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Dění v republice a ve světě. 
 

V lednu  zemřel Jásir Arafat. Jeho smrt znamenala konec jedné epochy na blízkém východě. 

3.4. zemřel papež Jan Pavel II. Ve svém postu působil od r. 1978, tedy přes 20 let, což je 

zatím v historii papežů nejdelší doba. Mnoho poutníků a věřících lidí se vydalo 8.4. do 

Vatikánu, aby se s ním rozloučili při slavnostním pohřbu. 

Jan Pavel II. se narodil r. 1920 v Polsku. Jeho rodné jméno bylo Karol Wojtyla. Programově 

se hlásil k závěrům II. Vatikánského koncilu. Misijně působil zejména v zemích tzv. třetího 

světa. Afrika a Latinská Amerika. Tam také vzrostl počet katolíků. Byl otevřený i trváním 

neústupný na trvalých duchovních hodnotách. 

V neděli 24.4. byl intronizován ,,uveden na trůn církve“ nový papež Benedikt XVI. 78 letý 

Joseph Ratzinger se narodil v Bavorském Marktlu. 

Téměř čtyři měsíce trvala vládní krize vyvolaná skandálem Jiřího Grose. Politické strany i 

sám prezident očekával jeho demisi. Na jeho místo nastoupil Jiří Paroubek a nová koaliční 

vláda získala důvěru od sněmovny v pátek 13.5. 

Ve čtvrtek 7.7. krátce před devátou hodinou dopolední londýnského času, vyděsila exploze 

lidi v okolí stanice metra Liverpool Street v samém centru Londýna.Během příští hodiny se 

ozvaly další výbuchy v podzemní dráze a také na povrchu. Po  třinácté hodině vystoupil Tony 

Blair s očekávaným prohlášením, že šlo o teroristický útok. V pátek ráno zveřějnila britská 

stanice BBC první tragickou bilanci čtyř potvrzených explozí:50 mrtvých a více než 700 

zraněných. 

Zdaleka to nebyla poslední teroristická akce v tomto roce. Následovaly výbuchy hotelů 

v Egyptě (22.7.), kde mezi 166 oběťmi zemřel i jeden Čech, na Indonéském poloostrově Bali a 

(13.11.) v Amánu. 

130 lidí zemřelo v Iráku, kde terorista najel s bombou do davu….. 

60 let od pekla v Japonsku si letos 6. srpna připomněli lidé v parku míru, kde bylo 

epicentrum výbuchu pumové bomby v r. 1945. Bylo horké letní ráno, když v 8hodin 15 minut  

vybuchla 6 metrů nad zemí. Zemřelo 140 000 obětí. 

31.7. Přeplavali kanál La Munch redaktor ČT – Stanislav Bartůšek a plavkyně Iveta 

Hlaváčová. 

30.8. Zasáhl hurikán Katrina jižní pobřeží Spojených států. Hurikán vyřadil z provozu 

spoustu měst jako je např.: New Orleans, Missisipi, Billoxi.. Voda zaplavila New Orleans 

místy až do 6m. Lidé přišli o své domovy i blízké. Zemřelo přes 110 lidí. 

Hurikán zničil několik ropných plošin, což mělo  dopad na zdražení benzínu. U nás až na 34,- 

Kč/l. 

Pár dní na to se k americkému pobřeží blížil další hurikán s podobnou ničivou sílou. Jiná 

bouře jménem Sten způsobila na území Guatemally ve střdní Americe velké sesuvy půdy a 

měla za následek další oběti. 

8.10. sto km od Istamabádu v Afganistanu bylo epicentrum zemětřesení o síle 7,5°Rs. 

Otřesy srovnaly se zemí domy,úřady,školu a zemřelo přes 2 000 lidí. Postiženými oblastmi 

byl i Pakystán a sever Indie. 

Od října se zdražil plyn. 

Novým ministrem zdravotnictví – David Ráth 

Ptačí chřipka (H5NV) a hrozba pandemie vyvolává stále větší obavy. 

31.12. Zemřelo v lavině 7 Čechů,  při přechodu Roháčů v Záp. Tatrách. 
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Obecní úřad  

 
Ředitel České pošty informoval zastupitelstvo obce o zamýšleném prodeji budovy v níž sídlí 

pošta. Po zvážení celé situace zastupitelstvo obce rozhodlo o účasti v nabídkovém řízení na 

prodej této nemovitosti tak, aby byla v obci zachována pobočka pošty, a aby centrum obce 

bylo v majetku obce. Odkoupení budovy Pošty č.p. 229 ( 400 000,- Kč). Pošta dále funguje 

v pronájmu. 

S  bývalým kronikářem obce Oldřichov a nynějším kronikářem obce Mníšek byla domluvena 

spolupráce na zpracování a vydání Kroniky obce Oldřichova a to od překladu kronikáře Dr. 

Resla po současnost. Pokud půjde vše dobře mělo by toto dílo být koncem příštího roku 

připraveno k vydání. 

Z důvodu neustálého nepořádku okolo kontejnérů byla nainstalována průmyslová kamera ke 

sledování celého prostoru tak, aby bylo možno jednotlivce, kterým je zatěžko ukládat řádně 

odpady, postihovat. Po získání dotace na tento kamerový systém z Mikroregionu Hrádecko- 

Chrastavko, zastupitelstvo rozhodlo o rozšíření tohoto systému na celé prostranství dětského 

parku a návsi. Data z kamer, které jsou umístěny na několika místech v obci, se ukládají až 6 

měsíců. (77507,50 Kč – část dotace) 

Na výstavbu první části cyklostezky směrem na Albrechtice jsme obdrželi dotaci z programu 

INTERREG IIIA Česká republika – Sasko ve výši 75%. V současné době probíhá výběr 

dodavatele a během letních měsíců dojde k realizaci. Na výstavbu chodníku a autobusového 

zálivu obdržela obec 250 000,- Kč dotaci z programu obnovy venkova. Je  třeba provést 
převod pozemkových parcel do vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích, které jsou potřeba 

k výstavbě chodníku podél komunikace III/2904 viz. tabulka:  

 
p.p.č. druh pozemku vlastník

416 - část louka Vítězslav a Věra Nýdrlovi, Oldřichov v Hájích 191

420/4 louka PF ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3

420/3 - část louka Milan a Miluška Torkošovi, Oldřichov v Hájích 207

486/1 - část ost. plocha TJ Sokol Oldřichov v Hájích 304

st 322 - část zast.pl.a nádv. Novotná Ivanka, Oldřichov v Hájích 227

547/1 - část louka TJ Sokol Oldřichov v Hájích 304

549 - část zahrada Růžička Josef, Oldřichov v Hájích 318

Růžička Miroslav, Borový vrch 286/2, Liberec 13

2150/1 - část ost. plocha Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec - Perštýn  
 

Rekonstrukce č.p.5 je plně hrazena ze Státního fondu životního prostředí. Zahájení 

kolaudačního řízení bylo stanoveno na 1.7.2005. Od září by měl začít provoz Střediska 

ekologické výchovy na plný provoz, který bude z větší části hradit Liberecký kraj. Z toho 

důvodu byl projednán a schválen návrh obecně prospěšné společnosti č.p.5 Oldřichov 

v Hájích na vstup Libereckého kraje do této společnosti. 

Z důvodů neplacení nájemného a služeb s tím spojených byla ukončena nájemní smlouva na 

nebytové prostory  restaurace  s panem Andrem.  

Po vyklizení nebytových prostor, byla podána inzerce do novin, i na úřední desku obce, 

k podání nabídek na nový pronájem. V řádném termínu byla podána pouze jedna nabídka. 

Do jednání zastupitelstva došly ještě další tři, které byly přijaty do jednání o pronájmu. Po 

důkladném seznámení s jednotlivými nabídkam,i se zastupitelstvo většinou hlasů rozhodlo 

pro investiční záměr, který jednoznačně převyšoval ostatní. Nabídka od paní Lenky Rozické a 

paní Nýdrlové  zahrnuje kompletní rekonstrukci restauračních prostor včetně kuchyně a 
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hlavního vchodu do restaurace na náklad investora – nájemce. Náklady za materiál, který 

poté převezme obec do svého majetku, budou umořovány formou sníženého nájmu. 

Schválení půjčku z fondu rozvoje bydlení ve výši 50 000,-Kč pro paní Růženu 

Hoffmannovou-bytem Oldřichov v Hájích 329, pro pana Zdeňka Dolejše- bytem Oldřichov 

v Hájích 173, pana Jaromíra Tichého- bytem Oldřichov v Hájích 262,  

Prodej pozemkové parcely číslo 1398/1 o výměře 3 330 m2, v k.ú. Oldřichov v Hájích, obec 

Oldřichov v Hájích panu Luďku Bartlovi- bytem Oldřichov v Hájích 226, za cenu 25,-Kč/m2, 

tj. 83 250,-Kč. 

Prodej pozemkové parcely číslo 259/1 o výměře 5 095 m2, v k.ú. Oldřichov v Hájích, obec 

Oldřichov v Hájích panu Radku Hromádkovi- bytem Oldřichov v Hájích 5, za cenu 44,-Kč/ 

m2, tj. 224 180,-Kč. 

Prodej pozemkové parcely číslo 1985/6 o výměře 465 m2, v k. ú. Oldřichov v Hájích, obec 

Oldřichov v Hájích panu Jiřímu Loudovi a panu Ladislavu Loudovi- oba bytem Oldřichov 

v Hájích 190, za cenu 9,-Kč/ m2, tj. 4 185,-Kč. 

 

 

Obecné dění. 
 

23.1. došlo u č.p. 217 okolo 12.00 hod k závažné poruše rolby, která měla protáhnout 

běžecké tratě na Bílou kuchyni. Na pomoc se dostavili místní hasiči. Až v 18.30 se podařilo 

rolbu naložit na auto s hydraulickou rukou a odvézt do servisu. 

Pár dní po-té kdy byly protaženy krásné stopy na Bílou kuchyň, zakázala Lesní správa 

v Jablonci nad Nisou rozšíření běžeckých tratí Jizerské magistrály. Jednalo se právě o trasu 

z pil na Bílou kuchyň a trasu z malé Jizerky do Martinského údolí. Viz články ve společenské 

kronice Oldřichova.  

V dalších dnech následovala novinářská kampaň a několik jednání na toto téma.Vše dopadlo 

ve prospěch běžeckých tratí, a tak se lyžaři mohli radovat z krásných výletů do nitra Jizerek. 

 

Sníh na silnicích způsobil v naší obci několik drobných automobilových nehod. 

 

Začátkem února se uzavřela Mateřská škola z důvodu chřipkové epidemie, která zasáhla celé 

území Čech. Ve školách měly děti chřipkové prázdniny. 

 

Na konci února vyhořel uprostřed Jizerských hor tzv. Hřebínek. Známé to občerstvovací 

zastavení pro turisty. 

 

15.5.  jarní svoz nebezpečného odpadu. 

 

V sobotu 6.8. se uskutečnil 23.ročník jízdy na kole, pořádaný turistickým oddílem TJ Sokol 

Oldříchov v Hájích.  Start byl v 9.00 hodin od restaurace Beseda. 

 

15.10.  zájezd do Prahy, který pořádal OÚ společně s MS ČČK. Cílem zájezdu byl zámek 

Troja a ZOO. Účastníků bylo 45. 

 

Snad největší sledovanost byla věnována nové cyklostezce okolo Trostových. Informace, že 

obsahuje dioxiny, vyvolala vlnu obav i starostí. Problematika cyklostezky jako takové se 

řešila nejen v novinách, ale i v televizi. Sdružení Arnika bylo hlavním iniciátorem, které 

vedlo spor s libereckou spalovnou a firmou STRABAG, která cyklostezku postavila. 
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Nebudu se k této věci vyjadřovat. Ale myslím si, nebo aspoň doufám, že dobré životní 

prostředí v Oldřichově je v zájmu každého z nás. Ať si každý sáhne do svého svědomí. Možná  

si sám uvědomí, že ne vždy jednal v zájmu přírody. Věc kolem cyklostezky nás vede 

k zamyšlení o sobě samém a to pokládám za velmi  pozitivní důsledek celé aféry.  

Další informace, ústřižky z novin a tisková zpráva Sdružení Arnika ve spol. obec. kronice. 

 

Již druhým rokem funguje v Oldřichově oddíl Barvínek. Skupina 10-ti dětí se schází každou 

středu od 16.00 hod v č.p. 217. Zde mají děti svoji klubovnu. Barvínek vznikl v roce 2003 

z iniciativy zdejších maminek. Děti se seznamují s přírodou, ekovýchovou, malují  a pracují 

s nepřeberným množstvím materiálů, zpívají a prožívají napínavé chvíle při celoročních 

hrách nebo letních táborech. Vede Jana Pospíšilová. 

 

Oddíl kopané jehož předsedou je Zdeněk Snadík hraje v Oldřichově již čtvrtou sezónu od 

obnovení činnosti oddílu. Ke svým tréninkům se schází pravidelně 3x do týdne. Oddíl hraje 

za dospělí- III. třídu JIH a žáky – Okresní přebor mladších žáků. 

 
Oddíl stolního tenisu –založení oddílu se datuje rokem 2003, kdy byla podána žádost oddílu 

stolního tenisu TJ Sokol Oldřichov v Hájích o zařazení do České asociace stolního tenisu na 

OVV Liberec. Již druhým rokem hrají Okresní přebor 2 třídy. Rok 2004 -2005 – 3.místo  

         2005- 2006 – 2.místo 

Družstvo A: Růžička Pavel, Růžička Josef, Vávra Pavel, Šitina Josef, Raule Petr, Novák 

Jaroslav 

Družstvo B: Jareš Radan, Němec Josef, Trojan Miroslav, Vopařil Jan, Oldřich Stanislav, 

Novák Kamil 

Tréninky probíhají v tělocvičně v úterý a čtvrtek od 16.00 hod. 

 

Sáňkařský oddíl – má za sebou několik závodů ve Smržovce. Družstvo tvoří 6 sáňkařů pod 

vedením Jindřicha Jandy. Trenérem je Petr Černý a technický servis zajišťuje Josef Honzejk. 

Družstvo: Marie a Eva Honzejkovi, Andrea Práčová, Jiří Horák, Tomáš Louda, Martin 

Kukla 

Umístění v sezóně 2004-2005: Andrea Práčová – 2. místo Mistrovství České republiky 

      Marie Honzejková  - 2. místo MČR ( starší žáci) 

      Jirka Horák – 4. místo MČR (starší žáci) 

 

Sbor dobrovolných hasičů – členská základna činí 34 členů. Jedno výjezdové družstvo má 9 

členů. Členské schůze se konají pravidelně každý druhý pátek v měsíci. 

SDH se zúčastnil okrskové soutěže hasičských družstev v Chotyni, kde se umístil na 5. místě. 

Dále se členové účastnili školení a přezkoušení profesních průkazů. 

SDH zasahoval při povodních v době od 18.3. do 19.3. 2005 ( vytažení překážejících kmenů 

na vodním toku u mostku 6x, vrak vozidla 1x, odklízení naplavenin 3x) 

6.11.2005 – požár travního porostu o rozloze 2 místa 2x2 metry. ( 23.30 -23.36 hod.) 

16.7.2005 - zasypání olejové skvrny na veřejné komunikaci. 

Dopravní nehody – 1x Peugeot u Berků 

12x různé vytahování osobních i nákladních automobilů ze škarp. 

Pomáhání a čištění jímky u střediska Ekologické výchovy Suchopýr. 

Organizace kulturních akcí, turnaj v nohejbale, volejbale, účast na prvomájovém průvodě, 

předváděcí akce „TOP MORAVIA“, 2x výlet do Jizerských hor… 
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Mikroregion Hradecko- Chrastavko vydal za finanční pomoci fondu Evropské unie knihu 

autorů F. Vydry, V. Marka a P. Prášila – Hradecko – Chrastavko na starých pohlednicích. 

Kniha obsahuje staré pohlednice regionu, v nichž má obec Oldřichov v Hájích zastoupení asi 

20-ti pohlednic.  

 

Poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů činil 397.- Kč na osobu nebo rekr. oběkt. 

 

Na konci roku zemřel mníšecký obvodní lékař MUDr. Kuběnka.  

 

 

 

Stavební změny v obci 
 

V lednu byla dokončena  komplexní rekonstrukce sociálního zařízení v restauraci Beseda. 

Rekonstrukci střechy nad šatnami a sociálním zařízením v Besedě provedli pan Torkoš a pan 

Nýdrle. 

Hned po novém roce započala projektová příprava na rozšíření veřejného vodovodu.  

Prozatím se jedná o rozšíření v celkové délce asi 1 km to znamená po středisko ekologické 

výchovy. 

Projednání dokumentace vodovodu (100 000,-Kč) 

V únoru přibyla další dětská prolejzačka u obecního úřadu. 

Členové Sokola provedli několik terénních úprav okolo sokolovny. 

Ke zpevnění příjezdových cest reciklátem došlo na několika místech: u Rozyckých, Peciny. 

Asfaltové přípojky ke krajské (hlavní) silnici: k p. Volfovi , Bernatovi, Dědkovi, u Dubu, k pí 

Štučkové, u Adámkových, (komunikace 377 739,- Kč) 

V říjnu byla zahájena rekonstrukce restaurace Beseda jejími novými majiteli pí Rozickou a 

pí Nýdrlovou (viz obecní úřed). 

Výstavba cyklostezky okolo Trostů, včetně opravy křížku, značení a vybudování odpočívadel  

( 1 121 272,- Kč)  

Zastupitelstvo obce rozhodlo o pronajmutí pozemku č. 1985/7 firmě Anemóne s.r.o. (vedle 

Loudových - směr pily). Ta zde  postavila rodinný domek, který se po zhodnocení prodá. Tato 

stavba, která je v souladu s okolím i spolupráce s firmou Anemóne, by měla přinést i větší 

přínos do rozpočtu obce. 

 

Další novostavba vzniká u č.p.190. 

Zateplení a oprava fasády na hasičárně proběhlo v listopadu. 

    

Kulturní akce 

 
22.1.  2. Společenský ples v sále Beseda. – pořádal SDH 

29.1.  Tradiční Sokolský ples -//- 

19.2.  Hasičský ples               -//- 

26.2.  Masopust se zabijačkovými hody. 

27.2.  Dětský maškarní ples v sále Besedy. 

12.3.  První ročník sjezdu ve všech kategoriích na čemkoliv. 

19.3.  Horobal 

26.3. Pomlázková veselice v Besedě – pořádal TJ Sokol. 
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23.4. Den Země – Středisko ekologické výchovy v Oldřichově v Hájích 

30.4. Pálení čarodějnic na hřišti - TJ Sokol 

 1.5. Prvomájový průvod - SDH 

 4.6. Bleší trh na fotbalovém hřišti 

19.6. Dětský den -//- - SDH 

31.12. Silvestrovská zábyva – Beseda 

 

 

Počasí 

 
Do nového roku jsme vstoupili s velmi teplým až jarním počasím. Některé rostliny napučely, 

což v období klidu není dobré. Sněžilo pouze na horách. Teploty se pohybovaly od 5°C do 

10°C a převládaly dešťové srážky.  

Okolo 5.1. bylo možné zahlédnout pouhým okem Machholzovu kometu. 

8.1. byl nejteplejší den od r. 1775. V Písku naměřili 15,4°C. 

Až 14.1. poklesly teploty na 2°C, 18.1. silný vítr. 

Od 21.1. souvisle sněžilo a do 29.1.napadlo přes půl metru sněhu. 

31.1. velká obleva, která způsobila takřka nesjízdnost vozovek. 

V tomto období vznikly ideální podmínky pro běžky a protažení stop do Oldřichova. 

Únor bílý pole sílí – Slunečním počasím  s 0 – 7°C jsme vykročili do druhého měsíce.  

Od 13.2. začalo pozvolna sněžit  a do 28.2. klesly teploty na -6°C. Přibylo nových 40cm 

sněhu. Okolo silnic se díky pravidelnému protahování vytvořily až 1,5m vysoké mantinely. 

7.2. večer silný vítr, 17.2. namrzající mrholení. 

Bílá atmosféra dodala kouzlo letošnímu masopustnímu setkání, které se konalo 26.2. 

Tvrdí se, že v tomto roce napadlo nejvíce sněhu za posledních 40 let. 

Březen přináší slunečné dny a další sníh. 15.3. teploty stoupají, mrholí, sníh taje. Lidé se 

obávají záplav.  Oldřichovský potok se však pouze rozlil do okolních luk.  

14-20.3. první sněženky. 

Duben nám přichystal krásné jaro. Stromy pučely, probouzel se život v přírodě a lidé 

uklízeli na zahradách. Kromě 10.4.  kdy jsme se ráno probudili a venku byl sněhový 

poprašek, jsme si plně užívali teplot okolo 22°C. Do konce dubna se střídalo oblačno 

s jasnem. 27.4. bouřka a 11°C. 

Květnových 20°C  nevydrželo dlouho a teploty klesaly a klesaly. Z 2.5. na 3.5. bouřka, 8.5. 

byly pouze 3°C- napadl sníh, pršelo a padaly kroupy. Tak bylo i v následujících dnech. 

Neustálé krupobití  zničilo sazenice na záhoncích.  V týdnu 2-8.5. kvetly třešně. V dalším 

týdnu byla stále zima 11,5°C a převládala velká oblačnost s četnými srážkami. 21.5. teploty 

opět na 23°C, 24.5. přívalový déšť, 30.5. bouřka. 

Červen byl z velké části deštivý a sychravý. Teploty se pohybovaly okolo 17°C. Slunečné dny 

s teplotou 25°C by se daly počítat na prstech rukou. 

V tomto vlhkém počasí se přestalo dařit zvláště jahodám, které začaly plesnivět. 

Naopak  houbám toto klima prospělo.  

Ani červenec nezačal vesele. Časté srážky a střídání teplot 21-26°C,  7.7. teplota 15°C, 

od 12.7. slunečno a 30°C, 15.7. bouřka. 

Následné dny byly chladné a deštivé.  

28.7. počasí se umoudřilo a teploty vyšplhaly na 31,5 °C.  

Srpen byl opět oblačný s četnými srážkami. 6.8. tep. 13,5 °C, 17.-21.8. slunečno, 22.8. a 

23.8. průtrž mračen s bouřkou. Od 27.8 opět slunečno a tep. okolo 24°C. 
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Prázdniny tentokrát nepřinesly ani jediný souvislý slunečný týden. Až do 19. září převládalo 

deštivé proměnlivé a studené počasí. To však vystřídalo azurové nebe bez mráčků a krásné 

slunečné dny. Vyskytly se první mrazíky, které nás donutily  škrábat zamrzlá skla  na autech. 

Podzim byl cítit ve vzduchu.  

Letos se nezadařilo švestkám ani jablkům. Vše byl důsledek jarního krupobití. 

26.10. velká bouřka. 

Říjen plný slunce. Mezitím, co my jsme si užívali bezstarostného podzimu, Americká pobřeží 

čelí sérii hurikánů. 8.10. silné zemětřesení v Afghánistánu, Pákistánu a Indii. U nás pouze 

silný vítr. 17.10. t 11°C, 18.10. t 8,5°C, 28.10. t 20°C. 

První sníh poletoval  večer ve 20. 45 hod 15.11. – 4,5°C – následující dny byly obdobné až 

do konce listopadu. 

Prosinec -z 1.12. na 2.12. -10°C,  4.12. obleva, 12.12. mrznoucí mrholení. 16.12. silný vítr. 

Na Děčínsku a Ústecku vítr dosahoval síly Orkánu – 2 mrtví. U nás v  noci nasněžilo 20 

cm sněhu. 

22 a 23.12 obleva,  28.12 – nových 10cm sněhu, 29.12. – vítr se sněhem a t -4,5°C. 

Další rok v Oldřichově v Hájích je za námi bez větších přírodních katastrof. 

 

 

Narození:  

 

Volfová Viktorie           12.1. 2005 

Bílkovský Eduard         31.1. 2005 

Barth Marek                   9.3. 2005 

Teischl Ondřej              13.7. 2005 

Jiříčková Tereza           28.7. 2005 

Štučka Josef                 29.7. 2005 

Štučková Kateřina        29.7. 2005 

Nýdrle Matěj                  6.8. 2005 

Marešová Simona        28.8. 2005 

Vrňatová Tereza         14.10. 2005 

 

 

Úmrtí: 

 

Zusková Anna    13.2. 2005 

Pošmůrná Milada     4.8. 2005 

Kvasničková Jadwiga  19.4. 2005 

Sádek Milan      7.9. 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


