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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 

4.ledna byla slavnostně otevřena nejvyšší člověkem vybudovaná stavba 
Burdž Chalífa v Dubaji ve Spojených arabských emirátech 
 
12.ledna bylo zničeno zemětřesením hlavní město Haiti Port-au-Prince, 
katastrofa si vyžádala 212 tisíc obětí 
 
8.února se stal vítězem ukrajinských prezidentských voleb Viktor 
Janukovyč 
 
12.-28.února probíhaly XXI. Zimní olympijské hry v kanadském 
Vancouveru 
 
17.února Nejvyšší správní soud rozpustil krajně pravicovou Dělnickou 
stranu 
 
29.března provedly dagestánské atentátnice sebevražedné útoky 
v moskevském metru, útoky si vyžádaly 40 obětí 
 
8.dubna Barack Obama a Dmitrij Medveděv v Praze podepsali Novou 
dohodu Start o jaderném odzbrojení 
 
10.dubna havaroval TU 154 u Smolenska, při havárii zemřel i polský 
prezident Lech Kaczyňski 
 
10.dubna byl uveden do úřadu 36.pražského arcibiskupa Dominik Duka, 
nahradil tak svého předchůdce kardinála Miloslava Vlka 
 
1.května-30.října se konala světová výstava Expo 2010 v čínské Šanghaji 
 
3.května Evropská unie a Mezinárodní měnový fond přislíbily 
zadluženému Řecku historicky rekordní finanční pomoc ve výši 120 
miliard eur na období 3 let výměnou za další hluboká úsporná opatření. 
Prosazovaná opatření vyvolala protesty a stávky odborářů, ale i násilná 
střetnutí radikálů s policií 
 
15. května povodně v Čechách, na Slovensku, Polsku a Maďarsku 
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23.května Česká hokejová reprezentace vyhrála mistrovství světa 
v ledním hokeji, když ve finále porazila Rusko 2:1 
 
28.-29.května se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, vyhrála ČSSD, těsně následovaná ODS. V důsledku 
volebních výsledků rezignoval předseda ČSSD Jiří Paroubek.  Vládu 
sestavil premiér Petr Nečas, předseda ODS s TOP 09 a stranou Věci 
veřejné. 
 
22.července Mezinárodní soudní dvůr v Haagu posvětil osamostatnění 
Kosova 
 
7.-8. srpna blesková povodeň na Severu Čech, bleskové povodně si 
v okrese Liberec vyžádaly 5 mrtvých, škody byly odhadnuty na stovky 
milionů korun. Polsko mělo 3 mrtvé, včetně jednoho hasiče. 
Nejpostiženějšími  byly Heřměnice, Raspenava, Chrastava, Hrádek nad 
Nisou, Frýdlant, Lindava a v Polsku města Bogatynia a Zgorzelec. 
 
19.srpna se stáhla poslední bojová brigáda americké armády z Iráku. 
Skončila tak americká účast ve válce v Iráku 
 
15.-16. října se konaly komunální a senátní volby v České republice 
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3. Dění v obci 

Počet obyvatel v obci ke 31.12.2010 : 646 
(zdroj: obec Oldřichov v Hájích) 
 
Zásadní událostí roku 2010 byla blesková povodeň, která zasáhla 
Oldřichov v Hájích 7. srpna 2010.  
Starosta obec Jaromír Tichý této události věnuje úvodní slovo ve 
Zpravodaji Oldřichovské listy: 
„Vážení spoluobčané, 
myslím si, že každý z nás už prožil něco nemilého a s povzdechem si 
přál, aby bylo možné vrátit čas a mohl se oné nepříjemnosti vyhnout 
nebo jí předejít. Ano! Samozřejmě tím mířím k pohromě, která nás 
postihla 7.8. 2010. Tato druhá sobota letošního srpna se temným 
černým písmem vryje do historie naší obce a především do nehezkých 
vzpomínek našich obyvatel. Bohužel téměř všech, přestože to byla 
povodeň, postižení v podobě sesuvů zeminy apod. měli i ti, kteří 
nebydlí v blízkosti vodních toků. Taková to byla síla, kterou nám vodní 
živel předvedl. Přál bych si vrátit čas. Pohromu, která nás postihla, 
„pamětníci“ přirovnávají k povodni v roce 1958. Někteří tvrdí, že bylo 
vody více, někteří naopak méně. Já jsem přesvědčen, že nelze tak 
jednoznačně tyto katastrofy přirovnávat. Krajina se totiž mění a s ní se 
mění i odtokové poměry. Jisté ale je, že největším krajinotvořičem je 
člověk sám. V mé paměti rok padesát osm není. Pamatuji si však 
pozůstatky z dob, kdy se v našem kraji ještě hospodařilo. To bylo 
různých škarpiček, rygolků, stružek, příkopů apod., o které se vlastníci 
pozemků starali a čistili, co? Určitě si většina z nás vzpomene, kolik 
takovýchto zařízení v našem okolí vzalo za své přičiněním nebo naopak 
nepřičiněním lidských rukou. Kolik takových stružek a rygolů přišlo 
vniveč třeba jen proto, že přes ně nešlo jezdit sekačkou atd., atd. 
Bezesporu je jasná skutečnost, že na takový příval vody jaký byl v roce 
padesát osm a letos, nemají takové stružky vliv, protože vzaly za své i 
stavby projektované na tzv. stoleté vody, ale vody s přívlastkem pěti či 
desetiletých by zcela určitě zvládly. A ty tu máme téměř každoročně. 
Touto úvahou chci poukázat na to, že nám paní voda ukázala svoji silou, 
jak se jí stavíme do cesty.  
Nejsou to jen správci jednotlivých vodních toků, kteří se ne zrovna 
správně starají o své toky, ale jako pobřežníci si musíme uvědomit, že 
základním „povodňovým orgánem“ je každý vlastník nemovitosti v 
záplavovém území.  
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Končím s úvahami co by, kdyby. Pohroma, která naši obec (a nejen naši 
obec) postihla, nás nejen ponaučila, ale co je neméně důležité, ukázala, 
jak se umíme semknout. Že nám není lhostejné neštěstí druhých. 
Bezprostřední pomoc po povodni byla úžasná. Nabídka materiální, 
finanční i dobrovolné pomoci v některých případech převyšovala 
poptávku. Pomoc nabídly firmy, dobrovolné organizace, jednotlivci, 
zkrátka, kdo mohl. Záměrně se vyhýbám konkrétním jménům dárců. 
Bylo jich totiž tolik, že není možné je všechny jmenovat. A i když každý 
děláme chyby, v žádném případě bych se nechtěl dopustit toho, že na 
někoho zapomenu. Děkuji, doopravdy upřímně děkuji všem, kteří jste 
jakýmkoli způsobem pomohli nebo alespoň projevili snahu pomoci. 
Děkuji všem, byť to měli v pracovní náplni nebo to dělali dobrovolně. 
Děkuji i těm, kteří nečekali na nějakou organizovanou pomoc a zkrátka 
a jednoduše pomohli tam, kde bylo potřeba, aniž bychom o tom věděli. 
Neméně pak děkuji všem, kteří mi pomáhali s organizací obnovy 
základních funkcí v obci. A přeci jen bych při této příležitosti někoho 
jmenoval konkrétně. Je to naše jednotka dobrovolných hasičů. I přesto, 
že přišli o zásahové vozidlo, aniž stačili zasáhnout, bez váhání s 
použitím vlastních motorových prostředků vynaložili veškeré síly k 
pomoci postiženým. Navíc bez váhání, krom práce v naší obci jezdili víc 
jak týden pomáhat do postiženějších oblastí (Chrastavy a Raspenavy). 
Hoši, děkujem. 
Závěrem už jen poznámku, o které jsem měl pochyb, zda se o ní 
zmíním. Ale neodpustím si to. Bohužel, i v této vypjaté době se našli 
jedinci, které pod rouškou ušlechtilosti zajímalo spíše co jim, jak se říká, 
z toho kápne, jak se svezou. Vzhledem k tomu, že tací jedinci nejsou jen 
u nás, použil bych na závěr citát jednoho kolegy starosty: „Krizové 
situace dokáží vždy spolehlivě rozlišit zrno od plev a já jsem strašně rád, 
že těch zrn bylo nezpočetně více než plev. A všem zrnům děkuji a ještě 
jednou děkuji.“  
Jaromír Tichý, starosta obce 
 
(zdroj: Zpravodaj Oldřichovské listy 25/2010) 
 
Liberecký deník píše o bleskové povodni dne 7.8.2010 
„LIBERECKÝ KRAJ - Stoletá až tisíciletá voda. Situace v kraji je kritická, 
nelze ji zvládnout běžnými prostředky. Ministerstvo obrany poslalo na 
pomoc nejvíce postiženým obcím na Liberecku vojáky. OLDŘICHOV V 
HÁJÍCH: "Ráno jsme si mysleli, že to nejhorší máme za sebou. Nad   
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ránem se tu málem utopily krávy, naštěstí se jim podařilo prorvat 
ohradník a utéct. Cyklostezka už je celá zaplavená. Voda začala 
dopoledne zase stoupat. My máme dům poměrně vysoko, ale dcera, 
která bydlí dál v obci, už má vodu u baráku do výšky 140 centimetrů," 
popisuje situaci v Oldřichově v Hájích Jana Práčová“ 
 
(Zdroj : Liberecký deník, Zpráva o povodni srpen 2010, zpracoval 
Jaromír Tichý, starosta obce) 
 
Vlivem dlouhotrvajících vydatných dešťových srážek postihla Obec 
Oldřichov v Hájích 7. srpna 2010 v brzkých ranních hodinách extrémní 
povodeň - blesková povodeň. Pravděpodobně jednorázové uvolnění 
velkého množství samovolně zadržených vodních srážek v lesním 
prostoru nad obcí Oldřichov v Hájích způsobil prudký vzestup vodní 
hladiny na toku Jeřice. Tomu nasvědčuje i pozdější záznam stanice LG 
Mníšek.  
 
Blesková povodeň, která dosáhla většího rozlivu než je stanoveno 
Q100, trvala ve dvou vlnách po celou sobotu a odpadávala do 
nedělního rána. Povodeň způsobila obrovské škody na přilehlých 
pozemcích toku, které byly zaneseny značným množstvím naplavenin, 
došlo k destrukci téměř všech mostů a propustků na celém území 
katastru obce. Došlo k přerušení dodávek el. energie, k porušení částí 
místních komunikací a chodníků a došlo ke značným škodám na 
soukromém majetku (vyplavené domácnosti, sklepy, individuální zdroje 
pitné vody, hospodářské budovy apod.). Přes extrémní průběh a 
intenzitu povodně nebylo nutné provést demolici obytného objektu 
(pouze jedné hospodářské budovy), bylo nutné evakuovat obyvatele 
jednoho rekreačního domku (obyvatelé několika objektů provedli 
evakuaci preventivně samostatně) a nedošlo k újmě na zdraví či 
životech. Hejtmanem Libereckého kraje byl vyhlášen stav nebezpečí.  
     
Průběh povodně 
I přes několikadenní vydatné dešťové srážky neprojevoval tok Jeřice do 
pozdních večerních hodin pátku 6.7.2010 známky rozlivu z koryta toku. 
Až v časných ranních hodinách v sobotu 7.8.2010 došlo k masivnímu 
vzestupu hladiny. 
Časový sled povodňové události: 
Sobota 7.8.2010 
03.30 – masivní vzestup hladiny začal ohrožovat první objekty 
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03.43 – operační středisko v Liberci kontaktovalo starostu obce 
s informací, že objekt čp. 197 (Zoulovi – rekreační objekt) volali o 
technickou pomoc.  
03.45 – starosta kontaktoval velitele JPO a vydal pokyn k výjezdu  
04.00 – výjezd JPO Oldřichov v H. 
04.22 – starosta obce svolává členy povodňové komise 
04.35 – velitel JPO informuje starostu, že zásahové vozidlo uvízlo 
v záplavě a nejde již vyprostit. Pokračují dále soukromým traktorem V. 
Nýdrleho. Starosta obce žádá operační středisko HZS v Liberci o pomoc. 
04.55 – přijela na pomoc JPO Stráž nad Nisou 
05.30 – přijela na pomoc JPO Libverda 
07.30 – pokles hladiny Jeřice od maxima cca o 1 metr. Filipovský potok 
se začal rozlévat. 
07.45 – starosta se členy povodňové komise odjíždějí na kontrolu Jeřice 
od OÚ až po retenční nádrže na Polednickém potoce.  
08.30 – návrat na OÚ, začátek vydatného deště, opět vzestup hladiny 
Jeřice + prudký vzestup hladiny Filipovského potoka. Starosta informuje 
starostu obce Mníšek. 
08.45 – starosta obce povolal V. Knespla s traktorem + vyvážecím 
vlekem a A. Klazara s traktorbagrem na čištění a odstraňování 
naplavenin od mostků 
10.00 – informace od J. Štefky o sesuté půdě na náspu ČD od zastávky 
v Oldřichově v H. směrem Raspenava. Možnost vlakového neštěstí. 
Starosta obce ihned informoval o skutečnosti stanici ČD v Mníšku. 
11.00 – kulminace druhé vlny na Jeřici a všech přítocích. 
11.45 – nutnost evakuace Časarů k Veselým (rekreační objekt čp. 171) 
14.00 – začínající pokles hladiny 
15.20 – stálý výpadek el. energie 
17.30 – zřízení krizového štábu na OÚ. Napojení na elektrocentrálu tel. 
ústředny, počítače a nabíječek komunikačních prostředků. 
18.30 – hlídka policie Chrastava. Zhodnocení situace. 
20.50 – obnova dodávky el. energie v centru obce 
21.20 – opět výpadek 
Přes noc ze soboty na neděli stálá služba na OÚ: 
pp. Peřina + Adámek do 00.00 hodin, Horák + Bekešová do 01.30 hodin, 
Tichý, J.Louda do 05.00 hodin, Horák do 08.00 hodin. 
V době cca 04.30 a dále se začíná voda vracet do koryta a je na ústupu 
z rozlitých ploch. 
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Neděle 8.8.2010 
08.15 – zasedání krizového štábu a rozdělení úkolů: 
 Dvě skupiny členů SDH + dvě čerpadla k čerpání zatopených 

sklepů dle hlášených požadavků 
 Pracovník OÚ J.Adámek + P.Martínek s NA Multicar budou 

převážet čerpadla mezi jednotlivými objekty 
 Místostarosta P. Horák + ref. OÚ Bekešová provedou monitoring 

postižené oblasti a provedou soupis základních životních potřeb 
(jídlo, pití, léky, tech. prostředky) 

 V. Knespl a A.Klazar s technikou budou odklízet naplaveniny od 
mostů a propustů k uvolnění odtoků 

09.50 – kontakt se starostou v Mníšku. Vzájemné informování o 
stavech a potřebách. Zejména o stavu zdroje pitné vody a její 
dosavadní zásobě. 
10.10 – Skupina dobrovolníků odklízí náplavu na mostě u Bílkovských. 
Zřizují provizorní lávku pro pěší. Husákovi čp. 166 žádají o pomoc 
s odklizením vody v domě – jdou pomáhat dobrovolnice pí Martínková 
s dcerou. 
10.15 – zmonitorovány požadavky pomoci na Pilách. Začínají se 
vyřizovat dle naléhavosti. 
10.45 – přijíždí pracovník fa A.S.A. s nabídkou svozu odpadů. Ještě 
v odpoledních hodinách budou přistaveny první kontejnery. Dále dle 
požadavků, koordinaci bude zajišťovat pí Bekešová. 
10.55 – obnova dodávky el. energie v centru obce 
11.00 – informace z nádraží ČD Mníšek o náhradní autobusové dopravě 
11.40 – žádost ředitelky DM Větrník o informaci o rekreantech 
v ubytovacím zařízení v Oldřichově. Bylo zjištěno, že ubytovnu všichni 
opustili (děti vč. dospělých) poslední 4 ženy právě odjíždějí po vlastní 
ose. 
12.05 – nabídka materiální pomoci od IZS 
12.10 – Horák + Bekešová odjíždějí sepisovat požadavky postižených od 
OÚ směrem na Mníšek. Cestou označují nebezpečná místa (podemleté 
mosty, komunikace a chodníky výstražnou páskou. 
13.20 – pan Brzula čp. 269  hlásí nebezpečí spočívající v podemleté 
plynové nádrži. Zásobník topení. Byl odkázán na operační středisko HZS 
Liberec z důvodu, že místní JPO nemá potřebné prostředky. 
13.25 – KHS Liberec posílají elektronicky balíček rad a opatření pro lidi 
postižených záplavou. Distribuci postiženým zajišťují hasiči při čerpání 
sklepů a studní. 
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15.20 – prohlídka koryta Jeřice v oblasti Pil se zástupcem Povodí Labe 
panem Kryspinem. Příslib prioritního řešení. 
16.30 – zadány požadavky na krizový štáb HZS LK – vysoušeče, lopaty, 
košťata 
17.10 – revize toků ve správě LČR s ing. Němcem. Dohodnutý postup 
prací na likvidaci následků. 
18.15 – požadavek Magistrátu Liberec, krizového řízení na vyčíslení 
škod na mostech a komunikacích v majetku obce. I když nebylo možné 
ještě provést důkladné prohlídky, předběžný odhad činí cca 20 mil. 
korun. 
19.30 – JPO Oldřichov v H. dokončil úkoly dnešního dne a odjíždí na 
pomoc kolegům do Nové Vsi popř. Chrastavy. 
 
Od pondělí 9.8.2010 do pátku 13.8.2010 probíhala činnost tak, že vždy 
ráno v 08.00 hodin zasedal krizový štáb (starosta, místostarosta, 
ref.OÚ, člen povodňové komise a velitel JPO), kde byly rozděleny úkoly 
daného dne. Činnost OÚ (starosta + ref.) končila večer po splnění úkolů 
dne. 
Od soboty 14.8.2010 byly veškeré práce a koordinace prováděny 
zaměstnanci OÚ a subdodavateli.   
Záplavy v obci Oldřichov v Hájích: došlo k zaplavení několika rodinných 
domků a rekreačních objektů včetně části Obecního úřadu. Prudký tok 
poničil všechny mosty a propusti v dotčeném území. Vzestup spodní 
vody způsobil rozvodnění vodní hladiny po těžbě písku v Panelárně, v.d. 
a způsobil zaplavení téměř celého areálu firmy. Došlo též k mnoha 
sesuvům půdy v obci. Mezi největší sesuvy patří kamenná rozvalina u 
čp. 161 Januška, u čp. 266 Křehnáčovi a u čp. 213 Svoboda Vl. Voda 
poničila oplocení pozemků, podemlela opěrné a ochranné pobřežní 
zídky. 
Vlivem přerušení dodávek pitné vody ze zdroje v Mníšku došlo ke 
zničení postrkových čerpadel v ATS. 
Valící se voda na Malé Jeřici způsobila obrovskou splaveninu zeminy ze 
stavby Revitalizace Malé Jeřice nad železnicí v osadě Betlém, která se 
usadila před křížením se silnicí III/2904 Mníšek - Raspenava.  
 
Při ničivé povodni zasahovali a pomáhali následující kolektivy a 
obětavci: 
 

      Sbor dobrovolných hasičů Oldřichov v Hájích 
      Sbor dobrovolných hasičů Stráž nad Nisou 
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      Sbor dobrovolných hasičů Libverda 
      Sbor dobrovolných hasičů Velký Beranov 

 
Firma A.S.A. Liberec – rozvoz kontejnerů, odvoz odpadu 
Firma Aleš Klazar – bagrování, vyprošťování, odstraňování náplav 
Firma Ivan Rajn - bagrování, vyprošťování, odstraňování náplav 
Firma Slevstav - bagrování, vyprošťování, odstraňování náplav 
Firma Technické služby Liberec – čištění jímek a ČOV 
Pan V. Nýdrle se svým traktorem 
Pan Časánek – oprava veř.osvětlení 
Zaměstnanci obce – úklid, pomoc, sociální šetření 
Lesy ČR, správce toků 
Jizerskohoská stavební společnost 
Firma Václav Knespl – odstraňování náplav 
Pan Podlipný – čerpání studní 
Pan Tupý – úklid náplav okolo OÚ 
Ing.arch.David s týmem – posudky geologie a statika 
Pan Karel Peřina se syny a svým traktorem 
Rodina Martínkova – pomoc postiženým s vyklízením 
Ing. J. Duda – prořezy a kácení dřevin 
Pan P. Jína s bobcatem 
Prvotní náklady na škody po povodni byly v Oldřichově v Hájích 
odhadnuty na více jak 1,4 mil. korun. Náklady na obnovu majetku 
(především mosty a komunikace) byly pak prvotně odhadnuty na cca 
20 mil. korun. 
 
Celkový účet povodňových škod: 
Škody způsobené povodní v Oldřichově v Hájích 
 
Prvotní náklady na záchranné a likvidační práce   1 415 000,- Kč 
Majetek obce – komunikace a mostky (viz příloha)       
         18 093 000,- Kč  
    -  čerpadla pitné vody                                   25 000,- Kč 
    -  zásahové auto JPO                                   135 000,- Kč 
Sesuvy a svahové deformace                                      4 330 000,- Kč 
Výše škod na soukromém majetku nezjištěno 
 
CELKEM                                                                                  23 998 000,- Kč  
 
(Zdroj : Zpráva o povodni srpen 2010, zpracoval Jaromír Tichý, starosta 
obce) 
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Dále je třeba zmínit snahu starosty obce řešit problém s narůstající 
transitní dopravou přes obec Oldřichov v Hájích, 9.2.2010 navštívil 
obec náměstek hejtmana pro dopravu Martin Sepp, který byl proveden 
po nejhorších úsecích obce a za plného provozu se seznámil 
s problematikou. 
Obchod se smíšeným zbožím převzala a nově otevřela 2.6.2010 paní 
Iva Jarešová. Obec tak znovu získala obchod s čerstvým pečivem, 
zeleninou, lahůdkami, drogerií a dalším zbožím. 
Starostové obcí Mikroregionu Jizerské podhůří uctili památku tragicky 
zesnulého prezidenta Polské republiky Lecha Kaczynského a desítek 
dalších osobností u partnerů v městě Gozdnica. 
 
Revitalizace Malé Jeřice 
V roce 2010 byla provedena revitalizace Malé Jeřice jejího 
napřímeného a regulovaného koryta.  Bohužel srpnová povodeň 
zasáhla také toto vodní dílo a způsobila obrovskou splaveninu zeminy 
ze stavby. 
 
V areálu Ekocentra v Oldřichově v Hájích byly restaurovány nástěnné 
dřevěné deskové malby z poloviny 17. století. Dále se rekonstruovala 
učebna a její vybavení audiovizuální technikou. Také probíhala příprava  
stálé přírodovědné expozice.  
(zdroj: www.strevlik.cz) 
 
Obec zakoupila z rozpočtu obce multikáru, která stála 199 000,- Kč. 

  

http://www.strevlik.cz/
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4. Obecní úřad 

Volby do Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích a do Senátu 
Parlamentu ČR proběhly  v pátek 15.10.2010 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu 16.10.2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.  
Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích svým usnesením stanovilo pro  
nastávající funkční období 2010 – 2014 počet členů zastupitelstva obce 
– 7.    
 
Vedení obce - Výsledky Voleb 2010-2014   
Příjmení            Jméno   Volební strana                    Počet hlasů 

      Tichý            Jaromír   Obecní úřad pro občany  188 
      Hoffmannová Růžena   Obecní úřad pro občany  150 
      Horák            Petr     Obecní úřad pro občany  160 
      Jandová             Marta     Obecní úřad pro občany  158 
      Knespl            Václav   Obecní úřad pro občany  160 
      Janoušek           Václav   Obecní úřad pro občany  159 
      Stehlík            Ota     Obecní úřad pro občany  15 
      
 
 
     (Zdroj:www.oldrichov.cz) 
  

http://www.oldrichov.cz/index.php?&lang=1&M=001.010.004.001.&F=1&ID=8&Se_=
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5. Rada a zastupitelstvo 

15.2.2010  proběhlo Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích  
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo: 
Usnesení č. 1/2010 
1. schválení schodkového rozpočtu na rok 2010 ve výši 7 229 560,-Kč 
2. schválení přísedícího u soudu na funkční období 2010-2014 
3. schvaluje záměr – realizace opatření „ Tůně v nivě Jeřice“ společnosti   
Suchopýr o.p.s 
4. schválení příspěvku na činnost Společnosti pro Jizerské hory ve výši 
5000,-Kč 
5. schválení nákupu zásahových čerpadel PS 12 a PS 8 pro SDH  
6. schválení  vyklizení nebytových prostor prodejny potravin a vypsání 
výběrového řízení  
7. schválení vyklizení bytových prostor čp. 229 byt č. 2 
8. schválení vyklizení bytových prostor čp. 229 byt č. 4 
9. schválení záměru o koupi čp. 180 
 
Druhé Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích proběhlo dne 
10.5.2010 
 
Bylo projednáno a schváleno 
Usnesení č.2/2010 
1. schválení  závěrečného účtu obce za rok 2009 včetně zprávy 
nezávislého auditora bez výhrad 
2. schválení   prodeje p.p.č. 1501/4 
3. schválení  smlouvy o zřízení  věcného břemene na p.p. č. 2028 
4. schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 921/1 a 
921/12  
5. schválení  nákupu p.p.č. 232/2,221,2097/1,165/1,165/3,2100/1 a st 
p č. 428,431,429,430,432 od výrobního družstva Panelárna 
6. schvaluje přijetí krátkodobého úvěru na nákup pozemků od 
Komerční banky 
7. schválení nabídky Ivany Jarešové na pronájem prodejny potravin  
8. schválení odvolání  členů správní rady o.p. s. Čp. 5 Oldřichov v Hájích 
Jaromíra Tichého a Zdeňka Deveru 
9. schválení   nových členů správní rady o.p.s. Čp.5 Oldřichov v Hájích 
Jiřího Volfa a Ing. Jana Dudu 

http://www.oldrichov.cz/index.php?&lang=1&M=001.010.009.006.&F=1&ID=77&Se_=
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10. schválení   odměn zastupitelstva na rok ve stejné výši jako v roce 
2009 
11. schválení  zástupce na valné hromadě akcionářů SVS a.s. Jaromíra 
Tichého 
12. schválení  podání žádosti o dotaci na výstavbu kotelny na biomasu v 
centru obce 
13. schválení   smlouvy o dílo s firmou  EKOLES- zpracování nového LHP 
14. schválení   pořízení 4. změny ÚPO Oldřichov v Hájích 
15. schválení   Obecně závazné vyhlášky obce Oldřichov v Hájích č. 
1/2010 o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním materiálem na katastrálním území obce Oldřichov v Hájích s 
účinností dnem 31.5.2010 
 
Třetí Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích proběhlo dne 
7.7.2010 
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo 
Usnesení č.3/2010 
1. schválení zproštění od místního poplatku p. Hladíkové Ivety 
2. schválení  prodeje p.p.č. 921/17 
3. schválení  prodeje p.p.č. 1480/6,1481/1 a 1480/3 
4.  schválení prodeje p.p.č. 570/5   
5. schválení počtu členů Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích pro 
volební období  2010 - 2014  - 7 členů  
6. schválení  členy komise a výběr zhotovitele na zakázku zhotovení 
stavby Vodovod   Oldřichov v Hájích- Petr Horák, Eduard Bílkovský, Jiří 
Volf, Ing. Jiří Hušek, Marta Jandová 
7. schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
4004675/PO01 
8. schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-
4005986/PO01  
9. schválení vnitřní směrnice a normy 1-3  
10. schválení  nákupu komunální techniky MULTICAR   
11. schválení prodeje p.p.č. 1399/4 a 1465/6 
  

http://www.oldrichov.cz/index.php?&lang=1&M=001.010.009.005.&F=1&ID=78&Se_=
http://www.oldrichov.cz/index.php?&lang=1&M=001.010.009.005.&F=1&ID=78&Se_=
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Čtvrté Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích bylo dne 
16.8.2010 
 
Bylo projednáno a schváleno 
Usnesení č.4/2010 
1.  schválení  Návrhu zadání IV. změny ÚPO Oldřichov v Hájích   
2.  schválení  Opatření týkajících se povodní ze 7-8. srpna 2010 
 
Páté  Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích bylo dne 
8.11.2010 
 
Bylo projednáno a schváleno 
Usnesení č.5/2010 
1. schválení  ověřovatele a zapisovatele  zápisu Marta Jandová, Václav 
Janoušek a zapisovatele zápisu Jana Bekešová 
2.  schválení programu jednání 
3.  schválení  zvolení jednoho místostarosty 
4.  schválení :  funkce starosty bude uvolněná  
5. schválení zvolení starosty obce Jaromíra Tichého 
6. schválení  zvolení místostarosty obce Petra Horáka  
7. schválení zřízení finanční a kontrolní komise, komise pro výstavbu, 
komise sociálních věcí a komise pro kulturu a sport  
8. schválení  zvolení  předsedy finanční komise Marta Jandová 
9. schválení  zvolení předsedy kontrolní komise  Ota Stehlík 
10. schválení  zvolení předsedy komise pro výstavbu Václav Knespl 
11. schválení  zvolení  předsedkyně sociální komise Růžena 
Hoffmannová 
12.  schválení  zvolení předsedy komise pro kulturu a sport  Václav 
Janoušek 
13.  schválení  odložení volby členů komisí  
14.  schválení  výše odměny zastupitelstva od 1.11.2010 ve výši 1000,-
Kč 
15.  schválení  výše odměny místostarosty obce 5900,-Kč 
16.  schválení  rozpočtového opatření č. 1/2010  
17.  schválení   nových členů Sněmu MJP Václav Knespl 
18.  schválení  nového člena školském rady ZŠ Mníšek Jana Bekešová 
 
Šesté  Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích se konalo  dne 
20.12.2010 
 

http://www.oldrichov.cz/index.php?&lang=1&M=001.010.009.005.&F=1&ID=79&Se_=
http://www.oldrichov.cz/index.php?&lang=1&M=001.010.009.005.&F=1&ID=79&Se_=
http://www.oldrichov.cz/index.php?&lang=1&M=001.010.009.005.&F=1&ID=79&Se_=
http://www.oldrichov.cz/index.php?&lang=1&M=001.010.009.005.&F=1&ID=79&Se_=
http://www.oldrichov.cz/index.php?&lang=1&M=001.010.009.005.&F=1&ID=79&Se_=
http://www.oldrichov.cz/index.php?&lang=1&M=001.010.009.005.&F=1&ID=79&Se_=
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Zastupitelstvo projednalo a schválilo 
Usnesení č.6/2010 
1.  schválení  pořízení nové hasičské techniky – nové zásahové vozidlo 
2.   schválení darovací smlouvy na hasičskou cisternu CAS 32 T148 od 
Města Boskovice 
3.  schválení smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti s Libereckým 
krajem 
4.   schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s p. Kamilou Šťastnou 
5.  schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s p. Emilem 
Kopčákem 
6.  schválení kupní smlouvy na parcely v areálu Panelárna 
7. schválení  rozpočtového opatření č. 2/2010  navýšení o 
1 556 731,50,-Kč 
8. schválení rozpočtového provizoria ve výši 22%  stejného období roku 
2010 
 
(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. 2010  
Příjmy:   
 
 Daně celkem         4 538 080,- 
 Místní poplatky (pes,pobytové, správní)                  100 830,- 
 Dotace (Interregn,POV)           214 500,- 
 Odpady               370 000,- 
 ÚP refundace mezd            491 110,- 
 Prodej pozemků         1 000 000,- 
 Prodej dřeva z ob. lesů              60 000,- 
 Nájemné                        223 680,- 
 Příjmy z poskytovaných služeb             25 000,- 
 Úroky                   5 000,- 
 Převod zůstatku z roku 2009          200 000,- 
 Příjmy celkem         7 228 200,- 
 
 Výdaje:   
 Obecní lesy (materiál, služby, benzín)                      63 000,- 
 Protahování cest               150 000,- 
 Dopravní obslužnost                53 000,- 
 Neinvestiční náklady na žáka            316 250,- 
 Místní knihovna                 14 000,- 
 Opravy Čp.54,229,281             120 000,- 
 SPOZ                  15 000,- 
 Veřejné osvětlení (opravy)                   200 000,- 
 Odpady                 450 000,- 
 Veřejná zeleň                 18 500,- 
 Hasiči                   15 500,- 
 Vnitřní správa (daně FÚ, telefon,služby…)             2 299 580,- 
Oprava OÚ               100 000,- 
 Vodovod             2 000 000,- 
 Změna územního plánu                50 000,- 
 Kulturní památky                 10 000,- 
 Oprava komunikací                300 000,- 
 Hřbitov                    10 000,- 
 Dopravní opatření v obci       20 000,- 
 Prostranství OÚ        20 000,- 
  

http://www.oldrichov.cz/index.php?&lang=1&M=001.010.001.&F=1&ID=774&Se_=
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Nákup pozemků                  850 000,- 
 Projektové dokumentace                153 370,- 
 Výdaje celkem              7 228 200 ,- 
 
(zdroj:www.oldrichov.cz) 
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7. Odpady 

Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů proběhl 24.dubna 
2010 a 30.října 2010, nádoby na ukládání těchto odpadů byly umístěny 
za restaurací Nová Beseda. 
 
(Zdroj: Oldřichovské listy 24,25/2010) 
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8. Komunikace, doprava, spoje a technické sítě, 
stavební činnost v obci 

Obec Oldřichov v Hájích podala na konci měsíce ledna žádost o zařazení 
akce do „Seznamu akcí Programu Mze 129 180“ – Podprogramu na 
podporu výstavby a obnovy vodovodů pro veřejnou potřebu. Jednalo 
se o finanční podporu Ministerstva zemědělství v objemu 60%, resp. 
70% nákladů investiční akce „Dostavba hlavního rozvodu pitné vody 
do Obce Oldřichov v Hájích“, a to na Filipku a na Pily, která má 
rozpočet ve výši cca 16 mil. korun. 
V měsíci březnu, ve spolupráci s agenturou Regioplan, připravila obec 
opakované podání žádosti o finanční podporu investiční akce 
„Výstavba OZE v Oldřichově v Hájích“. Jednalo se o již avizovanou 
výstavbu kotelny na dřevoštěpku v prostoru kontejnerů za restaurací 
s rozvodem tepla v centru obce. Tato stavba je počátečním krokem 
investičního záměru pod názvem „Revitalizace centra obce“, který 
zahrnuje kromě nového zdroje vytápění komplexní opravu budovy 
pošty včetně zateplení, rekonstrukci budovy Obecního úřadu včetně 
rozšíření o veřejné prostory, úpravu parku pro děti a rozšíření o 
multifunkční sportovní plochu a na konec dopravní opatření zahrnující 
zklidnění dopravy. 
 
Prvotní náklady na škody po povodni byly v Oldřichově v Hájích 
odhadnuty na více jak 1,4 mil. korun. Náklady na obnovu majetku 
(především mosty a komunikace) byly pak prvotně odhadnuty na cca 
20 mil. korun.  
 
V první fázi obnovy po povodních byla provedena tato opatření:  
● Zprůjezdnění mostu u Bílkovských 
● Obnova cesty a zprůjezdnění mostku k Martínkům 
● Zprůjezdnění mostku u Stehlíků 
● Zprůjezdnění mostku u Hodačů 
● Zavezení vyplavených výmolů na cestě od Uhrinů ke Svatoňům 
sebranými náplavami 
● Dokončilo se zprůjezdnění mostu u Mrázů (směr k nádraží ČD 
Mníšek) 
● Zajištění mostku u Vágnerů proti dalšímu podemílání 
● Zprůjezdnění cesty ke Klofáčům 
● Obnova propustku pod cestou ke Kombercům 



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2010 Stránka 23 

 

● Dosypání propadlých mostů u Torkošů a ke Grünhutum pro pěší 
použití 
● Průběžně probíhal úklid kolem toků a naplavenin 
 
(Zdroj: OLDŘICHOVSKÉ LISTY - Číslo vydání 24,25/2010) 
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9. Společenská kronika 

Jubilea v roce 2010 oslavili: 
 
Hanzl Evžen, Částka Luboš, Adamec František, Hušková Blažena, 
Javůrek Otta, Nýdrlová Božena, Peřina Karel, Polák Jaroslav,  Tomaščák 
Ján, Adamcová Marie, Časánek Antonín, Gierlowski Manfred, 
Honsejková Stanislava, Horáková Blažena, Choc Josef, Janda Jindřich, 
Komberec Jiří, Louda Jiří, Loudová Helena, Málková Stanislava, Němec 
Josef, Nýdrlová Eva, Nýdrlová Věra, Rohrichová Zdeňka, Rokoský 
Ladislav, Růžička Josef, Senohrábek Jaroslav, Srbová Eva, Sůva Vladimír, 
Svobodová Ema, Tannert Milan, Dolejš Zdeněk, Bustová Anna, Hájek 
Vladimír, Halířová Jindřiška, Juklíčková Miroslava, Martínek Jindřich, 
Svitáková Žofie, Vondrouš Lubomír, Hyneček Rudolf, Třešňáková Jiřina, 
Štučková Jaroslava, Vrňata Miloslav 
 
Úmrtí v roce 2010: 
Zuska Josef, Hatrik Jan, Mokrý Václav, Andr Břetislav 
 
Narození v roce 2010: 
Štěpánka Raisrová, Vojtěch Benč, David Jakubec, Vilém Krejčí, Teodor 
Kajer, Aneta Růžičková, Kateřina Taclíková, Zuzana Dudová, Jan Hušek, 
Tomáš Hušek, Tomáš Kočí, Jana Rozalie Brzulová, Eliška Trávníčková 
 
Vítání občánků proběhlo 28.3.2010 a 10.10. 2010    
 
(zdroj: Obecní úřad Oldřichov v Hájích) 

  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2010 Stránka 25 

 

10. Z událostí, akcí a kulturního dění v obci 

23.ledna 2010 proběhl tradiční  Sokolský ples,  pořádal TJ Sokol 
Oldřichov v Hájích. 
 
13.února 2010 byl Hasičský bál, organizoval  SDH Oldřichov v Hájích. 
 
20.února 2010  se konal tradiční  Masopust, který pořádal TJ Sokol 
Oldřichov v Hájích. 
 
Zároveň 20.února probíhal na nově vzniklé sjezdovce Karneval na 
lyžích. 
 
21.února 2010 patřil sál Besedy dětem a jejich  Dětskému maškarnímu  
reji, opět pořádal TJ Sokol Oldřichov v Hájích. 
 
13.března 2010 byl  Hasičský bál pořádaný  SDH Mníšek. 
 
20.března se konaly Oldřichovské velikonoční trhy, kde se prodávaly 
rukodělné výrobky. Hrála kapela Subulcus, organizovala Jiřina Vávrová 
a Zuzana Uhrinová. 
 
3.dubna 2010  se odehrála Pomlázková zábava, kterou pořádal TJ Sokol 
Oldřichov v Hájích, oddíl kopané. 
 
30.dubna proběhly tradiční  Čarodějnice na fotbalovém hřišti. 
 
5.prosince večer chodil Oldřichovem Mikuláš, Čert a Anděl, 
navštěvoval děti doma a hodné obdaroval sladkostmi. 
 
Oldřichovské vánoční trhy se konaly 11.prosince 2010, opět se 
prodávaly rukodělné výrobky a tentokrát byl doprovodný program 
obohacen vystoupením skupiny tančící břišní tance z Mníšku. 
 
Akce v Ekocentru Oldřichov v Hájích: 
 
Žabí festival, proběhl 20.3.2010, kde návštěvníci pomáhali se stavbou 
žabích bariér u rybníka Šolcák, účastnili se aktivit zaměřených na život a 
ochranu obojživelníků, vyráběli žabí masky, prohlíželi si zblízka rostliny 
a živočichy z rybníka a další. 
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Den Země, již tradiční akce pro veřejnost se konala 24.4.2010, 
návštěvníci se seznámili s životem pod zemí, s půdními živočichy, 
tajemstvím vody v půdě i s průběhem kompostování. Nechyběla 
pohádka a hudební vystoupení. 
 
Den včely proběhl 22.5.2010. Tato akce se konala v ekocentru poprvé. 
Proběhla ve spolupráci s Okresní organizací Českého svazu včelařů 
Liberec. Byly připraveny praktické informace ke včelaření, ukázky 
včelařských produktů, skleněný úl, prohlídka včel pod binokulární 
lupou.  
 
Během letních prázdnin připravilo ekocentrum pro rodiče a děti 
týdenní pobytový tábor Jak se domluvit s koněm a ostatními zvířaty a 
Letní hrátky se zvířátky. 
 
Stříhání ovcí aneb od ovečky ke klubku vlny se konalo 25.9.2010. 
 
Od října 2010 se v ekocentru konají jednou měsíčně Tvořivá dopoledne 
pro děti a jejich rodiče. 
 
Oslava Dne stromů proběhla 23.10.2010 tentokrát na téma „Pusťte se 
strom do života“. Návštěvníci se dozvěděli mnoho o stromech, jejich 
obyvatelích a o významu stromů v krajině. Měli možnost si prohlédnout 
části stromů pomocí binokulárních lup, vyrobit si dekoraci z podzimní 
přírody a zúčastnit se dalších tvořivých aktivit se zaměřením na stromy 
a dřevo. Ani tentokrát nechyběla pohádka, svezení na koni, posezení u 
ohně a výsadba stromků do lesa. 
 
Tradiční Vánoce na statku se konaly 4.a 5. 12.2010, tato akce pro 
veřejnost byla zaměřena na tradiční české Vánoce. 
 
(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. 
 
K radosti mnohých byl na soukromém pozemku nad Grünhutem 
vybudován partou nadšenců lyžařský vlek. Hlavním investorem byl 
Ladislav Jakubec, který se spolu s dobrovolníky pustil do díla. Sjezdovka 
byla plně využívána a děti měly o zimní zábavu postaráno. První sezóna 
byla zahájen 23.ledna 2010 a dopadla na výbornou. 
Vyvrcholením byl odpolední únorový rej v maskách, který se konal na 
lyžích. 
 
KČT TJ Sokol pořádal 22.května 2010 Netradiční pochod po kopcích 
kolem Oldřichova , účastníci se vypravili na Stržový vrch a na Špičák.  
22.října  2010 proběhl Podzimní špacír se 24 účastníky. 
 
3. července oldřichovští hasiči pořádali fotbalový turnaj Jeřice 2010: 
zúčastnila se družstva: Stará garda, družstvo žen, družstvo hasičů, 
přátelé piva. 
 
Tábor oldřichovských dětí na Hubertce proběhl jako každý rok v srpnu, 
děti tentokrát pátraly jako detektivové po ukradeném exponátu 
z muzea. Absolvovaly mnoho her a soutěží a nakonec odhalily 
pachatele. 
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12. SDH Oldřichov v Hájích 

Rok 2010 byl odstartován tradiční hasičským plesem. Do čela sboru 
bylo zvoleno nové vedení v čele se starostou Radkem Nýdrlem a 
velitelem Petrem Martínkem. Současně bylo opět vytvořeno ženské 
družstvo vedené Andreou Práčovou. 
 
V únoru 2010 se dva členové jednotky se zúčastnili kurzu „velitel 
jednotky“ v Jablonci nad Nisou a dva členové jednotky kurzu „strojník“. 
V březnu SDH Oldřichov v Hájích řídil dopravu na hlavní komunikaci 
v Oldřichově v Hájích z důvodů kácení stromů.  
25. dubna připravovali členové jednotky čarodějnice a jejich 
zabezpečení. 
 
Prestižní akcí byla účast týmu oldřichovského SDH na pokusu o 
vytvoření evropského rekordu v dálkové dopravě vody, který se 
uskutečnil v Dolních Loučkách na okrese Žďár nad Sázavou. Pokus se 
zdařil a zúčastněným 287 družstvům z celé České republiky se podařilo 
vytvořit funkční dálkové vedení vody v délce 63 km. 
 
31. května se SDH Oldřichov v Hájích podílel na organizaci dětského 
dne. S organizací pomáhal SDH Mníšek a SDH Krásná Studánka. 
 
19. června jednotka zavítala do německého Spree, kde pomáhala SDH 
Nová Ves v požárním útoku. 
 
3. července oldřichovští hasiči pořádali fotbalový turnaj Jeřice 2010: 
zúčastnila se družstva: Stará garda, družstvo žen, družstvo hasičů, a 
přátelé piva. 
 
7. a 8. července SDH Oldřichov v Hájích pozoroval stav vody při 
vytrvalých deštích, uskutečnil výjezd do Mníšku u Liberce, kde členové 
jednotky pomáhali při pytlování u zatopených domů. 
 
7.-19. srpna zasahovali oldřichovští hasiči při povodních v Oldřichově 
v Hájích, Chrastavě a Raspenavě. V Raspenavě drželi noční hlídky a 
pomáhali při ochraně majetku osob postižených povodněmi.  
 
SDH Oldřichov v Hájích během bleskové povodně přišel o zásahové 
vozidlo. Aktivně se účastnil pomoci postiženým oblastem. Zásah SDH 
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Oldřichov v Hájích je podrobně popsán v kapitole věnované povodni a 
ve Zprávě o povodni srpen 2010. 
 
V září 2010 byla delegace oldřichovských hasičů hostem v družební 
polské Gozdnici, kde místní hasiči dostávali nové vozidlo. 
 
Na fotografiích v přílohách je ke shlédnutí hasičské auto VEA po 
zatopení. 
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13. Obrazové přílohy 

a. Blesková povodeň 7.8. 2010 
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Zásahové vozidlo po zatopení při povodních 2010 
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b. Společenská kronika 
 
  Vítání občánků 28.3.2010 
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c. Z akcí obce 
  

Otevření ski-areálu Oldřichov 23.1.2010 
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Sáňkařský oddíl leden 2010 
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Maškarní pro děti 21.2.2010 
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Čarodějnice 30.4.2010 
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Hubertka srpen 2010 
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Mikulášská 5.12.2010 
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Oldřichovské vánoční trhy 11.12.2010 
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d. SDH Oldřichov v Hájích 
 

Rekord v dálkové dopravě vody Šiklův mlýn 2010 
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d. Akce v Ekocentru v Oldřichově v Hájích 
 

Žabí festival 20.3.2010 
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Den Země 24.4.2010 
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Den včely 22.5.2010 v Ekocentru 
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Stříhání ovcí 25.9.2010 
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Den stromů 23.10.2010 
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Vánoce na statku 4.-5.2010 
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