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1. Úvod 

 
Třetím rokem pracuji jako obecní kronikářka a zároveň pátrám ve starší 
a velmi staré historii obce. Celý rok jsem spolu s dalšími spolupracovníky 
sbírala příběhy, které se udály v  Oldřichově během posledních 
sedmdesáti let a šíří se ústním podáním a sestavila z nich knihu s názvem 
„Oldřichovské příběhy“. Snažím se také o navázání zpřetrhaných vztahů 
s původními německými obyvateli a jejich potomky. V  letošním roce 
došlo k významnému objevu staré konšelské knihy, která, až bude 
přeložena, poodhalí nové historické skutečnosti. Děkuji všem, kteří se 
zajímají o historii obce a všem, kteří mi poskytují fotografie a další 
materiály ke kronice. 
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2. Významné události v České republice a ve světě 

Generální shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo rok 2015 
Mezinárodním rokem půdy. 
1. ledna se Litva stala 19. členem Eurozóny. Lotyšsko se ujalo 
předsednictví EU. 
3. ledna islámští radikálové popravili dalšího zajatce - jordánského pilota 
Maáze Kasásba. 
7. ledna při útoku na redakci francouzského satirického týdeníku Charlie 
Hebdo bylo v Paříži zastřeleno 10 novinářů a dva policisté. 
24. ledna islámští radikálové popravili dalšího zajatce - japonského 
zaměstnance soukromé bezpečnostní společnosti Harunu Jukawu. 
25. ledna v Řecku proběhly předčasné parlamentní volby, které vyhrála 
Koalice radikální levice známá také jako SYRIZA. 
15. února islámští radikálové v Libyi popravili 21 egyptských křesťanů. 
24. únor v restauraci v Uherském Brodě zastřelil ozbrojený Zdeněk Kovář 
devět lidí a několik z nich zranil. Muž po masakru spáchal sebevraždu. 
13. března se dvě české turistky, které byly před dvěma lety uneseny 
neznámými ozbrojenci na Středním východě, vrátily do České republiky. 
20. března bylo úplné zatmění Slunce viditelné ze severního Atlantiku, v 
Česku jako částečné (max. 76%). 
6. dubna byly na lince A pražského metra slavnostně otevřeny stanice 
Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. 
25. dubna Nepál zasáhlo ničivé zemětřesení, které si vyžádalo 8 632 
obětí. Mrtvé hlásí také Indie, Bangladéš a Tibet. 
1. května – 31. října proběhla Světová výstava Expo 2015 v italském 
Milánu. 
V červnu došlo k prudkému nárůstu přílivu uprchlíků do Evropy. 
1. června na čínské řece Jang-c’-ťiang při potopení lodi Tung-fang č’-sing 
zahynulo kolem 400 osob. 
17. června při střelbě v americkém Charlestonu zahynulo 9 lidí. 
Maďarská vláda rozhodla o zahájení výstavby 175 km dlouhého plotu na 
maďarsko-srbské hranici proti nelegálním migrantům. 
26. června Nejvyšší soud v USA legalizoval sňatky homosexuálů ve všech 
státech USA. 
14. července se Sonda New Horizons dostala do blízkosti Pluta a jeho 
měsíců. Tuto oblast bude zkoumat po dobu 6 měsíců. 
15. července unikla data z Ashley Madison. 
20. července Kuba a Spojené státy americké navázaly po 54 letech 
diplomatické styky. 
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18. září byla automobilka Volkswagen obviněna z podvodu při měření 
emisí u svých automobilů. 
24. září po vypuknutí paniky během pouti do Mekky zahynulo v oblasti 
Miná přes 2 000 poutníků. 
30. září se Rusko leteckými údery aktivně zapojilo do Syrské občanské 
války po boku vládních sil prezidenta Asada. 
10. října při bombovém útoku v Ankaře zahynulo 102 lidí. 
13. listopadu během série teroristických útoků v Paříži zahynulo 129 lidí 
a přes 300 dalších bylo zraněno. 
24. listopadu turecké protivzdušné síly sestřelily u hranic se Sýrií ruský 
bombardér Su-24.  
30. listopadu proběhla Klimatická konference v Paříži. 
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3. Počasí v průběhu roku 

Zima v Oldřichově byla opět mírná. Obleva přišla 8. ledna a sníh napadl 
zase až v druhé polovině ledna. Kvůli dešti a nedostatku sněhu byl zrušen 
karneval na lyžích (měl být 14. února) a sněhu jsme si pořádně užili jen o 
jarních prázdninách první týden v únoru.  
Jaro se hlásilo už koncem února, začátkem března ještě nepatrně 
nasněžilo, ale hned roztálo. Jaro bylo skoupé na srážky a po něm přišlo  
nezvykle horké a suché léto, což způsobilo nemalé komplikace mnohým 
oldřichovským domácnostem. Studny vysychaly a Liberecký kraj zakázal 
veškerý odběr povrchových vod s účinností od 24. 7. 2015 do odvolání. 
V Oldřichově se intenzivně pracovalo na vodovodu směrem na Filipku, 
na Pily i na Máslový kopec. Dlouhotrvající sucho ukazuje na aktuálnost 
této stavby. 
V druhé polovině srpna začalo trochu pršet, nicméně srážky nebyly tak 
vydatné, aby dostatečně naplnily oldřichovské studny. Nedostatek vody 
tak trápil občany dál. Vyschl i "brod" na cyklostezce na Filipce a menší 
rybníčky. 
Ani podzim nebyl srážkově nadprůměrný, nicméně studny se konečně 
naplnily.  
První sníh se objevil na konci listopadu, vydržel však jen pár dní.  
V prosinci jsme na sníh čekali marně, Vánoce byly opět "na blátě", 
teploty nadprůměrné, z mnoha částí republiky jsme slyšeli, že kvetou 
keře či dokonce kopretiny! Houbaři se sice radovali, ale příznivci zimních 
sportů nedočkavě vyhlíželi ochlazení a sněhovou nadílku. Poslední 
prosincové dny přinesly ochlazení, ale sníh stále nikde. 
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4. Dění v obci  

Stručné shrnutí nejdůležitějších událostí v obci, jednotlivé události jsou 

podrobněji rozepsané v kapitolách, kam tematicky spadají. 

 

Počet obyvatel v obci ke dni 31. 12. 2015: 741 

(zdroj: obec Oldřichov v Hájích) 

 
Nejvýznamnější stavbou roku 2015 byla dostavba základního 
vodovodního řadu, tj. trasy „B“ a „C“. Ke konci roku na obou větvích - na 
Filipku i na Máslový kopec - byly z 90 % položeny hlavní vodovodní 
trubky. Zbývá dodělat protlak pod železnicí u zastávky, dále na Filipce 
poslední část od čp. 318 až k panelové cestě. Chybí také protlaky pod 
hlavní silnicí i silnicí na Pilách k jednotlivým domům. V zimní sezóně se 
práce na vodovodu zastavila a bude se pokračovat na jaře 2016. 
 
Zastupitelstvo obce vybralo 9. února na veřejném zasedání nového 
nájemce restaurace Beseda. Začátkem dubna paní Iva Jarešová, nová 
nájemkyně prostor, restauraci otevřela. V průběhu března došlo k 
výměně oken a drobným úpravám interiéru. Návštěvníky potěšilo, že 
restaurace je nekuřácká, pro kuřáky je vyhrazen salonek. Beseda byla 
zavřená od prosince 2014. 

 
Zastupitelstvo obce 9. února 2014 také jmenovalo novou redakční radu 
Oldřichovských listů ve složení: Martin Modrý, Eduard Bílkovský, Jiřina 
Vávrová a Lenka Kosková Třísková. Redakční rada chce vydávat 
zpravodaj čtyřikrát do roka, informovat o dění v obci, kontrolovat 
pravopis a pravidelně přinášet přehled akcí konaných v Oldřichově. Do 
časopisu může přispívat každý.  
 
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 9. února 2015 dále schválilo podání 
žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o provedení tzv. komplexních 
pozemkových úprav (KPÚ) v katastru obce Oldřichov v Hájích. 
 
Jde o dlouhodobý proces, který by měl přinést lepší funkční využití 
extravilánu obce. Týká se luk a polí mezi lesem a zástavbou; úpravy 
nezahrnují pozemky v zástavbě. KPÚ proběhnou jen tehdy, když bude 
žádost obce a vlastníků zemědělské půdy v obci přijata Státním 
pozemkovým úřadem. 
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Jedním z hlavních témat komplexních pozemkových úprav je 
minimalizace povodňových škod a řešení odtokových poměrů daného 
území.  
Součástí pozemkových úprav je tzv. plán společných zařízení. Obsahuje 
opatření ke zpřístupnění pozemků (síť polních a lesních cest vč. mostků, 
propustků atd.), vodohospodářská opatření (např. vodní nádrže, poldry 
či revitalizace toků), protierozní opatření (např. meze, záchytné příkopy) 
a opatření ke zlepšení životního prostředí (např. biokoridory, výsadba 
zeleně). 
 
Další význam KPÚ pro vlastníky pozemků: 
• vzniká nová digitální katastrální mapa (DKM) v nejvyšší třídě kvality; 
• možnost scelení, dělení, směn či úpravy nevhodných tvarů pozemků;  
• možnost rozdělení spoluvlastnictví;  
• zpřístupnění pozemků sítí polních cest, zprostupnění krajiny;  
• nové určení bonity zemědělské půdy;  
• bezplatné vytyčení pozemků. 
 
16. března 2015 začala opětovná uzavírka Nové Vsi, která trvala až do 
poloviny letních prázdnin. Pro Oldřichováky, kteří cestují autobusem, to 
znamenalo přesunutí odpoledních přestupů z mníšecké křižovatky až do 
libereckých Pavlovic k Litesu. Z důvodu pokračujících stavebních prací v 
rámci rekonstrukce sil. II/290 Frýdlant – Hejnice probíhaly výluky jak 
vlaků, tak autobusů.  
 
V dubnu vstoupila v platnost nová vyhláška obce o nakládání s odpady. 
Nekonají se již svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu, 
protože byl zahájen provoz tzv. sběrného místa, kde je možné tyto 
odpady odevzdávat celoročně a je tu navíc i možnost ukládání 
bioodpadu. Sběrné místo bylo zřízeno v areálu bývalé Panelárny, 
otevřeno bylo každé pondělí, středu a sobotu vždy od 9:00 do 16:00 
hodin. Ve sběrném dvoře byla přítomna obsluha, která upřesňovala 
místo odkládání dle druhu odpadu.  
 
Policie jezdí z Hejnic 
Od začátku května došlo ke změnám v zajištění služby Policie ČR pro naši 
obec. Dosud Oldřichov spadal pod Chrastavu, nyní jsme nově zařazeni 
pod ředitelství v Hejnicích. Krajské policejní ředitelství označilo změnu 
jako zkušební provoz, který bude vyhodnocen ke konci roku. 
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Změny na vlakové zastávce 
15. května členové spolku Živo v Hájích zvelebovali železniční zastávku: 
přibyly zde dvě nové lavičky, uvnitř zastávky byla police s knihami a před 
zastávkou záhonek na muřích nožkách osázený vesměs jedlými 
rostlinami. Cílem bylo osvěžit čekání na vlak něčím veselým a ulevit 
unaveným nohám výletníků, cestujících i kolemjdoucích občanů. 
Začátkem července členové spolku zastávku vymalovali. V noci z 5. na 6. 
září železniční zastávka vyhořela. Policie prošetřovala, zda šlo o záměrné 
zapálení nebo o nedbalostní jednání, výsledek šetření v době vydání 
kroniky nebyl znám. Opravu požárem poničené zastávky zajistily dráhy 
(SŽDC), zastávka byla v polovině prosince již zcela zrekonstruována. Do 
okénka se vrátil i Alois Nebel.  
 
Slavnostní otevření obnovené naučné stezky Oldřichovské bučiny se 
uskutečnilo za účasti ministra životního prostředí v úterý 26. 5. 2015 
dopoledne na Oldřichovském sedle. Od loňského září AOPK se 
Společností pro Jizerské hory vybudovala potřebná schodiště, doplnila 
protierozní opatření, obnoveny byly dožilé stupy a celkově byla 
vylepšena naučná stezka v délce cca 1,3 km. Zároveň po trase celé stezky 
doplnila Agentura ochrany přírody a krajiny zajímavé interaktivní prvky, 
které vtáhnou návštěvníky do dění v lese. Obojí bylo možné v rámci 
otevření ozkoušet a připraveno bylo také drobné občerstvení. Jedná se 
o první z devíti úseků celého projektu Obnovy návštěvnické 
infrastruktury v Jizerských horách, na kterém AOPK pracuje již třetím 
rokem.  
 
Setkání Oldřichováků důchodového věku se konalo 24. června v 
restauraci Beseda. Obecní úřad zajistil i dopravu a občerstvení.  
Členové sociální komise domluvili, že každou první středu v měsíci bude 
pro neformální setkání důchodců připravena místnost v přízemí 
obecního úřadu. Místnost je k dispozici pro setkání, diskusi, společnou 
ruční práci, výměru receptů či ochutnávku přinesených dobrot, zkrátka 
pro cokoliv, do čeho bude zrovna chuť. Přijít může každý, kdo má zrovna 
chuť se sejít se svými sousedy. 
 
V červenci oldřichovský občan Martin Hodač našel v libereckém archivu 
vzácnou Konšelskou knihu z let 1623-1752, která byla špatně zařazena 
v archivu obce Dolní Oldříš. Tomuto vzácnému nálezu je věnována 
samostatná kapitola. 
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V průběhu letošního roku se Jiřině Vávrové podařilo navázat kontakty s 
některými potomky a příbuznými původních obyvatel Oldřichova. 
Podařilo se jí také získat fotografie Oldřichovské školní kroniky od pana 
Petera Neumanna z německého Bad Mergentheim. Koncem srpna 
navštívila Oldřichov paní Renate Beck Hartmann, jejíž praprarodiče 
nechali postavit čp. 54 Vereinshalle, dnešní restauraci Beseda. 
Podobizny praprarodičů věnovala obci. Paní Renate poskytla také staré 
fotografie centra obce ze začátku 20. století. 
Začátkem září k nám zavítala i paní Christa Schlöer se synem. Navštívili 
místostarostu a prošli se obcí. Také od paní Christy máme nové 
historické snímky obce.  
 
Oprava napouštěcího místa požární nádrže u obecního úřadu, které 
bylo definitivně doničeno při povodni v roce 2013, probíhala začátkem 
září 2015. Napouštěcí místo je dokončeno a můžeme si přát, aby nám 
sloužilo alespoň ještě jednou tolik let (nádrž byla postavena na začátku 
sedmdesátých let). 
 
Významnou investicí, která byla podpořena z fondů zaměřených na 
životní prostředí, je nové vybavení našich technických služeb. Obec 
zakoupila zametací stroj ke zlepšení ovzduší v naší obci a malý nákladní 
automobil s kontejnerovou nástavbou ke zkvalitnění nakládání s 
odpadem. Tento vůz je ještě doplněn o speciální přívěsný vozík s 
drtičem větví, který umožní zpracovat k dalšímu využití náletové 
dřeviny. Občané se mohou obrátit na obecní úřad s žádostí o pomoc při 
likvidaci klestu, pokud budou provádět na svých pozemcích nějaké 
prořezy. 
 
Novinkou a velkou kulturní akcí letošního roku byl Oldřichovský festival, 
který navštívilo mnoho lidí nejen z Oldřichova. Sedm kapel s důvěrným 
vztahem k Oldřichovu vystupovalo od 14 hodin v sobotu 5. září.   
 
V roce 2014 začala obnova hrobky Josefa Matouschka. Opravu zajistil 
Spolek Patron ve spolupráci s obcí Oldřichov v Hájích, restaurátorkou 
Vanesou Trostovou, akademickým malířem Ondřejem Lábrem a 
zednickým mistrem Vítězslavem Kubínem. Realizaci finančně podpořilo 
Obchodní centrum NISA Liberec. 
Vzpomínka na Josefa Matouschka se konala na oldřichovském hřbitově 
17. října 2015. Obnovené památce požehnal hejnický farář Pavel Andrš. 
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Podzimní špacír, který v říjnu pořádala TJ Sokol Oldřichov v Hájích, letos 
doprovodila výstava fotografií s názvem „Fotíme Oldřichov“. V průběhu 
roku nadaní oldřichovští fotografové zasílali své snímky, abychom 
společně vybrali ty fotografie, které budou na originálním stolním 
oldřichovském kalendáři na rok 2016. Kalendář vytiskl obecní úřad jako 
vánoční překvapení a pracovníci obecního úřadu jej roznesli do 
jednotlivých domů.  
 
Před dvěma lety, když se připravovala výstava fotografií na Besedění, se 
zrodil nápad zaznamenat vyprávění, která se vážou k jednotlivým 
snímkům a dalším materiálům. V srpnu 2014 se spolku Živo v Hájích 
podařilo získat podporu Nadace VIA v programu „souSedíme si“ na 
vytištění knihy. Následoval rok plný setkávání, naslouchání a dlouhých 
hodin přepisování záznamů. Rukopis Oldřichovských příběhů byl 
dokončen na začátku října. Kniha byla slavnostně pokřtěna v sobotu 28. 
11. 2015 na sále Besedy. Kmotry knihy byli pánové Ladislav Ulrych a 
Otokar Simm. Účast na slavnostním křtu přijal také pan Miloslav Nevrlý.  
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5. Obecní úřad 

 
Tichý Jaromír    starosta obce 

Knespl Václav    místostarosta obce 

Kosková Třísková Lenka  předsedkyně sociální komise 

Jandová Marta    předsedkyně finanční komise 

Svatoňová Jana    předsedkyně stavební komise 

Nýdrle Roman     předseda komise pro sport a kulturu 

Šarapatka Radim   předseda kontrolní komise 

 
(Zdroj: obec Oldřichov v Hájích) 
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6. Zastupitelstvo obce 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích dne 9. 2. 2015 
projednalo a schválilo Usnesení č. 1 - 8/1/2015. Zastupitelstvo 
 
1. schválilo rozpočet obce Oldřichov v Hájích na rok 2015 v celkovém 

objemu 15 616 090,01 Kč 
2. schválilo pronájem nebytových prostor restaurace – p. Jarešová  
3. schválilo smlouvu o nájmu nebytových prostor restaurace – p. 

Jarešová 
dodatek č. 7 k rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih s 
Krajskou vědeckou knihovnou  
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 
ČEZ Distribuce 

4. bere na vědomí zápis z jednání obce Oldřichov v Hájích a Státního 
pozemkového úřadu a schvaluje podání žádosti o zahájení řízení o 
komplexní pozemkové úpravě 

5. dále schvaluje povolení uspořádání závodu v orientačním běhu dne 
18. 4. 2015 v prostoru lesů 

6. projednalo žádosti o příspěvek na činnost pro Společnost pro Jizerské 
hory a pro Projizerky o.s. a odložilo  žádosti na příští jednání  

7. projednalo žádost o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro 
Tibet a žádost neschválilo 

8. schválilo členy redakční rady – Mgr. Martin Modrý, Eduard Bílkovský, 
Mgr. Jiřina Vávrová, Ing. Lenka Kosková Třísková 

 
Druhé veřejné zasedání obce se konalo 23. 3. 2015. Zastupitelstvo 
projednalo a schválilo Usnesení č. 9 - 16/2/2015. Zastupitelstvo 
 
9. schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Oldřichov v Hájích 

10. schválilo investičního záměr obce – projekt „Zkvalitnění nakládání s 
odpadem v Oldřichově v Hájích“ 

11. projednalo záměr zveřejňování všech smluv na webových stránkách 
obce – usnesení nepřijato 

12. schválilo výměnu oken v nebytových prostorech – restaurace čp. 54 
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13. projednalo a neschválilo příspěvky na činnost – Společnost pro 
Jizerské hory o.p.s., Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, 
Projizerky o.s. 

14. bere na vědomí informaci o záměru přeřazení obce Oldřichov v Hájích 
ze spádové oblasti PČR Chrastava ke spádové oblasti PČR Hejnice. 

15. projednalo a schválilo zápis do on-line kroniky k 23. 3. 2015   
16. schválilo cenový sazebník na pronájem sálu v čp. 54 

 
Další veřejné zasedání Zastupitelstva proběhlo dne 1. 6. 2015. 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Usnesení č. 17 - 29/3/2015. 
Zastupitelstvo   
 
17. schválilo celoroční hospodaření obce Oldřichov v Hájích a závěrečný 

účet za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání obce za rok 2014  

18. schválilo rozpočtové opatření č. 1/2015 ve výši 53. 923,-Kč 
19. schválilo účetní závěrku obce Oldřichov v Hájích za rok 2014 

sestavenou k 31. 12. 2014 
20. schválilo tyto smlouvy: 

Dohodu o provedení archeologického výzkumu formou 
archeologického dohledu - Severočeské muzeum Liberec Smlouvu 
o dílo na zpracování projektové dokumentace včetně projednání 
na akci Vodovod Oldřichov v Hájích – dostavba -vodovodní přípojky - 
Ing. Karel Jahoda 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 11. 
2010 s Českou poštou 

21.  schválilo prodej ppč. 1373/8 - manželé Bímovi 
22.  schválilo prodej ppč. 545/4 - Alena Dědková 
23.  schválilo zápis do kroniky obce za rok 2014 
24.  jmenovalo do funkce člena dozorčí rady Ekocentra Oldřichov v Hájích 

Jiřího Huška 
25. projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření           
 Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Jizerské Podhůří za rok  
      2014 
26. schválilo spoluúčast na programu „Místo, kde žijeme“ 
27. schválilo finanční příspěvek pro ZŠ A MŠ Mníšek ve výši 5.000,-Kč 
28. projednalo Výroční zprávu Místní akční skupiny Podještědí 

za rok 2014 
29. schválilo odstoupení od schválené dotace z roku 2014 z Fondu 

ochrany vod LK 
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Další veřejné zasedání Zastupitelstva obce se konalo dne 24. 8. 2015. 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Usnesení č. 28 – 34/4/2015. 
Zastupitelstvo 

 
28. schválilo rozpočtové opatření č. 2/2015 o navýšení příjmů a výdajů 

o 382 419,50 Kč 
29. schválilo smlouvu o spolupráci s fa DAMATEX CS, Stráž nad Nisou 

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Libereckým 
krajem smlouvu o bezúplatném převodu privatizovaného majetku č. 
55/15   se Státním pozemkovým úřadem dohodu o poskytnutí slevy s 
O2 Czech Republik a.s. Praha 

30. schválilo nového člena Správní rady Ekocentra Oldřichov v Hájích - 
Romana Nýdrleho 

31. schválilo dohodu o zrušení předkupního práva obce Oldřichov v 
Hájích s panem Radkem Hromádkou 

32. schválilo pořízení stavební dokumentace včetně stavebního povolení 
na budoucí rozšíření vodovodního řadu „B“ a vodovodního řadu „C“ 

33. schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Oldřichov v Hájích 
Č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území obce Oldřichov v Hájích 

34. schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Oldřichov v Hájích 
Č.3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Oldřichov 
v Hájích 

 
Poslední letošní veřejné zasedání Zastupitelstva obce bylo  23. 11. 2015. 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Usnesení č. 35 – 46/5/2015. 
Zastupitelstvo 
 
35. schválilo rozpočtové opatření č.3/2015 příjmů a výdajů rozpočtu 

o 3 851 623,95 Kč  
36. schválilo rozpočtové provizorium na rok 2016 do schválení řádného 

rozpočtu ve výši 22%  stejného období roku 2015  
37. schválilo plán inventur za rok 2015 a inventární komisi  
38. schválilo finanční příspěvek ve výši 4000,-Kč a účelové dotace ve výši 

30000,-Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Mníšek  
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39. schválilo  

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - 
služebnosti inženýrské sítě na akci ČOV a kanalizace dolní části 
obce Oldřichov v Hájích se SŽDC  

 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého 
kraje - Fondu ochrany vod 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/02/2011 na výkon funkce 
lesního správce s Petrem Effenbergerem 

 Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 1/2011 na výkon funkce OLH 
s Petrem Effenbergerem 

40. projednalo a schválilo předání stížností p. Komberce a p. Dany a 
Romana Feldekových Obecnímu úřadu v Oldřichově v Hájích 

41. neschválilo odkoupení části ppč. 408/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích         
42. neschválilo žádosti o spolufinancování školských zařízení v Liberci  
43. schválilo prodeje ppč. 2253/3 Lesům ČR, se sídlem Hradec Králové  
44. projednalo a bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání 

hospodaření obce Oldřichov v Hájích za rok 2015  
45. schválilo záměr směnit části pozemkových parcel č. 2228 a 2263  
46. schválilo spolupráci s Libereckým krajem na distribuci měsíčníku KRAJ 

společně s Oldřichovskými listy  
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7. Hospodaření a majetek obce 

Návrh rozpočtu obce Oldřichov v Hájích na r. 2015 
 
Výdaje (v Kč):  
  

Obecní lesy /materiál, služby, benzín/ 63 000,00    
Zimní údržba 150 000,00    
Dopravní obslužnost 85 970,00    
Neinvestiční náklady na žáka 380 000,00    
Místní knihovna + kronika 33 000,00    
Opravy nemovitostí obec 390 000,00    
SPOZ 20 000,00    
Veřejné osvětlení /opravy/ 280 000,00    
Odpady 475 000,00    
Veřejná zeleň 55 000,00    
Hasiči 69 500,00    
Vnitřní správa / daně FÚ, telefon. služby, poplatky/ 1 704 000,00    
Služby 300 000,00    
Oprava komunikací 250 000,00    
Vodovod 4 800 000,00    
Projektové dokumentace 220 157,52    
Platby dani 50 000,00    
Neinv. dotace svaz.obcí, obč. sdruž. 225 000,00    
Nákup techniky 3 132 690,00    
Kotelna -provoz 100 000,00    
Doprav. opatření v obci 30 000,00    
Zaměřeni pozemků, hřbitov 40 000,00    
Vratka dotace 287 244,49    
VPP 1 009 000,00    
Rezerva kriz. situace 20 000,00    
Výdaje celkem 14 169 562,01    
Financováni / splátka úvěru/ 1 446 528,00    
  
Celkem výdaje 15 616 090,01    

   
  
 
 
 



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2015 
 Stránka 18 

 

Příjmy (v Kč):   
         

Daně celkem 6 114 680,00    
Správní poplatky 51 530,00    
Dotace 5 831 321,00    
Odpady 420 000,00    
ÚP redundance mezd 1 009 000,00    
Prodej pozemku 700 000,00    
Prodej dřeva /. obl. lesu 150 000,00    
Nájemné 434 530,00    
Příjmy / poskytovaných služeb 175 000,00    
Úroky 5 000,00    
Poplatky /za psa 9 300,00    
Příjmy celkem 14 900 361,00    
financování převod zůstatku / roku 2014 715 729,01    
    
Celkové příjmy 15 616 090,01    

 
 Zdroj: obec Oldřichov v Hájích  
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8. Odpady 

Zastupitelstvo obce schválilo dne 23. 3. 2015 obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Oldřichov v Hájích.  
V dubnu vstoupila nová vyhláška v platnost a přinesla některé drobné 
změny. Nekonají se již svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu, 
protože byl zahájen provoz tzv. sběrného místa, kde je možné tyto 
odpady odevzdávat celoročně a je tu navíc i možnost ukládání 
bioodpadu. Sběrné místo bylo zřízeno v areálu bývalé Panelárny, 
otevřeno bylo každé pondělí, středu a sobotu vždy od 9:00 do 16:00 
hodin. V panelárně je přítomna obsluha, která upřesňuje místo 
odkládání dle druhu odpadu.  
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9. Komunikace, doprava a stavební činnost v obci 

O minibusu, který jezdí do Oldřichova od 12. ledna 2015 píše v 

Oldřichovských listech č. 35 Radim Šarapatka: "V pondělí 12. ledna 2015 

čekalo ráno na cestující autobusem překvapení. Pan řidič Hořák vyměnil 

velkou Karosu za zbrusu nový minibus se čtyřiadvaceti místy k sezení. 

Školáci namítali, že to je spíše dodávka, ale záhy bylo v zadní 

nízkopodlažní části velmi živo. Pokud se nestane nic neočekávaného, 

minibus nám tu zůstane. Na tento autobus můžeme nově přestoupit na 

nádraží v Mníšku, a to od vlaků odjíždějících z Liberce v 12:59, 13:59 a 

14:59. Vlaky v Oldřichově nestaví, ale zelený minibus nás pohodlně 

doveze na všechny autobusové zastávky v obci. Abychom nemuseli platit 

dvě jízdenky (10 Kč do Mníšku a 24 Kč z Mníšku do Liberce), můžeme si 

na libereckém autobusovém nádraží nebo ve Frýdlantské ulici (pod 

libereckou radnicí) pořídit kartu Opuscard. S kartou se pak platí jen 23 

Kč. Na kartu lze koupit sedmidenní, třicetidenní, devadesátidenní či roční 

jízdné. Časové jízdné navíc platí i jako pro libereckou MHD. Přeji 

příjemnou cestu." 

Zdroj: Oldřichovské listy č. 35 

 

Začátkem května 2015 se ve středu obce za obecním úřadem objevili 

dělníci a začali pokládat vodovod směrem na Filipku. Tím byla zahájena 

IV. etapa výstavby vodovodní sítě v Oldřichově v Hájích. Náklady na 

stavbu IV. a V. etapy vodovodní sítě jsou dle platných smluv s v celkové 

výši 9 518 329,48 Kč (5 376 193,35 Kč a 4 142 136,13 Kč). Větší část z této 

částky - 70% - poskytlo obci Oldřichov v Hájích Ministerstvo zemědělství. 

Zbylých 30% bude uhrazeno z rozpočtu obce. 

Termín dokončení IV. a V. části vodovodní sítě je podle platné smlouvy 

se zhotovitelem 11 měsíců po předání staveniště. Staveniště se 

předávalo začátkem dubna 2015 po přidělení dotace (25. 3. 2015), práce 

pokračovaly až do zimy, kdy byly přerušeny. V závislosti na délce zimy a 

jiných okolnostech by práce mohly být dokončeny do léta 2016.  
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Dne 4. 5. 2015 proběhlo setkání zájemců o připojení k hlavní větvi 

vodovodu budované ve IV. etapě ve směru na Filipku. Obec ve 

spolupráci s hlavním projektantem nabídla zájemcům hromadné 

vyřízení stavebního souhlasu. Osloveni byli vlastníci nemovitostí 

bezprostředně sousedící s budovaným vodovodem – tedy ti, pro které je 

připojení nejjednodušší.  

Majitelé nemovitostí, které přímo nesousedí s aktuálně budovanými 

větvemi vodovodu a majitelé nemovitostí u stávajícího vodovodu, se 

mohou připojit také, řeší se ve spolupráci s obcí samostatně.  

Stavba vodovodu pokročila koncem července ke školce. Objevily se 

některé problémy, například propadlá krajnice vozovky.  

Začátkem srpna proběhlo předání staveniště na krajských silnicích na 

Filipku i na Pily. Firma JoStav s pomocí svého dodavatele mohla zahájit 

práce na hlavní silnici od spodní cesty u čp. 225 až nahoru na Filipku a 

také od viaduktu u čp. 236 nahoru na Pily.  

Dostavba základního vodovodního řadu, tj. trasy „B“ a „C“.  

"Po šestiletém čekání na dotaci mi všichni, kteří jsou po letošním suchém 

létu stále bez pitné vody, dají za pravdu, že je to přímo v hodině 

dvanácté," píše v listopadových Oldřichovských listech starosta obce 

Jaromír Tichý. "Stavba, co se týče výše investic, je rozdělena na dvě 

poloviny do letošního a příštího roku. I když přináší různé obtíže, z 

hlediska stavebního je v této chvíli více než za polovinou. Věříme, že 

přijde brzké jaro, aby ji bylo možné dokončit dříve, než je stanoveno 

smlouvou o dílo." 

Na obou větvích, na Filipku i na Máslák, byly ke konci roku 2015 z 90 % 

položeny hlavní vodovodní trubky. Schází dodělat protlak pod železnicí u 

zastávky, dále na Filipce poslední část od čp. 318 (Marešovi) až k 

panelové cestě. Chybí také protlaky pod hlavní silnicí i silnicí na Pilách k 

jednotlivým domům. V zimní sezóně se práce na vodovodu zastavila a 

bude se pokračovat na jaře 2016. Zatím se nepokládaly finální povrchy 

na krajské komunikace, protože na jaře se na některých místech bude 

znovu kopat kvůli protlakům. Bez finálního povrchu zůstaly i výkopy na 
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spodní cestě a na cestě na Máslák. Asfaltovat se bude najednou až na 

jaře. Vybudováno a zkolaudováno by všechno mělo být do června 2016. 

Zároveň bylo vydáno stavební povolení na přípojky k filipské větvi; 

povolení pro přípojky k pilské větvi vodovodu by mělo být vydáno do 

konce roku. To znamená, že majitelé pozemků bezprostředně sousedících 

s hlavní větví na Filipku, kteří projevili zájem a byli zahrnuti do souhrnné 

žádosti o stavební povolení, se již mohou za pomoci odborné firmy 

připojit na vodovod. Účastníci souhrnné žádosti na Pilách tak budou moci 

učinit v dohledné době. Voda poteče až po celkovém zkolaudování 

stavby, čili nejdříve v červnu 2016. Obecní úřad již připravuje vypracování 

projektové dokumentace a podání žádosti o stavební povolení pro 

lokality, jejichž obyvatelé také projevili o vodu zájem. Jedná se o: chaty u 

spodní cesty, kopec za poštou, Betlém a území od konce vodovodu na 

Másláku až k čp. 93 nad železniční zastávkou. Pokud máte také zájem o 

napojení na obecní vodovod, pošlete nejlépe písemnou žádost na obecní 

úřad. Velkou novinkou, která by měla zpřístupnit obecní vodovod všem 

zájemcům, je záměr zastupitelstva obce financovat protlaky pod 

krajskou komunikací i pro jednotlivé domy. Cílem je, aby měli zájemci o 

přípojku stejné podmínky: zaplatí pouze tu část vodovodu, která vede 

pod jejich pozemkem. Tato skutečnost v minulosti znevýhodňovala 

zájemce „na druhé straně silnice“, doplňuje Radim Šarapatka. 

Zdroj: Oldřichovské listy č. 38 

 

Beseda má nového nájemce 

Oldřichováci zajásali, když zastupitelstvo obce vybralo 9. února na 

veřejném zasedání nového nájemce restaurace Beseda. Je jím Iva 

Jarešová, která restauraci otevřela začátkem dubna. Beseda byla 

zavřená od prosince 2014. V průběhu března došlo k výměně oken a 

drobným úpravám interiéru. Návštěvníky potěšilo, že restaurace je 

nekuřácká, pro kuřáky je vyhrazen salonek, čepuje se Kozel a Konrád a 

obsluhuje usměvavá Andrea Práčová. 
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Změny na vlakové zastávce 

15. května se sešli členové Živa v Hájích z.s a pustili se do zvelebení 

zastávky: na zastávce přibyly dvě nové lavičky, které vyrobil Jan Duda, 

uvnitř zastávky byly umístěny police s knihami, sezení, obrázky a před 

zastávkou záhonek na muřích nožkách osázený vesměs jedlými 

rostlinami. Cílem bylo osvěžit čekání na vlak něčím veselým a ulevit 

unaveným nohám výletníků, cestujících i kolemjdoucích občanů. Další 

fází bylo vymalování zastávky - tým složený z Jiřiny Vávrové, Radima 

Šarapatky a Davida Vaniše dokončil začátkem července výmalbu (za 

mohutné pomoci Ondráška Vávry). Ze zazděného okénka na nás koukal 

Alois Nebel (malovali Jan Moravec a Doubravka Hušková). 

V noci na 6. září vlaková zastávka vyhořela. Necelé dva měsíce poté, co 

ji členové spolku Živo v Hájích svépomocí vymalovali! Policie 

prošetřovala, zda šlo o záměrné zapálení nebo o nedbalostní jednání. 

Opravu požárem poničené zastávky zajistily dráhy (SŽDC), zastávka byla 

v polovině prosince již zcela zrekonstruována. Do okénka se vrátil i Alois 

Nebel. 

 

Vyhořelá vlaková zastávka v tisku: Na internetu se 7. 9. 2015 objevil 

tento článek 

http://www.frydlantsko.eu/v-oldrichove-horela-zeleznicni-zastavka/ 

LIBERECKO – Během sobotní noci došlo k zahoření železniční zastávky v 

Oldřichově v Hájích. Předběžná škoda je 100 tisíc korun. 

Policisté z obvodního oddělení v Hejnicích se nyní zabývají případem 

zahoření budovy železniční zastávky v Oldřichově v Hájích. Krátce po půl 

druhé v neděli 6. září 2015 ráno zjistila policejní hlídka poblíž železničního 

přejezdu v Oldřichově, že z okolí zastávky vychází silný kouř. Při 

důkladnější kontrole policisté zjistili, že budova je částečně v plamenech. 

Neprodleně tuto informaci předali operačnímu středisku Krajského 

ředitelství policie Libereckého kraje a také na tísňovou linku hasičům. 

Provedli kontrolu zastávky a jejího okolí k možnému výskytu osob. V tu 

dobu se již na místě nikdo nenacházel. Na místo se dostavili hasiči z 
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Raspenavy a také z Liberce. Po uhašení požáru provedl vyšetřovatel 

Hasičského záchranné sboru Libereckého kraje ohledání místa, kdy jako 

předběžnou příčinu stanovil manipulaci s otevřeným ohněm. Předběžná 

škoda byla vyčíslena na 100 tisíc korun. Ve vnitřním prostoru zastávky 

shořela větší část dřevěné podlahy, stropu a krovu budovy. Zastávka 

přitom v letošním létě prošla opravami. 

Hejničtí policisté již v případu zahájili úkony trestního řízení pro podezření 

ze spáchání přečinu poškození cizí věci. V neděli v ranních hodinách 

provedli za přítomnosti kriminalistického technika a psovoda se 

speciálně vycvičeným psem na vyhledávání akcelerantů hoření ohledání 

místa požáru. Zda někdo založil požár úmyslně, či jen nedbalostním 

jednáním, je nyní předmětem dalšího šetření. 

V souvislosti s tímto případem se policisté nyní obracejí na případné 

svědky, kteří se pohybovali v inkriminovanou dobu v okolí místa zastávky 

a mohli si tak něčeho všimnout. Jejich informace by mohly významně 

přispět k objasnění případu. Jakékoliv poznatky je možno volat na 

bezplatnou tísňovou linku 158 nebo přímo policistům na obvodní 

oddělení v Hejnicích. 

V případě, že se jim podaří objasnit, kdo požár založil, hrozí mu v případě 

úmyslného založení požáru až roční vězení. 

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová 

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí 

Zdroj: Policie ČR 

http://www.frydlantsko.eu/v-oldrichove-horela-zeleznicni-zastavka/ 

 

Oprava napouštěcího místa požární nádrže 

u obecního úřadu, které bylo definitivně doničeno při povodni v roce 

2013, probíhala začátkem září 2015. Napouštěcí místo je dokončeno a 

můžeme si přát, aby nám sloužilo alespoň ještě jednou tolik let (nádrž 

http://www.frydlantsko.eu/v-oldrichove-horela-zeleznicni-zastavka/
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byla postavena na začátku sedmdesátých let). Opravu provedla firma 

Ivana Rajna ze sousedního Mníšku.  

Oprava hrobky rodiny Neuhäuser a Berger 

V prosinci 2015 se členové spolku Živo v Hájích rozhodli ujmout se 

opravy nejstarší hrobky na oldřichovském hřbitově, která je v havarijním 

stavu. V tomto roce proběhla obhlídka, vyklizení sutin, očištění od 

popínavých rostlin a zakrytí střechy plachtou. Je plánováno postupné 

opravení hrobky tak, jak se podaří sehnat peníze na záchranu této 

památky. 

V této hrobce jsou pochovány rodiny Neuhäuser a Berger. Franz 

Neuhäuser byl významným místním podnikatelem a mimo jiné prvním 

velitelem Dobrovolného hasičského sboru v Oldřichově v Hájích 

(založeného roku 1871). 

Uzavírky a výluky 

16. března 2015 začala opětovná uzavírka Nové Vsi, která trvala až do 
poloviny letních prázdnin. Pro Oldřichováky, kteří cestovali autobusem, 
to znamenalo přesunutí odpoledních přestupů (počínaje autobusem v 
13:24 z Oldřichova) z mníšecké křižovatky až do libereckých Pavlovic k 
Litesu (bývalé Tesle).  

 
Z důvodu pokračujících stavebních prací v rámci rekonstrukce sil. II/290 
Frýdlant – Hejnice bylo nutné přikročit k realizaci výlukových jízdních 
řádů. První etapa začala od 23. března. Výluky a změny se týkaly jak 
vlaků, tak autobusů. 
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10. Společenská kronika 

Úmrtí v roce 2015: 
 

Anežka Šulcová 
Oldřich Hybler 
Grünhut Josef 
Ivanka Novotná 
Vladimír Sůva 
Petr Kopeček 

 
 

Narození v roce 2015: 
 

Lukáš Kulhánek 
Martin Raisr 
Ema Košková 
Tomáš Suchomel 
Eva Joštová 
Nelly Bondy 

 

Vítání občánků se konalo 11. ledna 2015 na Obecním úřadě v Oldřichově 

v Hájích. Starosta obce Jaromír Tichý přivítal deset nových občánků.  
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11. Z událostí, akcí a kulturního dění v obci 

Tradiční Sokolský ples se konal 24. ledna na sále Besedy. Hrála hudební 
skupina DONAHA. 

 
Hudební uskupení KPJV (Každej pes jiná ves) vystoupilo v sobotu 7. 
února v hospodě u Kozy. 

 
Taneční v Oldřichově 
Již druhým rokem vede pan Josef Svoboda taneční kurzy v Oldřichově. 
Kurzy začaly 16. února 2015 a probíhaly na sále Besedy.  
 
Hasičský bál se konal na sále Besedy 21. února, organizoval SHD 
Oldřichov v Hájích. K tanci a poslechu hrála skupina J.V.S. Band a 
překvapením večera bylo vystoupení taneční skupiny Lenky Šebkové. 
Nechyběla bohatá tombola. Večer se opravdu vydařil. 

 
Masopust 
Oldřichovský masopust proběhl 28. února 2015 v dopoledních hodinách. 
Průvod masek vyrazil kolem půl desáté od Sokolovny a cestou zastavoval 
projíždějící auta. 
Na maskované účastníky čekal v závěru guláš a jiné dobroty. 

 
Masopustní bál 
Večer 28. února patřil dospělým, kteří si také rádi zařádí v maskách. 
Hlavní cenu za nejlepší masku získala skupina čarodějnic. Hrála hudební 
skupina Každej pes jiná ves. 

 
Karneval pro děti 
Na druhý den, v neděli 1. března, se konal maškarní bál pro děti. Děti 
rozhodně nezůstaly za dospělými pozadu a rej masek se vydařil. 
Celý masopustní víkend organizoval TJ Sokol Oldřichov v Hájích.  

 
Lovu zdar! 
Promítání dokumentární filmu Lovu zdar za účasti režiséra Jaroslava 
Kratochvíla a s následnou diskusí uspořádal Radim Šarapatka 3. března. 
Promítalo se na sále Besedy.  
O filmu se v oficiálním textu píše: "Tři nefalšovaní myslivci vábí diváky na 
exotickou safari, na svou sbírku trofejí i na posed v lese. V polkově 
svižném tempu snímek představuje různé techniky lovu a zvláštní 



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2015 
 Stránka 28 

 

varianty osobního vztahu k myslivosti. Autor se vydává po pachu samců 
v zeleném a s nadsázkou a vyhraněnou poetikou zobrazuje celý proces 
lovu od vábení zvěře, přes její vykuchání, až po závěrečné pozření. 
Dokumentární esej si v ucelené formě bere na mušku českou myslivost, 
ale z myslivců si rozhodně nestřílí."  

 
Hudební uskupení Každej pes jiná ves hrálo 7. března v hospůdce u Kozy. 

 
Divadlo "S tvojí dcerou ne" 
Hrádecké ochotnické divadlo Vojan zavítalo 19. března do Oldřichova, 
tentokrát přijelo s komedií "S tvojí dcerou ne" Antonína Procházky v režii 
Jana Sladkého.  
Ochotníci vystoupili na sále Besedy a dostalo se jim zaslouženého 
potlesku. 

 
Sport bál tentokrát s cyklistickou tématikou se uskutečnil na sále Besedy 
21. března. 

 
Oldřichovské velikonoční trhy 
se konaly na sále Besedy 28. března v odpoledních hodinách. Hrála 
skupina MUSICA VIVA a vystoupilo taneční studio Alymirka. Návštěvníci 
si mohli zakoupit mnoho rukodělných výrobků Oldřichováků. 

 
Aliquod - hudba pěti století ze všech koutů Evropy 
Komorní koncert hudební skupiny ALIQUOD se odehrál 3. dubna od 
18.00 hodin v malované místnosti v ekocentru v Oldřichově v Hájích. 
Návštěvníci vyslechli skladby od 13. do 17. století - středověké španělské 
cantigas, jihofrancouzské truverské skladby, české kancionály a taneční 
skladby vrcholné renesance. Návštěvníci koncertu slyšeli nejen klasické 
nástroje, ale i repliky historických nástrojů - trumšajt, šalmaje, zanfoňu, 
cornamusu, bardskou harfičku i barokní housle. Nechyběly ani taneční 
ukázky z druhé pol. 16. st - z Anglie, Francie, Itálie - Old Almain, bransle 
de Champagne, Spagnoletta, Galliarda - rokenrol 16. století. 

 
Po hedvábné stezce 
Povídání a promítání z cest s názvem "Po hedvábné stezce k rovníku" se 
konalo v restauraci Beseda 17. dubna. 
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Divadelní představení „Jak se vám líbí“ proběhlo 18. dubna na sále 
Besedy. Hrál divadelní spolek DK Jirásek z České Lípy. 

 
Dubnový koncert v Besedě 
24. dubna vystoupily v Besedě kapely Rain (crossover-metal z Nového 
Města p.Smrkem a Raspenavy), Enola gay (metal-rock z Mladé Boleslavi) 
a Silent Session (rock z Turnova). 

 
Májka v Oldřichově a čarodějnice 
Oldřichovští hasiči letos postavili v blízkosti obecního úřadu májku. 
Martin Hodač o tom píše v Oldřichovských listech : 
"Milí sousedé, již loňský rok jsme přemýšleli, čím novým bychom mohli 
jako hasiči přispět k příjemnějšímu životu v naší obci. Neměla to být jen 
akce jednorázového charakteru, ale zároveň neměla být přespříliš časově 
náročná, protože i my máme své rodiny, které o tento čas „okrádáme“. 
Nakonec jsme se rozhodli, že své úsilí nasměrujeme k období vítání jara 
a k již tradičnímu pálení čarodějnic. Jak jste si jistě všimli, vyrostla nám 
před obecním úřadem májka – posel jara, která se dle některých 
pamětníků v naší obci stavěla již v dřívějších dobách. Tradice s tímto 
symbolem spojené se kraj od kraje liší, a jelikož zvyky s tím spojené z naší 
obce vymizely, je na nás všech, jestli se pokus o znovunavrácení vydaří. 
Budeme velice rádi, pokud ve vás probudí příjemné pocity vždy, když 
kolem ní každoročně v květnu budete procházet. Poslední dubnový večer 
také vzplály ohně, které mají symbolicky vyhnat zimu i zlé síly. 
Filipojakubská noc vzbuzovala u našich předků bázeň i úctu. Věřili, že 
právě tento soumrak otevíral cestu temným silám, které bylo třeba 
zapudit, osvítit a plamenem očistit. Ačkoliv je tento zvyk pálení ohňů u 
nás pevně zakořeněn, nabývá v dnešní době pro nás již zcela jiného 
významu. A to zejména sejít se v poklidu se svou rodinou, blízkými, nebo 
ve větším kruhu i se svými sousedy a společně se poveselit. Vám, kteří 
jste nezvolili komornější pojetí v rodinném kruhu a zúčastnili se spolu se 
svými sousedy pálení na louce u obecního úřadu, jsme ve spolupráci s 
panem starostou, který nám poskytl dřevo z obecních lesů, a také za 
pomoci pana Václava Knespla a jeho vyvážečky, postavili v průběhu 
dubna vatru, u které jste mnozí vydrželi v dobré náladě až do brzkých 
ranních hodin. A aby také ne! Vždyť obecní zaměstnanci připravili louku 
včetně sezení a stanů na jedničku. O dobrou náladu se nám postarala 
pozitivně laděná kapela „Každej pes jiná ves“, která v odpoledních 
hodinách vyhrávala dětem k soutěžím připravených panem Eduardem 
Bílkovským a pro nás dospělé pokračovala až do pozdních nočních hodin, 
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kdy se našli i tací, kteří si, nemaje tanečního parketu, zatancovali. Kdo 
chtěl, mohl si nad ohněm, o který se nám staral pan Jan Duda, opéci 
buřtíka, a komu se do toho nechtělo, navštívil náš stánek, ve kterém byly 
v nabídce klobásy z udírny nebo výborné bramboráčky! Mnozí jistě využili 
i nabídky z pojízdného stánku paní Hanky Myslivcové a pana Milana 
Zapadla, ve kterém se dala objednat pizza. V neposlední řadě nesmíme 
zapomenout ani zásluhu paní Ivany Jarešové, která svou ochotou doplnit 
docházející zásoby našeho stánku i v nočních hodinách velmi přispěla k 
hladkému průběhu celé akce. Děkujeme zkrátka všem, kteří se třeba i 
maličkostí podíleli na pěkném společném večeru. A jsme rádi, že jste přišli 
v tak hojném počtu i v období, kdy počasí vyvádělo „psí kusy“, a některé 
vesnice se raději rozhodly přesunout tuto akci spojenou právě s 30. 
dubnem až na další víkend. " 
Martin Hodač  
zdroj: Oldřichovské listy č. 36 

 
Čarodějnice 
Tradiční pálení čarodějnic na louce u obecního úřadu se konalo poslední 
dubnový večer. Počasí nám přálo, takže si akci užili jak dospělí, tak děti. 
Pro děti byly připraveny soutěže, dospělí obléhali stánek s pivem a 
pojízdnou pec Hanky Myslivcové a Milana Zapadla. Hrála kapela Každej 
pes jiná ves. 

 
Soutěž v lukostřelbě 
Další soutěž v lukostřelbě proběhla v Oldřichově na Ovčíně a v přilehlých 
hájích 16. května. Soutěžilo se v těchto kategoriích: dospěláci - soudobý 
luk, dospěláci - tradiční (celodřevěný luk a šíp), dorost (10-15 let) a 
ořežpruti (pod 10 let). Počasí lukostřelcům tentokrát přálo a akce byla 
povedená. 

 
Koncert v Besedě 
16. května byl v Besedě zajímavý koncert - autorský folk 21. století. Duo 
Ondřej FOLX a KAyuu doprovodil kytarista Jindřich Kuba. 

 
Otevření obnovené naučné stezky Oldřichovské bučiny 
Slavnostní otevření obnovené naučné stezky Oldřichovské bučiny se 
uskutečnilo za účasti ministra životního prostředí v úterý 26. 5. 2015 od 
10:30 na Oldřichovském sedle. Od loňského září AOPK se Společností pro 
Jizerské hory vybudovala potřebná schodiště, doplnila protierozní 
opatření, obnoveny byly dožilé stupy a celkově byla vylepšena naučná 
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stezka v délce cca 1,3 km. Zároveň po trase celé stezky doplnila Agentura 
ochrany přírody a krajiny zajímavé interaktivní prvky, které vtáhnou 
návštěvníky do dění v lese. Obojí bylo možné v rámci otevření ozkoušet 
a připraveno bylo také drobné občerstvení. Jedná se o první z devíti 
úseků celého projektu Obnovy návštěvnické infrastruktury v Jizerských 
horách, na kterém AOPK pracuje již třetím rokem. 

 
Obnovené naučné stezce se věnuje i článek na idnes: 
„Nejen velkolepá hlava gorily lemuje staronovou stezku Oldřichovské 
bučiny v Jizerských horách nad Oldřichovem v Hájích, jež dělá od úterka 
radost turistům. Kromě úchvatné tváře lidoopa nabízí také další 
zajímavosti, třeba dřevěné lůžko s rozšiřující se rourou. 
Na něm mohou turisté naslouchat zvukům lesa, v němž se ukrývají 
obrovské žulové balvany. 
„Stezka měří tři kilometry,“ řekl ředitel Nadace pro záchranu a obnovu 
Jizerských hor Ondřej Petrovský. „S pomocí Evropské unie jsme obnovili 
úsek stezky dlouhý kilometr a tři sta metrů.“ 
Cesta z Oldřichovského sedla na Skalní hrad je nyní bezpečnější a 
pohodlnější než dříve. Přibyl na ní dřevěný chodník, schody nebo 
svodnice. 
„Věříme, že lidé půjdou po stezce a odvedeme je z míst, kde by mohli 
poškozovat vzácnou přírodu,“ upozornil Petrovský. „Úpravy stezky stály 
přibližně devět set tisíc korun. Evropská unie pokryla devadesát procent 
nákladů.“ 
Došlo k vyšperkování stezky. Vyrostlo na ní osmnáct zastavení, kde se 
návštěvníci Oldřichovských bučin pobaví a také poučí. 
Herní prvky vymyslelo jedenáct studentů Technické univerzity Liberec se 
svým pedagogem Janem Činčerou. 

 
„Hravá stezka není cílem, ale prostředkem, abychom turistům řekli, v 
čem je přirozený les jedinečný a úžasný,“ uvedl Činčera. 
Petrovskému se na stezce líbí například maketa dutiny stromu s modely 
ptáků. Když se do ní člověk podívá, zjistí, jak tam vlastně žijí. „Zaujaly mě 
také kovové masky šelem, jež dříve v lesích žily,“ konstatoval Petrovský. 

 
Autor: Miloslav Lubas 
zdroj: http://liberec.idnes.cz/naucna-stezka-oldrichovske-buciny-
jizerske-hory-f6y-/liberec-zpravy.aspx?c=A150528_093425_liberec-
zpravy_ddt 

 

http://liberec.idnes.cz/naucna-stezka-oldrichovske-buciny-jizerske-hory-f6y-/liberec-zpravy.aspx?c=A150528_093425_liberec-zpravy_ddt
http://liberec.idnes.cz/naucna-stezka-oldrichovske-buciny-jizerske-hory-f6y-/liberec-zpravy.aspx?c=A150528_093425_liberec-zpravy_ddt
http://liberec.idnes.cz/naucna-stezka-oldrichovske-buciny-jizerske-hory-f6y-/liberec-zpravy.aspx?c=A150528_093425_liberec-zpravy_ddt
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Dětský den a bleší trh 
31. 5. dopoledne se konal bleší trh na louce vedle obecního úřadu. 
Odpoledne od 14 hodin proběhla oslava Dne dětí. Malí i velcí se potkali 
a společně si "zablbnuli". Mezi atrakcemi nechybělo stříkání z hasičské 
hadice, nafukovací hrad, střelba ze vzduchovky, skupina historického 
šermu a další.  

 
Oldřichovská pozitivně laděná kapela Každej pes, jiná ves vystupovala 
12. června v restauraci Beseda. 

 
Farewell Disco club Beseda 
16. června se konala v Besedě akce s názvem Farewell, DJ Repro. 

 
Setkání Oldřichováků důchodového věku 
se konalo 24. června od 15 hodin v restauraci Beseda. Obecní úřad zajistil 
i dopravu a občerstvení. Občané strávili příjemné odpoledne 
sousedským povídáním. Jedlo se, pilo a hodovalo, pan starosta 
odpovídal na dotazy.  
Členové sociální komise domluvili, že každou první středu v měsíci bude 
pro neformální setkání důchodců připravena místnost v přízemí 
obecního úřadu. Místnost je k dispozici pro setkání, diskusi, společnou 
ruční práci, výměru receptů či ochutnávku přinesených dobrot, zkrátka 
pro cokoliv, do čeho bude zrovna chuť.  

 
Každej pes, jiná ves  
3. července Josef Svoboda a Radan Jareš hráli v nové hospůdce u 
Františka Dřevínka.  Nálada byla výborná, večer se vydařil. 

 
Dobrodružná výprava Klubíku 
Tentokrát se děti s rodiči vypravili do Hejnic po Viničné, cestou je čekaly 
úkoly od lesních zvířátek. Bylo veliké vedro, ale naštěstí většinu cesty  
byli schovaní v lese. Útočily na ně vosy, celkem "schytali" pět žihadel. 
Nazpět jeli vláčkem. 

 
English camp 
Od 11. do 13. srpna proběhl v Oldřichově English camp. Oldřichovské a 
mníšecké děti si tři dny hrály, zpívaly a učily se angličtinu s kamarády z 
Texasu. Osm lektorů z Texasu a čeští dobrovolníci pracovali s 38 
účastníky ve věku od 9 do 15 let. Hlavním tématem byly Vánoce, takže 



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2015 
 Stránka 33 

 

děti zažily mnoho legrace. Obecní úřad zapůjčil prostory sálu Besedy a 
dvě místnosti na obecním úřadě. 
Nechyběl ani přátelský volejbalový match dospěláků mezi Oldřichovem 
a Texasem, který skončil vítězstvím oldřichovského družstva. 

 
21. srpna se konala na sále Besedy Hasičská zábava s podtitulem "Pět let 
poté" (připomínala srpnovou bleskovou povodeň 2010). K tanci hrála 
kapela Každej pes, jiná ves. 

 
Oldřichovský festival navštívilo velké množství lidí nejen z Oldřichova. 
Sedm kapel s důvěrným vztahem k Oldřichovu vystupovalo od 14 hodin 
v sobotu 5. září. Na akci se organizačně podílely spolky Živo v Hájích a 
SDH Oldřichov v Hájích. Pivo, limo zajistili manželé Jarešovi. Dobroty na 
grilu připravil pan František Dřevínek. Paní Jitka Svatušková vařila 
výbornou kávu. Paní Hanka Myslivcová a pan Milan Zapadlo přijeli s pecí 
na pizzu a další dobroty. Akce byla vydařená, těšíme se na příští rok. 

 
Voda blízko nás - diskuse 
Před pěti lety jí bylo moc a teď je jí málo. Tehdy brala, co jí stálo v cestě, 
včetně životů lidí. Letošní srpen jsme naopak trpěli horkem a suchem a 
toužebně vyhlíželi déšť. Voda, ať už v nadbytku nebo nedostatku, je 
důležitá věc. Co se v Oldřichově děje, když je vody příliš? Jakou pomoc 
kdo potřebuje a jakou nabízí? Co je třeba udělat, aby bylo povodní méně 
a jejich průběh a následky snesitelnější? Sucho je nepříjemná a 
nebezpečná věc, máme s tím čerstvou zkušenost. Co udělat pro 
bezpečné zadržení vody v údolí a pro její moudré využívání? A snad 
radostné téma na závěr: V Oldřichově bývalo mnoho studánek a některé 
stále existují. Slouží nám místním i turistům. Jak se o ně staráme? 
Dvouhodinová debata na téma: voda blízko nás proběhla v pondělí 14. 
září od 18 hodin v sále Besedy. 

 
Sousedské setkání Z darů přírody s marmeládami, mastičkami, 
bylinnými čaji, sirupy a dalšími domácími produkty a s přednáškou o 
léčivých rostlinách paní Šárky Mazánkové a pana Dušana Havlíka se 
konalo 3. října v odpoledních hodinách na sále Besedy. 

 
Večer 4. září v Besedě patřil dalšímu povídání z cest-  z Banátu do Čech 
a zase zpátky. 
 

 



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2015 
 Stránka 34 

 

Každej pes, jiná ves 
Hudební uskupení Každej pes, jiná ves nezahálelo ani v září a v říjnu. 
Hrálo 26. září u Kozy, 3. října u Františka Dřevínka a 10. října v Besedě. 

 
Vzpomínka na Josefa Matouschka na oldřichovském hřbitově se konala 
17. října 2015 odpoledne. V letošním roce uplynulo 70 let od úmrtí 
Josefa Matouschka. Jeho ostatky jsou uloženy na oldřichovském 
hřbitově do hrobky rodiny jeho manželky Marie, rozené Goll.  
Josef Matouschek (nar. 4. 10. 1867) byl liberecký vydavatel a kartograf. 
Proslul hlavně svými mapami. Jeho nejslavnější kartografickou prací je 
takzvaná Matouschkova mapa Ještědských a Jizerských hor (v originále 
Spezial-Karte vom Jeschken - und Isergebirge), vydaná roku 1927. 
Zachycuje území mezi Lužickými horami a západními okraji Krkonoš. 
Podkladem pro tvorbu mapy byla Matouschkovi rakouská vojenská 
mapa zpracovaná v měřítku 1:25 000. Do té zakreslil vrstevnice a 
podrobně pojmenoval vrcholy, průseky, řeky i potoky, cesty, osady, 
samoty, ale také pomníčky či kříže a další turistické zajímavosti. Zdrojem 
informací o mapovaném území mu byla sdělení lesníků, dřevařů a 
místních občanů. Výsledné dílo v měřítku 1:50 000 vydal Německý 
horský spolek pro Ještědské a Jizerské hory. 
Josef Matouschek zemřel v Liberci krátce po skončení druhé světové 
války, 12. července 1945. Srdeční mrtvice jej zastihla na vycházce v 
dnešní Ulici 8. března u domu číslo třináct. 

 
Krkonošské pohádky po dvaceti letech 
Malí i velcí se pobavili pohádkou divadelního spolku N.O.P.O.Ď 17. října 
večer v Besedě. Dozvěděli se, jak to bylo, kdy se Anče s Kubou vzali a měli 
dceru Kateřinu... 

 
Sprostá a ubohá 
Nabitá sobota pokračovala v Besedě koncertem "Sprostá a ubohá" - 
šlager-garage z Liberce. 

 
Koncert na Ovčíně 
22. 10. navečer se konal na Ovčíně zajímavý koncert Ondry a Hica.  
Písničkář Ondra Ondori se věnuje sólové hudební tvorbě od roku 2003.  
V roce 2005 natočil své první sólové album Divutvárnost s 
experimentálními písněmi a anekdotami s klavírem a akordeonem. 
Písně Ondry Ondori jsou smutné, hravé i experimentální až "pološílené", 
s texty převážně s milostnou a environmentální tematikou inspirované 
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vlastním životem. Za své environmentální písně si pro svou hudbu už v 
minulosti vysloužil označení "Ekofolk". 
Fumihico Natsuaki alias Hico je japonský profesionalní hudebník - 
klavirista, skladatel, hráč na melodion a experimentátor, aktivní na 
japonské i světové hudební scéně od počátku devadesátých let.  

 
Výstava fotografií „Fotíme Oldřichov“ 
Doprovodnou akcí k Podzimnímu špacíru byla výstava fotografií s 
názvem "Fotíme Oldřichov". V průběhu roku Jiřině Vávrové zasílali své 
snímky nadaní oldřichovští fotografové, abychom společně vybrali ty 
fotografie, které budou na originálním stolním oldřichovském kalendáři 
na rok 2016. Kalendář vytiskl obecní úřad jako vánoční překvapení a 
pracovníci obecního úřadu jej roznesli do jednotlivých domů. 

 
Křest knihy „Oldřichovské příběhy“ 
V sobotu 28. 11. 2015 na sále Besedy pokřtili knihu „Oldřichovské 
příběhy“ pánové Ladislav Ulrych a Otokar Simm. Účast na slavnostním 
křtu přijal také pan Miloslav Nevrlý. Díky podpoře Nadace VIA spolek 
Živo v Hájích mohl knihu všem Oldřichovákům věnovat – do každého 
popisného čísla šel jeden výtisk zdarma. Do knihy bylo možno zařadit 
omezený výběr vzpomínek a navíc další příběhy stále přibývají, jsou 
postupně zveřejňovány na webových stránkách spolku Živo v Hájích 
(www.zivovhajich.cz).  

 
Oldřichovské vánoční trhy 
28. listopadu po křtu knihy „Oldřichovské příběhy“ proběhly tradiční 
Oldřichovské vánoční trhy. Vystoupily děti ze ZŠ Mníšek s paní učitelkou 
Janou Pospíšilovou, dále taneční studio Alymirka a hrála kapela 
Subulcus. 

 
Mikulášské posezení 
3. prosince se konalo Mikulášské posezení Klubu důchodců v Besedě, 
nechybělo občerstvení a sousedské povídání. 

 
Oldřichovem chodil Mikuláš, Čert a Anděl 
Oldřichovští hasiči v maskách Čerta, Anděla a Mikuláše jako každoročně 
navštěvovali děti, vyslechli mnoho básniček a písniček a přinesli spoustu 
sladkostí. 
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Živý Betlém a zpívání koled u rozsvíceného stromu 
se konalo 6. prosince na louce u obecního úřadu. Tento rok nám počasí 
velmi přálo - nepršelo a bylo teplo. Starosta obce Jaromír Tichý popřál 
příchozím krásné svátky, o svařák se postarali oldřichovští hasiči. 
Společně jsme si zazpívali známé české koledy a popřáli si vše nejlepší do 
dalšího roku. 

 
Výlet na vánoční trhy do Görlitz a Zittau 
byl naplánován na neděli 13. 12. Pořádala sociální komise, která zajistila 
autobus. 

 
Předsilvestr v Besedě 
Závěr roku již tradičně patří hudební skupině Každej pes, jiná ves a jejich 
Předsilvestru, který se tentokrát konal 26. prosince večer v restauraci 
Beseda. 

 

Akce v Ekocentru v Oldřichově v Hájích 

V roce 2015 proběhly v Ekocentru tyto akce: 

Workshop – malování na sklo: akce byla určena pedagogům i veřejnosti. 

Pro velký zájem proběhl ve dvou termínech, 26. 1. a 27. 1. 2015. 

Lektorkou byla paní Hanka Součková Cimplová. 

První letošní akcí pro veřejnost ve STŘEVLIKu byl nový ekoden Vítání 

jara, konal se v sobotu 21. 3. 2015. Program byl zaměřený na velikonoční 

zvyky našich předků. Jako vždy byl připraven bohatý program pro malé i 

velké se zábavnými i naučnými aktivitami. Vítání jara v Oldřichově v 

Hájích se vydařilo. Jarní počasí spolu s atraktivním programem vylákalo 

do ekocentra na první z letošních ekodnů téměř 600 návštěvníků. 

Další akcí pro veřejnost byl Den Země, proběhl 25. dubna a tento rok byl 

připravený ve spolupráci s Českou společností ornitologickou, jeho 

náplní bylo jarní Vítání ptačího zpěvu. Ornitologové předvedli odchyt 

ptáků a kroužkování, doprovodili odborným výkladem. V okolí areálu 

byla připravena Ptačí stezka se zajímavými hrami a úkoly.  

12. Krajský den včely se konal v ekocentru 6. června. Na včely se i přes 

velmi horké počasí přišlo podívat přes 400 návštěvníků. Včely se 
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zkoumaly pod mikroskopem, přes sklo proskleného úlu, k dispozici byla 

včelařská poradna a k zakoupení spousta výrobků z medu a dalších 

včelích produktů. 

Oblíbenou akcí pro veřejnost je i Den vlny (19. 9.), kde se účastníci 

dozvěděli, co všechno se musí udělat, aby se z vlny, kterou má na sobě 

ovečka, stal teplý svetr. Na módní přehlídce mohli návštěvníci vidět 

spoustu vlněných modelů. 

Den stromů měl tentokrát podtitul „Jak stromy zní“ a konal se 17. října. 

Účastníci vyráběli nejrůznější hudební nástroje, prohlédnout si a 

poslechnout mohli i ručně vyráběné dobové nástroje hudební skupiny 

Aliquod. Prožitková stezka „Od semínka k houslím“ byla plná rámusidel, 

takže si ji užili velcí i malí. 

Poslední akcí pro veřejnost byly tradiční Vánoce na statku 5. prosince. 

Jako obvykle byly připraveny pro děti tvůrčí dílničky. Prožitková stezka 

s názvem „Příroda v zimě“ seznámila malé i velké s tím, co dělají zvířátka 

v zimě a jak jsou na zimu připravena. 

STŘEVLIK pořádal i dvě exkurze – jedna proběhla 9. června – účastníci 

navštívili NPR Rašeliniště Jizerky, druhá se konala 16. září a cílem exkurze 

byla Curia Vítkov v Horním Vítkově. 

Další aktivitou STŘEVLIKU je přírodovědný kroužek pro děti od 1. - 5. 

třídy základní školy. Děti (včetně oldřichovských) se seznamují s přírodou 

formou zábavných her a aktivit v terénu i v laboratoři. 
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12. Tělovýchova a sport 

TJ Sokol Oldřichov v Hájích pořádal v roce 2015 tyto akce: 
tradiční ples Sokola, Masopust + ples + dětský karneval, nohejbalový a 
fotbalový turnaj a Podzimní špacír.  
27. června 2015 se konala valná hromada TJ Sokol, kde byly schváleny 
nové stanovy. 
Stanovy byly prakticky od základu změněny, kdy zásadním důvodem byl 
zákonný požadavek na změnu statutu TJ na zapsaný spolek. 
Na valné hromadě byl i zvolen nový výkonný výbor ve složení: 
Předseda: Zdeněk Snadík 
Jednatel: Jaromír Tichý 
Hospodářka: Marta Jandová 
Další členové: Zdeněk Dolejš, Jindřich Martínek, Luboš Kocourek, 
Lubomír Tichý. 
 
Během podzimu a zimy 2015 došlo k obložení sokolovny OSB deskami 
o celkové ploše cca 85 m2. V rámci této akce bylo změněno umístění 
kamen, aby méně překážela sportovním činnostem. 
 
Výsledky fotbalové sezony 2014/2015: Oldřichov se umístil na 6. místě 
se ziskem 39 bodů.  
Po odehrání všech 24 zápasů měl na svém kontě 12 výher, 3 remízy a 9 
proher. Konečné gólové skóre čítá 86 vstřelených a 65 obdržených 
branek. 
Oldřichovští fotbalisté v průběhu roku přispěli do obecního občasníku. 
Do Oldřichovských listů č. 37 napsal pan Zdeněk Snadík: 
„V uplynulé sezóně 2014–2015 se oldřichovští fotbalisté po slibném 
startu umístili na 7. místě ze třinácti. Od postupu do II. třídy je dělily 
pouhé dva body. V sobotu 4. 7. 2015 pořádali Chalupáři, Živo v Hájích a 
Sokolové na fotbalovém hřišti 30. ročník nohejbalového turnaje – pohár 
pro vítěze putoval mimo Oldřichov. Místní borci Evžen Hanzl, Vojta 
Zeman a Radek Soukup podlehli ve finále. Letos se účastnilo rekordních 
14 týmů. V sobotu 8. 8. 2015 se za úmorného vedra konal další fotbalový 
turnaj. Vítězství zůstalo na domácím hřišti, 2. místo získala Nová Ves, 3. 
místo Mníšek a 4. místo Jiskra Václavice. V sobotu 15. 8. 2015 se od 17:00 
hrálo první utkání sezóny 2015–2016. Oldřichov se na domácím hřišti 
utkal s Habarticemi. Výsledek nebyl do uzávěrky občasníku znám. Do 
nové sezóny přichází posila v podobě brankáře Jaroslava Volešáka. Více 
informací o změnách v sestavě mužstva uvedeme v dalším čísle 
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Oldřichovských listů. V kalendáři akcí tohoto čísla jsou uvedeny další dva 
domácí zápasy 22. 8. a 29. 8. Informováni budete také prostřednictvím 
plakátů na nástěnkách a na Facebookovém profilu Sokola Oldřichov v 
Hájích. Těšíme se na vaši podporu z „tribuny“. 

 
Resumé po podzimní části fotbalové sezóny 2015/2016 zapsal pan Luboš  
Kocourek: 
„Podzim k nám nebyl příliš přívětivý. V půlce sezóny jsme tak na 10. 
místě. Během 11 kol jsme dosáhli jen na domácí vítězství nad Mníškem 
5:0. Vyhráli jsme ve Vísce 2:3 a remizovali s Habarticemi 3:3. Celkově tak 
máme před jarní částí 7 bodů. Týmu pod trenérským vedením Tondy 
Vrňaty chybí hlavně koncový útočník, kterým byl v minulé sezoně Vojta 
Zeman. Nicméně věříme v lepší jarní restart soutěže s podporou vás, 
našich fanoušků.  
Rozpis a výsledky: https://souteze.fotbal.cz/turnaje/zapas/743 celkové 
tabulky: https://souteze.fotbal.cz/turnaje/table/743“ 

 
Podzimní špacír 
Tradiční akce pořádaná TJ Sokol Oldřichov v Hájích proběhla 24. října. Na 
Skalní hrad a Špičák se vydalo 47 účastníků. Vybrat si mohli z trasy 
dlouhé 8 a 10km. 

 
O Podzimním špacíru napsal pan Luboš Kocourek do Oldřichovských listů 
č. 38. 
„V sobotu 24. října 2015 se konal XV. ročník pochodu Podzimní špacír – 
memoriál Jindřicha Jandy. Vzhledem k lehkým organizačním problémům 
byl tentokrát veden pouze v trasách 8 a 10 km, přičemž trasa 10 km byla 
prodloužením základní trasy 8 km. Celkově se pochodu zúčastnilo 47 
turistů, z toho 7 dětí. Průměrný věk turistů byl necelých 48 let. Dvěma 
nejstarším účastníkům bylo 77 let a nejmladší turistce 3 roky. Turista s 
nejvzdálenějším bydlištěm pocházel z Prahy. Na kontrole se mohli 
pochodníci občerstvit čajem a sušenkou, případně si i přikoupit pivínko. 
V cíli pak na každého úspěšně došlého čekal pěkný diplom a masitá 
klobása. Rádi vás přivítáme v příštím roce. Bude více tras a snad i více 
Oldřichováků; ale to záleží hlavně na vás. Nakonec bych rád poděkoval 
všem organizátorům a především kontrolorům Petru Martínkovi a 
Milanu Vrňatovi. V den konání špacíru byla na sále sokolovny hlasovací 
výstava fotografií Oldřichova. Proběhla úspěšně a účastníky byla kladně 
hodnocena.“  
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Oldřichovská sjezdovka 
Kdo nejel na jarní prázdniny mimo Oldřichov, užil si parádní lyžovačku na 
místní sjezdovce. Obětaví tátové se střídali ve službách na vleku, počasí 
bylo skvělé. Dokonce došlo 6. února i na noční lyžování, pořádně mrzlo, 
teplota klesla k - 11 stupňům, ale malým a velkým lyžařům to rozhodně 
nevadilo. 

 
Florbalový turnaj 
18. dubna se konal florbalový turnaj. Děti i dospělí se utkali v Sokolovně. 

 
Soutěž v lukostřelbě 
Další soutěž v lukostřelbě proběhla v Oldřichově na Ovčíně a v přilehlých 
hájích 16. května. Soutěžilo se v těchto kategoriích: Dospěláci - soudobý 
luk, Dospěláci - tradiční (celodřevěný luk a šíp), Dorost (10-15 let) a 
Ořežpruti (pod 10 let). Počasí lukostřelcům tentokrát přálo a akce byla 
povedená. 

 
Nohejbalový turnaj 
Tradiční nohejbalový turnaj se uskutečnil 5. července na fotbalovém 
hřišti. Organizace se chopil Tamango a Radim Šarapatka. Reportáž z 
turnaje odvysílala dokonce televize Prima ve zpravodajství. 
http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-672014  

 
Volejbalový turnaj 
Tradiční volejbalový turnaj čtyřčlenných družstev se konal 22. srpna 
2015. Letos se sešla bohužel pouze dvě družstva.  
Volejbalisti se nicméně scházeli celé léto na hřišti u obecního úřadu 
každé úterý a pilně trénovali. 

 
Cvičení žen 
Cvičení žen probíhalo každé úterý od 18.30 pod vedením Ireny Dolanské. 
Cvičilo se opět na sále Besedy. 
 
Oldřichovský Klubík  pořádal v červenci dobrodružnou výpravu, 
tentokrát se plnily úkoly cestou do Hejnic. Byl to vskutku sportovní 
výkon, protože mrňousci ťapali skoro celou cestu pěšky a ještě plnili 
úkoly. 
 
Jóga probíhala pravidelně ve čtvrtek na sále v Besedě pod vedením 
Lenky Koskové - Třískové. 

http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-672014
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Horolezecký oddíl Mlok pokračoval ve své činnosti, členové lezli 
například v květnu v Dolní Lysé, v srpnu v Rájci, v září na Stržové plotně 
a Uhlířově čapce nebo se účastnili Posledního slanění.  
Zdroj: www.homlok.cz   

http://www.homlok.cz/
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13. Zájmová sdružení a spolky 

Klubík pro děti a rodiče 
„Klubíkové“ řady poněkud prořídly, když starší děti odešly do školky, ale 
pořád jsme měli napilno. V lednu jsme vyráběli z mušliček, zdobili jsme 
rámečky a malovali obrázky. 
V průběhu roku jsme přivítali nové tvářičky. Přesto, že se mrňousci 
teprve nedávno naučili chodit a ještě toho moc nenamluví, čile se zapojili 
do našich aktivit. Přes zimu jsme se věnovali výtvarným činnostem, v 
dubnu jsme zapracovali na záhonku u obecního úřadu a v květnu jsme 
podnikli výlet do Mníšku na zmrzlinu. 
V červenci jsme plnili úkoly od lesních zvířátek na velké dobrodružné 
výpravě do Hejnic po Viničné. 
 
Klub důchodců 
Setkání Oldřichováků důchodového věku se uskutečnilo 24. června od 15 
hodin v restauraci Beseda. Obecní úřad zajistil i dopravu a občerstvení. 
Občané strávili příjemné odpoledne sousedským povídáním. 
Jedlo se, pilo a hodovalo, pan starosta odpovídal na dotazy.  
Členové sociální komise domluvili, že každou první středu v měsíci bude 
pro neformální setkání důchodců připravena místnost v přízemí 
obecního úřadu. Místnost je k dispozici pro setkání, diskusi, společnou 
ruční práci, výměru receptů či ochutnávku přinesených dobrot, zkrátka 
pro cokoliv, do čeho bude zrovna chuť. Pravidelně bude k dispozici 
zázemí pro přípravu kávy a čaje.  

 
Sociální komise uspořádala také Mikulášské posezení v Besedě, konalo 
se 3. prosince. 

 
Zapsaný spolek Živo v Hájích nezahálel ani v roce 2015. 
Jiřina Vávrová dál vedla oldřichovský Klubík pro děti a rodiče, v létě se 
Klubík vydal na další dobrodružnou výpravu. Radim Šarapatka 
zorganizoval několik koncertů, promítání a divadelních představení 
(promítání filmu Lovu zdar! za účasti režiséra, divadelní představení 
„S tvojí dcerou ne“ a další), s Davidem Pospíšilem uspořádali v březnu 
další Sportbál. 
Jiřina Vávrová a Zuzka Uhrinová přidaly k tradičním velikonočním, 
vánočním trhům a blešáku ještě sousedské setkání nazvané „Z darů 
přírody“. 
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Spolek dále organizoval nebo se účastnil na organizaci sportovních 
utkání (florbal, nohejbal, volejbal). Členové spolku se také přidali 
k organizaci dětského dne. 
V polovině května se členové Živa v Hájích pustili do zvelebení zastávky, 
začátkem července ji vymalovali. 
Jana Pospíšilova uspořádala pro děti z Oldřichova a Mníšku třídenní 
English camp a začátkem září novou hudební akci „Oldřichovský 
festival“. 
Jiřina Vávrová celý rok sbírala fotografie na říjnovou výstavu „Fotíme 
Oldřichov“, z nejúspěšnějších fotografií sestavila originální oldřichovský 
stolní kalendář na rok 2016. 
Spolkovou akcí roku bylo bezesporu dokončení, vydání a slavnostní křest 
knihy „Oldřichovské příběhy“.  
Závěr roku tradičně patřil Živému Betlému.  
V prosinci se členové spolku ještě rozhodli, že se ujmou opravy nejstarší 
hrobky na oldřichovském hřbitově, která je v havarijním stavu. V tomto 
roce proběhla obhlídka, zaměření objektu, vyklizení sutin, očištění od 
popínavých rostlin a zakrytí střechy plachtou. 
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14. SDH Oldřichov v Hájích 

Hasičský bál se konal na sále Besedy 21. února, organizoval SHD 
Oldřichov v Hájích. K tanci a poslechu hrála skupina J.V.S. Band a jako 
překvapení bylo vystoupení taneční skupiny Lenky Šebkové. Nechyběla 
bohatá tombola. Večer se opravdu vydařil. 

 
Hasiči připravují klubovnu 
V hasičárně postupně vzniká klubovna, v průběhu dubna oldřichovští 
hasiči vyklízeli prostory v patře hasičské zbrojnice. 

 
Oldřichovští hasiči letos postavili v blízkosti obecního úřadu májku a jako 
každoročně stavěli hranici na čarodějnice a vánoční strom před obecním 
úřadem. 
 
Hasičská okrsková soutěž v Hrádku 
SDH Oldřichov v Hájích se v červnu zúčastnil okrskové soutěže v Hrádku 
nad Nisou. 
 
Hasiči zasahovali přímo v Oldřichově v noci na 6. září, když hořela 
vlaková zastávka. 

 
Oldřichovští hasiči pořádali 19. září okrskovou soutěž v ekokempu a 
překvapili netradičními disciplínami. Soutěž naši hasiči vyhráli! 
Gratulujeme. 

 
Na podzim uspořádal SDH Oldřichov v Hájích sbírku na vyšívaný prapor 
sboru. O významu praporu a dalších aktivitách sboru píše Martin Hodač 
v Oldřichovských listech č. 38:  
"Milí sousedé, dovolte, abychom dnes v první řadě poděkovali 
pořadatelům a účastníkům Oldřichovského festivalu za finanční dar na 
pořízení slavnostního, ručně vyšívaného praporu pro náš sbor. Symbol, 
který připomíná hasičskou myšlenku pomáhat druhým, být ku prospěchu 
obce a jenž má reprezentovat naši obec a dnešní hasiče. Symbol, který 
má také připomínat i bezmála stočtyřicetipětiletou historii práce a úsilí 
členů sboru, kteří s touto myšlenkou žili a podle ní konali, a připomínat ji 
i našim následovníkům v příštích desetiletích a doufejme i staletích. 
Prapor, k němuž jsou postupem času připínány pamětní stuhy, je jakousi 
kronikou či němým pamětníkem historických událostí. Jedna taková 
stuha nám byla letos 8. srpna v Heřmanicích předána hejtmanem 
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Libereckého kraje Martinem Půtou jako poděkování za práci při 
povodních roku 2010. Víme, že pořizovací cena praporu včetně 
příslušenství je nad možnosti našeho rozpočtu. Vydali jsme se proto 
cestou sborů z okolí – pokusíme se zbylé finanční prostředky získat 
formou sponzorských darů a dobrovolných příspěvků. Pro úplnou 
transparentnost oslovíme obecní úřad, aby zajistil kontrolu nad 
vybranými prostředky. V sobotu 28. listopadu 2015 se pokusíme oslovit i 
vás. Vybraní členové v hasičských stejnokrojích budou tohoto dne 
obcházet obec s pěti zapečetěnými schránkami, požádají o dobrovolný 
příspěvek či sponzorský dar na prapor a na vyžádání vám vystaví 
příjmový doklad nebo darovací smlouvu. Schránky budou poté uloženy 
na OÚ, kde budou moci přispět i ti, které doma nezastihneme. Otevřeme 
je pod dohledem pana starosty Tichého až počátkem února 2016, kdy 
vybrané finanční prostředky přepočítáme. Celková vybraná suma se 
zveřejní na Hasičském plese 20. února a v nejbližším vydání 
Oldřichovských listů. Vám, které tato myšlenka oslovila, děkujeme! 

 
Nyní ale už přejděme k dalším událostem posledních tří měsíců. Bohužel 
již jen ve zkratce, protože Oldřichovské listy nejsou nafukovací! :-) Letošní 
5. ročník Popovodňové zábavy, pořádané pro vás v srpnu na sále Besedy, 
návštěvností připomínal spíše letošní suché léto než velkou vodu z roku 
2010. Věříme ale, že ti, co dorazili, nakonec nelitovali a dobře se bavili.  
12. září náš sbor reprezentoval obec v Nové Vsi na Memoriálu Evy 
Novotné, ve kterém naše soutěžní družstvo obsadilo krásné 2. místo. 
Hned o týden později pak vybojovalo 1. místo v soutěži Mikroregionu 
Jizerské podhůří, která se konala v areálu Ekokempu v Oldřichově v 
Hájích. Obhájilo tak naše loňské vítězství z Mníšku a udrželo „Putovní 
pohár Mikroregionu“ na domácí půdě. 
Do konce roku nám zbývá ještě vyzdobit prostor před OÚ vánočním 
stromem, který letos věnovala paní Košková a v sobotu 5. prosince vyslat 
Mikuláše, čerta a anděla za dětmi, které o to budou stát.  

 
Závěrem ještě uvedeme v bodech činnost jednotky. Ta musela v uplynulé 
době vyjíždět převážně vinou dlouhodobě suchého a teplého počasí k 
nebývale velkému počtu událostí. Počínaje likvidací vosích a sršních 
hnízd, přes zásobování lidí alespoň užitkovou vodou pomocí cisterny v 
období, kdy jim vyschly studny, až po případy, které byly zaviněny z větší 
části lidským faktorem: 
30. 8. 2015 – požár lesa u Sviňského kamene – Tatra 1+3, Toyota 1+4 
6. 9. 2015 – požár železniční zastávky – Tatra 1+2, Toyota 1+2 
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20. 9. 2015 – únik nebezpečné látky na komunikaci od „Hausmanky“ po 
žel. přejezd, Toyota 1+4 
3. 10. 2015 – požár dřevěné boudy u restaurace „Hausmanka“ – Tatra 
1+3, Toyota 1+3 
4. 10. 2015 – požár v lese pod Stržovým vrchem – Tatra 1+2, Toyota 1+4. 
Při zdolávání tohoto požáru vypomáhal pan Vítězslav Nýdrle se svým 
traktorem a vlekem v těžkém terénu nedostupném pro hasičskou 
techniku a rozvážel hasičská čerpadla a jiné vybavení. 
10. 10. 2015 – požár sazí v komíně domu čp. 14 – Tatra 1+2 
8. 11. 2015 – účast jednotky na taktickém cvičení v Kryštofově Údolí v 
rámci hasičského okrsku Chrastava 
Čas neúprosně utíká, a proto bychom chtěli těm, se kterými se již do 
vánočních svátků neuvidíme, popřát jejich klidné a pohodové prožití mezi 
svými milovanými!" 
(kráceno) 

 
 

Oldřichovští hasiči v médiích: 
Na hasičské louce se odehrálo soutěžní klání téměř stovky hasičů 
autor: Jaromír Mottl 
datum zveřejnění: 14. 6. 2015 
zdroj: Hasiči Hrádek nad Nisou 

  
„Uplynulou sobotu proběhla na hasičské louce v Hrádku nad Nisou 
Okrsková soutěž hasičů Hrádecka - Chrastavska. Tato soutěž byla 
připravena hrádeckými hasiči k příležitosti 145. výročí založení hasičů v 
Hrádku nad Nisou. 
Na startovní čáru se postavilo celkem 13. družstev, z toho tři ženské, tři 
smíšené a sedm mužských kolektivů. Všechna družstva absolvovala 
požární útok a netradiční štafetu, kterou pro dospěláky připravily 
hasičské děti našeho sboru. Soutěž zahájil starosta města, Mgr. Josef 
Horinka, a potom už nic nebránilo tomu, aby vlastní soutěž mohla začít. 
V ženské kategorii dominovalo družstvo z Chrastavy, které následovala 
děvčata z Hrádku a Dolního Sedla. Takto dopadlo i konečné pořadí po 
druhém kole požárního útoku. V té mužské předvedli dosud nejrychlejší 
útok v historii soutěží našich okrsků hasiči z Nové Vsi, kteří dosáhly 
úžasného času 22,4 s. Tím si zajistili hned v prvním kole celkové vítězství. 
O druhé a třetí svedli "bitvu" hasiči z Hrádku, kteří se v druhém kole 
nezlepšili. A jelikož dosud třetí hasiči z Dolního Sedla právě ten druhý útok 
zrychlili, posunuli se právě před hrádecké hasiče. 
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Mezi úpravou hřiště, kdy byla pro muže posunuta vzdálenost stříkací čáry 
v požárním útoku, vyplnily tuto krátkou přestávku všechna soutěžní 
družstva hrádecké omladiny, a to jak přípravka, tak mladší i starší žáci. 
Druhou soutěžní disciplínou byla štafeta určená pro sedm členů 
soutěžního týmu. Na prvním úseku měli soutěžící přenést břemeno ve 
formě špalku na vzdálenost pěti metrů, na druhém úseku to bylo 
protažení golfového míčku hadicí B. Poté předala pomyslný štafetový 
kolík na třetím úseku, kdy hasiči i hasičky museli naplnit nafukovací 
balónek pomocí džberovky a jako poslední úkol bylo vypití pivka 
posledním členem družstva. V tomto soutěžním klání vyhrála hrádecká 
děvčata, následovaná družstvem z Dolního Sedla a Chrastavy. V té 
mužské kategorii, kde jediným rozdílem bylo vypití pulitru piva místo 
třetinky, vyhrálo družstvo z Chotyně, za nimi se umístili hasiči z 
Oldřichova v Hájích a Nové Vsi. 
Při závěrečném vyhodnocení byly předány jak ceny pro ty nejlepší, tak 
malé upomínkové předměty k výročí hrádeckých hasičů. 
"Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na přípravě a hladkém 
průběhu podíleli. Poděkování patří i vedoucím hrádeckých dětí a jejich 
svěřencům, kteří připravili a zabezpečili právě tu netradiční štafetu." 
 
Jaromír Mottl, velitel jednotky 
zdroj: http://www.hradek.eu/page.aspx?zaz=248-16590 

 
Hasiče zaměstnal hořící traktor na louce v Oldřichově 
Chladnou hlavu zachoval včera odpoledne traktorista, kterému doslova 
pod nohama začal hořet jeho pracovní stroj. Při balíkování trávy v 
Oldřichově v Hájích se mu před druhou hodinou odpolední začalo kouřit 
od palubní desky. Traktor zastavil a snažil se začínající požár uhasit 
vodou na pití. Bohužel to nestačilo. 
„Řidič si zachoval chladnou hlavu, traktor odvezl blízko silnice, a když už 
začínal hořet plamenem, vyskočil. Traktor ještě stabilizoval tím, že mu 
podložil kola kameny,“ řekla mluvčí hasičů Zdenka Štrauchová. 
Stroj přece jen sám popojel asi dva metry a opřel se ve svahu o stromy. 
„Požár nejprve hasila místní dobrovolná jednotka přenosnými hasicími 
přístroji, po dojezdu profesionálních hasičů z Raspenavy byl požár 
vysokotlakým proudem zcela zlikvidován,“ dodala mluvčí. 
Na balíkovací zařízení se požár nerozšířil. Příčinou byla technická závada 
na elektroinstalaci. 
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zdroj: http://www.libereckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/5144-hasice-
zamestnal-horici-traktor-na-louce-v-oldrichove.html 

 
Oldřichovští hasiči zasahují při požáru lesa Měděnec  
8. srpna byla povolána oldřichovská jednotka dobrovolných hasičů k 
požáru lesa Měděnec v Novém Městě pod Smrkem. Jednotka vyjela v 
počtu 1+4 s VEA Toyota a PS12. Na místě události prováděla dálkovou 
dopravu vody a dohašování požáru pomocí dvou proudů C. Zbytek 
družstva zůstalo v záloze na střídání na základně s CAS 32 v počtu 1+3 

 
http://www.pozary.cz/clanek/119661-deset-jednotek-zasahovalo-u-
pozaru-lesa-pod-medencem-nedaleko-noveho-mesta-pod-smrkem/ 

 
Deset jednotek zasahovalo u požáru lesa pod Měděncem, nedaleko 
Nového Města pod Smrkem 
Požár byl ohlášen dopoledne v 10:02 hodin. Terén byl pro požární 
techniku špatně přístupný a hasičům usnadnili přepravu čerpadel a hadic 
členové Horské služby ČR se čtyřkolkou. 
Rozvoji požáru nahrával silný vítr, a tak se oheň dostal na několika 
místech až do korun stromů. V tu chvíli přivolali hasiči na základě dohody 
o spolupráci Leteckou službu PČR. Během chvíle dorazil k místu vrtulník 
se speciálním závěsným zařízením tzv. bambivakem, který hasiči plnili. 
Zúročili zde své znalosti a zkušenosti z odborné přípravy, proto jim šla 
práce rychle a přesně. Jedno naplnění, vzlet a shoz zvládali za 3,5 minuty. 
Celkem bylo provedeno 15 shozů. 
Vedle toho hasiči dál prolévali místa zasažená požárem, měli vytvořené 
620 metrů dlouhé hadicové vedení s převýšením 180 metrů. Vodu 
dopravovali hasiči na místo kyvadlově. Rozloha požáru byla 60×90 
metrů. 
Kolem 22. hodiny se některé jednotky vrátily zpět na základny, jiné 
zůstaly na místě. Dnes ráno udělali hasiči i se zástupcem Lesů ČR obhlídku 
plochy zasažené požárem. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se oheň mohl 
znovu rozhořet, a tak jednotky začaly s balením svého materiálu. 
Příčinou požáru byla manipulace s otevřeným ohněm. 

 
Povolané jednotky: HZS LK PS Liberec, HZS LK PS Raspenava, Raspenava, 
Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda, Hejnice, Frýdlant, Bílý Potok 
pod Smrkem, Oldřichov v Hájích, Dětřichov. 

 
por. Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí HZS Libereckého kraje 

http://www.libereckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/5144-hasice-zamestnal-horici-traktor-na-louce-v-oldrichove.html
http://www.libereckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/5144-hasice-zamestnal-horici-traktor-na-louce-v-oldrichove.html
http://www.pozary.cz/clanek/119661-deset-jednotek-zasahovalo-u-
http://www.pozary.cz/clanek/119661-deset-jednotek-zasahovalo-u-
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15. Z historie obce 

Nové historické fotografie naší obce 
V průběhu práce na knize vzpomínek s pracovním názvem Oldřichovské 
příběhy se Jiřině Vávrové podařilo navázat kontakt s potomky a 
příbuznými původních odsunutých obyvatel Oldřichova. V loňském roce 
se jí podařilo získat fotografie Oldřichovské školní kroniky od roku 1892 
od pana Petera Neumanna z německého Bad Mergentheim. Jeho 
praprastrýc Josef Neumann byl vedoucím učitelem v oldřichovské škole 
od roku 1919, do důchodu odešel v roce 1936.  
Další „nové“ fotografie z historie obce zaslala paní Renate Beck z 
Mnichova. Její praprarodiče nechali postavit č. p. 54 „Vereinshalle“ – 
dnešní restaurací Beseda. Paní Renate Beck přijela koncem srpna na 
návštěvu do Oldřichova a věnovala obci zarámované podobizny svých 
praprarodičů.  

 
Několik historických fotografií poslala také paní Christa Schlöer, která 
byla na návštěvě Oldřichova začátkem září. Zajímavé jsou zejména 
snímky pily Storm a pily Effenberger (Na Pilách) v obrazové příloze 
kroniky.  

 
Fotografie k 60. výročí založení hasičského sboru v Oldřichově je od paní 
Ingrid Piovesanové a byla pořízena 7. června 1931.  
31. května 1931 převzal sbor novou motorovou stříkačku (na fotografii 
ta naleštěná uprostřed), kterou za 34.000 Kč dodala firma Linser v 
Liberci. 
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16. Konšelská kniha 1623-1752 

 
O nálezu vzácné Konšelské knihy píše v Oldřichovských listech její 
nálezce Martin Hodač takto: 
„Milí sousedé, 
dovolte mi, abych se s vámi, které zajímá historie naší obce, podělil o 
krásnou, ač náhodnou událost. Při hledání informací o historii naší obce 
jsem narazil na internetové stránky http://terramater.cz/node/3 , kde 
autor při svém bádání po historii domu čp. 3 v Dolní Oldříši píše: “Z 
pramenů uložených ve Státním okresním archivu v Liberci bylo možné 
využít pouze materiálů, týkajících se konfiskací a přídělů nemovitostí po 
roce 1945 z fondu MNV Dolní Oldříš. V konšelské (gruntovní) knize z 
období 17. až 1. poloviny 18. století, uložené ve fondu Archiv obce Dolní 
Oldříš, se nepodařilo najít žádné zápisy ke sledovanému objektu; tato 
kniha je dle mého názoru v daném fondu uložena nesprávně (vztahuje se 
s největší pravděpodobností nikoli k Dolní Oldříši, ale k obci Oldřichov v 
Hájích)“.   Původní německé názvy obcí Oldřichova v Hájích, Dolní Oldříše 
a Oldřichova na Hranicích se po staletí od svého vzniku vyvíjela podobně 
- Vlrichsdorf, Ullersdorf a v některých obdobích se shodovala úplně. 
Nebylo nic snadnějšího, než si konšelskou knihu objednat k nahlédnutí v 
badatelně Státního okresního archivu v Liberci a domněnku o záměně 
osobně ověřit porovnáním jmen šolců a jejich přísedících podle knihy 
Geschichte der Gemeinde Buschullersdorf  od  A. F. Ressela z roku 1933, 
který již ve svém díle o této konšelské knize píše jako o ztracené. Již u 
první stránky mi bylo jasné, že kniha je oldřichovská! 

 
Ač jsem byl od začátku nervózní při pohledu na knihu, jejíž stav odpovídá 
stáří, ruce se mi rozklepaly až při pomyšlení, že držím v ruce zatím 
nejstarší známé písemnosti zapisované na rychtě Oldřichova v Hájích od 
počátků 17. století. Po odeznění třesu jsem pak ještě s největší opatrností 
v knize asi tři hodiny listoval a dohledával i ostatní příjmení našich šolců, 
abych si byl opravdu jistý. Kniha obsahovala kromě příjmení Passig i 
Preibisch a Arnold. Zmiňovala se i osada Filipka, která v té době ještě 
spadala pod Oldřichov v Hájích. Nebylo tedy již žádných pochyb a tuto 
informaci jsem sdělil řediteli SOA Liberec panu Mgr. Robertu Filipovi a 
archivářce paní Mgr. Janě Pažoutové. 
Hned druhý den mi paní Mgr. Pažoutová napsala: “Na Váš podnět jsem 
důkladně prošla spornou konšelskou knihu s údaji v Resslově knize o 
Oldřichově, v soudobých matrikách a v Soupisu poddaných podle víry 
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1651. Ukázalo se, že ve svém podezření, že kniha je špatně zařazená, 
máte jednoznačně pravdu, zápisy odpovídají jak jmény, tak daty prodejů 
krčmy apod. Oldřichovu v Hájích. Chyba musela vzniknout již v nějaké 
dosti vzdálené minulosti a následně se už zařazením do fondu AO Dolní 
Oldříš nikdo dál nezabýval.“  
Paní archivářka přidala také zajímavou informaci, že při porovnávání 
údajů v konšelské knize zjistila stejnou chybu přiřazení také v edici 
Soupisu poddaných podle víry (Boleslavský kraj), kde jsou obě vesnice 
jménem Ullersdorf identifikovány (v rejstříku) jako Dolní Oldříš, i když se 
jednoznačně jedná o Oldřichov v Hájích a Dolní Oldříš. 
Oldřichovský archivní fond získal nazpět konšelskou knihu. Sice jí již chybí 
původní vazba, ale na jejích 346 listech neřazených chronologicky nás 
čeká minimálně 129 let zpřesňujících a možná i nových informací.  
Rád bych poděkoval všem zaměstnancům SOA Liberec, se kterými jsem 
se během bádání setkal, za jejich ochotu a vstřícnost se kterou přistupují 
i k laikům. 
Kronikářka paní Jiřina Vávrová vyřkla přání celou knihu naskenovat a 
zpřístupnit ji v digitální formě všem k nahlédnutí na oldřichovských 
stránkách v sekci “Historie“ po boku již zveřejněných kronik. Skenování v 
libereckém archivu je již domluvené a proběhne, jakmile bude potřebné 
vybavení. K uveřejnění bude ještě potřeba souhlas Státního oblastního 
archivu v Litoměřicích, ale věřím, že i tam nám vyjdou vstříc! Pak již 
nezbývá než doufat, že se najde překladatel, stejně jako u knihy A. F. 
Ressela, který konšelskou knihu přeloží do češtiny.“                                                       
Martin Hodač 

 
Martin Hodač se také již delší dobu zabývá myšlenkou, zda byl 
v Oldřichově v Hájích kostel. Je to odvážná myšlenka a proto považuji za 
důležité uchovat i v kronice jeho článek v Oldřichovských listech, kde 
shrnuje indicie, které vedou k domněnce, že v Oldřichově byl dřevěný 
kostelík ještě do třetí čtvrtiny 18. století. 

 
"Kdyby mi někdo ještě před rokem položil tuto otázku, asi bych si řekl, že 
musí být blázen! 
Vždyť o kostele v Oldřichově v Hájích “neexistuje“ nikde žádná zmínka a 
kdyby ano, už by s tím jistě nějaký historik přišel! Co mě tedy vedlo k 
hledání kostela a touze jeho existenci jednou provždy vyvrátit nebo 
potvrdit? 
Byl to můj článek o bojové akci u Oldřichova v Hájích ze dne 12. března 
1757 uveřejněný v Oldřichovských listech č. 34. K připojenému obrázku 
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dohledanému v Německu jsem připojil zmínku o kostele, ovšem míněnou 
s jistou nadsázkou.  
Jaké bylo mé překvapení, když mi napsal pan Jaromír Tichý: „Zaujala mě 
zmínka o vyobrazeném kostelíku. Před lety jsem mluvil s dnes již 
zesnulým páterem Rabanem z Raspenavy a on mi říkal, že prý dle 
nějakých záznamů v Oldřichově v Hájích dřevěný kostelík byl, ale nevěděl 
kde. Mělo to být ještě dříve, než vystavěli kostel v Mníšku a měl být právě 
při nějakých bojích vypálen. Bohužel dnes se ho již nezeptáme ...“.  
Taková zmínka je závažná, když ji vysloví člověk, který působil v Německu 
jako kněz, teolog, filosof, jako farář ve farnosti Raspenava, který se 
zasloužil o rekonstrukci poutní baziliky Navštívení Panny Marie v 
Hejnicích a pracoval jako litoměřický biskupský vikář pro církevní školství. 
Člověk, který měl možnost studovat archivní prameny jak litoměřické 
diecéze, tak i míšeňského biskupství! 
Další indicií o možné existenci kostela byla "Mappa chorographia totius 
regni Bohemiae exháb. a Joh. Christoph Müller" z roku 1720, kde je 
Oldřichov v Hájích vyznačen jako ves s kostelem nebo významnější kaplí. 
Šlo-li o kapli, pak ale o jakou? Obě známé kapličky - dodnes stojící kaple 
Svaté rodiny u čp. 19 (Urbanovi) i již zbouraná kaple Marie Panny 
Bolestné na pozemku čp. 16 (Volfovi) - jsou datovány na konec 18. století! 

 
Když jsem se vším seznámil i kronikářku paní Jiřinu Vávrovou, rozhodla 
se pomoci a oslovila osobně i přes své známé, kteří by do tohoto 
problému mohli vnést o trochu více světla. Všichni se bohužel k existenci 
kostela v naší obci stavěli skepticky a vše dávali do možné souvislosti s 
výše zmíněnými kapličkami nebo možnou záměnou (kvůli stejnému 
německému názvu obce) s kostely v Dolní Oldříši nebo Oldřichově na 
Hranicích. Odvolávali se na písemné zdroje z 19. a 20. století. Dnes již ale 
víme, že naopak spousta našich pramenů mohla být přiřazena při 
archivaci k již zmíněným obcím. Uvidíme, zda nám nějaké svědectví 
nepřinese naše konšelská kniha! S Jiřinou Vávrovou jsme se vydali i na 
prohlídku nejstarší (Globicovy) mapy frýdlantského panství umístěné na 
zámku Frýdlant, která vznikla roku 1660, bohužel na ní u Oldřichova v 
Hájích kostel není zaznamenán. Tento zdroj však není příliš věrohodný, 
mapa byla roku 1803, kdy již kostelík nestál, na přání Kristiána Filipa 
Clam-Gallase aktualizována a umělecky rekonstruována. Následně roku 
1936 proběhlo její čištění, retušování a lakování. V souvislosti s informací 
o chybě v edici Soupisu poddaných podle víry z roku 1651 od paní Mgr. 
Pažoutové se mi ale podařila prozatím dohledat zmínka: Dolní Oldříš: 191 
osob – 23 neochotných k obrácení, 168 smírného smýšlení. Kostel mají, 
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ale 25 let bez faráře, dojíždí frýdlantský děkan. Druhá část vesnice je 
zbožím katolických bratrů  Rodevicových.  Na této části se nachází 129  
osob – 3  katolíci,  79  zatvrzelých nekatolíků a 47 ochotných ke 
konverzi/dětí. (zdroj: Obraz náboženské situace v Čechách v polovině 17. 
století na základě Soupisu poddaných podle víry - bakalářská diplomová 
práce - Markéta Melounová). Je zde jasné spojení dvou obcí v domnělé 
dvě části, přičemž A. F. Ressel ve své knize o Oldřichovu v Hájích uvádí k 
roku 1651 právě 191 osob. Odpověď nám vydají až originály uložené v 
Národním archivu v Praze. A. F. Ressel také zmiňuje: “Každá církevní obec 
(kirchspielgemeinde) měla dříve svého církevního otce (kirchvater - 
kostelník?). Jeho služba byla neplacená, jako čestný úřad. Církevní otcové 
měli za povinnost svědomitě schraňovat a účtovat peníze vybrané na 
církevní dani jakož i ostatní příjmy z míst ve svém obvodu a i jinak poctivě 
předsedat církvi. Každý církevní otec musel složit přísahu. Pro Oldřichov 
jsou uvedeni: 1652 a ještě 1667 Hans Sterz, 1700 Georg Passig a 1739 
Hans Georg Hübner. Přibližně od třetí čtvrtiny 18. století není uveden 
žádný zdejší církevní otec. 

 
Že jde o Oldřichov v Hájích, dokládá jméno Georg Passig, který od roku 
1691 do roku 1733 bydlel v čp. 5 (dnešní Ekocentrum). V této budově se 
nachází i světnice s dodatečně instalovanou (někdy ve třetí čtvrtině 18. 
století) malovanou výzdobou s církevními motivy, na kterou mě při 
jednom našem rozhovoru upozornil pan Libor Práč. Doc. ing. arch. Jiří 
Škadraba, autor stavebně historického průzkumu čp. 5, který jsem získal 
od pana Radka Hromádky, označuje tuto malbu jako typicky kostelní. 
Nemůže se jednat o pozůstatek výzdoby ze zaniklého oldřichovského 
kostela? A. F. Ressel ve své knize uvádí pro vrch u současného hřbitova i 
označení “Kirchberg“ (Kostelní vrch). Další název “Kirchfichte“ (Kostelní 
smrk) byl spojován se stromem, který stával u “Kirchsteig“ (Kostelní 
cesty) - v únoru 1897 jej vyvrátil silný vítr; byl starý více než 200 let. Na 
jeho místě nechal sedlák Ambros Arnold (z čp. 19 – dnes Urbanovi) 
vysadit lípu. Tímto místem procházely i “Kostelní“ cesty Oldřichováků, 
(které by se samozřejmě mohly vztahovat i ke kostelu v Mníšku) a stará 
poutní cesta do Hejnic. A. F. Ressel také uvádí: “U nových katolíků se 
dbalo na svědomité dodržení velikonoční zpovědi a přijímání. Dle sestavy 
ze 13. května 1653 v tomto roce přišlo 125 /v Mníšku 120/ osob ke sv. 
přijímání. 1654 se zpovídalo a sv. přijímání se účastnilo v Oldřichově 155 
osob, mezi nimi šolc Georg Passig a stoletá Anna Schwarzová, v Mníšku 
145 osob. 
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Takto bych mohl pokračovat ještě dlouho, doma toho mám zatím asi na 
21 stran, ale pro to v těchto listech není místo. Uvedu tedy již jen 
fotografie leteckého snímkování z roku 1953 (zdroj: 
http://kontaminace.cenia.cz), kde je v místech před současným 
hřbitovem patrný mnou domnělý půdorys oldřichovského kostela. 
Bohužel na dnešních snímcích ho již nedohledáte - terénní nerovnosti 
nebo jiný druh zeleně pokrývající méně úrodnou půdu, které ho na této 
fotografii vytvořili, byly časem setřeny buď zemědělskou činností nebo 
dodatečnou navážkou zeminy. Na druhé fotografii vidíte i letecké snímky 
nám nejbližších kostelů ve shodném měřítku. Není těch chyb, náhod a 
neznámých v historii naší obce nějak mnoho? 
Tak tedy - Byl v Oldřichově v Hájích Kostel? Já tvrdím, že byl a to někdy 
od  začátku 15. století do třetí čtvrtiny 18. století, kdy kostel buď vypálila 
pruská vojska nebo byl stržen na základě reforem císaře Josefa II stejně, 
jako tomu bylo i u spousty jiných poutních kostelů! A ač mne budou jistě 
mnozí považovat za blázna (a třeba mají i pravdu), tak u tohoto tvrzení 
setrvám, dokud mi ho někdo v budoucnu nevyvrátí průzkumem výše 
uvedeného místa." 

                                                                            Martin Hodač 
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17. Obrazové přílohy 

a. Stavební činnost v obci 
Výměna oken na Besedě. Foto: Jiřina Vávrová 
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Stavba vodovodu směrem ke školce. Foto: Jiřina Vávrová 
 

 
 

Stavba vodovodu – Na Pilách. Foto: Jiřina Vávrová 
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Stavba vodovodu – stav na podzim 2015, u školky. Foto: Radim 
Šarapatka 

 

 
 

Stavba vodovodu – stav na podzim 2015, Máslový kopec. Foto: 
Radim Šarapatka 
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Stavba vodovodu – stav na podzim 2015, Pily/Betlém. Foto: Radim 
Šarapatka 

 
 

 
 
 

Stavba vodovodu – stav na podzim 2015, Filipka. Foto: Radim 
Šarapatka 
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Změny na vlakové zastávce  - stav před vymalováním a po 
vymalování. Foto: Jiřina Vávrová 
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Změny na vlakové zastávce  - lavičky a knihovnička. Foto: Jiřina 
Vávrová, Radim Šarapatka 
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Vyhořelá vlaková zastávka – začátek září 2015. Foto: Radim 
Šarapatka 
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Vyhořelá vlaková zastávka – začátek září 2015. Foto: Radim 
Šarapatka 
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Oprava železniční zastávky – listopad/prosinec. Foto: Radim 
Šarapatka 
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Nový zametací stoj. Foto: Jiřina Vávrová 
 

 
 

Nový štěpkovač. Foto: Radim Šarapatka 
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Nový minibus. Foto: Radim Šarapatka 
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Sběrný dvůr v areálu bývalé Panelárny. Foto: Jiřina Vávrová 
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Oprava hrobu Josefa Matouschka. Foto: Spolek Patron 
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Oprava napouštěcího místa požární nádrže. Foto: Jiřina Vávrová 
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Zakrytí střechy a vyklízecí práce na hrobce rodiny Neuhäuser a 
Berger. Foto: Jiřina Vávrová, Michal Ryška 
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b. Společenská kronika 
Lednové vítání občánků. Foto: Jarmila Hušková 
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c. Z akcí a událostí v obci 
Koncert skupiny Aliquod v ekocentru. Foto: Jiřina Vávrová 
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Masopustní průvod. Foto: Jiřina Vávrová 
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Masopust – ples pro dospělé. Foto: Jiřina Vávrová a účastníci plesu 
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Karneval pro děti. Foto: Josef Svoboda a účastníci plesu 
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Taneční kurzy v Besedě. Foto: Taneční škola Josefa Svobody 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2015 
 Stránka 83 

 

Klubík. Foto: Jiřina Vávrová 
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Noční lyžování na místní sjezdovce. Foto: Jiřina Vávrová 
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Oldřichovská sjezdovka. Foto: Jiřina Vávrová 
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Hasičský bál. Foto: Jiřina Vávrová 
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Hrádečtí ochotníci v Besedě s představením „S tvojí dcerou ne“ 
Foto: Jiřina Vávrová 
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Sportbál. Foto: Jiřina Vávrová 
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Velikonoční trhy v Besedě. Foto: Jiřina Vávrová 
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Florbalový turnaj. Foto: Radim Šarapatka 
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Divadelní představení „Jak se Vám líbí“. Foto: Radim Šarapatka 
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Povídání z cest. Foto: Radim Šarapatka 
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Plakáty – koncerty, disco 
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Klubík – malí zahradníčci vytváří záhonek u obecního úřadu. Foto: 
Jiřina Vávrová 
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Čarodějnice 2015. Foto: SDH Oldřichov v Hájích 
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Dětský den 2015. Foto: účastníci dětského dne, SDH Oldřichov 
v Hájích 
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Plakáty – Každej pes jiná ves 
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Turnaj v nohejbale. Foto: Radim Šarapatka 
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Výprava Klubíku do Hejnic. Foto: Jiřina Vávrová 
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English camp. Foto: Jiřina Vávrová 
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Oldřichovský festival – září 2015. Oficiální plakát. Foto: Dana 
Andělová 
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Vzpomínka na Josefa Matouschka. Foto: Jiřina Vávrová 
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Krkonošské pohádky po dvaceti letech. Foto: Jiřina Vávrová 
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Plakáty dalších akcí v Besedě. 
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Podzimní špacír a vítězné snímky fotosoutěže „Fotíme Oldřichov“ 
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Foto: Michal Ryška 

 

 
 

Foto: Jiřina Vávrová 
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Foto: Jan Duda 
 

 
 

Foto: Barbora Nevečeřalová 
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Foto: Hanka Sedláková 
 

 
 
 

Každej pes jiná ves 
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Sousedské setkání „Z darů přírody“. Foto: Jiřina Vávrová 
 

 
 



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2015 
 Stránka 119 

 

 
 

 
 



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2015 
 Stránka 120 

 

Debata: Voda blízko nás. Foto: Jiří Hušek 
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Návštěvy z Německa, paní Christa Schlöer se synem. Foto: Jiřina 
Vávrová 

 

 
 

 
 



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2015 
 Stránka 122 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2015 
 Stránka 123 

 

 
Návštěvy z Německa, paní Renate Beck. Foto: Uwe Beck 
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Křest knihy Oldřichovské příběhy. Foto: Jan Halama 
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Vánoční trhy. Foto: Jiřina Vávrová 
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Mikuláš, Čert a Anděl chodí Oldřichovem. Foto: Jiřina Vávrová 
 

 
 
 

Originální oldřichovský stolní kalendář 
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Živý Betlém a zpívání koled. Foto: účastníci akce 
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Předsilvestr v Besedě, plakát akce. 
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d. SDH Oldřichov v Hájích 
Vyklízení klubovny. Foto: SDH Oldřichov v Hájích 
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Stavba hranice na čarodějnice. Foto: SDH Oldřichov v Hájích 
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Stavba májky. Foto: SDH Oldřichov v Hájích 
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Okrsková soutěž – Hrádek nad Nisou. Foto: SDH Oldřichov v Hájích 
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Hasičská zábava 
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Hasičská soutěž v ekokempu. Foto: Jiřina Vávrová, Pavla Poláková 
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Dálkový transport vody. Foto: SDH Oldřichov v Hájích 
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Hašení požáru na Stržovém vrchu. Foto: SDH Oldřichov v Hájích 
 

 
 

 
Předávání pamětních stuh Heřmanice. Foto: SDH Oldřichov v Hájích 
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Stavba vánočního stromu. Foto: SDH Oldřichov v Hájích 
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e. Akce v Ekocentru v Oldřichově v Hájích 
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f. Střípky z oldřichovské historie 
 

Fotografie z archivu paní Ingrid Piovesanové – hasičská technika 
v roce 1931 
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Fotografie z archivu paní Christy Schlöer 
Pila Storm (čp. 1) 

 

 
 

Pila Effenberger (Na Pilách čp. 190) 
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Konšelská kniha 1623 – 1752 – zdroj: SOA Liberec, fond archiv obce 
Oldřichov v Hájích, konšelská kniha 

 

 
 

 


