
Občasník 
Oldřichov v Hájích 
 

Číslo vydání : 2/2000     
Datum : 16.06.2000 
______________________________ 
 

Evidenční číslo : 
MK ČR E 10198          
 
Slovo strarostky; 
 
      Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé naší obce. 
   Již jeden a půl roku se spolu se zastupitelstvem snažíme v rámci možností o oživení   obce, dotažení 
plánů minulého zastupitelstva a realizování nových nápadů a projektů. Ne všechno se daří, tak jak 
bychom si představovali a určitě nejsme schopni splnit požadavky všech obyvatel Oldřichova. To se 
nám může podařit jen při vzájemné toleranci a pochopení problémů, jak ze strany občanů tak i obecního 
úřadu. Řada problémů nelze řešit díky nedostatku finančních prostředků, tak jak tomu je i v jiných 
oblastech. Přesto doufám, že nám zachováte přízeň a budu se těšit na shledání při další veřejné schůzi, 
která se bude konat v červenci. Termín se včas dovíte přiloženými letáčky v poště.  
     
 
            Svatoňová Jitka 

********** 
 
Cyklostezka obce 
 
           Pro letošní rok se podařilo obecnímu zastupitelstvu získat z PHARE z dotačního titulu  „Obnova 
turistických stezek a cyklostezek“ finanční prostředky na vybudování cyklostezky. 
           Cyklostezka bude mít návaznost na stezky Chrastavsko-Hrádeckém mikroregionu, Frýdlantsko 
(Hejnice) a Jizerské hory. Stane se tak součástí systému turistických cyklotras v rámci Euroregionu 
Nisa. Kromě lepší turistické dostupnosti a přitažlivosti tak obec získá klidnou cestu bez motorického 
provozu nejen do sousedního Mníšku u Liberce pro cyklisty i chodce, ale i po vlastním území obce. 
To jistě ocení mnozí z nás, kdo na kole rádi jezdíme nebo vyhledáváme klidnější, pohodlné cesty 
k procházkám a zejména pak děti pro bezpečnější dopravu na kole do mníšecké školy. Jejich rodiče jim 
budou moci dopřát dojíždění na kole s podstatně menšími obavami. Myslíme si, že tuto trasu ocení i 
maminky s kočárky, které jezdí se svými ratolestmi na pravidelné kontroly k dětské lékařce do vedlejší 
vsi. 
           Navržená cyklostezka je rozetapována na tři základní úseky. První etapa, která bude v letošním 
roce realizována vede od budovy OÚ směrem na Mníšek po pravé straně toku Jeřice a bude končit u čp. 
66 (Jiřina a Karel Novotný) - vzhledem k finančním prostředkům vyčleněným pro letošní rok. 
           Druhá etapa by měla navazovat na etapu první a napojit se na katastr sousední obce Mníšek. Její 
trasa povede přes louky za čp. 5, kolem Žabků a posledního domku Šištíkových.  
           Třetí etapa naváže na první u budovy OÚ, půjde po stávající komunikaci kolem bývalé MŠ a 
napojí se na nově zbudovanou komunikaci Lesů ČR. Zbývající úsek by měl vyústit cca 50m od 
motorestu Hausmanka.  
           Realizace druhé a třetí etapy bude časově závislá na možnosti čerpání finančních prostředků 
z PHARE. 
           Jelikož by navrhované cyklotrasy měly značně ulehčit již tak přetížené oblasti Jizerských hor a 
obliba cykloturistiky stále stoupá, je pravděpodobné, že již v příštím roce bude vyhlášen další dotační 
titul, z kterého by bylo možno tuto realizaci zafinancovat.   
 
 
 



Z historie obce 
(čerpáno z kroniky) 
 
       Do 13. února 1919 patřil Oldřichov k okresu Frýdlant, vyhláškou č. 76 byl přeřazen k okresu 
Liberec. 
       Obecní úřad býval v bytě každého starosty. Teprve 3. září 1924 byl od Berty Neuhäuserové za 
75.000 K koupen dům čp. 151, tam byl zřízen obecní úřad a nachází se tu dodnes. 
       Oldřichov měl původně 18 členů zastupitelstva, z toho 9 náhradníků. Do roku 1919 byl tento počet 
vyšší o dva velkoplátce daně. První byl revírník – zástupce vrchnosti, druhý byl majitel továrny čp. 20. 
V roce 1919 byla tato výsada zrušena. 
       Do roku 1919 se volilo ve třech 
volebních skupinách : největší, střední a 
malí plátci daní. 
Podle zákona z 31.1. 1919 se nadále 
volilo volebními listinami. Ve volbách 
15.6. 1919 bylo odevzdáno 800 platných 
hlasů, z toho vzešlo 12 mandátů 
sociálně demokratické strany a 6 pro 
občanskou skupinu. 
 
Počet mandátů ve volbách 
 

Den voleb Platných hlasů Komunisté Bezpartijní Živnostenská 
strana 

Strana starosty Agrárníci 

16.9.1923 815 7 4 4 - 3 

16.10.1927 916 8 - 3 4 3 
* 17.9.1931 946 10 - 5 6 3 

 
* více než 1000 voličů – proto 24 zastupitelů 
 
V roce 1933 byla vydána německá kronika a další výsledky voleb se nezachovali.  
 
Z historie myslivosti 
 
       Původně chodila na lov pouze 
vrchnost, osídlenci nosili sítě a 
náčiní. Od této povinnosti mohli 
osvobodit jen honební poplatky. 
V roce 1603 to bylo za 23 honebních 
dnů 345 grošů. 
       V roce 1848 byla v obcích 
zavedena samospráva a císařský 
patent z 3. března 1849 ukládal 
obcím část nebo celou honební 
plochu propachtovat. Do roku 1895 
bylo honební právo propachtováno 
vrchnosti za 85 zlatých ročně.  
       V roce 1851 musela na ochranu polí zřídit vrchnost oboru o rozloze 5560 ha. Obora měla 11180 
plotových polí, stejný počet kamenných sloupků, 64 vrat, 14 vrátek (později 53 vrat a 51 vrátek). 
Postavena byla za 4,5 měsíce nákladem 21461 zlatých a 14 krejcarů.  
       Zajímavostí je, že u pily čp. 252 chytali hajní v zimě živé jeleny a v bednách je transportovali 
v bednách do Prahy.  
       Poslední medvěd byl u nás zastřelen v dubnu 1741. 
       Poslední vlk pak 6.7. 1766 ve fojteckém revíru. 
 



Plyn nebo vodovod ? 
 
        V minulém čísle jsme se vám snažili vyčíslit náklady na plynofikaci a vodovod obce,  nejenom 
z hlediska obce jako takové, ale i z hlediska občanů. Z tohoto bylo jasně patrno, že není v silách 
obecního zastupitelstva zrealizovat v nejbližších letech obě akce najednou. Jelikož každé z nich 
předchází řada majetkoprávních a projekčních příprav, které nejsou lacinou záležitostí, rozhodlo 
zastupitelstvo obce zopakovat anketu z roku 1997. 
        Dáváme vám tímto možnost spolurozhodování jakým směrem se mají ubírat další plány obce.  
        Předpokládáme, že máte sami potřebu rozhodnout o tom co vás v současné době trápí víc a tak vás 
tímto žádáme, abyste anketní lístky po jejich vyplnění vhodili v co nejkratším termínu do poštovní 
schránky na dveřích OÚ, nebo je odevzdali kterémukoliv členu obecního zastupitelstva. 
 

Blahopřejeme místním hasičům !!!!!!!!!!!  
 
        V sobotu dne 03.06.2000 se před OÚ konala okrsková soutěž 
v zásahu hasičských sborů. Této akce se zúčastnilo 12 družstev, 
mezi nimiž byly i družstva ze SRN, Polské Republiky a jedno 
družstvo žen. po vzájemném měření sil naši hasiči obsadili krásné páté místo z celkového počtu družstev 

a v okrese byli dokonce první !!!!!!  
      Tímto jim chceme poblahopřát k jejich skvělému výkonu. Doufáme, že u případného požáru by 
zasáhli stejně rychle. 
 
 
 
 

 
U P O Z O R N Ě N Í 

 
 

♦ Upozorňujeme všechny majitele pozemků, že jsou dle zákona č. 334/92 Sb § 3 o ochraně 
zemědělského půdního fondu a vyhlášky 147/96 Sb. o rostlinolékařské péči, povinni tyto 
posekat. Neposekané pozemky ohrožují plevelem sousední udržované plochy. 

 

♦ Dne 12.07.2000 ve 14.00 hodin bude proveden svoz nebezpečného odpadu od Restaurace 
Beseda. Žádáme všechny občany aby 14 dnů před tímto termínem soustředili tento odpad 
(lednice, televizory, barvy, oleje, autobaterie apod.) u kontejneru za hospodou. 

 

♦ Železný šrot je možné průběžně vozit vedle budovy TJ Sokola.  
 

♦ O svozu ostatních druhotných surovin vás budeme po dohodnutém termínu včas informovat. 
  
♦ Obecní úřad nabízí k pronájmu nebytové prostory v čp. 54 v přízemí vlevo dole. Plocha činí 

90m2. Možno na požádání shlédnout. prostory nebudou pronajímány na restaurační činnost. 
 

♦ Upozorňujeme občany i chalupáře, že pro velký ohlas byly doobjednány hrníčky s logem 
Oldřichova. Tyto je ještě možno zakoupit na OÚ a potravinách pana Antese.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

      NESEĎTE DOMA !!!! 
         VÝBĚR   Z PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ  NA KTERÉ 
                       JSTE VŠICHNI SRDEČNĚ ZVÁNI      
 
 

 
Nechte se pozvat snímkem úspěšných 
čarodějnic  z jejich úspěšného sletu. Která jste 
to letos nestihla, stihnete to v roce příštím. 
Zahálet však nemusíte, díky nadšencům z řad 
občanů i chalupářů vás do té doby můžeme 
pozvat na řadu dalších akcí sportovních i 
kulturních. 
Poznali jste vrchní čarodějnice ? 
 
 
 
17.6.   TOUR DE OLDOV   - I . 2000  
 
           -  tradiční oldřichovská jízda na 
kolech,tentokrát 
           v jemnějším podání než vloni – pouhých  34 km . Počasí je objednáno báječné, 
           nálada bude jako vždy skvělá, pojeďte všichni. 
                                                                                                                                                                                                       
            Trasa : Oldřichov  - Raspenava-Krásný Les- 
 
                        Arnoltice-Pertoltice- Předlánce-   
                       
                        Minkovice-Víska-Harta-Větrov- 
     
                        Polní domky- Oldřichov        
 
                                                                           
5.7.   15. JUBILEJNÍ TURNAJ   TŘÍČLENNÝCH DRUŽSTEV 
V NOHEJBALU      
 
          Koná se na hřišti u obecního úřadu od 8 hodin. 
          Akci pořádají chalupáři ve spolupráci s hasiči. 
 
 
 
12.8.  LUŽICKÉ HORY NA KOLECH  
          
          Akce bude  upřesněna   ve vývěsce pořádajících  chalupářů. 
 
19.8. 2. LETNÍ PLES 

 
Na sále Společenského klubu od 20.00 hodin. Hraje taneční orchestr DOMESTIC.   

 
9.9.  2. TURNAJ VE VOLEJBALU ČTYŘČLENNÝCH DRUŽSTEV  
  
         Akce bude  upřesněna   ve vývěsce pořádajících  chalupářů. 
 
 
 
 
 
 


