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Dění v České republice a ve světě 
 

10.2.06 Zahájeny Olympijské hry v Italském Turýnu.  

 1.7.06  Začala platit novela o silničním provozu. Zavedl se bodový systém. Již brzy na to statistiky 

ukázaly, že se snížil počet nehod. 

Letos poprvé si obyvatelé České republiky směli podat společné zdaňění manželů. 

21.7.06  Český vysokohorský turista zahynul u Mont Blancu.  

22-23.7.06 shořelo více než 20 hektarů lesa v Českosaském Švýcarsku. Jedná se o největší požár za 

uplynulých 30 let.   

Rozloučení s planetou Pluto 

Na Valném shromáždění Mezinárodní astronomické unie IAU (International Astronomical Union), 

které se uskutečnilo v Praze ve dnech 14. až 25. 8. 2006, bylo mj. rozhodnuto, že naše Sluneční 

soustava obsahuje pouze 8 planet. Stalo se tak po bouřlivém jednání, kdy byly brány v úvahu 

nejrůznější argumenty i protiargumenty. Přestože původní návrh počítal s 12 planetami (další by v 

budoucnu přibývaly), zvítězila nakonec varianta s počtem 8 planet.  

Taťána Kuchařová ( Miss České republiky) se stala 30.9.2006  Miss World. 

5.11.06 Vynesení rozsudku smrti nad Saddámem Husajnem ( iráckým prezidentem). Jeho souvěrci 

ze sunnitské větve islámu s tímto trestem nesouhlasili a bouřili se. 26.12. potvrdil irácký odvolací 

soud rozsudek.  30.12. po 4 hodině středoevropského času byl Husajn popraven. Sadám Husajn byl 

odsouzen za podíl na masakru téměř 150 obyvatel města Dudžail v r. 1982 a za další jeho zločiny. 

Evropská unie s trestem nesouhlasila.   

20.11.06  Největší teroristický útok od r. 2003 v šíitské irácké čtvrti. Při výbuchu aut zahynulo na 

tržišti 144 lidí. 

23.11.06 Důlní neštěstí v Polsku ve Slezské Rudě. V dolu Halemba zahynulo při výbuchu 26 

horníků. 

Podle statistik Češi obsadili 1. místo v konzumaci marihuany v Evropské unii. 

Jaromír Jágr získal cenu nejlepší střela Evropy, za nejvíce nastřílených gólů v NHL. 

Naše vláda, jedním slovem, nefunguje. 

 

Obecní úřad 

 
Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu na rok 2007 v objemu 6 969 890,- Kč. 

II. změna územního plánu (70 000 Kč). 

Projektová dokumentace vodovodu stavba II. (12 000 Kč). 

PD vodovodu stavba III. ( 50 000 Kč). 

PD čerpací posilovací stanice (82 824 Kč). 

PD vodojem ( 151 368 Kč) 

 

Obecné dění 

 
25.5.06 Nácvik zásahu u srážky vlaku. Cvičení hasičů u oldřichovského železničního tunelu. 
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9-12.8.06 Tábor oddílu Barvínek na Mariánsko-horských boudách. Tento tábor byl z velké části 

financován obcí. Účastnilo se ho 15 dětí, které pravidelně dochází na oddílové schůzky,  

a 7maminek, které zajišťovaly program po celou dobu tábora. (viz foto spol. kronika)( 3 000 Kč) 

26-27.8.06 Velkolepá oslava 100. výročí  vybudování přehrady Fojtky a Mlýnice. Na hladině 

Fojtky bylo postaveno molo, na kterém se odehrávaly veškeré koncerty i slavnostní projevy 

významných osob. 

28.8.06 Vakcinace proti vzteklině u obecního úřadu. 

20. a 21.10.06 Volby do zastupitelstva - V letošních volbách se sešly dvě kandidátky:  

Sdružení nezávislých kandidátů Oldřichov č.1 - kandidáti : Vítězslav Nýdrle, Ing.  

Jiří Hušek, Eduard Bílkovský, Radek Hromádka, Zdeněk Devera, Jiří Volf, Libor 

Práč, Jitka Adámková, Rudolf Urban 

Obecní úřad pro občany č.2 – kandidáti: Jaromír Tichý, Petr Horák, Růžena 

Hoffmannová, Marta Jandová, Václav Knespl, Václav Janoušek, Ota Stehlík 

Do zastupitelstva obce byli zvoleni :  

   Jaroslav Tichý – starosta obce  

                       Petr Horák – místostarosta obce    

  Ing. Jiří Hušek – předseda stavební komise 

  Vítězslav Nýdrle – předseda kontrolní komise  

  Růžena Hoffmanová – předsedkyně sociální komise 

  Marta Jandová – předsedkyně finanční komise  

  Eduard Bílkovský – předseda komise pro kulturu a sport  

 

Velkou zásluhou  Mgr.Ladislava Ulrycha byla v tomto roce vydána  První Česká Kronika obce 

Oldřichov v Hájích. (Tisk 211 837,70 Kč) 

Změny v provozu vlaků: 

Tratě Liberec- Frýdlant v Čechách – Černousy (037), Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem (038), 

Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem (039) 

Vlaky se budou křižovat v Raspenavě. 

Z  Liberce budou odjíždět ( kromě ranních a pozdně nočních hodin) vždy v  30. minut v sedle ve 

dvouhodinovém, ve špičce pracovního dne v hodinovém intervalu. Z Oldřichova odjíždí vždy 

v celou hodinu a 6 minut. 

 

Sdružení dobrovolných hasičů – členská základna činí 31 mužů a 2 ženy. 

Členové se zúčastnili několika školení a výcviků odborné přípravy,brigád ( mytí bazénu a čištění 

přívodu vody do nádrže, čištění kanálu od pošty, čištění cesty u čp. 5.) 

V okrskové soutěže hasičských družstev v Oldřichově v Hájích  se místní hasiči umístili na 3. místě.  

Dále se zúčastnili taktického cvičení hasičského záchranného sboru ( simulovaná vlaková havárie u 

tunelu).  

Při povodních hlídkovalo 6 členů sboru. 

SDH letos pořádalo několik kulturních akcí (viz. kulturní akce). 

 

Oddíl sáňkařů –se letos připravoval na svoji sezónu i v letních měsících a to na betonové dráze ve 

Smržovce. 

Ve dnech 30.8.-2.9. 06 se zúčastnili výcvikového tábora: Marie Honsejková, Lucie Baránková, 

Martin Kolomazník a Jiří Horák. V závěrečném závodu v kategorii chlapců obsadil J. Horák  

1. místo, M. Kolomazník 2. místo. Mezi dívkami skončila na 3. místě M. Honsejková a L. Baránková 

na 7. místě. 

8. – 10.9. 06 Pohár starosty obce města Smržovka s mezinárodní účastí – kategorie mužů F. Halíř 

(8.místo), junioři J. Horák (14. místo). 
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29.9. - 1.10.06  Mistrovství České republiky -  muži-F. Halíř (8.místo), junioři- J. Horák (8.místo), 

žáci- Martin Kolomazník (2. místo), žákyně- J. Honsejková (3. místo) a L. Baránková (4. místo). 

Marie Honsejková byla zařazena do žákovského družstva, které se od 3. ledna 2007 zúčastní 

Mistrovství Evropy mládeže v Německém Oberhofu.  

 

Oddíl Barvínek- se stále schází na stejném místě ve své klubovně v čp. 217. Od října tohoto roku  

se rozšířil o pětičlenný oddíl malých dětí. Dětí se celkově schází 13.  

V zimních měsících oddíl 3x využil tělocvičnu v Sokolovně. 

V srpnu proběhl oddílový tábor na Mariánsko-horských boudách v Jizerských horách. Na děti 

čekal pestrý program plný soutěží a her, které se uskutečnily v pohádkové říši. 

Oddíl malých i velkých Barvíků má oddělený program, na kterém se aktivně podílí: Jana 

Pospíšilová, Hana Maděrová, Jarmila Hušková a Monika Bímová. 

Členové: Adam a Bára Pospíšilovi, Kryštof a Ondřej Trostovi, Martin Gierlovský, Doubravka, 

Veronika a Štěpán Huškovi, Anna a Zuzana Maděrovy, Eliáš Bím, Tereza Koprnová, Kuba 

Strouhal. 

          

Stavební změny  v obci 

 
5 -11.6.06 - dokončení fasády na hasičárně 

Od září probíhala stavba chodníku, autobusového zálivu a autobusové zastávky u „hřiště“. 

(1 439 811 Kč). 

Oprava komunikace(u Hyka) (227 944 Kč). 

Stavba vodovodu I. (1 328 916 Kč). 

Ořez stromů u hřbitova ( 65 000 Kč). 

 

Kulturní akce 

 
28.1.06  Tradiční Sokolský ples 

 4.2.06  2.ročník sjezdu na čemkoliv – sraz v 9.00 hod u Besedy 

 4.2.06  Horobal – sál Beseda  

18.2.06  Hasičský ples 

 4.3.06  Masopust a večerní Masopustní bál – sál beseda 

 5.3.06  Dětský maškarní ples – sál Beseda 

12.4.06 Setkání na téma „Hodnocení popelovin a výrobků SPRUK a jeho použití při   

rekonstrukci    cyklostezky v Oldřichově v Hájích“ – sál Beseda 16.00 hod 

22.4.06  Den Země – areál Suchopýr (Střevlík) 

30.4.06  Pálení čarodějnic – fotbalové hřiště 

27.5.06  Netradiční výstup na Ořešník – TJ Sokol Oldřichov  

 3.6.06  Dětský den u Ekocentra Střevlík – pořádá SDH 

21.6.06  Cvičení záchranářů u oldřichovského  tunelu 

    ?       Vítání občánků 

 5.8. 06      Fotbalový zápas Horňáci vs. Dolňáci 

30.9.06      Den zvířat – Ekocentrum Střevlík 

21.10.06    Den stromů- Ekocentrum Střevlík 

15.10.06    Setkání kandidátů s občany obce (SNK) 

20 - 21.10.06  Volby do zastupitelstva 

28.10.06    Podzimní špacír - TJ Sokol  

 1.11.06     Ustavující zasedání zastupitelstva obce- volba starosty a místostarosty 
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23.11.06   Setkání s…Dr.Miroslav Maršálek CSc. V Besedě – TJ Sokol  

 3.12.06    Bleší trh v Sokolovně 

 9.12.06    Vánoce na statku – Ekocentrum Střevlík 

  

 

 

 

Počasí  

 
První lednový týden byl ve znamení mlh s teplotami -4° C. Následovalo slunečné počasí. 17.1.06 

velká  noční sněhová vánice a výpadek proudu. 22.1. ( -11° C), 23.1. (– 23° C). Na konci měsíce  

byly protaženy běžecké stopy na magistrálu. 

Únor přinesl nový sníh, ale i mírnou oblevu s náledím na silnicích.  8.2. (3° C). 

15.2. sněhová vánice. Do konce měsíce převážně slunečno. 

Od 27.2. – 12.3. sněžení a t. do -5° C. Až do 22.3. se držel poslední sníh. 

Letošní zima, která přinesla přes 1metr sněhu, se zdála nekonečná, a měla vliv na náladu mnoha 

lidí. Nestačili jsme před domy ani uklízet. Silnice však byly řádně odklízeny.  

Až na pár drobných nehod  nenastaly v obci žádné větší kolize. 

Srážky v měsíci březnu – 25. a 31.3. 

První krásné jarní počasí jsme si vychutnali až 27.3. (16° C). 

29.3. částečné zatmění slunce.  

Poslední březnový týden nastaly záplavy nejen v naší republice, ale i v sousedních  zemích.  

Oldřichovský potok se mírně rozlil z koryta a to hlavně v části od ekocentra  Suchopýr směrem 

k Mníšku. 

Duben letos nezklamal svým aprílovým počasím. 3.4.( 13° C), 4.4. – večer sněžení, další dny 

polojasno. 13.,16., 17.4. déšť, 22.4.( 20° C) – bouřka, 23.4.- bouřka s krupobitím, 26.,27.4.( 21° C), 

28.4. (6,5° C) dešťové srážky.  

V květnu vrcholila pylová sezóna. Pyl, hlavně z břízy, byl takřka všude. Dešťové srážky: 2.5., 16.5. 

bouřka, 18 -19.5. déšť i silný vítr, 20.5.- vichřice v severozápadních Čechách ( vítr dosahoval 

rychlosti 150m/s). Další srážky 25-28.5.(12° C), 30.5.- kroupy (11° C),31.5. (8° C). 

Červen se umoudřil a poslal nám sluníčko. Teploty stoupají ke 21°C. 15.6. ( 30° C). 

16.6. večerní bouřka, 21.6. bouřka a kroupy, 30.6. déšť. 

Červenec odstartoval tropická vedra. Až na déšť a bouřky ve dnech 8., 13., 28. a 29.7., byl celý 

měsíc slunečný a suchý s teplotami okolo 35° C. 

Na konci července a začátku srpna souvislé deště (4-7.8.) Vyhlášen první povodňový stav. 

9-14.8. slunečno, 15.8. (12,5° C), 19.8. ( 30° C a noční bouřka), od 20.8. oblačno až zataženo 

s deštěm, teploty okolo 15° C. 

Až od 8.září. bylo slunečné počasí, které trvalo téměř celý měsíc. 25.9. větrno, 27.9. bouřka. 

Říjen- polojasno s přeháňkami. 4.10. (12° C), 5.10. krupobití (kroupy roztály až  druhý  den), 

 9-12.10. slunečno (17° C). Následující dny převážně slunečno s ranními mrazíky. 24.10. ( 16,5° C), 

26.10. večer silný vítr, 29.10. déšť (12,5° C).  

31.10. polojasno, vítr ( 11° C) – noční bouře po celé Evropě. Vítr strhával střechy a měl za 

následek padání stromů. 

1- 3.listopadu(5° C) napadl první sníh. V následujících dnech klesly teploty na 1,5° C.  

4-5.11. Vytrvalý déšť- zvedají se vodní toky v Krkonoších a Jizerských horách: Smědá, Jizera, 

Kamenice. 

6-8.11. slunečno, 9-12.11. zamračeno s přeháňkami,14 -17.11. slunečné dny. V Českých 

Budějovicích byl naměřen  teplotní rekord od r. 1926 ( 16,4° C).  
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19-23.11. Zamračeno s drobnými srážkami a teplotami okolo 7°C.  27.11.( 9° C ). 

Prosinec byl letos deštivý s teplotním nadprůměrem a bez sněhu. 2-3.12. silný vítr, 5.12. (12° C), 

11-13.12. dešťové srážky (4,5° C), 20.12. déšť se sněhem a 3° C. 

Na Štědrý den bylo jasno. 25.12. zpravodajství v televizi hlásí, že hory jsou bez sněhu a tudíž i bez 

zimního lyžování. V Oldřichově pršelo. Následující dny jasno s teplotami 0,5 -3° C.  

Z 28.12. na 29.12. nasněžilo 5 cm sněhu (-1° C). Do Silvestru po něm nezbylo ani památky. 

 

 

 

Narození: 
 

Strouhal Ondřej   3.7. 2006 

Kafková Magdaléna   8.7.2006 

Benčová Blanka   20.11.2006 

 

Úmrtí: 
Pavlík Milan   23.1.2006 

Cinibulk Pavel  2.3.2006 

Zahrádková Marie  23.3.2006 

Vrňatová Věra  13.4.2006 

Lehký Václav   4.5.2006 

Zubáková Růžena  20.5.2006 

Šulcová Marie   26.6.2006 

Crha Ladislav   23.12.2006 
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               Vemeník zelený 
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Dění v republice a ve světě. 
 

29.1. Zemřel hudební skladatel Karel Svoboda.  

Česko zasáhly meteority a osvítily českou a moravskou oblohu. 

Jeden z nich se ukázal 26.1. a druhý dvě minuty po půlnoci ze 4. na 5. února. 

5.2. vybuchl u Břeclavi Bolid nazvaný Břeclav. Vesmírní těleso vážilo 500kg a atmosférou 

prolétlo rychlostí 21,7km/s. Záře vzniklá při výbuchu byla 1000x jasnější než záře Měsíce. 

Jednalo se o nejjasnější těleso za posledních 5 let. 

 

 

Obecní úřad  

 
  

 

Obecné dění. 
V měsíci únor se objevily na základní škole i mateřské škole v Mníšku plané neštovice. Velmi 

rychle se šířily a třídy byly početně oslabené. 

 

 

Stavební změny v obci 
V týdnu od 15.1. byla započata stavba objezdu u Facka. 

Stavba další etapy chodníku od fotbalového hřiště směrem ke středu obce. 

Probíhá stavby nové budovy u ekocentra Střevlík. 

Červenec –nová  středová silniční čára v obci. 

    

Kulturní akce 
13.1. Křest kroniky a posezení s Mgr. Ladislavem Ulrychem - Beseda 

24.2. Masopusta večerní rej - Beseda 

25.2. Dětský maškarní ples - Beseda 

2.5. Den dětí – Areál ekocentra Střevlík 

13-14.5. Beach party v restauraci Beseda 

 

Počasí 

 
Leden 
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První lednový týden byl deštivý.Teploty se pohybovaly nad nulou( až 8,5°C).  

10.1. slunečno(11°C).  

Vichřice o síle orkánu se přehnala přes Čechy ve dnech 11.-13.1. Silný vítr lámal a vyvracel 

stromy. Situace v Oldřichově však byla klidná. 14.1. silný vítr ( 7,5°C). 15.-16.1. jasno 

(5,5°C). 

17- 19.1. silný vítr s bouřkou. Vichřice (orkán Kid) zasáhla opět celé území České republiky. 

Na Sněžce naměřili rychlost větru 210Km/s. Toto počasí si vyžádalo 3 oběti. Ve čtvrtek ve 

večerních hodinách zasáhl blesk lípu u ekocentra Střevlík. Její koruna byla značně poškozena 

a proto byla lípa pokácena. Následující víkend byl slunečný. 

23.-29.1. sněhové srážky, denní teploty okolo -3°C – 30 cm sněhu. 

29.1. obleva – vykukují první sněženky. 31.1. 4°C. 

Únor 

Únorové počasí bylo velmi proměnlivé. Déšť se střídal s dopoledním sněžením a sluníčkem. 

Teploty se pohybovaly okolo 2,5-3°C. 

5.2. Prolétl a shořel v atmosféře 500kg těžký bolid.(viz dění v České r.) 

12.-19.2. oblačno s dešťovými i sněhovými přeháňkami.21.2. (8,5°C), 22.-23.2. jasno, 26.-

27.2. déšť, 28.2. polojasno (11°C). 

Březen 

Poslední dny na lyžích. 

1-3.3. zataženo s deštěm. 4.3. kroupy se sněhem. 5.-7.3. polojasno až jasno. 7.3.( 18°C). 

11.-15.3. jasno a teploty okolo 10 i více °C.  

Jarní rostliny kvetly v celé své kráse a venku bylo velmi příjemně.  

Ve zprávách hlásili, že letošní zima byla nejteplejší za uplynulých 230 let. Padaly teplotní 

rekordy. 

Ovšem předčasné by bylo radování  20 -21.3. nasněžilo 5 cm mokrého sněhu. 

23.3. odpolední srážky. Do konce měsíce převážně slunečno. 

Duben 

Převážně slunečno s ojedinělými přeháňkami. Teploty okolo 18- 20 °C. 11.4. (15°C), 

20.4.(8°C vítr). 

Květen 

Květen přinesl deštivé počasí. 8.5.(12°C). Z 10.5. na 11.5. Česko zasáhla vichřice. 

V Krušných horách naměřena síla větru 140 km/s.  

19-24.5. slunečno a teplotami do 29°C ( 22.5.) 25.5. bouřka. 27.5. a 28.5. přeháňky. 

Okolo 31.5. první houby. 

Červen 

Časté přeháňky, polojasno a odpolední bouřky ve dnech 7-9.6., 11.6., 26.6. 

8.6. (30°C), 21.,25.,28.6. přívalové deště. 27.6.(12°C). 

Na loukách u Malé Jeřice kvetl Vemeník zelený, jeden z druhů orchidejí rostoucích 

v Jizerských horách. 

Červenec 

První týden oblačno s dešťovými přeháňkami. 8.7.(24°C), 10.7.(10°C), 11.7. bouřka. 

14-15. 7. padaly teplotní rekordy. Ve stínu naměřeno 34°C. Následující dny slunečné 

počasí.20.7. silný večerní vítr, který způsobyl  padání  silných větví u Velké Jeřice. 

 22.7. (18.5°C)bouřka. V noci z 23.7. na 24.7. déšť. Následující den přeháňky. 

 

 

 

Narození 
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Úmrtí 

 
 

 

 

 


