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Jmenuji se Jana  Pospíšilová a od 
tohoto roku jsem novou kronikářkou  
Oldřichova v Hájích. 
Narodila jsem se 31.5.1977 
v Litomyšli. 
Po dokončení osmileté základní 
školy jsem se vyučila malířkou skla 
a keramiky na Středním odborném 
učilišti sklářském v Novém Boru a 
poté vystudovala obor design 
světelných objektů na Střední 
umělecko průmyslové škole 
sklářské v Kamenickém Šenově. 
Tato část mého života mě 
nasměrovala k výtvarné tvořivosti, 
kterou bych ráda využila při práci 
s obecní kronikou. 
Nejsem tedy rodačkou z Oldřichova 
a bydlím tu zatím jen krátce. 
Nicméně historie Jizerských hor a 
obce samotné mě natolik  zaujala, 
že mi toto místo přirostlo k srdci. 
Důvod, proč jsem se rozhodla psát 
kroniku, je velice prostý. Chci se 
něčím prospěšným zapojit do dění 
v obci a zároveň se podílet na 
historii, která už za pár let může být 
velice cennou. 
Mým cílem je co nejobjektivněji 
hodnotit situaci v obci a pečlivě 
zaznamenávat události tak, jak šly 
za sebou. 
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Celosvětové dění. 
 

Jako každý rok, byl i tento plný událostí. Vybírám jen ty nejaktuálnější. 

Američané vyhlašují válku Iráku, obsazují ho a snaží se zavést nový pořádek. V zemi nastává 

zmatek a rabování. Stále se bezvýsledně pátrá po zbraních hromadného ničení. Paradoxně 

v zemi, kde nikdy nebyl nedostatek benzínu a nafty, se nyní stojí až dvoudenní fronty u 

benzínových pump.Do válkou a pumovými atentáty  zasažené země nastupuje i naše polní 

nemocnice a zároveň protichemická jednotka převelená z Kuvajtu. 

14. prosince 2003 Američané dopadají, dlouho ukrývaného, iráckého krutovládce Sadama 

Huseina.  

1.2.2003 celá země s napětím sledovala katastrofu amerického raketoplánu Columbia, který 

se po závadě na tepelném štítu ve výšce 62 km nad zemským povrchem rozpadl a shořel při 

průletu atmosférou. Zahynulo všech sedm členů posádky. 

Objevila se nová infekční nemoc dýchacích cest jménem Sars, která se z oblasti Thajska a 

Japonska rozšířila, díky turistům, do celého světa. 

Čeští záchranáři vyrazili na pomoc do míst postižených silným zemětřesením v Turecku. 

V naší zemi proběhly tři kola poslaneckých tajných voleb, při nichž byl 28.2.2003 zvolen za 

nového prezidenta České republiky Václav Klaus. Získal 142 hlasů, tedy o jeden víc, než 

potřeboval ke zvolení. 

13-14.6.2003 proběhlo v celé republice Referendum o vstupu do Evropské Unie. 

Celorepublikově se ¾ % obyvatel rozhodlo pro vstup do EU. Hlasovací místnost v naší obci 

byla na Obecním úřadě. 

Celé tuzemsko postihla letní tropická vedra.Stav v naší vesnici- viz počasí a příroda. 

 
 

Obecní úřad. 
 

1.4.03 byla oficiálně předána Obecní kronika Oldřichova v Hájích její dosavadní 

kronikářkou pí Lenkou Sáblíkovou. Jako nový kronikář začíná pracovat Jana Pospíšilová. 

Od 24.1.03 vychází občasník obnovených Oldřichovských listů. 

Navazují na výtisky z doby bývalé starostky Ing. Jitky Svatoňové. 

Tímto příjemným způsobem jsou občané znovu seznamováni s aktuálním děním v obci, ale 

zároveň se smějí podílet svými příspěvky na jeho vydávání. 

Obecní zastupitelstvo(dále jen OZ) se pravidelně schází každé liché pondělí. 

Byla obnovena smlouva o obecní správě lesa s panem Efenbergrem. 

Panu Kuklovi byly pronajmuty nebytové prostory bývalého klubu( v budově čp. 54 )k provozu 

pekárny, včetně pronájmu volného bytu nad restaurací. Provoz nové pekárny by  měl začít od 

nového roku 2004. Tyto prostory byly během roku zrekonstruovány. Náklady na opravu 

dosáhly více jak 400.000,- Kč. Na této částce se společně podílí nájemce i pronajímatel. Za 

veškerý stavební materiál obec zaplatila 282.000,- Kč. 

Svoji činnost v restauraci Beseda ukončil dne 31.5.03 pan Bernát. Nová smlouva na pronájem 

nebytových prostor v Besedě byla uzavřena s panem Androu. Po  krátké výluce výčepu, kdy se 

lidé provizorně scházeli a vysedávali u zlatého moku v místní hasičárně, se chod restaurace 

rozjel na plné obrátky. Mnozí se zaradovali i nad fungujícím jídelníčkem, který nebyl dlouho 

v tomto objektu k vidění. V restauraci se tedy začalo opět vařit. 

OZ zažádalo o grantový příspěvek na tábor dětí, pořádaný hasiči, který proběhl na Jizerce ve 

dnech 26.7.-3.8.03 a dále na projektovou dokumentaci cyklostezky Oldřichov- Albrechtice.   
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Obec byla v soutěži,, Vesnice roku´´ oceněna za rozvoj turistiky a cyklotras.  

Obecní úřad (dále jen OÚ) získal dotaci na opravu veřejného rozhlasu, k jehož opravě došlo 

v létě.Občané jsou pravidelně informováni o dění v obci. (173 500,-Kč) 

Na prostranství za Besedou přibyly tři nádoby na tříděný odpad. Obyvatelé Oldřichova tak 

získali možnost připojit se k ostatním obcím, kde byly tyto kontejnery již dávno pořízeny. Je 

ovšem znát, že některým lidem je zatěžko dodržovat kritéria pro třídění odpadu. A tak tam, 

kde stojí napsáno – vyhazujte vymyté, sešlápnuté PET lahve zbavené víček a etiket - bývají 

vyhozeny lahve v naprosto opačném stavu. Taktéž je to i u skla. Lidé si pomalu zvykají na 

nové věci, ale věřím, že přijde doba, v které si všichni uvědomíme důležitost takových věcí. 

Třídění odpadu je jedním z mnoha krůčků, jak každý z nás může,alespoň málem, přispět 

k obnově přírody a ekologie. Je to pouze věc rozhodnutí, že to chci dělat pořádně. 

Kontejnery na komunální odpad stále překypují množstvím odpadků, které na nás vyhlížejí a 

upozorňují (hlavně v létě) svými pachy. Vyhozené věci se stále povalovaly po zemi okolo 

kontejnerů, a zatímco přední strany nádob byly vrchovaté, zadní zely prázdnotou. Nejednou 

se stalo, že se kontejner díky nedopalku či vyhozeným uhlíkům v nočních hodinách vznítil a 

zasáhnout museli i hasiči.(26.2.03. v 19.37 hod) To vše svědčí o lidské lenosti a 

ležérnosti.Tuto situaci se podařilo vyřešit přítomností pracovníka OÚ, který v době, kdy je ke 

kontejnerům přístup, na vše dohlíží. 

V určených termínech(11.5.03, 8.11. 03) proběhl svoz nebezpečného odpadu.Sběrná místa 

byla u kontejnerů za Besedou a u Sokolovny. 

Nový stanovený výměr poplatku pro rok 2004 za svoz a následnou likvidaci komunálního 

odpadu je částka 397,- Kč na osobu a  za rekreační objekt. 

Svoz odpadu letos vyšel na 220.000 Kč. 

Bylo zažádáno u magistrátu města Liberec o vypracování změny  územního plánu. Smlouva 

byla sepsána s ing.arch. Jarmilou Beranovou, která vypracovala projektovou dokumentaci a 

odevzdala dne 9.12.03.(80.000 Kč). Územní plán byl jedním z hlavních bodů  tohoto roku. 

Mnoho lidí plánuje  v co nejbližší době výstavbu rodinných domů v Oldřichově, a proto 

netrpělivě čekají na kladné vyřízení jeho změny. Do změny územního plánu byly zahrnuty 

nejen pozemky jednotlivých žadatelů, ale i pozemky určené k budoucí výstavbě  či pro budoucí 

využívání obce.  

 

Došlo k prodeji několika pozemku určených k zástavbě rodinnými domy, které obci bezplatně 

převedl pozemkový fond. Přičemž žadatel z místních obyvatel měl přednost před ostatními 

žadateli, u nichž se dále upřednostňovala vyšší nabídka obálkovou metodou. Zároveň obec 

odkupuje pozemky od Lesů ČR (jedná se o komunikaci od Honzejků k obecnímu lesu)a Linety, 

Severočeské dřevařské společnosti. a.s.(bývalý písák). 

OZ obdrželo kandidátku pro volbu přísedící Okresního soudu v Liberci pro funkční období 

2003-2007. Kandidátkou je pí Jaroslava Trejbalová č.p. 278. Zastupitelstvo kandidátku 

schválilo a pí Trejbalovou doporučilo pro volbu přísedící Okresního soudu v Liberci. 

Počátkem roku byla uzavřena smlouva s heraldickou kanceláří ve Zlíně o návrhu obecního 

symbolu. 16.10.03 zastupitelstvo odsouhlasilo návrh obecního znaku a praporu. Symboly 

musí mít historické opodstatnění, aby znak mohl být schválen Podvýborem pro heraldiku 

Poslanecké sněmovny. V návrhu je tedy v horní části červený korál (paroh) na zlatém poli. 

Předpokládá se, že Oldříchov dostal jméno podle Oldřicha z Bibrsteina. Proto byl tento 

symbol převzat a upraven z erbu Bibrsteinů. Hlavní pole má zelený podklad, na kterém je 

stříbrný strom a dvě sekery se zlatými topůrky. Ty mají symbolizovat okolní lesy a 

dřevorubeckou historii. 
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OZ v Mníšku schválilo dne 2.9.03 novou radu školy, na jejímž prvním zasedání byl zvolen 

předsedou rady pan Jan Maděra, bytem Oldřichov v Hájích 264. 

Neustále ve vzduchu visící otázkou je realizace plynofikace a vodovodu. Pokud by jednou 

došlo k zavedení vodovodu, týkalo by se to pravděpodobně pouze domů ležících v blízkosti 

hlavní komunikace. Občané v letošním roce obdrželi anketu, v které se mohli vyjádřit 

k tomuto tématu.  

  

OZ rozhodlo o koupi devítimístného vozidla značky Opel-Vivaro od firmy Eurocar Vik. Toto 

vozidlo bude mimo jiné využíváno pro svoz dětí do školky a zpět domů. Děti se už nebudou 

muset tísnit na zadním sedadle a zároveň bude zajištěna jejich bezpečná přeprava.  

 

Dne 3.11.03 podal ze zdravotních důvodů člen zastupitelstva obce pan Václav Košek 

písemnou rezignaci poslaneckému mandátu. Na uvolněné místo v zastupitelstvu postoupila 

složením poslaneckého slibu pí Marta Jandová, bytem Oldřichov v Hájích, Filipka 324. 

 

 

Obecné dění 
 
V únoru 2003 byla obnovena činnost sáňkařského oddílu pod vedením Jindřicha Jandy. 

Oddíl má 7 aktivních závodníků v rozmezí 10-23 let. Trénovat jezdí do Smržovky. Tam se 

v roce 2004 chystají i na závody. Jsou-li dobré sněhové podmínky, probíhají tréninky  na 

zdejších oldřichovských stráních.  Možná málokdo ví, že tento oddíl měl vybudovanou svoji 

dřevěnou sáňkařskou dráhu pod kopcem Špičák, vedoucí  směrem ke staré školce. Jen letmo 

připomeňme jména Halíř(*1950) a Růžička(*1951). Oba se několikrát účastnili juniorského 

mistrovství Československé republiky. Mají za sebou několikanásobné vítězství. Mimo jiné se 

pan Halíř umístil jako 4. na juniorském mistrovství Evropy. 

V sokolovně se pravidelně schází příznivci stolního tenisu. 

V nočních hodinách z neděle 11.5. 03 na 12.5.03 hořelo v domě bývalého truhlářství pana 

Bernaty  č.p. 307. Díky rychlému příjezdu hasičů nevznikla velká škoda na majetku. 

Dne 15.5 03 byl Policií České republiky spolu s mysliveckou stráží dopaden 38 letý muž při 

pytláctví.  

V červenci byly  uzavřeny  kamenné mosty  v Mníšku pro celkovou rekonstrukci.  Částečně se 

tak na krátkou dobu snížil provoz naší vesnicí. Objížďka pro lidi z Raspenavy vedla přes 

Frýdlant. Ovšem to nic nezměnilo na faktu, že řidiči neustále bezohledně jezdí po obci 

nadměrnou rychlostí a ohrožují tak chodce, které z velké části tvoří i malé nepozorné děti. 

V rámci celorepublikové policejní akce Kryštof byly i v naší obci mnohokrát  prováděny 

silniční kontroly a měření rychlosti.  

Na obecních zastupitelstvech se řešil stálý problém  neposekaných pozemků. Lidé si stěžují, 

že majitelé sousedních pozemků neudržují své plochy v patřičném posekaném stavu a tím 

dochází k vysemenění plevele. 

V letních měsících zde bylo možné zahlédnout skupinku lidí s několikahlavým stádem koz a 

ovcí, které spásalo travnatý porost na loukách Pozemkového fondu. Byla to atrakce nejen pro 

děti, ale i pro dospělé.Člověku při pohledu na zvířata, vyvstala v hlavě myšlenka,  jak by  bylo 

pěkné, kdyby se do Oldřichova vrátil čas pasoucích se stád. 

V domě Větrník se za letní sezónu vystřídalo několik skupin dětí i dospělých na pobytových 

táborech. 

Pan Jan Maděra vydává na své náklady černobílé  pohlednice (v počtu 1000 ks) s názvem 

Oldřichov v Hájích -  na Pilách. K dostání jsou v restauraci Beseda. 
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V říjnu začalo na obecním úřadě cvičení pro děti pod vedením pí Dočkalové. Cvičení probíhá 

každou středu od 17.00 hod. 

Na podzim stála v obci čistírna peří. A to po dobu čtrnácti dní. 

Opět k nám zavítala i pojízdná prodejna s textilem,obuví a drogérií brněnské firmy P+K. 

V restauraci Beseda se pravidelně pořádají společenské zábavy a diskotéky. 

Skrze Občasník Oldřichovských listů nám byla připomenuta vyhláška §10- Povinnosti 

vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků. Týká se převážně volně 

pobíhajících psů v oblasti honitby bez dozoru majitele.  

 

 

Stavby a terénní úpravy v obci. 

 
Letošní rok přinesl pro obec nemálo změn - co se staveb týče.  

Vzhledem k častým záplavám byl na cyklostezce u domu Žabkových č.p. 49 vybudován 

protipovodňový odtokový žlab. Tento žlab nejenže odvádí vodu ze zátopové oblasti směrem 

k potoku, ale zároveň slouží jako jedna z bariér pro motorová vozidla, která vjížděla do míst 

určených pouze cyklistům. Protože bezohlední řidiči  vjížděli na cyklostezku opakovaně, byly 

u firmy  Strabak  zapůjčeny betonové bloky, které byly umístěny do několika míst na 

cyklistické trase. Tyto zátarasy budou v případě nutnosti odstranitelné. 

Ve spolupráci s výše uvedenou firmou byla upravena parkovací plocha pro turisty v prostoru 

pod retenční nádrží na Pilách.(viz foto) 

16.5.2003 proběhla kolaudace staveb Centra ekologické výchovy obecně prospěšné 

společnosti Suchopýr. Dvě nové  stavby z kamene a dřeva s tzv. pultovými střechami stojí 

v těsné blízkosti  historické budovy č.p.5. V těchto budovách jsou připraveny stáje a chlévy 

pro domácí zvířata, která zde mají být v dohledné době ustájena, a zároveň i šatny a prostory 

pro zaměstnance. Objekt, který má sloužit jako keramická dílna, prošel celkovou rekonstrukcí. 

Na objektu byla vytvořena nová střecha, včetně krovů. Kamenné zdivo bylo vyspraveno a 

došlo k osazení nových oken. Na opravu kulturní památky č.p.5  bylo vyhrazeno 20.000Kč (viz 

foto).  

Nadací  SAPARD ( na kterou obec v loňském roce přispěla půjčkou 2 mil. Kč) proběhla  

2 9.10.03 zpětná platba ve výši 93% finanční pomoc, a to z celkových nákladů více jak 5 mil. 

Kč. Aby k tomu došlo, musel být objekt č.p. 5 na katastrálním úřadě  převeden zpět do 

majetku obce. 

Byla opravena kaplička stojící u  hlavní komunikace ve středu obce.A k opravám došlo i u 

místních křížků.( 20.000Kč.) 

U hasičské zbrojnice bylo vybudováno venkovní schodiště. Pro tuto úpravu a pořízení nových 

pracovních uniforem pro hasiče byla vyhrazena částka 60.000Kč.   

Zaměstnanci na veřejně prospěšných pracích udržovali místní zeleň a pod vedením obecního 

správce lesa pana Efenbergra provedli probírku určeného porostu. Palivové dřevo bylo 

rozvezeno, ve spolupráci s panem Pavelkou,některým občanům důchodového věku.(8.000Kč) 

 

 

Závora u č.p. 331(Filipka), která až do letošního roku bránila vjezdu aut do chráněné 

krajinné oblasti, byla přesunuta cca o 100m dále- za rozcestím směr Špičák a Oldřichovské 

sedlo.  

Pod vedením pana Maděry zhotovili zaměstnanci OÚ zábradlí na mostku přes Malou Jeřici 

v Betlémě. 

Do oprav obecních komunikací a mostků se investovalo 525.400 Kč. 
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Kultura 

 
1.2.03 Sokolský ples (sál Beseda) 

22.2.03 Hasičský ples    -//- 

8.3.03 Dopolední masopustní rej masek-Setkání účastníků  proběhlo v ranních hodinách           

před restaurací Beseda. Koledníci převzali klíč obce od starosty  J.Tichého a poté se vydali 

vesnicí od domu k domu zvát ostatní občany na večerní Masopustní zábavu.(viz foto 

společenská kronika) 

9.3.03 Dětský maškarní ples 

29.3.03 Ples Červeného kříže (sál Beseda) 

1.5.03 Prvomájový průvod (viz foto s.k.) 

1.6.03 Dětský den-Na fotbalovém hřišti připravili místní hasiči spoustu atraktivních disciplín, 

jako  například: potápění pro penízky, jízda na koni nebo stříkání vodou z hadice. 

20.10.03 Setkání důchodců v restauraci Beseda           

6.12.03 Mikulášská zábava pro děti 

 

 

 

Počasí, příroda. 

 
Letošní zima si s námi, dá se říci, pohrávala. Neustále jsme se museli vyrovnávat s 

teplotními výkyvy  a střídáním počasí. Převážně panovaly holomrazy. 

Tak například v lednu bylo naprosté sucho s teplotami až 10°C.Poté následovalo období 

mírného sněžení s deštěm. Tvořily se námrazy, které způsobily problémy především na 

silnicích. 

Celý  únor byl ve znamení  krásných sněhů a jasného počasí s nočními teplotami – 15°C. 

Sychravý březen pro nás připravil deště a větrno. Mnoho z nás již touto dobou netrpělivě 

vyhlíží jaro, a proto jsme se ke konci března radovali ze sluníčka a příjemných teplot 16-

19°C. Na mnoha zahradách vypukly mohutné úklidy. Ovšem ne na darmo se říká-duben ještě 

tam budem.  Paní příroda měla v záloze ještě jeden sněhový dar a teploty -10°C(3.4 – 11.4). 

Velikonoční svátky, které letos vyšly na 20 - 21.4., již byly bez sněhu a krásně prosluněné. 

Květen byl slunečný, teploty 24 – 26°C. Místy se vyskytly přívalové deště, které na mnoha 

místech republiky způsobily  záplavy. Ovšem v našem kraji díky tomuto počasí vypukla první 

houbařská vlna. Po posledních vydatných deštích (19 -20.5) nastalo období sucha. 

V červnu teploty vystoupaly na 30-33°C. Z 8.6. na 9.6. byla veliká průtrž mračen s bouřkou. 

Ta v Německu zavinila smrt dvanácti lidí. 

Nečekaná, až tropická vedra o letních prázdninách způsobila vysychání studní v obc,i a tudíž 

nouzi o vodu.I voda v potocích pomalu mizí. Z  Malé Jeřice lidé přenášeli pstruhy do 

Oldřichovské potoka. Díky tomu jim zachránili život. 

Uvádí se, že letošní léto bylo nejteplejší za 500 let a v Evropě usmrtilo tisíce lidí. 

Toto počasí zřejmě způsobilo i menší  výskyt slimáků (Plzáka Portugalského) a díky tomu 

nehnila jablka jako v loňském roce. 

Úderem září přišel krásný, slunný,leč stále suchý podzim s prvními přízemními mrazíky(3.9). 

V lesích není po houbách ani památky. 

Až říjnové vytrvalé srážky provlhčily zdejší půdu a podhoubí začalo bujet. Houbařská sezóna 

nebyla tak vydatná jako jindy, ale i tak z lesů odcházelo mnoho spokojených houbařů. 
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Ovšem pro naplnění vyschlých studní nebyly ani tyto srážky dostatečné. Lidé si musí pitnou 

vodu kupovat a s užitkovou vodou šetrně hospodařit.  

Pro listnaté a jehličnaté stromy byl tento rok dobrý-co se semen týče. Vykupovaly se i bukvice. 

Mnoho stromů však mělo již od léta listí spálené, a tak podzimní zabarvování bučin proběhlo 

velice rychle. 

22.10. se objevily první sněhové vločky. 24.10.celý den sněžilo a již to vypadalo, že přišla 

zima. Na horách se utvořila souvislá deseti centimetrová vrstva sněhu, která přímo vyzývala 

netrpělivé běžkaře k první jízdě. Do konce listopadu však nebylo po sněhu ani památky. 

Listí se na zahradách dalo shrabovat až do prvních prosincových dnů. 6.12. v ranních 

hodinách přišel velký přívalový déšť s kroupami. Ovšem večer téhož dne nám Svatý Mikuláš 

nadělil sněhovou pokrývku.Během prosince  se střídal mráz s deštěm a sněhovými bouřkami. 

Vánoční svátky byly bílé s jasnou oblohou. Co více si přát ke konci roku  než jasno nad 

hlavou a hřejivý klid na srdci, který přichází při pohledu na tichou a zasněženou krajinu. 

 

 

 

 

 

Úmrtí  
 

Vondra Lumír 16.1.2003 

Bernátová Marie 24.4.2003 

Kočí Bohumil 17.5.2003 

Halamová Jiřina 21.5.2003 

Horáková Božena 28.5.2003 

Samohrd Miroslav 28.10.2003 

Bartošová Jana 9.11.2003 

 

 

Narození 
 

Pospíšilová Bára 20.6.2003 

Růžička Jan 4.9.2003 

Hušek Štěpán 16.9.2003 

Maděrová Zuzana 20.9.2003 

Bím Eliáš 9.10.2003  

Ryška Tomáš 25.10.2003 

Mareš Leoš 1.12.2003 
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