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 Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Oldřichova v Hájích, 
 
dostává se Vám do rukou první a doufáme, že ne i  poslední číslo občasníku místního zastupitelstva. Jeho 
účelem bude informovat Vás o práci zastupitelstva a dění v obci, přinášet Vám podrobnější informace o 
některých projektech a záměrech, akcích a zajímavostech obce. Tuto formu volíme jako nejvhodnější hned z 
několika důvodů. Ne všichni z Vás mají možnost zúčastňovat se veřejných zasedání, mnohé informace ústním 
podáním doznají neuvěřitelných změn a rádi bychom touto cestou dali možnost k bližší spolupráci všem, kteří 
pomoci chtějí nebo pomoc potřebují. Uvítáme všechny náměty, příspěvky, rady i kritiky z Vaší strany, které 
jakýmkoli způsobem přispějí ke zlepšení a oživení života v naší obci. 
 

Složení obecního zastupitelstva  
 
starostka obce :                           p. Ing Jitka Svatoňová  
místostarostka :                           p. Věra Kafková  
předseda finanční komise :         p. Zdeněk Devera                     
předseda stavební komise :         p. Jaroslav Polák  
předseda sociální komise :          p. Růžena Hoffmannová  
předseda kontrolní komise :        p. Irena Dolanská 
 
Na koho se ještě můžete obrátit na OÚ 
 
hospodářka OÚ :                 p. Jana Kratzerová 
administrativní pracovník : p. Eduard Bílkovský 
 
A kdo ještě pracuje pro OÚ ? 
 
knihovnice :     p. Eva Mocová                                                                    
kronikářka :     p. Lenka Sáblíková                                                              
obecní hajný :  p. Vlastimil Svoboda  
skladník CO :   p. Jíří Tvaroh 
 
Pro potřeby obce byli přijati přes Úřad práce Liberec na veřejně prospěšné práce (VPP) tito pracovníci : 
 
p. Jan Rodr                                  p. Eduard Bílkovský – administrativní pracovník 
p. Ladislav Rokoský                   p. Pavel Růžička 
p. Petr Halama                            p. Kolesa Bohuslav 
p. Marek Mokrý  
 
Měsíční mzda pracovníků VPP je plně hrazena Úřadem práce a to včetně zdravotního a 
sociálního pojištění. Je to jediný způsob jak obec může provádět práce, na které by byla 
nucena sjednat firmy s minimálním finančním zatížením (pracovní pomůcky, materiál). 
 
 
 
 



Z historie obce 
 
(Čerpáno z kroniky) 
 
          První osídlenci přišli do údolí Jeřice ve 
14. století pravděpodobně z Chrastavy a Krásné 
studánky. Mýtili les směrem od Mníšku až po 
bývalou továrnu čp.20. K osídlování docházelo 
pomalu, první písemné zmínky jsou z pachtovní 
knihy panství frýdlantského z roku 1381. První 
osídlenci byli patrně lesní dělníci, kteří si 
přilepšovali chovem dobytka. Z dochovaných 
zápisů byli prvními osídlenci Ondřej Harrermets 
z Krásné Studánky, Jan Fischer, Jakub Seibt a 
Petr Seifried z Chrastavy a Martin Czoethel. 
     Rychtářem byl Petr Seifried, který ročně 
platil vrchnosti 12 grošů pachtovného ve 2 
splátkách. V nejstarších listinách se jako název 
obce již uvádí Ulrichsdorf-Oldřichov, patrně po 
zakladateli panství Oldřichu z Bieberštejna. Daňový katastr z roku 1654 pak uvádí název Wes Ulesdorf. 
Teprve zakládací listina farnosti v Mníšku poprvé uvádí úřední název Buschullersdorf-poslední název před 
novodobým osídlením v roce 1945. Filipka pak byla pojmenována po Philippu Josefu Gallasovi, majiteli 
frýdlanstkého panství, který zemřel v roce 1757. 
     Roku 1564 byli osídlencům stanoveny daně podle počtu komínů-Oldřichov měl tenkrát 32 komínů  
a celkový majetek osídlenců byl odhadnut na 8.160 grošů. V roce 1614 uvádí pachtovní kniha 22 rolníků, 
1 kováře, 2 dědičné rolníky,8 nových osídlenců a 22 domkářů. V roce 1651 ( po skončení 30ti leté války) byl 
proveden soupis občanů všech obcí - v Oldřichově je uvedeno 191 občanů. Podle seznamu z roku 1777 museli 
oldřichovští občané odpracovat 156 dnů na robotě, měli též možnost vykoupit se z robotní povinnosti, která se 
nevztahovala pouze na kováře a listonoše. 
     Na počátku 18. století nebyly domy číslovány. K číslování došlo teprve v květnu 1770 na rozkaz císaře 
Josefa II. Tehdy bylo v obci 56 domů. 

 
  rok     počet domů     počet obyvatel 
1770           56                230 
1820           98                681  
1834         103                840 
1880         201              1394 
1890         207              1312 
1900         261              1536   již včetně Filipky 
1910         265              1474 
1921         254              1310   (19 Čechů) 
1930         310              1508   již včetně Betléma 
1945         316              1500                                    
 

 a dnes  
 

   rok     počet domů    počet obyvatel 
 2000        274                440                                                                                  

                                                                                                 
        Betlém patřil do konce roku 1924 Fojtce. 1.1.1925 byl odkoupen.Oldřichov zaplatil 1000 K za 
požárnickou zbrojnici včetně inventáře a 1000 K připlatil na obnovu vodou zničeného mostu. Betlém měl 22 
domů( 21 obydlených a 1 požářiště) a 81 obyvatel. Po tomto začlenění měl Oldřichov celkovou výměru 1627 
ha, 51 a ,28 m2. 
 
 
 
 
 
 



PLYNOFIKACE OBCE 
 
Investiční náklady na plynofikaci obce 
 
Pro určení investičních nákladů byly vzaty průměrné investiční náklady SČP na plynárenská zařízení platné v 
roce 1999. Při realizaci bude nutné ceny přepočítat podle cen v té době platných. 

 
                    I. etapa (Mníšek – OÚ Oldřichov v Hájích) 
                    celkem I. etapa ...........................................................................…….4.648.750,- Kč 

 
                    IIa. etapa (OÚ - Na pilách) 
                    celkem IIa. etapa.......................................................................……...2.991.580,- Kč 
 
                    IIb. etapa (OÚ - Filipka) 
                    celkem IIb. etapa......................................................................………3.089.380,- Kč 

 
                    III. etapa (Betlém, Tichý L. – Nýdrle M., Grünhut J., Stehlík O., Hatriková R.) 
                    celkem IIa. etapa.......................................................................………3.547.320,- Kč 

 
                    IV. etapa (Procházka M., Tobiáš J.) 
                    celkem IIa. etapa.......................................................................………1.260.050,- Kč 

 
 
Investiční náklady pro majitele 
 
1) Sloupek : 3.500 – 8.000,- Kč 
2) Plyn.rodinného domku –  odběrné plynové        
      zařízení, plyn. kotel, vložkování komína :  
      55.000 – 60.000,- Kč 
3) Komplet ústřední topení do rodinného domku :  
      od 130.000,- Kč 
4) Decentrálně + lokální : á 8.000,- Kč 
5) 3.500 m3 ZP/á – ústřední  topení, ohřev TOV,      
      vaření 
  

 
 
VODOVODNÍ   ŘÁD 
 
Na I.etapu (základní fungující sestava) potřebuje investor (včetně nepředvídaných a vedlejších nákladů)  
cca 11,5 mil. Kč,-. Nejsou zde započítány domovní přípojky, které si zaplatí majitelé nemovitostí. 
  
 
Investiční náklady pro majitele 
 
1) Hlavní uzávěr hlavního řádu, 10m hadice : 3.500,- Kč 
2) 2x uzávěr (před a za měřidlem) 
3) výkop na vlastní náklady 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Neseďte  doma   !!!! 
    

Přehled společenských, sportovních a kulturních akcí pořádaných v nejbližší době, na které jste všichni 
srdečně zváni. 
 

22.4. Bílá  sobota - odpoledne plné  her a soutěží pro děti i dospělé, kteří si nezapomněli hrát  začíná ve 14.00   
         u obecního úřadu. Možnost občerstvení, sladké odměny pro soutěžící. Dobrá nálada  podmínkou. Pořádá 
         a  sponzoruje  obecní  úřad. 
 

29.4. Výlet pro všechny, kteří  si chtějí užít jara. Sraz v 8.30 u sokolovny, trasa povede  směrem Skalní hrad,  
         Lysé  skály, Hausmanka, Sokolovna. Předpokládaný návrat 13-14 hodin. Současně s touto akcí probíhají 
po  
         celý den  v sokolovně vepřové hody  s možností  zakoupit si (pokud zbudou) jitrnice, jelítka, 
tlačenku…domů.           
         Pořádá a sponzoruje  Sokol a místní podnikatelé. 
 

30.4. Sraz oldřichovských čarodějnic  
         Všechny čarodějnice nechť se dostaví v 18.00 k obecnímu úřadu v přiměřených krojích. Průvodem 
podél      
         potoka dojdeme do sokolovny, kde při reprodukované hudbě zatančíme sobě čarodějnické tance. 
         Každá z účastnic(případně účastníků) obdrží glejt a všichni si opečou zdarma buřtíka. Lampióny či jiné        
         světelné zdroje vítány!!!!  Pořádá a sponzoruje  Sokol ve spolupráci s místními podnikateli, obecním 
úřadem a        
         všemi, kdo mají rádi zábavnou recesi. (P.S. Čarodějnicí může být i muž!!!) 
 

     *  Cvičení pro dívky a ženy začíná  v pátek 14.4. v 19.30 v Sokolovně.  
         S jarem začneme  pozvolna, ale s elánem. 
 

     *  Společenský klub a diskotéka pořádané Josefem a Janou Svobodovými.  
         Každé pátky a soboty společenské akce na sále v Oldřichově v Hájích. 
 

Křížovka 
Abychom šířili svá přátelství a neseli zlobu, musíme se stále cvičit v umění …….(dokončeno v tajence) 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O P R  

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                  

10.                   

       
 

            

 
 

1 – část naší obce 2 - s brigádou 
soc. práce, zápach (lidově) 3 - 
dětský pozdrav, český herec, 
dívčí jméno, dopravní prostředek 
4 - zn. poloměru, šéf přes nápoje, 
nevychovaný mladý člověk 5 - 
zn. Joule, německy Karel, 
TAJENKA, vnadidlo 6 - SPZ 
Prahy, geroj Komandir, iniciály 
českého hudebního skladatele, 
zn. tuny, chem. zn. radia, 6 tón 
stupnice (dlouze), ukazovací 
zájmeno 7 - polévková těstovina, 
předložka, ubírati délku, chem. 
zn. uranu, zboží 8 - a proč, 
předložka, druh boxu, st. vztažné 
zájmeno, druh papouška, 
slovensky jak 9 - přilepovaný 
materiál, čaj - angl., část naší 
obce 10 – vodní nádrž 
v sousedství naší obce (lidově), 
sloní zub, řecké písmeno. 
 
 
 

A - dívčí jméno B - otázka 1. pádu, zkr. nár. podniku C - technický nástupce valchy, cizinci 
oblíbené písmeno české abecedy D - spojka, kniha nízké úrovně, sklenice E - trofej 
indiána, velociped  F - tento sloupec, mužské jméno, jméno postavy z amer. seriálu Ženatý 
se závazky G - spojka, SPZ Semily, bývalý podnik v naší obci, ozn. osobního počítače H - 
římsky 50, čuněti, citoslovce troubení I  - spojka, vidina, královna zvířat, předložka J - zn. 
fosforu, římsky 1000, předložka, část Mníšku, předložka K  - kus ledu, příslušníci 
okupačního národa, SPZ Prahy L  - známý autobazar, citosl. povzdechu, průjezd skálou M  


