5.2009 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo 
 
Usnesení č.3/2009 
1.  schválení uzavření smlouvy se zhotovitelem akce Úprava inline 
dráhy STRABAG a.s Praha 
2.  schválení spolufinancování investiční akce Úprava inline  dráhy z 
rozpočtu obce ve výši 706 060,-Kč 
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3.  schválení uzavření smluv na získání práv stavebníka pro akci Úprava 
inline dráhy 
4.  schválení přípravy a podání žádosti o podporu do OPŽP – výstavba 
OZE v obci Oldřichov v Hájích 
5. schválení způsobu financování projektu Výstavba OZE v obci 
Oldřichov v Hájích 
6.  schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na nákup st.p.č. 432 
7.  schválení smlouvy o zřízení věcného břemene dle GP 636-1B/2009 
8.  schválení smlouvy o zřízení věcného břemene dle GP 619-39/2008 
 
 
Čtvrté Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích bylo dne 
27.7.2009 
Bylo projednáno a schváleno 
 
Usnesení č.4/2009 
1. schválení rozpočtového opatření č. 2 
2. schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene pro oprávněného společnost ČEZ Distribuce k p.p.č. 1979/4 
3. schvaluje finanční příspěvek oddílu Barvínek 
4. schvaluje prodej p.p.č. 2020/2 
5. schvaluje prodej p.p.č. 1189/2 
6. projednání žádosti o změnu vymezení plochy 3.2 v rámci změny č.3 
ÚPO 
7. schválení finančního příspěvku Spolku Frýdlantské okresní dráhy o.s. 
 
 
Páté  Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích bylo dne 
26.10.2009 
Bylo projednáno a schváleno 
 
Usnesení č.5/2009 
1. schválení rozpočtového opatření č. 3/2009, které navyšuje rozpočet 
obce v roce 2009 o 607 259,-Kč, na celkový objem 17 024 599,-Kč 
2. schválení veřejnoprávní smlouvy č. VP/04/2009 s městem Chrastava 
o výkonu ve správním obvodu obce Oldřichov v Hájích přenesené 
působnosti svěřené orgánům každé obce v rozsahu stanoveném 
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
Dále pověřuje starostu obce jejím podpisem. 
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3. schvaluje darovací smlouvu finančního příspěvku pro Společnost 
železniční výtopny Jaroměř ve výši 1 000,-Kč na akci „Mikulášské vlaky“ 
ve prospěch Společnosti železniční výtopny Jaroměř. 
4. schvaluje nové Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace, v rámci 
výzvy IOP č. 2 –Czechpoint, pro upgrade pracoviště CzechPOINT. 
5. schvaluje dodavatele služby zimní údržba komunikací a ploch v obci 
Oldřichov v Hájích firmu Lesnické a myslivecké služby Václav Knespl. 
6. schválení směny a převod p.p.č. 1704/4,1565/4,1642/7 
7. schválení způsobu projednání a následnou úhradu neoprávněného 
přečerpání pohonných hmot SDH ve výši 10 000,-Kč 
 
 
Šesté  Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích se konalo  dne 
23.11.2009 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo 
 
Usnesení č.6/2009 
1. schválení návrhu opatření obecné povahy – 3.změna územního 
plánu obce Oldřichov v Hájích  
2. schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení na výměnu oken u budov 
starších dvaceti let a pověřuje starostu obce podpisem smluv o 
půjčkách. 
3. schvaluje zadání dodání služby na zakázku „Kácení lip u Urbanových 
v Oldřichově v Hájích“ předloženou Ing. Janem Dudou.  
4. schvaluje uzavření nové smlouvy na pojištění majetku obce s Českou 
pojišťovnou a.s. vedenou pod č. 52384916-10.  
5. ZO bere na vědomí informaci dobrovolného svazku obcí 
Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko o plánovaném přijetí nového 
člena svazku Obce Janovice v Podještědí 
6. schválení delegáta na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti 
ČSAD Liberec, ZO po projednání deleguje Jaromíra Tichého, starostu 
obce Oldřichov v Hájích 
 
Sedmé  Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích proběhlo dne 
21.12.2009 
Bylo projednáno a schváleno 
 
Usnesení č.7/2009 
1. schválení rozpočtového opatření č. 4/2009 - ZO schvaluje návrh 
schodkového rozpočtu Obce Oldřichov v Hájích na rok 2010 v celkovém  
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objemu 7 228 200,-Kč, kde schodek ve výši 200 000,- Kč bude kryt 
převodem zůstatku z předešlého období tj. z roku 2009. 
2. Usnesení č. 7/54/2009 - ZO schvaluje v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, rozpočtové provizorium na rok 2010 do schválení řádného 
rozpočtu ve výši 22%  stejného období roku 2009 a závazků 
vyplývajících ze schválených usnesení a uzavřených smluv. 
3. schvaluje prodej akcií ČSAD a.s Liberec 
4. schválení do funkce velitele Sboru dobrovolných hasičů v Oldřichově 
v Hájích pana Petra Martínka a pověřuje starostu obce jeho 
jmenováním. 
5. schválení rámcové smlouvy s Krajskou vědeckou knihovnou Liberec 
6. schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
4005100/PO01 s ČEZ 
7. schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
4001922/PO01 s ČEZ 
8. schválení smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 
Libereckého kraje č. OLP/2807/2009 s Libereckým krajem 
 
 
(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. 2009 
 
Příjmy: 
Daně celkem                                                        4 155 640,-  
Místní poplatky                                                                   16 510,-  
Dotace/Interreg, POV/                                                    837 410,-  
Odpady                                                                              337 500,-                     
ÚP refundace mezd                                                  241 000,-  
Prodej pozemků                      2 000 000,-  
Prodej dřeva z obl. lesů                60 000,-  
Nájemné                207 350,-  
Příjmy z poskytovaných služeb                          21 930,-  
Úroky                    10 000,- 
Převod zůstatku z roku 2008             800 000,-  
 
Příjmy celkem                       8 687 340,-  
  
Výdaje: 
Obecní lesy /materiál, služby, benzín/               63 000,-  
Protahování cest                 150 000,-  
Dopravní obslužnost                  53 000,- 
Neinvestiční náklady na žáka               310 000,- 
Místní knihovna                    14 000,-  
Opravy čp.54,229,281                300 000,-  
SPOZ                       15 000,-  
Veřejné osvětlení                  300 000,-  
Odpady           400 000,-  
Veřejná zeleň                      13 000,-  
Hasiči              16 500,-  
Vnitřní správa / daně FÚ, telefon,služby, poplatky/    2 112 840,-  
Oprava OÚ                     150 000,- 
Vodovod                  3 000 000,-  
Oprava komunikací                     600 000,-  
Hřbitov                        20 000,-  
Prostranství OÚ                       30 000,-  
oceňování pozemků             20 000,-  
Dopravní opatření v obci                      30 000,-  
změna ÚPD              70 000,- 
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Proj.dok.           500 000,- 
Nákup pozemků          500 000,-  
Oprava kult. památek /kaplička/             20 000,- 
 
Výdaje celkem         8 687 340,-  
 

 
(zdroj:www.oldrichov.cz) 

  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2009 Stránka 15 

 

7. Odpady 

Poplatek za komunální odpad na rok 2009 činil 500,-Kč na osobu. 
 

Vývoz popelnic: 
 

vývoz 1 x týdně:      2287,- Kč 
vývoz 1 x 14dní:      1466,- Kč 

 
Pro chalupáře: 
poplatek 500,- Kč na rok/objekt 

 
Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů proběhl 31. října 
2009, nádoby na ukládání těchto odpadů byly umístěny za restaurací 
Nová Beseda. 
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8. Komunikace, doprava, spoje a technické sítě, 
stavební činnost v obci 

Starosta Jaromír Tichý ve Zpravodaji Oldřichovské listy píše: 
„Myslím si, že nikdo z Vás nepřehlédl, jakou změnou prošla velká část 
naší obce. Naší největší investiční akcí letošního roku byla, v úseku od 
centra obce směrem na Mníšek, úprava cyklostezky na in-line dráhu a 
s tím související opravy komunikací, propustků a značení. 
Akce s téměř osmimilionovým rozpočtem byla z devadesáti procent 
podpořena z programu „Akce financované z rozhodnutí Poslanecké 
sněmovny Parlamentu a vlády ČR". Jejím výsledkem je, že část obce od 
centra až k hranicím s obcí Mníšek, vpravo od hlavní silnice, jsou téměř 
v celém rozsahu komunikace s novým povrchem a opravené propustky. 
Je provedeno nové značení (jak svislé, tak vodorovné). Nové značení, 
ale se sebou přináší nové způsoby užívání, kterých si musí všichni 
uživatelé zvyknout. V rámci dobré spolupráce s Obcí Mníšek došlo na 
katastru obce Mníšek k navázání na nové povrchy a vznikla tím 
zajímavá trasa o délce cca 3 400 m a šíři od 2,2 m do 3,2 m spojující 
centra obou obcí. Pro nás je významnější tím, že děti docházející do ZŠ 
v Mníšku mají možnost bezpečnější cesty do školy.“  
 
(Zdroj: OLDŘICHOVSKÉ LISTY - Číslo vydání 22/2009) 
 
In-line dráha stála 7 706 060,-Kč, obec získala na tuto stavbu dotace  
7 000 000,-Kč ze státního rozpočtu. 
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9. Společenská kronika 

Jubilea v roce 2009 oslavili: 
 
Bakeš Daniel, Bartoš Zdeněk, Bursta Dušan, Čičmanec Jaroslav, Hájková 
Naděžda, Hančarová Blanka, Lapáček Ladislav, Mokrý Václav, Žabková 
Marcela, Adámková Dana, Andr Břetislav, Burian Petr, Ciperová Marie, 
Halíř Jindřich, Jandová Marta, Kavka Miloslav, Mařanová Jaroslava, 
Maté Milan, Nechanický Pavel, Pýchová Jarmila, Sůvová Irenka, 
Svoboda Josef, Svoboda Zdeněk, Tichý František, Vodičková Miloslava, 
Vrňata Antonín, Zubr Vladimír, Antesová Hana, Fuldeková Dana, 
Hodačová Milena, Hoffmannová Růžena, Kajlová Jitka, Louda Ladislav, 
Martínková Jana, Mullerová Zdeňka, Šepsová   Jana, Tetour Karel, 
Teischel Zdeněk, Tobiášová Zdeňka, Torkoš Milan, Mrázová Jana 
 
Úmrtí v roce 2009: 
 
Jan Dotisk, Marie Honsejková, Miluška Bílkovská, František Cermon, 
Miron Uhura 
 
Narození v roce 2009: 
 
Kateřina Poláková, Barabáš Bartoníček, Anna Klímová, Matyáš 
Svoboda, Anna Vrátná, Vanesa Szatkowská 
 
Vítání občánků proběhlo 28.6.2009    
 
(zdroj: Obecní úřad Oldřichov v Hájích) 
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10. Z událostí, akcí a kulturního dění v obci 

V lednu pořádal TJ Sokol Oldřichov v Hájích tradiční Sokolský ples na 
sále v restauraci Nová Beseda. 
28. února proběhl Hasičský bál, opět na sále Nové Besedy.  
24.února  se konal oblíbený Masopust, opět v režii TJ Sokol Oldřichov v 
Hájích. 
25.únor patřil dětem a jejich Dětskému maškarnímu reji 
14. března se konal Dobročinný ples organizovaný MO Českého 
červeného kříže v Oldřichově v Hájích 
Týden před Velikonocemi vyrazili děti za panem Deverou, který je 
trpělivě učil plést pomlázky. Do pletení pomlázek se zapojili i dospělí. 
 
 
30.4. 2009 proletěli obcí Oldřichov v Hájích čarodějnice. Tradiční 
„pálení čarodějnic“ začalo průvodem od obecního úřadu, který 
pokračoval po cyklostezce směrem k fotbalovému hřišti. Zúčastnily se 
ho děti s lampiony v doprovodu čarodějnic. Na hřišti byly pro děti 
připraveny soutěže, skákalo se v pytli, namotávali se pavouci, zkoušela 
se obratnost s koštětem a další. Do závodů se zapojili i dospělí, kteří 
urputně závodili mezi sebou. 
Odměnou byly nejen sladkosti, ale také čarodějnický glejt. Samozřejmě 
nechybělo občerstvení a pořádný oheň. 
 
31.5 proběhl v ekocentru Den dětí 
 
5.prosince se konaly první Oldřichovské kreativní trhy na sále Nové 
Besedy. Organizace se ujala Jiřina Vávrová a Zuzana Uhrinová. Smyslem 
akce, kterou podpořil Obecní úřad Oldřichov v Hájích, bylo předvánoční 
setkání obyvatel obce a prodej rukodělných výrobků. Nechyběly 
dílničky pro děti a kapela Subulcus. 
 
5.prosince večer chodil Oldřichovem Mikuláš, Čert a Anděl, navštěvoval 
děti doma a hodné obdaroval sladkostmi. 
 
16.12 v restauraci Nová Beseda promítal Ivo Lánský fotografie, které 
pořídil v průběhu léta 2009 v kanadských provinciích Alberta a Britská 
Kolumbie.  
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Akce v ekocentru: 
 
22.3.probíhal Žabí festival, stavěly se bariéry pro žáby, které 
každoročně míří do rybníka Šolcák. Dále byly pro návštěvníky 
připraveny hry na téma obojživelníci. 
 
25. dubna se v areálu ekocentra slavil Den Země, akce se zúčastnilo 
přibližně 1000 návštěvníků, převážně rodin s dětmi. Počasí bylo 
slunečné a tak se téměř veškeré dění odehrávalo pod širým nebem. 
Děti se dozvěděly hravou formou, jaký je původ jídla, kde se bere 
elektřina, co všechno pochází z ropy a co se děje s vytříděným 
odpadem. Na akci se objevil také informační stánek, který upozorňoval 
na dotační program MŽP „Zelená úsporám“ na zateplování a ekologické 
vytápění domů. Nechyběla pohádka, opékání na ohni, svezení na koni a 
tradiční výsadba stromků do lesa. 
 
27.-29.7. probíhala v ekocentru akce pro rodiče s dětmi nazvaná Letní 
hrátky se zvířátky, účastníci se seznamovali se zvířaty chovanými na 
farmě a s okolní jizerskohorskou přírodou. Účastníků bylo 16. 
 
3.října proběhla akce s názvem Stříhání ovcí aneb od ovečky ke klubku 
vlny, která byla zaměřena na zpracování ovčí vlny. K vidění bylo stříhání 
Valašských ovcí, původního plemene chovaného na našem území již od 
14. Století. Kromě ukázky stříhání ovcí byla možnost vyzkoušet si česání 
vlny, barvení, předení na kolovrátku i tkaní na tkalcovském stavu. 
Návštěvníci si mohli vyzkoušet také techniku plstění vlny. 
 
24. října se konaly v ekocentru oslavy Dne stromů. Návštěvníci měli 
možnost zkusit moštování, svést se na koni, shlédnout pohádku v 
podání divadla Čmukaři, vysadit si stromek, zapojit se do aktivit 
spojených s podzimními plody, opéci si něco dobrého na ohni.  
 
Během víkendu 5. a 6. 12. probíhala v ekocentru akce nazvaná „Vánoce 
na statku“, kterou navštívilo na 500 návštěvníků.  Každý  měl možnost  
si sesbírat a dotvořit papírové figurky z betlému, které byly rozmístěné 
po celém areálu a upozorňovaly tak na zajímavé aktivity.  Nechybělo 
divadelní představení Divadla jednoho Edy a vánoční koledy. 
 
(Zdroj: www.strevlik.cz)   
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11. Tělovýchova a sport 

Cvičení žen pod vedením Ireny Dolanské úspěšně pokračovalo každé 
úterý na obecním úřadě. 
 
Příznivci in-line bruslí potěšilo otevření in-line dráhy, která byla ke dni 
30.9. 2009 předána do užívání široké veřejnosti. 
 
 
KČT  TJ Sokol Oldřichov v Hájích organizoval netradiční pochod nazvaný  
Cestou – necestou po kopcích kolem Oldřichova , akce se konala 
30.května 2009, účastníků bylo 29. Účastníci navštívili Kančí vrch, 
Špičák a Strmý vrch. 
 
Další akcí Klubu českých turistů byl Podzimní špacír, který se konal 24. 
října 2009, účastnilo se 51 turistů. 
 
Aktivitu fotbalového oddílu zhodnotil Mirek Thiel ve Zpravodaji 
Oldřichovské listy takto: 
„Jak jistě mnozí sportovní příznivci fotbalového klubu Oldřichova vědí, 
byla před několika týdny zahájena jarní část fotbalové III.třídy – Sever. 
Dosavadní jarní působení našeho klubu lze hodnotit jako velmi 
úspěšné. Ze šesti odehraných soutěžních zápasů dosáhl náš klub pěti 
vítězství a jedné remízy. Vedení klubu si pochvaluje pozitivní vliv 
náročné zimní přípravy a celkové dobré nálady uvnitř týmu. Skutečnost, 
že většina doposud odehraných zápasů byla odehrána s mužstvy 
horních pater tabulky, dává naději na celkově dobré umístění.Vedení 
klubu by rádo touto cestou poděkovalo za dosavadní působení v klubu 
Vojtěchu Zemanovi který odešel na hostování do klubu Doubí. Klub byl 
pro jarní část posílen o Tomáše Holuba, který nastupuje v útoku a 
obrana byla posílena příchodem Jaroslava Vrňaty.V obou případech je 
slovo posila na místě. 
Trochu statistiky z jarní části na závěr. Pět vítězství a jedna remíza s 
celkovým skóre 17:5.Pořadí střelců klubu: 1. Roman Nýdrle (10 branek), 
druhý a třetí Evžen Hanzl společně s Tomášem Holubem(5). 
Děkujeme touto cestou našim fanouškům za podporu a srdečně Vás 
zveme na další soutěžní zápasy. 
 
(Zdroj: OLDŘICHOVSKÉ LISTY - Číslo vydání 21/2009) 
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S nápadem vybudovat sjezdovku s vlekem v naší obci přišel Vláďa 
Jakubec. Myšlenka byla s nadšením uvítána, a za finančního a 
pracovního přispění mnoha obyvatel obce, byl v krátké době nápad 
během podzimu 2009 zrealizován. Hned první sezóna 2009/2010  
dopadla na výbornou. 
 
(Zdroj: www.ski-oldrichov.cz) 
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12. Zájmová a občanská sdružení 

Dětský oddíl Barvínek pod vedením Jany Pospíšilové zakončil další 
úspěšnou sezonu letním táborem na Hubertce v termínu 21.-25.8.2009 
 
Dne 16.1.2009 byl založen klub rybářů Oldřichov v Hájích. Tento klub 
pro oldřichovské rybáře, registrované v MO Chrastava, se scházel každý 
první pátek v měsíci v salonku restaurace Nová Beseda. 
Desítkář p. V. Sůva  seznamoval s akcemi pořádanými MO, plánovaly se 
brigády a v neposlední řadě i výjezdy na ryby. 
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13. SDH Oldřichov v Hájích 

V rámci projektu spolupráce s polskou Gozdnicí proběhla velmi zdařilá 
společenská akce „Oslavy 135. výročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů v Mníšku“, ryze sportovní akce – fotbalový turnaj „O putovní 
pohár Mikroregionu Jizerské podhůří“ v Nové Vsi a společensko 
sportovní akce v hasičském sportu a netradičních disciplínách,  „O 
pohár Mikroregionu Jizerské podhůří“ v Oldřichově v Hájích. Soutěž 
hasičů o putovní Pohár Mikroregionu Jizerské podhůří se konal 19. Září 
2009 v parku u Obecního úřadu v Oldřichově v Hájích. Soutěžní tým 
hasičů z Oldřichova v Hájích předvedl souhru v netradičních 
disciplínách, čímž si zajistil celkové vítězství v soutěži, kterou sám 
uspořádal. Lví podíl na vítězství měl velitel Vítězslav Nýdrle díky své 
zručnosti a letitým zkušenostem při práci s motorovou pilou. 
 
V pátek 11. prosince 2009 proběhla výroční členská schůze Sboru 
dobrovolných hasičů v Oldřichově v Hájích, kde mimo jiné bylo 
schváleno rozšíření výboru SDH a současně proběhla volba nového 
výkonného výboru SDH Oldřichov v Hájích: 
 
Starosta SDH Oldřichov v Hájích    Milan Nýdrle 
Jednatel SDH Oldřichov v Hájích   Petr Horák 
Hospodář SDH Oldřichov v Hájích   Jitka Andrová 
Velitel  SDH  Oldřichov v Hájích   Petr Martínek 
Zástupce velitele družstva Libor Práč 
Strojníci Jiří Práč, Roman Nýdrle, Petr Adámek 
Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích poděkovalo dosavadnímu veliteli 
SDH Oldřichov v Hájích Vítězslavu Nýdrlemu za dlouholetou vykonanou 
práci. 
 
(zdroj:www.oldrichov.cz) 
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14. Obrazové přílohy 

a. Stavební činnost 
In-line dráha 
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b. Společenská kronika 
Vítání občánků 28.6.2009 

 

 
 

   
  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2009 Stránka 27 

 

 

 
 

 

 
  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2009 Stránka 28 

 

c. Z akcí obce 
Masopust 24.2.2009 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Maškarní pro děti 25.2.2009 
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d. Akce v Ekocentru v Oldřichově v Hájích 
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Žabí festival 22.3.2009 
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Den Země 25.4.2009 
 

 
 

  
Stříhání ovcí 3.10.2009 
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Den stromů 24.10.2009 
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Vánoce na statku 5.-6.12.2009 
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