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1. Úvod 

Čtvrtým rokem pracuji jako kronikářka obce, zaznamenávám aktuální 
dění v obci a zároveň stále hledám staré fotografie a další materiály, 
které se týkají historie obce. V tomto roce se mi podařilo vytvořit nové 
webové stránky Oldřichova, kam systematicky umisťuji záznamy o všem, 
co se v obci děje. Historii obce je na webových stránkách věnována 
významná část. Děkuji všem, kdo mi pomáhají při zaznamenávání 
událostí, posílají mi fotografie a další informace do obecní kroniky.  
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2. Významné události v České republice a ve světě 

1. ledna - Evropské hlavní město sportu v roce 2016 byla Praha.  
Nizozemsko se ujalo předsednictví EU. 
3. ledna – Islámští radikálové popravili 5 údajných britských špionů. 
26. ledna – Jeden horník byl zabit a další zraněn při důlním otřesu v dole 
Darkov u Karviné. 
6. února - Pod lavinou na hoře Geier v Tyrolsku zahynulo 5 Čechů. 
12. února – Vůbec poprvé v dějinách se, na Kubě, setkala hlava katolické 
církve, papež František, a hlava ruské pravoslavné církve, patriarcha 
Kirill. 
1. března – Z pražské ZOO uletělo 18 ibisů skalních. 
9. března – Úplné zatmění Slunce bylo pozorovatelné z části Indického 
oceánu a Pacifiku. 
7. dubna – Česka vláda ukončila program Nadačního fondu Generace 21 
na přesídlení uprchlíků z řad iráckých křesťanů, poté, co 25 uprchlíků 
požádalo o azyl v Německu. 
6. května – 22. května – V Moskvě a Petrohradu proběhlo Mistrovství 
světa v ledním hokeji 2016. 
19. května – Ve východním Středomoří zmizel Airbus A320 společnosti 
EgyptAir s 66 lidmi na palubě. 
27. května – Řečtí archeologové oznámili nález pravděpodobné hrobky 
starořeckého filosofa Aristotela. 
1. června – Ve Švýcarsku byl otevřen 57 km dlouhý Gotthardský úpatní 
tunel, nejdelší železniční tunel na světě. 
10. června až 10. července – ve Francii se konalo Mistrovství Evropy 
ve fotbale 2016. 
21. června – Kolumbijská vláda a povstalci z Revolučních ozbrojených sil 
Kolumbie podepsali dohodu o trvalém příměří ukončující občanskou 
válku trvající od roku 1964. 
24. června – Britské referendum o odchodu Spojeného království 
z Evropské unie podpořilo 51,9% hlasujících. Britský premiér David 
Cameron oznámil záměr rezignovat. 
28. června – Ústavní soud zrušil ustanovení zákona o registrovaném 
partnerství, které jedincům žijícím ve stejnopohlavním páru zapovídalo 
právo adoptovat dítě. 
8. července – Pět amerických policistů bylo zastřeleno během 
demonstrace hnutí Black Lives Matter v texaské metropoli Dallasu. 
13. července – Theresa Mayová z Konzervativní strany byla jmenovaná 
novou premiérkou Spojeného království. 
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14. července – Při teroristickém útoku v Nice zahynulo 84 lidí a přes 100 
dalších bylo zraněno během oslav Dne pádu Bastily. 
15. července – Část tureckých ozbrojených sil se pokusila provést 
vojenský převrat, při němž bylo zabito nejméně 160 lidí. 
22. července – V obchodním domě v bavorském Mnichově došlo k útoku 
šíleného střelce. Nejméně devět lidí bylo zastřeleno. 
5. srpna až 21. srpna – V brazilském Rio de Janeiro se konaly Letní 
olympijské hry 2016. 
20. srpna – Byl otevřen pro veřejnost nejdelší a nejvyšší skleněný most 
na světě v čínské provincii Chu-nan, prefektura Čang-ťia-ťie v národním 
parku Wu-ling-jüan, který je přibližně 430 metrů dlouhý a je složen z 99 
obdélníků z třívrstvého skla ve výšce 300 metrů nad zemí. 
26. srpna – Byl otevřen Most Sultána Selima I. nad Bosporskou úžinou, 
nejvyšší visutý most na světě. 
9. září – Severní Korea provedla svůj pátý a dosud největší jaderný test 
provázený otřesy o síle 5,3 stupně Richterovy škály. 
18. září - Ve volbách do Poslanecké sněmovny Berlína zvítězila velká 
koalice kancléřky Merkelové. 
7. – 8. října – Ve třetině senátních obvodů se konaly volby do Senátu 
Parlamentu České republiky a současně v celé republice kromě Prahy 
volby do zastupitelstev krajů. 
2. listopadu – Byla spuštěna nová regionální stanice Českého rozhlasu - 
Český rozhlas Liberec. 
8. listopadu – Donald Trump zvítězil v amerických prezidentských 
volbách. 
29. listopadu – Nový černobylský sarkofág byl nasunut nad zničený 
reaktor v Černobylské jaderné elektrárně. Největší pohyblivá kovová 
konstrukce na světě tak nahradila stávající černobylský sarkofág. 
30. listopadu – Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii oznámila 
oficiální jména nově objevených prvků nihonia (113), moscovia (115), 
tennessinu (117) a oganessonu (118). 
1. prosince – Finanční správa České republiky zahájila provoz 
elektronické evidence tržeb. 
České a slovenské loutkařství bylo zapsáno na seznam děl ústního 
a nehmotného dědictví lidstva UNESCO. 
19. prosince – Při berlínských vánočních trzích najel kamion do davu lidí, 
zemřelo nejméně 12 osob a kolem 50 bylo zraněno. 
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2. Počasí v průběhu roku 

První sníh přišel hned po novém roce. V první polovině ledna jsme se 
radovali z bohaté nadílky, oldřichovská sjezdovka byla v provozu dva 
víkendy po sobě. Druhá půlka ledna přinesla oteplení a sníh rychle 
zmizel. Začátkem února se objevil sem tam poprašek, teploty stále nad 
nulou. 
O Velikonocích koledníky potěšilo krásné slunečné počasí a příjemné 
teploty. Někteří koledníci pojali velikonoční svátky opravdu tradičně, 
vystrojeni do krojů. 
Letošní léto bylo teplé, ale srážky (na rozdíl od loňského velmi suchého 
léta) nechyběly. V druhé půli července byly deště velmi vydatné, 
nicméně Jeřice zůstala ve svém korytě. 
Podzim krásně vybarvil okolní lesy a teploty byly nadprůměrné. 
Konec roku byl na sníh skoupý, začátkem prosince sice nasněžilo, ale 
brzy přišla obleva. Na Vánoce pršelo a poslední prosincový týden uhodily 
pořádné mrazy. Zamrzla požární nádrž na návsi i přehrada v sousední 
Fojtce. Bruslilo se, kde se dalo a krásné počasí na přelomu roků 
2016/2017 lákalo k procházkám a vyjížďkám na běžky v Jizerkách. Sjet až 
na Pily se sice nedalo, ale sníh na hřebenech byl parádní. 
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3. 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. 2016: 751 
(zdroj: obec Oldřichov v Hájích) 
 
Veřejné setkání, kde jsme společně s architekty Lenkou Tomášovou, 
Petrem a Evou Klápšťovými plánovali louku okolo obecního úřadu, se 
konalo dva víkendy po sobě. 17. ledna jsme na sále Besedy popisovali, 
jaká je obecní náves dnes a jak bychom si ji představovali do budoucna. 
Akci podpořila Obec Oldřichov v Hájích, Nadace VIA a Nesehnutí. 
 
Sbírka na hasičský prapor proběhla koncem loňského roku. Členové SDH 
Oldřichov v Hájích obcházeli domácnosti a žádali o dobrovolné 
příspěvky. V únoru byl obsah přepočítán a o vybrané hotovosti byl 
proveden zápis. Bylo vybráno 34 795 Kč. S příspěvkem 3 408 Kč 
z Oldřichovského festivalu se tak hasiči dostali téměř na polovinu cílové 
částky. 
 
Studenti Technické univerzity Liberec loni v rámci terénního cvičení 
mapovali pěší cestní síť v Oldřichově. Vycházeli z cestní sítě tak, jak ji 
zachycuje katastr. Měli za úkol zjistit, zda skutečná cestní síť odpovídá 
podkladům a v jakém je stavu. V únoru zveřejnili výsledky své práce.  
 
Vlajka pro Tibet je každoroční mezinárodní kampaň konaná vždy 10. 
března na výročí Tibetského národního povstání, jejímž cílem je 
poukázat na porušování lidských práv v Tibetu formou vyvěšení tibetské 
vlajky. Celosvětová akce vznikla v západní Evropě v polovině 
devadesátých let 20. století. V roce 1996 se poprvé připojila také čtyři 
česká města. V ČR kampaň koordinuje spolek Lungta. V roce 2016 
podpořilo v ČR akci 753 obcí. V letošním roce se připojila i naše obec.  
 
V březnu obec pořídila novou obecní dodávku. Staré vozidlo pomalu 
dosluhovalo, proto se zastupitelstvo rozhodlo, že je potřeba pořídit nový 
vůz. Zastupitelstvo odhlasovalo nákup dodávky. V průběhu března 
proběhlo výběrové řízení a nové vozidlo již slouží obci. 
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24. dubna na sále Besedy proběhlo představení projektu nazvaného 
Humanizace průtahu obcí. Hlavním investorem této akce je Liberecký 
kraj. 
Na stavbu: „III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu“ bylo 
vydáno územní rozhodnutí v roce 2014. Jedná se o hlavní silnici 
v Oldřichově v Hájích (z Mníšku do Raspenavy). Dokumentace se týká 
úseku v délce 3,2 km. Bude provedena kompletní obnova odvodnění, 
včetně rekonstrukce všech propustků, posouzena jejich funkčnost a 
účelnost. Budou položeny nové povrchy komunikace. Dojde 
k modernizaci nebo vytvoření příkopů, v případě osazení betonových 
obrub bude povrchová dešťová voda z komunikace podchycena uličními 
vpustěmi do nové dešťové kanalizace. Součástí akce je zrekonstruování 
autobusových zastávek a také bude obnoveno a doplněno vodorovné 
dopravní značení a kompletní výměna a doplnění svislého dopravního 
značení. V rámci stavby dojde k odstranění náletových porostů a stromů 
v krajnicích a příkopech.  
 
STŘEVLIK - Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, které 
dlouhodobě zajišťuje programy pro školy i veřejnost, opouští dosavadní 
útočiště v Ekocentru v Oldřichově v Hájích a nově bude fungovat 
v bývalém domově mládeže v Hejnicích.  
 
V červnu se spolek Živo v Hájích pustil do další fáze opravy hrobky - 
sundával se shnilý krov, převezl se jeden z vazníků, podle kterého se 
budou vyrábět vazníky nové, a opravovaly se zdi. 
 
20. srpen patřil oslavám významných výročí obce a oldřichovských 
hasičů. Počasí nám přálo, takže oslavy proběhly ke spokojenosti 
pořadatelů i občanů. Nejprve promluvili ke shromážděným hosté: 
Martin Půta a Michael Canov. Farář Pavel Andrš požehnal nový prapor 
oldřichovských hasičů. Pak následovala celá řada poděkování, čestných 
uznání a medailí pro členy oldřichovského hasičského sboru. Hejtman 
Martin Půta a starosta obce Jaromír Tichý připnuli stuhy na nový prapor. 
SDH Raspenava provedl ukázku zásahu - vyproštění z auta. SDH Horní 
Hanychov předvedl práci s historickou stříkačkou. K tanci a poslechu 
hrála Jablonečanka a ABC Band.  
 
Práce na proměně okolí obecního úřadu byly zahájeny 5. září 2016. 
Bagrista připravil vanu pro nové perkové hřiště. V průběhu týdne byl 
nachystán základ pro přemístění pomníku a základ nového záhonu u 
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stěny úřadu. V sobotu 10. září proběhla první sousedská brigáda. 
Odstrojoval se pomník, betonoval nový základ, zarovnávala se plocha 
pro záhon a rovnalo se hřiště. Jednou ze změn, které se odehrály na 
louce u obecního úřadu, byl přesun pomníku z roku 1946. 
 
Diskusní večer s Martinem Půtou a Michaelem Canovem 
proběhl 19. září v restauraci Beseda v podvečerních hodinách. Zúčastnilo 
se cca patnáct občanů a probírala se nejrůznější témata. 
 
7. a 8. 10 se konaly volby do krajských zastupitelstev a do třetiny Senátu 
Parlamentu ČR. V Libereckém kraji zvítězili Starostové pro Liberecký 
kraj, strana získala 32,35 % hlasů. Druhé skončilo hnutí ANO 2011, strana 
získala 17,08 % hlasů, třetí KSČM s 8,1 % hlasů. 
 
14. října začala oprava železničního přejezdu na Filipce. Přejezd byl 
týden zcela uzavřen. 
 
Koncem října 2016 bylo instalováno nové odpočívadlo u cyklostezky v 
blízkosti obecního úřadu. Finanční prostředky byly z Dotačního 
programu na udržování a obnovu kulturního dědictví od Ministerstva 
zemědělství, z podprogramu Podpora pro vytvoření nebo obnova místa 
pasivního odpočinku. 
 
Koncem října zastupitelstvo obce schválilo návrh nových webových 
stránek obce. Jsou na obvyklé adrese www.oldrichov.cz, na titulní straně 
uživatelé najdou aktuality z obecního úřadu (zejména úřední desku), z 
obce (pozvánky, reportáže z akcí) a poslední čtyři zveřejněné fotogalerie, 
kalendář akcí, některé užitečné odkazy (např. jízdní řády, nahlížení do 
katastru nemovitostí apod.), odkazy na nejčastěji hledané sekce (územní 
plán, úřední hodiny úřadu, hlášení poruch a kroniku) 
V dolní části titulní stránky lze pro snazší vyhledávání využít funkci 
zvanou "štítky" - zde jsou proklikávací odkazy např. na občasník, SDH, 
odpady, zastupitelstvo apod.  
Nechybí kontakt na obecní úřad, kalendář využití hřiště, parku a Besedy 
a odkaz na facebookové stránky obce.  
 
Podzimní špacír, který 29. října pořádala TJ Sokol Oldřichov v Hájích, 
letos opět doprovodila výstava fotografií s názvem „Fotíme Oldřichov“. 
Vybrané fotografie jsou opět na originálním oldřichovském stolním 

http://www.oldrichov.cz/
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kalendáři. Kalendář vytiskl obecní úřad jako vánoční překvapení a 
pracovníci obecního úřadu jej roznesli do jednotlivých domů. 
 
Pohostinství Beseda bylo 30. 11. 2016 předáno novému provozovateli 
– paní Marcele Růžičkové. V pátek 9. prosince nová provozovatelka 
otevřela, Beseda byla zavřená jen pár dní. 
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4. 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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5. Zastupitelstvo obce 

Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích dne 22. 2. 2016 
projednalo a schválilo Usnesení č. 1 – 10/2016. Zastupitelstvo 
 
1. projednalo a bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2015 ve výši 
     436 159,-Kč 
2. schválilo rozpočet na rok 2016 v celkovém objemu příjmů 13 749 

523,28 Kč a v celkovém objemu výdajů ve výši 13 749 523,28 Kč 
3. schválilo Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 

Libereckého kraje pro rok 2016 č. OLP/2699/2015 
4. schválilo Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 

Libereckého kraje na období od roku 2016 - 2018 č. OLP/461/2016 
5. schválilo Dodatek č. 8 pro kalendářní rok 2016 k Rámcové smlouvě o 

nákupu a zpracování knih s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci 
6. schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-

4011566/VB/03 
7. schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. VP/03/2016 s městem Chrastava 
8. schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti čj. 

OPL/324/2016 
9. schválilo Smlouvu o pronájmu hrobového místa se spolkem Živo v 

Hájích z. s.  za sníženou cenu 1,-Kč 
10. schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o stanovení systému 

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

11. schválilo příspěvek na dopravu dětí 1. stupně Základní školy v Mníšku 
ve výši 3000,- Kč 

12. schválilo příspěvek na činnost bubenického kroužku pro maminky s 
dětmi ve výši 5000,-Kč 

13. schválilo zapojení Obce Oldřichov v Hájích do projektu Studie 
odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových 
opatření pro povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje a 
finanční spoluúčast na projektu ve výši 15 873,-Kč 

14. schválilo připojení Obce Oldřichov v Hájích k mezinárodní kampani 
Vlajka pro Tibet 

15. schválilo podání odvolání proti Rozhodnutí Městského úřadu 
Frýdlant ve věci určení existence místní účelové komunikace na ppč. 
409/3 v k. ú. Oldřichov v Hájích 
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16. schválilo směnu pozemkových parcel č. 220/2 za 1374/3 vše v k.ú. 
Oldřichov v Hájích 

17. schválilo odkoupení pozemkové parcely č. 289/1 od firmy Lineta 
Severočeské dřevařské závody 

18. schválilo veřejnou zakázku Pořízení osobního vozu a výzvu k podání 
nabídky 

- schválilo přímé oslovení 3 uchazečů 
- schválilo hodnotící komisi 
- schválilo uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou 
- schválilo pověření starosty k uzavření zakázky 
 
 
Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích dne 16. 5. 2016 
projednalo a schválilo Usnesení č. 11 – 30/2016. Zastupitelstvo 
 
1. schválilo Závěrečný účet obce za rok 2015 včetně Zprávy nezávislého 

auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 
2. schválilo účetní závěrku za rok 2015 sestavenou k 31. 12. 2015 
3. schválilo Smlouvu o dílo s Ing. Karlem Jahodou - zpracování 

projektové dokumentace Vodovod Oldřichov v Hájích, VIII. stavba 
4. schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti a smlouvu provést stavbu č. EP-12-
4002682/001Lbc,Oldřichov v H. - přeložky NN 

5. schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu – p. Synek 

6. schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva 
k pozemku - p. Aleš Chaloupka 

7. schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – 
služebnosti - p. Petr Effennberger 

8. neschválilo Smlouvu s fa Developer- investiční projekt ČOV 
9. schválilo delegování starosty obce Jaromíra Tichého na Valnou 

hromadu SVS 
10. schválilo rozpočtové opatření č.1/2016 – zvýšení příjmů a výdajů o 

částku 1 096 043,-Kč 
11. projednalo žádosti o dotaci na Mze - Oprava hřbitovní zdi a Místo 

odpočinku na návsi 
12. schválilo příspěvek na činnost služby SAS ve výši 5000,-Kč – Centrum 

LIRA Liberec 
13. schválilo příspěvek na příměstský tábor ve výši 7000,- ZŠ Mníšek 
14. neschválilo příspěvek Jizersko-ještědskému horskému spolku 
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15. schválilo projekt proměny okolí obecního úřadu dle studie - Ing. Arch. 
Petra Klápště a Ing. Lenky Klápšťové 

16. schválilo vypracování souhrnné tabulky smluv a zveřejnění na 
webových stránkách 

17. schválilo vypracování metodiky případně jiného podkladu k 
oceňování výkupu či prodeje pozemků ve vlastnictví obce 

18. schválilo vypracování nového Jednacího řádu zastupitelstva obce 
19. schválilo záměr výkupu pozemků – přístupové komunikace 
20. neschválilo záměr zadání tvorby nových webových stránek 
21. schválilo označení obecních vozidel nápisem – Obec Oldřichov v 

Hájích 
22. projednalo zprávu kontrolního výboru zastupitelstva 
23. vzalo na vědomí žádost manželů Urbanových o změnu ÚPO 
24. vzalo na vědomí Zprávu o kontrole hospodaření Mikroregionu 

jizerské podhůří 
25. vzalo na vědomí návrh oslav 145. výročí založení SDH Oldřichov 
v Hájích 
26. schválilo přímý prodej osobního vozu OPEL Vivaro - JoLaCar Liberec 
27. vzalo na vědomí změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace od 

Ministerstva zemědělství ČR na akci Dostavba vodovodu v Oldřichově 
v Hájích 

 
 
 
Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích dne 27. 6. 2016 
projednalo a schválilo Usnesení č. 31 – 40/2016. Zastupitelstvo  
 
1. schválilo Výzvu k podání nabídky a základní údaje zadávací 

dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce – Vodovod Oldřichov v Hájích IV. stavba, vodovodní přípojky 1. 
část 

2. schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí a zřízení o služebnosti č. 
OLP/3254/2016 s Libereckým krajem 

3. schválilo rozpočtové opatření č.3/2016 
4. schválilo dar pro Hospic sv. Zdislavy ve výši 5,-Kč na obyvatele 
5. neschválilo bezplatné zapůjčení stanů pro restauraci Na Přehradě 
6. neschválilo příspěvek na záštitu na countryovým festivalem 
7. schválilo návratné finanční dotace na činnost – TJ Sokol Oldřichov v 

Hájích 
8. schválilo jednací řád zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích 
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9. vzalo na vědomí kontrolu přijatých usnesení 
10. schválilo zápis do kroniky obce za rok 2015 
11. schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 12. 2014 s 

dodavatelem JOSTAV 
 
Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích dne 29. 8. 2016 
projednalo a schválilo Usnesení č. 41 – 51/2016. Zastupitelstvo 
 
1. schválilo rozpočtový výhled na období 2016-2021 
2. schválilo směnu pozemkových parcel č. 2263/2 s parcelou č. 2228/2 
3. schválilo plán termínů jednání ZO do 31. 12. 2016 
4. schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IV-12-
4014898/001 Lbc, Oldřichov v H. na ppč. 561/6 - nové NN s ČEZ 
Distribuce 

5. schválilo Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů s MJP 

6. schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 
OLP/4352/2016 na akci Vodovod Oldřichov v Hájích VIII. stavba s 
Libereckým krajem 

7. projednalo a bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení 
8. projednalo a bere na vědomí Dohodu o ukončení účinnosti smlouvy 

o nájmu nebytových prostor s Českou poštou 
9. projednalo a bere a vědomí Zprávu a odůvodnění mimořádných 

členských příspěvků Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko ve výši 5,-
Kč na obyvatele 

10. schválilo uzavření Smlouvy o spolupráci na zajištění dopravní 
obslužnosti na delší časové období než jeden rok 

11. neschválilo dar ve prospěch Babyboxu – STATIM Praha 
 
 

Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích dne 24. 10. 2016 
projednalo a schválilo Usnesení č. 52 – 68/2016. Zastupitelstvo 
 
1. schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2016, které upravuje rozpočet 

obce na rok 2016 o celkovou částku 35 000,- Kč 
2. schválilo účelovou dotaci na odměny pedagogů a zaměstnanců školy 

pro zájmovou činnost dětí pro školní rok 2016/2017 ve výši 40 000,-
Kč 
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3. schválilo Smlouvu o provozování vodovodu s Mikroregionem Jizerské 
podhůří, se sídlem Nová Ves 213, IČ: 70226784. Současně pověřuje 
místostarostu obce k podpisu smlouvy 

4. schválilo Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 
Libereckého kraje na období od roku 2017 do roku 2019, číslo 
smlouvy OLP/4092/2016 

5. schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 12. 2014 
s dodavatelem JOSTAV spol. s. r o., kterým se upravuje termín 
dokončení díla do 30. 9. 2016 

6. schválilo Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor – restaurace 
čp. 54 – dohodou, a to k 30. 11. 2016 od nájemce Ivany Jarešové, se 
sídlem Oldřichov v Hájích 225. Dále schválilo vyhlášení výzvy 
k výběrovému řízení na pronájem a provozování nebytového 
prostoru – restaurace v majetku Obce Oldřichov v Hájích s termínem 
do 15. 11. 2016. Dále schválilo komisi pro výběr nejvhodnější nabídky 
na pronájem nebytových prostor – restaurace čp. 54 včetně 
příslušenství ve složení: J. Tichý, V. Knespl, R. Šarapatka a J. Svatoňová 

7. schválilo návrh rozsahu rekonstrukce mostu v Betlémě, vypracování 
projektové dokumentace ve stupni DÚR/DSP/PDPS – součástí PD 
bude rozpočet stavby  

8. schválilo převod webových stránek obce do nového systému, 
dostupného zatím na webových stránkách www.oldrichov.info. O 
přístupu do redakčního systému webových stránek rozhoduje 
starosta 

9. vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru 
10. vzalo na vědomí Zprávu o průběhu letního příměstského tábora 

Prázdniny nejen s keramikou včetně vyúčtování příspěvku Obce 
Oldřichov v Hájích 

11. vzalo na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření Obce 
Oldřichov v Hájích za rok 2016 bez připomínek 

12. schválilo Žádost o přehodnocení fa č. 36/2016 na částku 11 661,- Kč 
za dodávku tepla do Besedy 

13. vzalo na vědomí žádost Obce Oldřichov v Hájích na společnost KORID 
o zavedení pravidelného spoje do oblasti Pily 

14. schválilo záměr zřídit a provozovat za finanční podpory příslušných 
dotačních programů plochy veřejných hřišť na pozemcích obce nebo 
na pozemcích dlouhodobě pronajatých k tomuto účelu 

15. schválilo prodej malého sklápěcího nákladního vozu MULTICAR M 25 
za minimální cenu 70 000,- Kč 

http://www.oldrichov.info/
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16. vzalo na vědomí informaci starosty obce o průběhu soudního sporu 
Obce Oldřichov v Hájích jako odpůrce a navrhovatelů manželů 
Urbanových ve věci zrušení části ÚP obce Oldřichov v Hájích, který se 
týká pozemkových parcel č. 2092/1, 2092/2 a 2095/1 v k. ú. Oldřichov 
v Hájích 

17. schválilo výpověď ze stávající smlouvy o právní pomoci uzavřenou 
s JUDr. Pleštilem a uzavření smlouvy o právní pomoci mezi Obcí 
Oldřichov v Hájích a Mgr. Lukášem Votrubou 

 
 

 
Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích dne 12. 12. 2016 
projednalo a schválilo Usnesení č. 69 – 87/2016. Zastupitelstvo 
 
1. schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-
4014942/VBP/001 LB-ČEZ Distribuce 

2.  schválilo rozpočtové opatření č. 4/2016 – úprava příjmů a výdajů 
rozpočtu o částku 706 046,-Kč 

3. schválilo rozpočtové provizorium na rok 2017 do řádného schválení 
rozpočtu 

4. schválilo bezúplatný převod ppč. 531/36 do vlastnictví Obce 
Oldřichov v Hájích 

5. schválilo bezúplatný převod ppč. 431/4 do vlastnictví Obce Oldřichov 
v Hájích 

6. schválilo příspěvek pro Centrum pro podporu rodiny a dítě LYRA ve 
výši 12250,- Kč 

7. schválilo plán inventur za rok 2016 a členy inventární komise 
8. projednalo předložený návrh na nové vyhlášení CHKO Jizerské hory 
9. schválilo podání žádosti o dotaci na akci Dětské hřiště v rámci 

programu MMR 
10. projednalo zprávu kontrolního výboru 
11. schválilo opětovnou výzvu k podání nabídky na prodej MULTICAR 
12. projednalo zprávu finanční komise 
13. projednalo plán termínů zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v 

Hájích na první pololetí 2017 
14. neschválilo prodej či směnu vodní plochy na ppč. 193/1 
15. schválilo pořízení hlavní mostní prohlídky, vypracování zadávací 

dokumentace pro výběrové řízení mostu v Betlémě 



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2016 
 Stránka 18 

 

16. neschválilo Metodiku o postupu při prodeji pozemků ve vlastnictví 
Obce Oldřichov v Hájích 

17. schválilo nový cenový sazebník za pronájem sálu v Oldřichově v Hájích 
čp. 54 

18. schválilo záměr vykoupit /pronajmout/ část ppč. 638/3 pro zřízení 
otočky autobusu 
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6.  Hospodaření a majetek obce  

Návrh rozpočtu obce Oldřichov v Hájích na r. 2016  
  

Výdaje (v Kč):  
Obecní lesy /materiál, služby, benzín/ 95 000,00 

Zimní údržba 150 000,00 

Dopravní obslužnost 66 330,00 

Údržba veřejného prostranství 100 000,00 

Místní knihovna + kronika 33 000,00 

Opravy nemovitostí obec 550 000,00 

SPOZ 40 000,00 

Veřejné osvětlení /opravy/ 230 000,00 

Odpady 525 000,00 

Veřejná zeleň 70 000,00 

Hasiči 139 500,00 

Vnitřní správa / daně FÚ, telefon. služby, poplatky/ 1 926 000,00 

Služby 250 000,00 

Oprava komunikací 300 000,00 

Vodovod 5 500 000,00 

Projektové dokumentace 211 165,28 

Platby dani 50 000,00 

Neinv. dotace svaz. obcí, obč. sdruž. 225 000,00 

Kotelna -provoz 100 000,00 

Doprav. opatření v obci 30 000,00 

hřbitov 20 000,00 

Energie 107 000,00 

VPP 1 200 000,00 

Rezerva kriz. situace 80 000,00 

Nákup pozemků a zaměření 65 000,00 

Nákup techniky 240 000,00 

Výdaje celkem 12 302 995,28 

Financováni / splátka úvěru/ 1 446 528,00 
  

Celkem výdaje 13 749 523,28 
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Příjmy (v Kč):  

  

Daně celkem 6 741 870,00 

Správní poplatky 10 290,00 

Dotace 3 614 000,00 

Odpady 470 850,00 

ÚP redundance mezd 1 200 000,00 

Prodej pozemku 46 000,00 

Prodej dřeva /. obl. lesu 130 000,00 

Nájemné 434 530,00 

Příjmy / poskytovaných služeb 154 310,00 

Úroky 7 110,00 

Poplatky /za psa 14 430,00 

Prodej techniky 230 000,00 

Příjmy celkem 13 053 390,00 

financování převod zůstatku / roku 2014 696 133,28 

    

Celkové příjmy 13 749 523,28 

 
 
Zdroj: obec Oldřichov v Hájích 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2016 
 Stránka 21 

 

7. Komunikace, doprava a stavební činnost v obci 

Plánování oldřichovské návsi 
Veřejné setkání, kde jsme společně s architekty Lenkou Tomášovou, 
Petrem a Evou Klápšťovými plánovali louku okolo obecního úřadu, se 
konalo dva víkendy po sobě. 17. ledna od 10 hodin jsme na sále Besedy 
popisovali, jaká je obecní náves dnes a jak bychom si ji představovali do 
budoucna. Ve skupinkách jsme diskutovali nad tím, co všechno bychom 
chtěli a potřebovali, co všechno je na návsi v současné její podobě dobré 
a co potřebuje změnu. 
Následující víkend (23. a 24. ledna) jsme se sešli v menších skupinkách a 
debatovali nad připravenými návrhy architektů i vymýšleli uspořádání 
návsi "na prázdný papír". 
Výsledkem dvouvíkendového snažení jsou tři návrhy podoby návsi, které 
budou ještě dále diskutovány. 
Akci podpořil Obecní úřad v Oldřichově v Hájích, Nadace VIA a 
Nesehnutí. 
 
Ještě k oldřichovské návsi - článek Lenky Koskové - Třískové v 
Oldřichovských listech č. 39:  
"Po dva lednové víkendy jsme spolu se třemi urbanisty-architekty hledali 
možnou budoucí podobu „Oldřichovské návsi”. Zabývali jsme se zejména 
možností využití obecních pozemků v okolí obecního úřadu a také 
důsledky, které pro centrum obce bude mít projekt s krkolomným názvem 
“Humanizace průtahu III/2904 Oldřichov v Hájích”. Za názvem se skrývá 
řada opatření při hlavní oldřichovské silnici, jejichž cílem je zpomalit 
rychlá auta projíždějící obcí a zvýšit bezpečnost chodců. Silnice je krajská 
a i projekt je zpracován a investován krajem. 
 
První setkání proběhlo v neděli 17. 1. 2016. Účastníci setkání prošli celé 
území a následně ve skupinách vyjmenovávali, co se jim zde líbí a přejí si 
zachovat, co vnímají jako problematické, jaké aktivity zde probíhají a 
jaké by si ještě přáli. Nakonec se řešilo, jakým dojmem má náves do 
budoucna působit. 
 
Výsledkem bylo zadání pro architekty, kteří dostali za úkol navrhnout 
takové uspořádání návsi, aby zde mohly probíhat oblíbené velké akce 
jako čarodějnice, oslava dětského dne nebo koncert. Aby zde zůstal 
zachován prostor pro děti a přibyly atrakce pro dospívající, a to zejména 
takové, na nichž lze provozovat nebezpečně vyhlížející terénní 



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2016 
 Stránka 22 

 

gymnastiku nazývanou parkour. Ukázalo se, že si významná část 
účastníků přeje zachovat vodní plochu (a menší část ji vnímá jako 
problém). Většina účastníků se také shodla, že současné umístění 
pomníku brání dobrému využití celého prostoru. Výsledný charakter 
návsi by měl být nadále neformální, volný, dostupný a přírodní. 
 
Z tohoto zadání vzniklo s pomocí Oldřichováků několik variant možného 
uspořádání návsi. U jednotlivých variant se liší uspořádání vodní plochy 
– ukazují jak nejlevnější řešení se zachováním půdorysu, tak možnost 
plochu zmenšit či zvětšit. Vidíte různé uspořádání zeleně. A také různé 
uspořádání prostoru před Besedou a parkování před obchodem. 
 
V neděli 24. 1. byly návrhy představeny veřejnosti. Znovu se 
vyhodnocovalo, co je na jednotlivých návrzích dobré a co naopak ne. Nyní 
architekti Eva a Petr Klápšťovi spolu s Lenkou Tomášovou vytvářejí 
výsledný návrh. Ten spojí dohromady vše, co se v jednotlivých variantách 
veřejnosti líbilo. 
 
Fotografie ze setkání a také záznamy všech hodnocení najdete na 
Facebooku obce: http://www.facebook.com/oldrichov. 
 
Nyní není možné přesně říci, jak bude vše probíhat dál – finální návrh 
bude k dispozici během března a projedná jej zastupitelstvo. Zatím máme 
od Nadace VIA 70 tis. Kč na materiál určený na první práce. Brigády 
proběhnou na jaře a přidat se může každý, kdo má chuť. Jak rychle potom 
proběhnou další úpravy, záleží na jejich finanční náročnosti a na 
výsledném návrhu. Zkusíme požádat o podporu v dotačních programech 
Ministerstva zemědělství, čímž bychom mohli získat finance na případné 
lavičky a odpočinkové prvky. 
 
Děkuji všem, kteří se některého ze setkání zúčastnili. Děkuji vám za váš 
čas a za veškerou pomoc." 

 
Výsledný návrh proměny okolí obecního úřadu popisuje Lenka Kosková 
Třísková v Oldřichovských listech č. 40: 
„Lednová setkání věnovaná přemýšlení nad možnou podobou parku v 
okolí obecního úřadu mají první výsledek: architekti Petr Klápště, Lenka 
Tomášová a Eva Klápšťová podle požadavků občanů vytvořili návrh 
nového uspořádání prostoru. Tento návrh dne 16. 5. schválilo 
zastupitelstvo obce. Jedná se o studii a návrh koncepce celého prostoru. 
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Úpravy jsou navrhovány tak, aby nebylo nutné měnit celou náves 
najednou, ale abychom mohli postupovat po malých krocích tak, jak se 
podaří zajistit finanční prostředky. Všechny zásahy do návsi budou 
plánovány vždy tak, aby nebyl narušen život na návsi – v letošním roce 
například plánované oslavy výročí založení obce a Sboru dobrovolných 
hasičů či podzimní festival. Obyvatelé se na setkání jasně vyjádřili, že si 
přejí zachovat přírodní charakter parku, otevřenost prostoru a velkou 
svobodu, kterou nyní park nabízí. Oceňují vzrostlé stromy, vodní plochu, 
hřiště i volný prostor pro trénink dobrovolných hasičů. Nejvýraznější část 
parku – nádrž – zůstává v souladu s přáním účastníků setkání zachována 
v původním místě. Pro čelní část nádrže je plánována úprava vstupu a 
dřevěné obložení betonových stěn, aby se na nich v létě příjemně sedělo. 
Zadní část nádrže může být také upravena – je zde plánováno zmírnit 
prudký břeh. Tím se nádrž stane bezpečnější pro pobíhající děti. Všechny 
úpravy posilují příjemný dojem, který vnáší napuštěná nádrž na letní 
náves. Protože návštěvníkům návsi chybí kryté sezení, ať už kvůli 
prudkému slunci nebo kvůli dešťovým přeháňkám, je v návrhu plánován 
kruhový altán. Je navržen tak, aby při velkých akcích posloužil jako 
zázemí pro prodej občerstvení. Stavba altánu jistě neproběhne v nejbližší 
době, nejprve je nutné zajistit finanční prostředky, ať už z dotačních 
programů či jiných zdrojů. Další výraznou změnou je plánovaný přesun 
pomníku – nové umístění pro pomník bylo zvoleno na svahu vedle 
obecního úřadu. Pomník bude otočen směrem k dětskému hřišti. Protože 
je jednostranný, zadní strana pomníku bude doplněna keřovou 
výsadbou. V bezprostředním okolí úřadu jsou plánovány dvě nové 
cestičky k úřadu – ty navazují na nově plánované přechody silnice. 
Přesunutím pomníku a odstraněním plůtku vznikne prostor pro koncerty 
a bude možné lépe plánovat rozmístění stánků při velkých akcích. Tato 
oblast je doplněna nízkými zídkami, na nichž lze sedět při akcích nebo na 
nich mohou cvičit parkouristé, případně diváci při volejbale. Zídky se 
zatím vytvořit nedají. Jsou plánovány v místech, které zřejmě ovlivní 
očekávaná rekonstrukce krajské silnice. Motiv zídky prochází celým 
projektem, najdeme ji i v návrhu altánu i v okolí dětského hřiště. To 
zůstává v podstatě beze změn, jen je v návrhu zakresleno v souladu s 
platnými normami (respektují se dopadové zóny, rozestupy a 
požadovaný podklad), a je také navrženo, jak je možné hřiště doplnit o 
další prvky. Protože občané vyslovili přání, aby charakter návsi zdůraznil 
vazbu obce na přírodu Jizerských hor, najdete ve výkresu plánovanou 
výsadbu narcisů, sasanek a rostlin i dřevin typických pro naši krajinu. Od 
parkoviště k jezírku je nakreslen povalový chodníček, který odkazuje na 
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dřevěné chodníky na hřebenech a na slavná jizerskohorská rašeliniště. Ve 
zpravodaji vidíte výřez z celkového návrhu, protože celý se do zpravodaje 
v dobrém rozlišení nevejde. Ve velkém rozlišení si ho můžete prohlédnout 
na nástěnce na rohu u parkoviště a cyklostezky; návrh zde bude umístěn 
v nejbližší době. Celá náves je navržena tak, aby bylo možné postupně 
dotvářet jednotlivé prvky a aby po celou dobu zůstávala plně funkční. 
První vlaštovky přijdou již letos – obec podala žádost do programů 
Ministerstva zemědělství a v případě úspěchu dozná úpravy odpočinkové 
místo vedle parkoviště. Členové spolku Živo v Hájích se těší, že s 
podporou ostatních Oldřichováků využijí k dalším dílčím změnám 
grantové prostředky od Nadace VIA. O dalších plánovaných akcích 
budete včas informováni. Závěrem děkuji všem, kteří jste se jakkoliv na 
plánování podíleli a děkuji také všem členům zastupitelstva za jejich 
podporu.“ 
 
Generel cestní sítě 
Studenti Technické univerzity Liberec loni v rámci terénního cvičení 
mapovali pěší cestní síť v Oldřichově. Na obrázku v příloze je výstup 
jejich práce. Vycházeli z cestní sítě tak, jak ji zachycuje katastr. Měli za 
úkol zjistit, zda skutečná cestní síť odpovídá podkladům a v jakém je 
stavu. Materiál je k dispozici také ve formátu PDF, jako příloha kroniky.  
 
Humanizace průtahu obcí 
24. dubna na sále Besedy proběhlo představení projektu nazvaného 
Humanizace průtahu obcí. Hlavním investorem této akce je Liberecký 
kraj. 
 
Na stavbu: „III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu“ bylo 
vydáno územní rozhodnutí v roce 2014. Jedná se o hlavní silnici v 
Oldřichově v Hájích (z Mníšku do Raspenavy). Dokumentace se týká 
úseku v délce 3,2 km. Bude provedena kompletní obnova odvodnění, 
včetně rekonstrukce všech propustků, posouzena jejich funkčnost a 
účelnost. Budou položeny nové povrchy komunikace. Dojde k 
modernizaci nebo vytvoření příkopů, v případě osazení betonových 
obrub bude povrchová dešťová voda z komunikace podchycena uličními 
vpustěmi do nové dešťové kanalizace. Součástí akce je zrekonstruování 
autobusových zastávek a také bude obnoveno a doplněno vodorovné 
dopravní značení a kompletní výměna a doplnění svislého dopravního 
značení. V rámci stavby dojde k odstranění náletových porostů a stromů 
v krajnicích a příkopech. 
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Práce na opravě hrobky rodiny Neuhäuser a Berger pokračují 
V červnu se spolek Živo v Hájích z.s  pustil do další fáze opravy hrobky - 
sundával se shnilý krov, byl převezen jeden z vazníků, podle kterého se 
budou vyrábět vazníky nové a opravovaly se zdi. 
 
Výluky na železnici 
přes prázdniny železničáři pokračovali v opravách trati, výluky se 
nevyhnuly ani Oldřichovu. 
  
Článek:http://www.frydlantsko.eu/2016/07/04/na-zeleznici-na-
frydlantsku-zacinaji-vyluky/ 
 
„Hned dvě výluky začaly v pondělí 4. července 2016 na tratích 
Frýdlantska. První uzavřela trať Frýdlant v Čechách – Černousy, druhá 
pak trať Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem. Zatímco trať na Černousy 
bude uzavřená do 22. července 2016, do Jindřichovic pod Smrkem se po 
kolejích nebude jezdit až do 31. července 2016. Vlaková doprava bude 
nahrazena autobusy. Už příští pondělí 11. července 2016 se pak zavře i 
trať z Liberce do Frýdlantu v Čechách. 
Výluky se budou konat mj. za účelem výměny kolejnic, pražců, oprav 
geometrické polohy koleje, strojního podbíjení a sanace skalních zářezů. 
Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím 
opatřením: 
Všechny osobní vlaky budou po dobu výluk na jednotlivých tratích 
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Náhradní autobusová 
doprava na železniční trati č. 037 v úsecích Frýdlant v Čechách – Černousy 
(4. – 11. 7. 2016) a Liberec – Frýdlant v Čechách (11. – 22. 7. 2016) bude 
vedena v časech dle výlukových jízdních řádů.“ 
 
Proměna okolí obecního úřadu 
Práce na proměně okolí obecního úřadu byly zahájeny 5. září 2016. 
Bagrista připravil vanu pro nové perkové hřiště. V průběhu týdne byl 
nachystán základ pro přemístění pomníku a základ nového záhonu u 
stěny úřadu. V sobotu 10. 9. proběhla první sousedská brigáda. 
Odstrojoval se pomník, betonoval nový základ, zarovnávala se plocha 
pro záhon a rovnalo se hřiště. Druhá brigáda na návsi proběhla 17. září 
2016, hlavně v dopoledních hodinách. Kolem oběda zahnal pracanty 
prudký déšť. Byla dorovnána obě hřiště, přestěhovány květiny ze záhonu 
u pomníku do depozitu a zakryt budoucí záhon u obecního úřadu. 
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Jednou ze změn, které se odehrály na louce u obecního úřadu, byl 
přesun pomníku z roku 1946.  
Pomník připomíná květnovou revoluci roku 1945, je evidován v centrální 
evidenci válečných hrobů jako pietní místo pod značkou CZE-5105-
08179. Jeho přesunutí proto muselo povolit Ministerstvo obrany. Nápis 
na pomníku je hůře čitelný a stručný: „Věčné památce květnové revoluce 
4. V. 1945“. 
Pomník se v nedávné minulosti již jednou stěhoval, původně stával v 
parčíku naproti restauraci Beseda. Slavnost z pátého května 1946 
popisuje kronikář Ladislav Ulrych: „Na paměť vítězství byl na jaře roku 
1946 postaven v parčíku přes silnici vedle Besedy pomník osvobození 
podle návrhu dělníka ve Starkstromu pana Mesteka. Odhalení pomníku 
dne 5. 5. 1946 bylo doprovázeno velkou slavností, jíž se zúčastnili i 
občané okolních obcí. Program byl zajištěn dětmi a pozvanými řečníky. 
Na závěr slavnosti zasadili členové Svazu zemědělské mládeže 4 lípy 
svobody.“ 
Koncem sedmdesátých let byl pomník přesunut k obecnímu úřadu, 
protože naproti Besedě začali Oldřichováci stavět svépomocí obchod. 
Máme dokonce fotografie z přesunu pomníku. U pomníku se konaly sliby 
pionýrů. 
27. září se tedy pomník stěhoval podruhé. Přesun zajistil Ivan Rajn se 
spolupracovníky a Radim Šarapatka. 
 
Oprava železničního přejezdu 
14. října začala uzavírka přejezdu na Filipce. Přejezd byl na týden 
uzavřen, byl opraven a u vlakové zastávky byl vybudován kousek 
chodníku se zábradlím. 
 
Oprava železničního přejezdu zkomplikovala volby do Senátu, jak píše 
článek na tn.nova.cz: 
„Opravy železničního přejezdu zatarasily cestu k volbám 
Ne všude to mají voliči do Senátu lehké. Třeba v osadě Filipka v 
Oldřichově v Hájích na Liberecku to dnes měli ke své volební urně místo 
dvou kilometrů 30. Včera ráno se tam totiž pustili do opravy železničního 
přejezdu a přes staveniště nikdo nesmí. Voliče zachránil předseda volební 
komise – pro hlasy dojel s urnou osobně autem. 
 
Začátek oprav železničního přejezdu byl načasován velice chytře. A to 
přesně na den voleb. Asi 50 lidí se tak nemohlo dostat k volebním urnám, 
pokud neměli auto a potřebný benzín. Namísto asi 2 kilometrů by museli 
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voliči zvládnout 30 km. To se ukázalo jako veliký problém, protože část 
voličů neměla auto a pěšky by to byl pro některé nadlidský výkon. 
Předseda volební komise tenhle zádrhel vyřešil jednoduše. Autem 
uzavřený úsek objel a kdo chtěl, mohl odvolit do přenosné urny. „Hlavní 
komplikaci máme, že část obce je odříznutá od obecního úřadu, takže 
musíme objet s touhletou schránkou voliče,“ uvedl Jiří Volf, předseda 
volební komise. Co by dělal 76 ti letý pan Tetour, kdyby nepřijeli s volební 
urnou? „No tak bych nemohl. Nemohl bych jít, protože to jako bych 
nedošel. Jsem rád, že přišli, že jsem měl tu možnost odvolit,“ říká pan 
Tetour. 
 
Ti, kteří dnes v malé osadě svému senátorovi hlas dát nestihli, se mohou 
na oldřichovskou volební komisi telefonicky obrátit. A ta jim umožní 
odvolit do mobilní urny dnes.“ 
 
http://tn.nova.cz/clanek/opravy-zeleznicniho-prejezdu-zatarasily-cestu-
k-volbam-volici-meli-problem.html 
 
Autobus na Pily 
27. října proběhla zkouška, zda na Pily projede i velký autobus a otočí se 
tam. Zkouška dopadla dobře. Nyní je potřeba učinit celou řadu kroků k 
tomu, aby mohla linka na Pily začít jezdit od března 2017. 
 
Koncem října 2016 bylo instalováno nové odpočívadlo u cyklostezky v 
blízkosti obecního úřadu. Finanční prostředky jsou z Dotačního 
programu na udržování a obnovu kulturního dědictví od Ministerstva 
zemědělství, z podprogramu Podpora pro vytvoření nebo obnova místa 
pasivního odpočinku. 
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8. Společenská kronika 

 
Úmrtí v roce 2016: 
 
Helena Loudová 
František Tichý 
Karel Tetour 
Vlasta Snadíková 
Jiří Tvaroh 
Hynek Röhrich 
Marie Deverová 
Vlasta Kolesová 
Jozef Greš 
Žofie Svitáková 

 
 
 

Narození v roce 2016: 
 
Ludvík Šarapatka 
Jiří Čapucha 
Lenka Dědková 
Vojtěch Pučelík 
Ondřej Urbanec 
Michaela Dolejšová 
Terezie Dneboská 
Václav Sonntág 

 
Vítání občánků se konalo 31. ledna a 12. června 2016 na Obecním úřadě 
v Oldřichově v Hájích. Starosta obce Jaromír Tichý přivítal nové občánky, 
program připravila za sociální komisi Lenka Kosková Třísková. 
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9. Z událostí, akcí a kulturního dění v obci 

Oldřichovští "koňáci" přivítali nový rok akcí nazvanou Skok do nového 
roku. Akce se konala na Pilách, na louce blízko čp. 190. Slabý sněhový 
poprašek, zamračená obloha, ale jinak povedený druhý ročník. 
 
Od října 2015 funguje v jurtě nad Ovčínem bubenický kroužek pro 
maminky s dětmi. Kroužek se rozjel výborně, dokonce se přidali i tři 
tatínkové. 
Bubnování vyučuje Tereza z Podještědského bubnování, která s sebou 
vozí africké bubny djembe. 
 
Tradiční Sokolský ples proběhl 23. ledna na sále Besedy. Hrála hudební 
skupina Donaha, sál se postupně zaplňoval a účastníci si příjemně 
zatančili a popovídali. Nechyběla ani tombola. 
 
Ochotníci z Hrádku nad Nisou přijeli do Oldřichova s dalším 
představením "Královny" (s podtitulem Kde humor, tam i naděje). 
Vystoupili 30. ledna na sále Besedy. 
 
Tradiční masopustní průvod vyrazil 6. února kolem půl desáté od 
Sokolovny. Nejprve ale starosta předal Oldřichovi klíč od obce. Průvod 
došel na náves a odtud se vrátil do Sokolovny, kde se účastníci pustili do 
jitrnic, jelítek a guláše. 
Večer patřil plesu masek na sále Besedy. Zúčastnilo se cca 70 lidí, z toho 
víc než polovina v maskách. 
 
V neděli 7. února odpoledne řádily v maskách děti na dětském 
karnevalu, sál Besedy praskal ve švech, moderovali jako obvykle Pepa 
Svoboda a Janča Růžičková. Nechyběly sladkosti, pořádná diskotéka a 
soutěž v omotávání toaletním papírem. Zúčastnilo se zhruba 120 dětí a 
celkově asi 200 osob. 
 
Hasičský bál proběhl 20. února na sále Besedy, k tanci a poslechu hrál J. 
V. S. Band. Pro účastníky plesu byla připravena bohatá tombola. 
 
Dalším z plesů byl Sport bál, tentokrát zaměřený na vodní sporty. Konal 
se 12. března na sále Besedy, hrály kapely Byl pes a Snap Call. 
Organizovali Radim Šarapatka, Marek Bím a David Pospíšil. 
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Chladné počasí neodradilo návštěvníky prvního letošního ekodne 
pořádaného Střevlíkem v areálu odlřichovského ekocentra. Podtitul byl 
"Vítání jara" a na účastníky čekala prožitková stezka zaměřená na 
živočichy a přírodu na jaře, taneční vystoupení folklorního souboru 
Nisanka, barvení vajíček, pletení pomlázek a další atrakce. Vítání jara se 
uskutečnilo 19. března. 
 
Oldřichovské velikonoční trhy měly letos poněkud komornější ráz, 
proběhly 26. března na sále Besedy. Hrála Musica Viva. K dostání byly 
pomlázky, perníčky i ptačí budky. 
 
Společný koncert Větrna a Janberi potěšil Oldřichováky 1. dubna. 
Restaurace Beseda praskala ve švech, spokojeni byli jak posluchači, tak 
muzikanti. Večer se protáhl do ranních hodin u kytar a zpívání. 
 
Portréty Berty a Ferdinanda Effenbergrových kteří nechali postavit 
Vereinshalle, dnešní restauraci Besedu, již visí na sále Besedy. Portréty 
věnovala obci paní Renate Beck - prapravnučka Berty a Ferdinanda 
Effenbergrových. 
 
Setkání klubu důchodců proběhlo dne 28. 4. od 15 hodin v restauraci 
Beseda, k tanci a poslechu zahráli Radan Jareš a Pepa Svoboda.  
 
Do Oldřichovských listů přišlo poděkování: „Důchodci, kteří se zúčastnili 
setkání pořádaného sociálním výborem obecního úřadu, by rádi touto 
cestou poděkovali partě, která setkání připravila. Děkujeme za pohoštění 
i hudební vložku. Líbilo se nám, že jsme se mohli sejít a doporučujeme 
všem, kteří se nezúčastnili.“ 
Parta důchodců kolem Milana 
 
Oldřichovští hasiči opět postavili na návsi májku - symbol jara a vatru na 
čarodějnice. Oslava čarodějnic byla povedená, počasí nám tento rok 
přálo. Hrála kapela Každej pes, jiná ves.  

 
Divadelní představení Revizor v podání Divadelního klubu Jirásek z České 
Lípy jsme měli možnost shlédnout 18. května v Besedě. V kultovní 
komedii Divadelního klubu Jirásek z roku 1995 hráli: Pavel Landovský, 
Karel Bělohubý, František Zborník, Václav Klapka, Radka Jechová, Dita 
Krčmářová, Cyril Grolmus, Štěpán Kňákal, Tereza Lačná, Jiří Gottlieber, 
Jiří Kratochvíl a Jiří Pilský. 
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3. června dopoledne proběhly Bleší trhy na louce u obecního úřadu. 
Účast byla tentokrát malá, přesto se podařilo nakupujícím „ulovit“ 
mnoho potřebného. 
 
Oslava dětského dne připadla na 4. června odpoledne. Počasí přálo, děti 
byla spokojené, řádně si zasoutěžily. Úkoly pro ně připravil Eda Bílkovský 
se svým týmem, občerstvení a další disciplíny zajistili oldřichovští hasiči. 
Střílení ze vzduchovky pod mostem zajistil Jirka Volf. Novinkou pro děti 
byla napuštěná požární nádrž. 
 
Tradiční nohejbalový turnaj se konal 2. července na fotbalovém hřišti v 
Oldřichově v Hájích. 
 
Oslavy 145. výročí založení SDH Oldřichov v Hájích a 635. výročí 
založení obce 
20. srpen patřil oslavám významných výročí obce a oldřichovských 
hasičů. Počasí nám přálo, takže oslavy proběhly ke spokojenosti 
pořadatelů i občanů. 
Nejprve promluvili ke shromážděným hosté: Martin Půta a Michael 
Canov. Farář Pavel Andrš požehnal nový prapor oldřichovských hasičů. 
Pak následovala celá řada poděkování, čestných uznání a medailí pro 
členy oldřichovského hasičského sboru. Hejtman Martin Půta a starosta 
obce Jaromír Tichý připnuli stuhy na nový prapor. SDH Raspenava 
provedl ukázku zásahu - vyproštění z auta. SDH Horní Hanychov předvedl 
práci s historickou stříkačkou. K tanci a poslechu hrála Jablonečanka a 
ABC Band. 
 
Neckyáda 2016 proběhla tentokrát jako doprovodná akce před 
Oldřichovským festivalem 3. září. Na neckách se řádilo v požární nádrži 
u obecního úřadu. Nejprve bylo potřeba překonat požární nádrž na 
délku, což nebyl až tak jednoduchý úkol. Neckoplavidla byla označena 
výstižnými jmény: Titanic, Estonia a Costa Concordia. Nepojmenovaná 
neckoplavidla šla ke dnu stejně dobře jako ta označená. Dětem se dařilo 
více než dospělým a jezdilo se až do pozdním odpoledních hodin. Počasí 
bylo parádní. Další soutěží byla námořnická štafeta v praní prádla. 
 
Krásné počasí přálo druhém ročníku oldřichovského hudebního 
festivalu. Vystupovaly kapely: Lahváček (folklorní soubor), Janberi 
(alternativní folk rock), Barrage (garage big beat), Rain (crossover rock), 



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2016 
 Stránka 32 

 

Meredith Hunter (crossover rock) a Joe Satriani revival. O občerstvení se 
postarali: Iva a Radan Jarešovi, František Dřevínek, Milan Zapadlo a 
Hanka Myslivcová, kávu vařila Jitka Svatušková. Organizovala Jana 
Pospíšilová. 
 
Na Hausmance proběhly v létě koncerty: 27. srpna 2016 kapela Krásná 
práce a 10. září vystoupily kapely Spare Parts, Nudličky, Namodro, Fork 
Road, Kaya a Pakáž na Kozafestu. 
 
Diskusní večer s Martinem Půtou a Michaelem Canovem proběhl v 
restauraci Beseda v podvečerních hodinách. Zúčastnilo se cca patnáct 
občanů a probírala se nejrůznější témata. 
 
Z darů přírody 
Setkání s bylinkářem panem Dušanem Havlíkem bylo tentokrát komorní, 
konalo se v sobotu odpoledne 24. září 2016. Povídání o bylinách bylo 
velmi zajímavé a byl dostatečný prostor pro dotazy posluchačů. K 
zakoupení byly bylinné směsi, tinktury, sirupy, mastičky a k ochutnání 
různé pomazánky. 
 
V sobotu 29. 10. 2016 se konal Podzimní špacír a jako doprovodná akce 
byla v Sokolovně výstava fotografií "Fotíme Oldřichov 2016". Sešlo se 
opět kolem 150 fotografií a z vašeho hlasování vyšly tyto nejúspěšnější 
fotografie: 1. Jiří Zuzánek – Buky, 2. Michal Ryška – Zima a o 3. místo se 
dělí Zdeněk Sonntag – Posed, Hanka Sedláková – Kapky a Michal Ryška – 
Čápi. 
 
Setkání klubu důchodců, tentokrát s harmonikou, proběhlo i na podzim, 
24. listopadu od 15:00, zúčastnilo se odhadem 20 lidí. 
 
I tento rok oldřichovští hasiči postavili vánoční strom před obecním 
úřadem - ten letošní věnovala rodina Halířova.  
 
Jako každý rok se v adventním čase (tentokrát 3. prosince 2016) konaly 
Oldřichovské vánoční trhy. Hrála MUSICA VIVA a vystupovalo taneční 
studio ALYMIRKA. Sál praskal ve švech a návštěvníci mohli nejen 
shlédnout doprovodný kulturní program, ale také si zakoupit rukodělné 
výrobky. 
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Večer 3. prosince patřil divadlu. Do Besedy již po čtvrté přijeli hrádečtí 
ochotníci - Divadelní spolek Vojan - tentokrát se hrou Robina Hawdona 
Dokonalá svatba. Oblíbená zápletka se záměnou osob, které se ocitnou 
v nesprávný čas na nesprávném místě, pobavila Oldřichováky, kteří 
dorazili v hojném počtu. 
 
Živý Betlém a zpívání koled 
Druhou adventní neděli jsme se sešli na louce u obecního úřadu, 
abychom si společně zazpívali koledy, popovídali si se sousedy a popřáli 
si hezké svátky. O občerstvení se postarali oldřichovští hasiči. 
 
Také letos vyrazil Mikuláš, čert a anděl za oldřichovskými dětmi k nim 
domů. Jelikož objednávek bylo opravdu hodně, museli oldřichovští hasiči 
vyrazit opět ve dvou partách. A jak to dopadlo? Podle posledních 
informací čerti opět ostrouhali a tak i celý příští rok budeme po vsi 
potkávat všechny naše děti - i když někdy trochu nezbedné! :-) 
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10. Tělovýchova a sport 

TJ Sokol Oldřichov v Hájích pořádal v roce 2016 tyto akce: Sokolský ples, 
Maškarní ples, Masopustní průvod, Dětský karneval a Podzimní špacír. 
 
23. ledna se konal Sokolský ples. Zúčastnilo se ke stovce lidí. Jako vždy 
nezklamala hudba Donaha. Návštěvníci měli možnost vyhrát zajímavé 
ceny v bohaté tombole. 
O 2 týdny později, 6. února, se konal Maškarní ples. Účast byla 70 lidí, z 
nichž cca 70 % bylo masek. Pro nejlepší masky byly připraveny chutné 
ceny. 
Následující neděli se konal Dětský maškarní rej s účastí zhruba 120 dětí 
a 200 osob celkem. Pro děti byly připraveny pěkné dárečky. 
 
Fotbal 
V sezóně 2015/2016 obsadili fotbalisté Sokola 9. místo. Z celkově 22 
odehraných zápasů se jim podařilo 7krát vyhrát, 3krát remizovat a utržili 
12 proher. Dosáhli skóre 49 vstřelených proti 63 obdrženým brankám. 
Celkově tak získali 24 bodů. 
Nejlepším střelcem se stal Petr Patrman s 15 góly, který se v celkové 
tabulce soutěže III. třídy - Sever umístil na 6. místě. 
 
Stolní tenis 
Za sezonu 2015/2016 odehráli stolní tenisté 16 utkání, z nichž 7 vyhráli 
a 9 prohráli. Dosáhli tak 6. místa a 30 bodů. Celkově v zápasech vyhráli 
137krát a prohráli 151krát. 
Hráčem s největší úspěšností ve dvouhře se stal Jaroslav Tuž s 62,16 %. 
Ve čtyřhře byly nejlepší Jiří Štoček a Oskar Špaček s 72,73 %. 
 
Podzimní špacír 
19. ročník Podzimního špacíru – memoriálu Jindřicha Jandy se šel v 
sobotu 29. října 2016. Zúčastnilo se ho 43 turistů. 12 z nich si vybralo 
delší 10 km trasu a zbylých 31 kratší 8 km trasu. Věkový průměr 
účastníku byl 40,7 let. Nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější turista 
obdržel hrníček s motivem Oldřichova. Všichni účastníci pak dostali 
pamětní diplom ozvláštněný pečetí pochodu. 
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Oldřichovští "koňáci" přivítali nový rok akcí nazvanou "Skok do nového 
roku". Akce se konala na Pilách, na louce blízko čp. 190. Slabý sněhový 
poprašek, zamračená obloha, ale jinak povedený druhý ročník. 
 
Turnaj v nohejbale 
Tradiční nohejbalový turnaj se konal 2. července na fotbalovém hřišti v 
Oldřichově v Hájích. 
 
Volejbal se hrál přes léto opět na hřišti u obecního úřadu, letos ale 
nedošlo na tradiční volejbalový turnaj. 
 
Cvičení žen 
Cvičení žen probíhalo pod vedením Ireny Dolanské. Cvičilo se opět na 
sále Besedy. 
 
Jóga probíhala pravidelně ve čtvrtek na sále v Besedě pod vedením 
Lenky Koskové - Třískové. 
  
Horolezecký oddíl Mlok pokračoval ve své činnosti, členové oddílu lezli 
např. na Ořešníku, v Königshaimu nebo se zúčastnili Posledního slanění. 
Zdroj: www.homlok.cz 

  

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

Od října 2015 funguje v jurtě nad Ovčínem bubenický kroužek pro 
maminky s dětmi. Kroužek se rozjel výborně, dokonce se přidali i tři 
tatínkové. 

 
Klub důchodců 
Setkání klubu důchodců proběhlo dne 28. 4. od 15 hodin v restauraci 
Beseda, k tanci a poslechu zahráli Radan Jareš a Pepa Svoboda.  
Setkání klubu důchodců, tentokrát s harmonikou, proběhlo i na podzim, 
24. listopadu od 15:00, zúčastnilo se odhadem 20 lidí. 

 
Klubík 
Od jara 2016 vede oldřichovský Klubík Zuzka Senohrábková. Do 
občasníku napsala: 
„Za krásného jarního počasí se nám společně s dětmi a jejich maminkami 
podařilo vyrazit na velkou výpravu za kůzlátky k Mirce Moravcové. Moc 
Mirce tímto za pozvání děkujeme a jsme jí vděční, že nám návštěvu 
umožnila a vřele nás provedla. Pro některé děti byl také jistě velkým 
zážitkem výšlap do prudkého kopce od obecního úřadu. Musím je 
pochválit, děti ťapaly statečně.“ 

 
Spolek Živo v Hájích 
V lednu spolek organizoval plánování oldřichovské návsi. V červnu se 
spolek pustil do další fáze opravy hrobky - sundával se shnilý krov, 
převezl se jeden z vazníků, podle něhož se budou vyrábět vazníky nové 
a opravovaly se zdi. 
Na podzim členové spolku organizovali sousedské brigády na návsi.  
Další akce, které organizovali členové spolku: Velikonoční trhy, Bleší 
trhy, Neckyáda, setkání Z darů přírody, Fotíme Oldřichov, Vánoční trhy a 
Živý Betlém.  
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12. SDH Oldřichov v Hájích 

 
Hasičský bál proběhl 20. února na sále Besedy, k tanci a poslechu hrál J. 
V. S. Band. Pro účastníky plesu byla připravena bohatá tombola. 
 
Sbírka na hasičský prapor 
Proběhla dne 28. 11. 2015. Členové SDH Oldřichov v Hájích obcházeli 
domácnosti a žádali o dobrovolné příspěvky. Schránky s vybranými 
příspěvky byly otevřeny na obecním úřadě za přítomnosti pana starosty 
Jaromíra Tichého, paní Jany Bekešové a zástupců SDH. Obsah byl 
přepočítán a o vybrané hotovosti byl proveden zápis. Bylo vybráno 34 
795 Kč. S příspěvkem 3 408 Kč z Oldřichovského festivalu se tak hasiči 
dostali téměř na polovinu cílové částky. Při výroční valné hromadě sboru 
byla členy odsouhlasena částka 12 600 Kč z financí SDH a ještě bylo 
hasičům předáno 17 000 Kč od sdružení Suchopýr, o.p.s., a firmy Pila 
Facek. Hosté z SDH Kryštofovo Údolí, ač sami prapor nemají, přispěli 
částkou 2 000 Kč. Obecní zastupitelstvo přislíbilo doplatit zbývající 
částku, která bude známa až po 26. 2. 2016, kdy bude zakázka zadána 
firmě Velebný & Fam v Ústí nad Orlicí. 
 
Všem, kteří oldřichovské hasiče v tomto záměru podpořili, velice 
děkujeme! Sbor tak i díky vám získává symbol, který bude naši obec 
reprezentovat po mnoho generací! 
 
Hasičský prapor byl ušit v Ústí nad Orlicí, členové SDH Oldřichov v Hájích 
spolu se starostou obce Jaromírem Tichým navštívili firmu Velebný a 
Fam, kde byl prapor zhotoven. 

 
Článek v Oldřichovských listech č. 40 podává vyčerpávající informace o 
činnosti hasičů a o čarodějnicích. 
 
„Milí sousedé, je tomu již tři měsíce, kdy jsme vás zvali na Hasičský bál. 
Jsme velmi rádi, že jste se opět dostavili v hojném počtu, a dle veselí v 
sále bylo znát, že si večer užíváte a dobře se bavíte. Věříme, že k tomu 
přispěla i změna kapely, která po celý večer vyhrávala k tanci téměř bez 
oddechu. Musíme zde ale na prvním místě zmínit všechny ty, kteří kromě 
nás přispěli svými sponzorskými dary či nezištnou prací k hladkému 
průběhu večera a jeho přípravám. Byli to: Bílkovský Eduard, DaG Services 
– Dědek Ota, Dědek Otto, Gierlowská Helena, Hromádka Radek, HZS 
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Libereckého kraje, JaJ Hazi – Hazi Josef, motorest Hausmanka – 
Heindorfer Josef, pekařství – Kukla Aleš, Martínková Jana, OÚ Mníšek, 
OÚ Oldřichov v Hájích, Pila Facek – Facek Jiří, potraviny a restaurace 
Beseda – Jarešová Ivana, rádio RCL, restaurace Sokolovna – Novotná 
Eva, Vízner Zdeněk, řeznictví J&F PLUS – Jakubec Vladislav, Fontána Jan, 
řeznictví – Klouček Karel, Sedláková Marie, taneční skupina Lenky Šebové 
a Tichý František. Všem moc děkujeme! Trochu starosti nám dělalo 
počasí letošního konce dubna při přípravě další tradiční akce – pálení 
čarodějnic – bylo vpravdě aprílové. Snad ale svou mocí zapůsobil posel 
jara – májka, kterou jsme den před tím vztyčili před OÚ. Počasí se 
vylepšilo, vy jste dorazili, a tak naše práce a úsilí při stavění vatry nepřišlo 
vniveč. Velmi nás těší, že vatru, kterou jsme postavili i s pomocí Václava 
Knespla a jeho vyvážečky, chválili i lidé z okolních vsí a mnozí z nich poté 
na tuto akci také dorazili, ač i v jejich obcích obdobné akce probíhaly. 
Pověstnou třešničkou na dortu byla pak čarodějnice, kterou pro tuto 
příležitost, jako každý rok, vyrobila paní Dagmar Měšťanová. Mrzí nás, 
že z naší strany chyběl jakýkoliv organizovaný program pro ty nejmenší, 
ale na to naše členská základna již bohužel nestačila. Snad tedy děti 
potěšily alespoň buřtíky zdarma, které věnovalo řeznictví J&F PLUS, 
svíticí tyčinky od nás a příslib, že se jim to budeme snažit 4. června, o 
dětském dni, vynahradit. Celou Filipojakubskou nocí nás provázela (a 
zimu a temné síly odehnat pomáhala) kapela „Každej pes jiná ves“. Šlo 
jim to tak dobře, že pro vás, kteří jste se přišli společně se svými sousedy 
pobavit, museli zásoby „zlatavého moku“ doplnit v nočních hodinách 
paní Novotná a pan Vízner z restaurace Sokolovna; tím tak zajistili hladký 
průběh zbytku večera. Z činnosti sboru během posledních tří měsíců stojí 
ještě za zmínku účast na soutěži okrsku Chrastava v požárních útocích 
pořádané v Nové Vsi, kde obec reprezentovalo naše smíšené družstvo. Ač 
nezbývalo mnoho času na přípravu a potřebné tréninky, patřilo 
Oldřichovu v Hájích 3. místo z deseti a nechali jsme tak za sebou 
například i favority z Hrádku nad Nisou. Pro vás, kteří možná čekáte 
informace o slavnostním praporu, máme již asi pouze jedinou – prapor je 
nyní ve výrobě a měl by být dokončen v průběhu července. Proto bychom 
vás všechny rádi pozvali na oslavu 635. výročí založení naší obce a 145. 
výročí založení SDH Oldřichov v Hájích, která proběhne 20. srpna 2016 od 
14 hodin u OÚ, kdy bude tento prapor slavnostně předán a požehnán.“ 
Vaši hasiči 
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Oldřichovští hasiči v mníšecké školce 
Šestého června se oldřichovští hasiči vypravili do sousedního Mníšku do 
školky, kde se věnovali dětem. Předvedli jim techniku, děti si vyzkoušely 
helmu a stříkání z hadice. 

 
Oslavy 145. výročí založení SDH Oldřichov v Hájích a 635. výročí 
založení obce 
20. srpen patřil oslavám významných výročí obce a oldřichovských 
hasičů. Počasí nám přálo, takže oslavy proběhly ke spokojenosti 
pořadatelů i občanů. 
Nejprve promluvili ke shromážděným hosté: Martin Půta a Michael 
Canov. Farář Pavel Andrš požehnal nový prapor oldřichovských hasičů. 
Pak následovala celá řada poděkování, čestných uznání a medailí pro 
členy oldřichovského hasičského sboru. Hejtman Martin Půta a starosta 
obce Jaromír Tichý připnuli stuhy na nový prapor. SDH Raspenava 
provedl ukázku zásahu - vyproštění z auta. SDH Horní Hanychov předvedl 
práci s historickou stříkačkou. K tanci a poslechu hrála Jablonečanka a 
ABC Band. 
 
Pořízení technických prostředků JPO 
Obec Oldřichov v Hájích v letošním roce s podporou účelové dotace z 
Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 11 Podpora jednotek 
požární ochrany obcí Libereckého kraje, pořídila nové obleky a technické 
prostředky do výbavy jednotky požární ochrany. 
Dotace v celkové výši 60 100,-Kč (60%) byla využita k nákupu ochranných 
prostředků – kompletních obleků a technického vybavení – hadice, lano, 
proudnice a opasků. 

 
I letos členové SDH Oldřichov v Hájích postavili vánoční strom před 
obecním úřadem a zajistili pro oldřichovské děti návštěvu Mikuláše, 
čerta a anděla.  

 
  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2016 
 Stránka 40 

 

13. Z historie obce 

O pomníku na hřbitově v časopisu Patron 
 

Spolek Patron, který v loňském roce opravoval hrob Josefa Matouschka, 
zveřejnil zajímavý článek o historii pomníku na hřbitově ve svém 
časopise.  
 
http://spolekpatron.cz/clanek-207 
 
Historie ukrytá na hřbitově v Oldřichově v Hájích 
 
V souvislosti s loňskou opravou hrobky Josefa Matouschka mnozí z nás 
strávili mnoho hodin na hřbitově v Oldřichově v Hájích. Měli jsme čas 
nejen renovovat, ale prostřednictvím ostatních náhrobků poznávat 
historii Oldřichova v Hájích a dávné příběhy jeho občanů. Najít zde 
můžeme náhrobek Josefa Langeho, jehož krásný křížek se nachází ve 
skále pod vrcholem Poledníku, hrob bývalého oldřichovského starosty 
Eduarda Geislera, nebo pomník padlých rudoarmějců. 
 
Pozornost návštěvníka hřbitova nepochybně upoutá mohutný pomník 
válečným obětem. Pozornost veřejnosti poutal i během Vzpomínky na 
Josefa Matouschka dne 17. října 2015. Málokdo z přítomných si při jeho 
fotografování povšiml, že se vlastně jedná o pomníky dva – pomník 
padlých v 1. světové válce je ve středové části spojen se starším 
pomníkem obětem dřívějších válek v 19. století. 
 
Nejstarší letopočet na pamětní desce pochází z roku 1849 a najdeme jej 
u jmen Antona Franze a Karla Elstnera. Oba oldřichovští občané padli ve 
stejném roce v bitvách tzv. první italské války za nezávislost. Tato válka 
mezi Rakouskou říší a Sardinským královstvím byla vedena v dnešní 
severní Itálii od března 1848 do března 1849. Válka byla součástí 
revoluce v roce 1848 a skončila vítězstvím Rakušanů vedených maršálem 
Radeckým. To mělo za následek, že severoitalské državy Rakousku 
zůstaly v původním rozsahu až do druhé italské války za nezávislost. Ta 
proběhla o deset let později, tedy v roce 1859. Rozhodující porážku 
utrpěli Rakušané ve známé bitvě u Solferina. Z Oldřichova v Hájích v ní 
nedaleko Verony padl Florian Seibt, jehož jméno je na pomníku též 
uvedeno. 
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Další dvě jména souvisejí s asi nejznámějším rakouským vojenským 
konfliktem v Čechách 19. století – s prusko-rakouskou válkou v roce 1866. 
Nejvýznamnějším a rozhodujícím střetnutím této války byla bitva u 
Hradce Králové. Odehrála se 3. července 1866 na území tehdejší 
habsburské monarchie nedaleko dvou významných pevností – Josefova a 
Hradce Králové. Na rakouské straně v ní padlo téměř 6000 mužů, jedním 
z nich byl i Franz Effenberger z Oldřichova v Hájích. Jeho spoluobčan Josef 
Schöler padl v rámci stejné války, ale na italském bojišti. Prusko a Itálie 
totiž uzavřely 8. dubna 1866 spojeneckou smlouvu – Italské království 
považovalo za sféru svého zájmu Benátsko, doposud držené Rakouským 
císařstvím. Rakousko tedy bylo nuceno vést válku na dvou frontách. Boje 
v severní Itálii probíhaly mezi 20. červnem a 12. srpnem 1866 a i když 
Italové v této válce nedokázali Rakušany vojensky ohrozit, stali se díky 
spojenectví s Prusy vítěznou stranou a území Benátska získali. 
 
Posledním mužem, jehož jméno najdeme na pomníku, je Karl 
Effenberger. Nevíme, zda byl v příbuzenském vztahu s Franzem 
Effenbergerem, jisté je, že padl v roce 1879 v Raguse, což je jen jiný název 
pro dalmátský Dubrovník. Karl Effenberger padl jako příslušník 74. pěšího 
pluku v rakousko-bosenské válce. Rakousko-Uhersko okupovalo Bosnu a 
Hercegovinu na základě závěrečného protokolu Berlínského kongresu od 
roku 1878, formálně ji anektovalo až 7. října 1908. 
 
Zajímavý výlet do historie tedy ukrývá starý válečný pomník… Zřídili ho 
členové Spolku válečných veteránů, který byl v Oldřichově v Hájích 
(Buschullersdorf) založen v roce 1888. Slavnostní odhalení pomníku se 
konalo 23. července 1905, přičemž jeho původní umístění bylo na návsi 
naproti hostinci Ferdinanda Effenbergera č. p. 54 (později Zur 
Vereinshalle a v současnosti Beseda). Poté, co byl na místním hřbitově v 
roce 1922 nákladem 40 tisíc korun zřízen mohutný památník padlých 
občanů v 1. světové válce, byl původní obelisk z návsi přenesen na hřbitov 
a umístěn do jeho předpolí. Není bez zajímavosti, že pamětní deska je 
zaplněna jmény pouze ze dvou třetin. Je tedy možné, že jeho zřizovatelé 
již dopředu počítali s dalšími rakouskými válečnými konflikty. Rozsah 
bojů a obětí v 1. světové válce jistě předčil jejich očekávání. 
 
Mimochodem – na bojiště 1. světové války bylo z Oldřichova v Hájích 
odvedeno 300 občanů, 55 mužů se domů nevrátilo. Jejich jména jsou 
vytesaná na čtyřech pamětních deskách. Drtivá většina z nich našla místo 
svého posledního odpočinku kdesi na dalekých válečných bojištích. Po 
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smrti se na oldřichovský hřbitov prokazatelně vrátil Stefan Passig, který 
byl 6. listopadu 1914 u srbského Šabacu postřelen do nohy a 18. prosince 
1914 zemřel v záložní nemocnici v dnešním rumunském, tehdy uherském 
Aradu (K. u. K. Reservespital Arad) a Franz Wildner, zemřelý 18. srpna 
1915 v záložní nemocnici v Chebu (K. u. K. Reservespital No. 2 Eger i. B.). 
Oba muži mají kromě jména na památníku i náhrobní desky na obvodové 
zdi hřbitova. 
 
Závěrem ještě dodejme, že oldřichovský pomník obětem válek je v 
Centrální evidenci válečných hrobů evidován pod číslem CZE-5105-
08178. Za inspiraci autor článku děkuje Oldřichu Sladkovskému, za 
provedení rešerší Otokaru Simmovi a za poskytnutí fotografií Jiřině 
Vávrové. 
 
autor: Bohumil Horáček 
 
 
Clam-Gallasovská obora v tisku 
 
http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/ochrana-pred-vandaly-bude-
obora-pamatkou-20160519.html 
Frýdlantsko, Jablonecko - Liberečtí památkáři s Lesy ČR usilovně pracují 
na tom, aby se z Clam-Gallasovské obory stala národní památka. 
 
Prodírají se houštím i nepřístupným lesním terénem, aby zmapovali, 
zaznamenali a popsali každý metr, každý sloupek, který je součástí 
unikátní historické památky Clam-Gallasovské lesní obory. Vlastník 
pozemku Lesy České republiky společně s libereckým Národním 
památkovým ústavem (NPÚ) se do obtížného úkolu pustily s jediným 
cílem nechat prohlásit oboru za národní památku, čímž by měly možnost, 
jak oboru chránit před vandaly či zloději. 
 
POČÍTÁNÍ SLOUPKŮ 
„Musíme podrobně zaznamenat, popsat, vyfotografovat každý sloupek," 
popisuje mravenčí práci členka týmu Renáta Tišerová z NPÚ s tím, že 
občas se pracovní skupina musí prodírat skutečně náročným terénem. 
„Začali jsme letos na jaře. Nejprve chceme zmapovat malou oboru, jejíž 
obvod má asi jedenáct kilometrů. Výsledky pak pošleme na ministerstvo 
kultury a budeme čekat," vysvětluje Tišerová postup. „Jde to pomalu, ale 
počítáme s tím, že projekt stihneme odevzdat do léta," poznamenala 
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Tišerová. Malá obora je podle ní jakýmsi testem na velkou, která měří 
přes čtyřicet kilometrů. 
 
BOJ S VANDALY 
„Už delší dobu máme v úmyslu oboru v některých jejich částech 
zrenovovat a ukázat ji veřejnosti. Využili jsme proto loňské clam-
gallasovského výročí a na čtyřech místech ji opravili. Spolupracovali jsme 
na tom s Národním památkovým ústavem, a jak už to bývá, zrodila se při 
této příležitosti myšlenka prohlásit oboru za národní památku," vrací se 
k počátkům projektu ředitel libereckých lesů Ludvík Řičař, podle kterého 
by prohlášení za národní památku přineslo oboře hned několik výhod. 
„Pokud nebude obora prohlášena za památku a dojde k jejímu poškození, 
budeme si moci jen povzdechnout, že je to škoda," vysvětluje Řičař. Podle 
památkářů totiž hrozí nejen to, že obora postupně padne za oběť 
vandalům, ale jak už se ukázalo, kamenné sloupky může někdo odvézt a 
využít pro vlastní účely, například jako součást soukromého plotu. 
 
UNIKÁT V JIZERKÁCH 
Smyslem prohlášení obory za národní památku však není pouze ji chránit, 
ale, jak se shodují památkáři i ředitel lesů, také poukázat na její velkou 
historickou i kulturní hodnotu. „Jedná se o významné krajinotvorné dílo," 
vysvětluje Tišerová a Řičař ji doplňuje: „A je neuvěřitelné, v jak těžkém 
terénu tenkrát dokázali něco tak unikátního postavit," uzavřel ředitel 
lesů. 
Z historie Clam-Gallasovské obory Clam-Gallasovská obora byla 
vybudována v polovině devatenáctého století za správy hraběte Eduarda 
Clam-Gallase. V té době se rozkládala na území o rozloze 5560 hektarů a 
tvořilo ji zhruba 11 tisíc kamenných sloupků, přes padesát bran a přes 
padesát vrátek. Její součástí byly také tak zvané jelení skoky, které 
umožňovaly zvěři pohyb uvnitř obory, aniž by se dostala za její plot. Malá 
obora se rozkládá u Dětřichova u Frýdlantu, velká se táhne přes Oldřichov 
v Hájích, k Bedřichovu a k Ferdinandovu. Součástí obory byl také lovecký 
zámeček na Nové Louce, dnes zvaný Šámalka. 
Autor: Gabriela Volná Garbová 
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14. Obrazové přílohy 

a. Stavební činnost v obci, doprava, komunikace 
Plánování oldřichovské návsi. Foto: Jiřina Vávrová 
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Generel cestní sítě, výsledek práce studentů TUL 
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Nová obecní dodávka. Foto: Jiřina Vávrová 

 
 

Návrhy, které vyšly z plánování oldřichovské návsi 
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Představení projektu „Humanizace průtahu obcí“. Foto: Radim Šarapatka 
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Sundávání shnilého krovu na hrobce, oprava zdiva. Foto: Jiřina Vávrová 
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Proměna okolí obecního úřadu, sousedská brigáda. Foto: Petr Vávra, Jana 
Pospíšilová 
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Přesun pomníku. Foto: Jiřina Vávrová 
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Oprava železničního přejezdu na Filipce. Foto: Jiřina Vávrová, Radim 
Šarapatka 
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Nové lavičky u cyklostezky. Foto: Jiřina Vávrová 
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b. Společenská kronika 

Vítání občánků 12. 6. 2016. Foto zdroj: obec Oldřichov v Hájích 
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c. Z akcí a událostí 

Skok do Nového roku. Foto: Jiří Kosek 

 
 

Sokolský ples. Foto: Jiřina Vávrová 
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Masopust. Foto: Jiřina Vávrová 
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Maškarní ples pro dospělé. Foto: Miroslava Kocourková 
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Karneval pro děti. Foto: Josef Svoboda a účastníci plesu 
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Hasičský bál. Foto: SDH Oldřichov v Hájích 
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Sportbál. Foto: účastníci plesu
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Vítání jara ve Střevlíku. Foto: Eda Bílkovský, Jiřina Vávrová 
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Velikonoční trhy. Foto: Jiřina Vávrová 
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Koncert Janberi a Větrna. Foto: Jiřina Vávrová 
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Portréty Berty a Ferdinanda Effenbergrových. Foto: Jiřina Vávrová 

 
 

Klubík, jarní výprava za zvířátky. Foto: Zuzka Senohrábková 
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Jarní setkání Klubu důchodců. Foto: Jitka Svatušková, Lenka Kosková 
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Čarodějnice. Foto: Jiřina Vávrová, Petr Vávra 
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Májka. Foto: Jiřina Vávrová 
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Revizor, divadelní představení. Foto: Jiřina Vávrová 

 

Bleší trh. Foto: Jiřina Vávrová 

 

Dětský den. Foto: Jiřina Vávrová 
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Oslavy 145. výročí založení SDH Oldřichov v Hájích a 635. výročí založení 
obce. Foto: Jiřina Vávrová 
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Neckyáda. Foto: Jiřina Vávrová 
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Oldřichovský hudební festival. Foto: Dana Andělová, Jiří Kosek 
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Podzimní špacír, diplom a pečeť. 
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Vítězné snímky fotosoutěže „Fotíme Oldřichov 2016“ 

1. Jiří Zuzánek – Buky 

 

2. Michal Ryška – Zima 

 



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2016 
 Stránka 88 

 

3. Zdeněk Sonntag – Posed, Hanka Sedláková – Kapky a Michal Ryška – Čápi 
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Oldřichovské vánoční trhy. Foto: Jiřina Vávrová 
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Oldřichovské vánoční trhy. Foto: Jiřina Vávrová 

 
 

Divadlo: Dokonalá svatba. Foto: Jiřina Vávrová 
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Divadlo: Dokonalá svatba. Foto: Jiřina Vávrová 

 
 

Mikuláš. Foto zdroj: SDH Oldřichov v Hájích 
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Živý Betlém a zpívání koled. Foto: Ivan Landsmann, Pospíšilovi 
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d. Střípky z oldřichovské historie  

 

Nahlédnutí do historie bych chtěla otevřít fotografiemi, které nejsou zase 
až tak staré. Jsou z roku 2004 a je na nich patrné, jak přicházela hrobka 
rodiny Neuhäuser a Berger o střešní krytinu. 
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Snímek z roku 1961 zachycuje restauraci Beseda a dobová vozidla. Je z 

archivu paní Renate Beck Hartman. 

 

 

Další fotografie je od paní Lidmily Neradové, která má chalupu na Pilách. 
Fotografie je asi z roku 1954 a zachycuje zajímavý pohled od čp. 145 
směrem na Špičák. V pravé dolní části fotografie jsou budovy, které již 
nestojí. 
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Fotografie od pana Wernera Effenbergera. Na snímcích je dům Milana 
Nýdrleho, na druhé fotce (bohužel rozmazané) je dokonce vidět vývěsní štít 
hospody U Špičáku čp. 43. 
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Před Vánoci 2016 vyšel třetí díl knihy Jizerské hory včera a dnes autorů Jana 
Pikouse (fotil srovnávací fotografie), Marka Řeháčka (napsal texty) a Petra 
Kurtina (poskytl svou sbírku pohlednic). Jedním z kmotrů knihy je i 
oldřichovský Jan Duda. Oldřichovu je v knize věnovaná dvoustrana. Pan 
Kurtin mě velmi potěšil, protože ve své sbírce našel pohlednici, kterou jsme 
ještě v Oldřichově neviděli, je z roku 1928 a je focená z Máslového kopce. 
Prohlédněte si, jak se pohled z Másláku proměnil za 87 let. Všimněte si také 
velkého hrázděného stavení vlevo. 

 
 

 


