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Dění v republice a ve světě. 
 

Každý z nás přeje na začátku každého nového roku všem blízkým i známým jen to nejlepší. 

Ale rytmus života, náhody či osudy a to co se má stát se nedá ovlivnit. Jsou věci, které 

člověk může naplánovat a zároveň uskutečnit. Jsou však na světě chvíle, které lidstvu berou 

dech.  

Jsou zprávy běžné i naléhavé. Každý z nás si z nich vybírá podle svého uvážení. To co ho 

zajímá nebo jen to co chce slyšet. 

Já předkládám jen drobné výňatky zpráv  z celého roku 2004, abych nastínila události, 

které se odehrály, zapsaly do dějin a ovlivnily nejedno lidské srdce.  

 

Lidské ucho pomalu přivyká zprávám o teroristických a sebevražedných útocích. Není divu. 

Vždyť také není televizních zpráv, ve kterých by tato informace nebyla. 

11.3. Čekalo Evropu, které  se zatím útoky teroristů vyhýbaly, krvavé probuzení. Bomby, které 

vybuchly v ranních vlacích u španělského Madridu, posunuly děsivou realitu mezinárodního 

terorismu na práh všech evropských domovů. Španělsko počítalo mrtvé. Do večera dosáhl 

jejich počet 192 osob, dalších více než 1200 bylo zraněno. 

1.5. vstoupila Česká republika do Evropské unie. Tímto rozhodnutím se nám od sametové 

revoluce otevřely další dveře do světa a zároveň i další možnosti týkající se vlastního i 

republikového uplatnění. Zároveň jsme ale pomyslné dveře otevřeli i ostatním národům a 

jejich uplatnění zde u nás. Udržíme si své češství či nikoliv? 

 

11-12.6. proběhly volby do Evropského parlamentu. Celorepublikové volby dopadly 

následovně:  1. místo ODS    30%      9 křesel,       

2. místo KSČM 20,3%    6 křesel 

3. místo SNK-ED  11%       3 křesla,      

4. místo KDU-ČSL     9,6%     2 křesla 

          5. místo ČSSD         8,8 %    2 křesla,        

6. místo NEZ               8,3%     2 křesla 

Celkem volilo 28,3% občanů. 

Volby v Oldřichově v Hájích dopadly takto: 

1.místo ODS, 

2.místo KSČM 

3.místo ČSSD 

21.6. první soukromý raketoplán s lidskou posádkou dosáhl hranice kosmu. Turisté se 

mohou radovat.  

26.7. byl prezidentem Václavem Klausem jmenován nový premiér Jiří Gross. Expremiér 

Vladimír Špidla usedl do křesla zahraničního eurokomisaře. 

28.7. odletěla liberecká chemická rota do Řecka. V následujících dnech zde, pod přísným 

bezpečnostním opatřením,  proběhly letošní Olympijské hry. Místo konání bylo v Athénách. 

16.8. při autonehodě u Karlových Varů zahynul hlavní trenér hokejové reprezentace Ivan 

Hlinka. 

25.8. technologii pro průmyslovou výrobu nanovláken, určených např. na léčbu popálenin 

nebo v chirurgii, vyvinula jako první na světě Univerzita v Liberci. Nyní bude mít jako 

vlastník patent a podíl na zisku z prodeje přístrojů. 

1. září 2004 do severoosetské školy ve městě Beslan vtrhl gang maskovaných ozbrojenců, 

zajal 1180 rukojmí a za nelidských podmínek je držel v zaminované tělocvičně. Po třech 

dnech skončilo přepadení masakrem, který přežilo 335 rukojmí z toho 156 dětí. 
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8.9. po selhání patron, které měly otevřít padáky, se do pouště v americkém Utahu zřítil 

modul vesmírné sondy Genesis. 

26.12. Zemětřesení a Tsunami v jihovýchodní Asii. ( viz počasí 2004) 

 

 

Obecní úřad. 

 
V lednu 2004 bylo zakoupeno  devítimístné vozidlo značky Opel - Vivaro combi od fi. Euro 

Car, s.r.o.( 516 104,- Kč) 

4.2. proběhlo veřejné zastupitelstvo, na kterém byla hlavním tématem diskuse o územním 

plánu s ing. arch.Beranovou, pí Petrovičovou a p. Radou. 

Vzhledem k malé účasti i nevyřčeným dotazům bylo zasedání brzy ukončeno. 

Během roku se situace územního plánu vyvíjela takto: 

Na základě stanoviska správy CHKO JH k návrhu zadání 1.změny ÚPO, které bylo ve většině 

podnětů zamítavé, rozhodlo zastupitelstvo obce o dalším projednávání a doplnění o vymezení 

záplavového území, tak aby bylo možné zapracovat potřebná protizáplavová opatření do I. 

změny ÚPO. 

Po obdržení stanoviska správy CHKO JH k I. změně územního plánu obce bylo rozhodnuto o 

vyvolání dalšího jednání se zástupci SCHKO JH, za účasti pořizovatele tj. magistrátu města 

Liberec a zpracovatele ing. arch. Beranové. Toto jednání proběhlo ve středu 16.6.2004, a byl 

na něm  dohodnut další postup řešení, aby došlo ke vzájemné shodě na rozvoji výstavby naší 

obce. 

Za změnu I.etapy  územního plánu obec zaplatila 54 000,- Kč.  

27.5. proběhlo v restauraci Beseda setkání s fy BIOINVEST,s.r.o., která podala informace o 

možnosti vytápění prostřednictvím spalování biomasy. 

1.7. provedla tatáž firma v celé  obci sběr dat k finanční analýze záměru na výstavbu 

centrálního vytápění  s kotelnou na biomasu.  (viz leták v obecní kronice) 

29.5. starosta J. Tichý  přivítal na slavnostním setkání  šest malých občánků, kterým spolu 

s pí Hofmanovou předal krásné dárky a maminkám růže. Ředitelka mateřské školky v Mníšku 

pí Janoušková připravila s dětmi krátké písničkové pásmo. 

14.6. navštívil Oldřichov v Hájích ministr životního prostředí Mhdr. Libor Ambrozek 

společně  s radním Libereckého kraje Radimem Zikou. 

Státním fondem životního prostředí uvolněna dotace ve výši více jak  devět milionů korun na 

kompletní dostavbu historického objektu čp. 5 včetně vybavení potřebného k provozu Centrum 

ekologické výchovy.  Podle předběžného plánu by mělo dojít během příštího roku ke 

kolaudaci a oficiálnímu zprovoznění střediska , což by mělo být završením dlouhodobé a 

usilovné práce a jednání zejména společnosti Suchopýr pod vedením pana Hromádky za 

podpory předešlého i současného zastupitelstva obce. 

27.2.2004 byl udělen Parlamentem České republiky obecní znak a prapor.   

9.6. byl z rukou předsedy pana Lubomíra Zaorálka  převzat dekret o znaku a praporu obce, 

tak jak byl v loňském roce navržen  a schváen  zastupitelstvem obce. Vše se uskutečnilo 

v Poslanecké sněmovně České republiky 

20.7. navštívila obec komise soutěžě ,,Vesnice roku.“ Byla  seznámena se změnami i  děním 

v Oldřichově v hájích. Tuto soutěž pořádá Liberecký kraj. V této soutěži získala obec zvláštní 

za podporu centra ekologické výchovy. 
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Získané dotace čí granty:  

 

dotaci na pořízení I.změny územního plánu obce(40.000,-Kč) a dotaci na projektovou 

přípravu pro SROP – Společný Regionální Operační Program. (29. 000.- Kč) 
 

Prostřednictvým  Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko jsme obdrželi dotaci na opravu nebo 

výrobu autobusové zastávky. Zastupitelstvo obce rozhodlo o výrobě stejné čekárny jako je zde 

ve středu obce a umístit ji na zastávce u Sokolovny.  

Z pomocí dotace Mikroregionu Jizerskohorské podhůří byla opravena část komunikace – 

cyklostezky za hřištěm, kde docházelo při povodních k vymílání povrchu. Jedná se o úsek mezi 

Androvými a Kafkovými. Ostatní komunikace, které jsme opravovali, byly hrazeny podle 

plánu z rozpočtu obce. 

Po opakovaně podané žádosti o příspěvek na zavedení Intranetu do knihovny nám byla 

přiznána dotace na zavedení přípojky a programové vybavení. Knihovna je tedy vybavena 

novou počítačovou technikou, kde mohou návštěvníci prozatím bezplatně využívat služeb 

Intranetu.( 97 682,- Kč)    

S využitím dotace ve výši 150 000,- Kč, z grantového fondu Libereckého kraje byla pořízena 

studie proveditelnosti společné kanalizace pro všechny tři obce mikroregionu. Tedy 

Oldřichov v Hájích, Mníšek a Nová Ves. 

 

5-6.11.  proběhly volby do kraje a senátu. 

 

Během tohoto roku byl odsouhlasen prodej těchto  pozemků: 

 

457/2 Roman Nýdrle 

921/8 David Pospíšil 

628/13 manželé Maděrovi 

854/10 Otakar Langer 

628/1 Petr Radouš 

628/10 pí Szatkowská 

628/11 Jiří Štefka 

628/12 p. Fryč 

561/19 p. Fronc 

 

Další pozemky byly odkoupeny od p. Václava Třešňáka. Pozemek č. 92/1, 93 

Z vlastnictví státu na jiné osoby byly převedeny následující pozemky: 

289/5,1242/2,561/6,593,1870-část,77/4-část,225/3,289/3-část,1985/4-část,719/1-část,754-

část,1985/4-část,753,1996/1,733/2,733/1,449/1,827/2-

část,1566/4,1640/5,1373/7,1319/4,1304/7,2058/1,2168/1,7/10,1465/1,591/6,2283,426/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 13 - 

Obecné dění. 
 

30.5. proběhl sběr nebezpečného odpadu. 

5.6. skrz naši obec vedla trať Jizerské stovky. Závodníci měli před sebou poslední kilometry 

směřující přes pily na Bílou kuchyni a zpět do Bedřichova, kde probíhal start celého závodu. 

Místní hasiči zabezpečovali při těchto závodech občerstvení a TJ Sokol zabezpečoval 

kontroly. 

Na fotbalovém hřišti se přes léto pravidelně scházeli nadšenci volejbalu i fotbalových utkání. 

Od 25.8. do 30.8. byla z důvodu pokládání nového koberce uzavřena silnice z Mníšku na 

Liberec. Objížďka vedla přes Chrastavu. 

Byla prodloužena nájemní smlouva nebytových prostor v čp.281 panu Antesovi, a  také  firmě 

J+F. V obou případech spočívala změna nájemní smlouvy v úpravě výše nájemného a v délce 

pronájmu. 

Podle plánu byl proveden výběr a zakoupení zahradní techniky – zahradního traktoru a 

vozíku na udržování travnatých ploch obce a dále příslušenství k udržování všech ploch 

veřejného prostranství. (164 120,- Kč)Motorová pila( 20 828,- Kč) 

Po dlouhém projednávání byl konečně zapsán do katastru nemovitostí převod místních 

komunikací, obslužných pro jednotlivé nemovitosti v obci, na základě smlouvy o bezúplatném 

převodu od Státního statku Bílý Kostel v likvidaci, který je převzal od Pozemkového fondu 

České republiky. Kromě třech případů, které jsou ještě předmětem jednání, tak jsou 

v současné době všechny komunikace ve vlastnictví obce. 

Byla projednána a schválena žádost o finanční výpomoc obecně prospěšné společnosti 

Suchopýr na půjčku 31 000,- Kč k zakoupení zadní traktorové radlice na zimní údržbu pro 

obec Oldřichov v Hájích. Splatnost finanční pomoci je do 30.6.2005. 

 

 

Stavby a terénní úpravy v obci. 

 
Každému, kdo zavzpomíná na staré fotografie z oblasti pil,se zajisté vybaví z lesa vyčnívající 

vysoký komín, který byl nedílnou součástí těchto snímků. V březnu tohoto roku došlo k jeho 

částečnému snížení a zároveň k pokácení mohutných smrků v areálu pily. 

Stejně tak podívá-li se člověk z mnoha míst v Oldřichově směrem na Chrastavu, zahlédne na 

kopci jménem Lysý skupinu větrných elektráren. Názory na tuto stavbu se různí. Jedni stojí na 

straně těch, kteří tvrdí, že se díky proudění větru změní ráz krajiny a vymizí určité druhy 

květeny i živočichů. Druzí hájí myšlenku obnovy využití přírodních zdrojů.   

U retenční nádrže na pilách bylo umístěno dřevěné odpočívadlo pro turisty.  

Na fotbalovém hřišti byla postavena dřevěná chatka s posezením. Zde je poskytováno 

občerstvení nejen v době místních akcí a sportovních utkání. 

Na jaře byly jako sponzorský dar od fy Hydrostavby získány a nainstalovány dřevěné 

prolejzačky  u obecního úřadu. Střed  naší obce pomalu  začíná mít osobitý charakter a to je 

pro vesnici velmi důležité. 

V restauraci probíhají nejnutnější práce na rekonstrukci kuchyně, aby splňovala alespoň 

nejzákladnější hygienické předpisy.( 61 950,- Kč ) 

Na základě nabídky firmy LUNE byla zhotovena rekonstrukce střechy na hasičské zbrojnici. 

( 98 868,- Kč ). Hasičům byl také pořízen spolehlivější vůz v hodnotě 130 000,- Kč. 

V červnu se opravovaly díry na hlavní komunikaci do Mníšku a následovalo vyznačení plné 

středové čáry takřka přes celý Oldřichov. 

5.10. byl položen asfaltový koberec od Pavelkových dále na Betlém ke Gierlovským. 
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Oprava komunikací letos vyšla na 301 760,- Kč.  

Ve spolupráci s Obecně prospěšnou společností Suchopýr dochází v naší obci k úpravám a 

výsadbám nové zeleně. S pomocí našich zaměstnanců byly vyřezány náletové křoviny podél 

cyklostezky k tunelu a dojde zde k výsadbě nové aleje – ovocných dřevin – jabloní, z vlastní 

pěstitelské činnosti.  

Na podzim bylo v rámci 2. etapy provedeno pokácení a odstranění dvaceti stromů na pravé 

straně aleje u hřbitova a následně výsadba 25 nových lip. Realizaci této etapy, včetně podání 

žádosti o finanční pokrytí z Programu péče o krajinu, zajišťovala Obecně prospěšná 

společnost Suchopýr. 

Stejně jako v 1. etapě byla pro výsadbu zvolena lípa malolistá ( někdy též nazývaná srdčitá ), 

kultivar ,,Greenspire“. Tento kultivar vyšlechtěný zahradníky má přirozeně menší vzrůst 

koruny, a proto nebude v budoucnu vyžadovat radikální prořezávání korun. 

U Sokolovny stojí od tohoto roku nová autobusová zastávka. Stará autobusová zastávka byla 

postavena za budovu Besedy. Nyní jsou v ní umístěny  kontejnery na tříděný odpad.  

( 45 993,20 Kč) 

 

 

Kulturní akce. 

 
17.1. 04 1. Obecní ples 

24.1.04 Horolezecká zábava-Novoroční setkání členů s taneční zábavou 

31.1.04 Tradiční Sokolský ples 

14.2.04 Valentýnský podvečer v Besedě 

15.2.04 Dětský karneval v Besedě 

21.2.04 Hasičský ples 

28.2.04 Masopust a večerní maškarní rej v sále restaurace Beseda – Letošní koledníci se 

pomalým tempem scházeli od 8.00 hod před Sokolovnou. Mrazivé ráno nalákalo většinu 

účastníků do místní hospůdky, kde v poklidu vyčkávali až udeří devátá hodina. V tu chvíli byl 

starostou obce předán klíč od vesnice a průvod se za doprovodu harmonikáře vydal směrem 

na Oldřichovské sedlo. Před restaurací Beseda se mezitím odehrávala od brzkých ranních 

hodin zabijačka a posléze vepřové hody. Promrzlí koledníci se mohli zahřát nejen rychlým 

frťánkem , ale i výbornou prdelačkou. Ani ovárek s jitrničkami nepřišly na zmar. 

29.2.04 Maškarní rej pro děti 

24.4.04 Den Země se společností Suchopýr v areálu č.p.5. 

30.4.04 veřejné čarodějnice na fotbalovém hřišti 

 1.5.04  prvomájový průvod 

 5.5.04  zájezd do Prahy do Divadla Braník – pořádal Červený kříž společně s OÚ 

29.5.04 Vítání občánků na obecním úřadě 

13.6.04 Den dětí na fotbalovém hřišti 

  4.9.04 zájezd do Příbrami – Svatá Hora a Konopiště - pořádal Červený kříž s OÚ 

23.11.04 setkání důchodců v domě  Větrník 

  4.12.04 Mikulášský turnaj v Sokolovně – pořádal TJ Sokol 

31.12.04 Silvestr v Sokolovně 

 

Spolek dobrovolných hasičů pořádal turnaj v nohejbale a volejbale a organizoval 2 výlety do 

Jizerských hor. Také se podílel na Mikulášské nadílce a zabezpečoval občerstvení při 

cyklistických závodech ,, Jizerská stovka“, jejíž trasa vedla skrze Oldřichov v Hájích. 
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Dále se místní hasiči účastnili okrskové soutěže hasičských družstev v Mníšku, kde se umístili 

na druhém místě. (u příležitosti 120. výročí SDH Mníšek) 

Proběhlo námětové cvičení v Oldřichově v Hájích (od pana Poláka k panu Uhurovi), kterého 

se účastnilo pět sborů hasičů Chrastavského okrsku. Cvičení bylo zaměřeno na dopravu vody 

s velkým převýšením. 

Celkem 4x zasahovali u dopravních nehod. 

 

 

Počasí, příroda. 

 
S novým rokem nastalo sněhobílé období. Sem tam nějaká ta obleva, ale zase ne tak velká, 

aby byl Oldřichov bez sněhu. Během ledna nasněžilo přes 0,5 m sněhu. Teploty se pohybovaly 

okolo -18°C. Poprvé v historii obce byly z magistrály protaženy běžecké tratě ( 8 000,- Kč) 

pro lyžaře až do naší vesnice. 23.-25.1. poklesla rtuť v teploměru na -25°C.   

V únoru však nastal teplotní zvrat a ve vzduchu bylo cítit jaro. 2-6.2. teploty 10-12°C. 

Jarní prázdniny (7-15.2.) byly opět sněhové. 21.2. silná větrná bouře. 

V březnu se střídal sníh s deštěm a mrazivé dny se dny slunečními. 15-18.3. teploty 14-15°C. 

Již okolo 11.3.vykukovaly mezi sněhem první sněženky. 22.3. padaly kroupy se sněhem. 

Velice příjemné bylo dubnové sluníčko a teploty 24°C. Dešťové srážky v tomto období byly 

pouze ve dnech 19-20.4. a 24-25.4. (8-10°C). 

Květen nás zaskočil studeným počasím a četnými srážkami. 10.5. byl vydatný déšť s bouřkou. 

Teploty okolo 12-14°C. V těchto dnech se k radosti mnohých objevily první kováři 

v houbovitém provedení. 17-27.5. polojasno a 15-20°C. 

23.5. klesla teplota na 6°C a k ránu nasněžilo(viz foto společenská kronika). Přes den bylo 

několik kroupových přeháněk s bouřkou. 30.5. teplotní zvrat na 28°C. 

Červen ve znamení polojasna. Teploty klesaly(13°C) a zase stoupaly(20°C). 15-17.6. 

přívalové deště. 

Velice často byl vidět čáp černý kroužící nad krajinou. 

Po 100 letech bylo možné zahlédnout, přes tmavé sklo, Venuši, jejíž dráha vedla před 

sluncem. 

Až v druhé polovině července nastoupila 30-ti stupňová vedra s nočními bouřkami. 

Srpen přinesl léto jak má být. Jen pár drobných přeháněk ke konci měsíce. 

Velikou starost mnohým lidem dělaly přemnožené vosy. Zahradní pikniky byly takřka 

nemožné. 

Září vonělo houbami a dozrávajícími švestkami. Převládalo sluníčko s večerními přeháňkami. 

12.9. klesly teploty na 11°C a již se vyskytovaly přízemní mrazíky. 

Následovaly polojasné dny a teploty 18-21°C. 

Říjnové bukové listí bylo jako každý rok zlaté, ovšem ne dlouho. 13.10. přišel velký vítr, díky 

kterému všechno listí opadalo. Následovaly přeháňky a tep.okolo 18°C. 

7.listopadu se s deštěm snášel i první sníh.  

19.11. silný vítr, který měl na hoře Sněžce sílu orkánu.Nasněžilo 15cm sněhu. V tomto období 

bylov Oldřichově nejvíce sněhové pokrývky v roce 2004(20-30cm). 

Téhož dne ve Vysokých Tatrách způsobil vítr kalamitu jakou Slovensko ani samotné Tatry 

nepamatují za posledních 100 let. Následkem orkánu bylo zdevastováno více jak 250 km2 

lesa. Škody se pohybovaly v řádech miliard korun. Charakter Tatranského Národního parku 

se po katastrofě zcela zněnil.  

 První advent, který letos vyšel na 28.11., měl teplotu 5°C. 
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Prosincové slunečné mrazivé dny se střídaly s teplotami okolo O°C. 23.12. pršelo a rázem 

bylo po sněhu. Do konce roku byl sníh pouze na vršcích Jizerských hor, kde se dalo s pomocí 

umělého zasněžování lyžovat i běžkařit. Zatímco jsme se všichni bezstarostně připravovali na 

vánoční svátky, na jiném konci světa příroda přichystala děsivé okamžiky. 

26.12. se celý svět dověděl o největší přírodní katastrofě v oblasti Asie. Následkem 

zemětřesení v Indickém moři a posunu zemských pánví se utvořilo několik vln mířících na 

oblast Srí Lanky a Thajska. Tato Tsunami si vyžádala více jak 225.000 lidských obětí a další 

tisíce nezvěstných. Turistická centra byla srovnána se zemí. Lidé po celém světě sledovali 

s hrůzou tuto tragédii.  

 

 

Narození:    

 
Růžičková Karolína  13.7.2004 

 

 

Úmrtí :  
 

Überlaver Josef     6.1.2004 

Košek Václav           10.4.2004 

Kombercová Alžběta     2.6.2004 

Dostál Konrád           3.7.2004 

Rodr Jan                8.7.2004 

Špidlenová Irena      17.10.2004 

 

     

 

 

 

      
 


