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1. Úvod 

V průběhu roku 2007 ukončuje činnost kronikáře Mgr. Jana Pospíšilová. 
Od roku 2007 do roku 2013 obec bohužel kronikáře neměla, z tohoto 
důvodu jsem se pokusila doplnit chybějící záznamy zpětně. 
 
Změn v obci se samozřejmě za tak dlouhé období událo mnoho a není v 
mých silách je zachytit všechny. 
 
Většinu informací jsem čerpala ze zpravodajů Oldřichovských listů, 
informací dosažitelných na internetu, novinových zpráv a ze  
vzpomínek občanů. 
 
            Mgr. Jiřina Vávrová 
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2. Významné události v České republice a ve světě 

24. února naposledy letěl raketoplán Discovery k ISS. 
 
V únoru vláda představila českou důchodovou reformu. 
 
K 1. březnu se váže akce českých nemocničních lékařů „ Děkujeme, 
odcházíme“, organizovaná Lékařským odborovým klubem, hlavním 
nátlakovým prostředkem, namířeným zejména proti ministerstvu 
zdravotnictví, bylo hromadné podávání výpovědí lékařů. 
 
11. března silné podmořské zemětřesení způsobilo vlnu tsunami 
vysokou až 11 metrů. Jeho epicentrum bylo u tichomořského ostrova 
Honšú, velké následky utrpěla zejména japonská města např. Sendai a 
Tokio. Zemětřesení způsobilo havárie v atomových elektrárnách 
Fukušima, v elektrárně Fukušima I. nastal 12. března 2011 výbuch 
chladicího okruhu, dva další výbuchy následovaly v dalších dnech. 
Havárii se nepodařilo plně dostat pod kontrolu ani po měsíci. V 
ochranném pásmu o průměru několika desítek kilometrů bylo 
evakuováno přes 200 000 lidí a událost byla celosvětově podnětem k 
politickým debatám o jaderné energetice. 
 
16. března byly nalezeny ostatky zmizelé Anny Janatkové, 21. března 
hlavní podezřelý v této kauze Otakar Tomek spáchal sebevraždu. 
 
17. března Rada bezpečnosti OSN vyhlásila bezletovou zónu nad Lybií, 
což se pokládá za počátek lybijské občanské války, silné nepokoje a 
protivládní demonstrace propukly v březnu i v Sýrii. 
 
25.-26. března proběhlo sčítání lidu, domů a bytů. 
 
31. března přestala platit česká bankovka v hodnotě 50 Kč. 
 
4. duben je znám jako den „chilského incidentu Václava Klause“, kdy 
Václav Klaus během státní návštěvy Chile přemístil protokolární pero z 
pouzdra na stole do kapsy svého saka. 
 
29. dubna byla svatba prince Williama a Kate Middletonové. 
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1. května byl ve Vatikánu slavnostně prohlášen za blahoslaveného 
papež Jan Pavel II. 
 
2. května byl zabit Usáma bin Ládin americkými vojáky. 
 
26. května byl zatčen srbský generál a válečný zločinec Ratko Mladic´. 
 
16. června se konala jednodenní celostátní stávka v dopravě. 
 
22. července Nor Anders Behring Breivik zavraždil na letním táboře 
mladých sociálních demokratů na ostrůvku Utoya 69 lidí. Spáchal také 
pumový útok na vládní budovu v Oslu, kde zabil 8 lidí. 
 
V srpnu a v září se konaly demonstrace ve Varnsdorfu, které byly 
následkem neřešené zvýšené kriminality ve Šluknovském výběžku. 
 
7. září zahynuli při letecké havárii u ruského města Jaroslavl členové 
ruského hokejového týmu Lokomotiv Jaroslavl. Byli mezi nimi i Češi 
Josef Vašíček, Karel Rachůnek a Jan Marek a Slovák Pavol Demitra. 
 
20. října skončila další fáze lybijské občanské války, v Syrtě byl dopaden 
a zabit libyjský diktátor Muammar Kaddáfí. 
 
30. listopadu ukončila Česká televize analogové vysílání. 
 
10. prosince proběhlo úplné zatmění Měsíce, částečně viditelné i z 
území České republiky. 
 
18. prosince po téměř devíti letech opustili američtí vojáci Irák. 
 
18. prosince zemřel Václav Havel, dramatik, esejista, disident a vězeň 
komunistického režimu. V roce 1989 se stal vůdčí osobností Sametové 
revoluce. Opakovaně byl zvolen prezidentem Československa a České 
republiky. 
 
23. prosince se konal státní pohřeb Václava Havla 
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3. Dění v obci  

Počet obyvatel v obci ke 31.12.2011 : 677 
 
(zdroj: obec Oldřichov v Hájích) 
 
Nejvýznamnější investicí roku 2011 byly popovodňové opravy 
mostních objektů a propustků na celém území obce Oldřichov v Hájích. 
Celkem bylo poškozeno nebo zcela zničeno 7 mostních objektů, 4 
propustky a 5 částí místních komunikací.  
Byla předána žádost včetně všech povinných příloh o dotaci na 
Ministerstvo pro místní rozvoj. 
 
Obec Oldřichov v Hájích započala v roce 2011 práce na novém 
Územním plánu obce Oldřichov v Hájích. Pořizovatelem nového 
územního plánu byla pověřena fa Europ, s. r. o. 
 
Největší společenskou událostí letošního roku byla návštěva 
prezidenta republiky Václava Klause a paní Livie Klausové dne 20. 
dubna 2011. Pan prezident s chotí zakončili svoji oficiální třídenní 
návštěvu Libereckého kraje zastávkou v Ekocentru v Oldřichově v 
Hájích, kde je přivítal starosta obce Jaromír Tichý s manželkou a ředitel 
Ekocentra v Oldřichově v Hájích Ing. Radek Hromádka. Po krátké 
prohlídce výukových programů dětí proběhla závěrečná tisková 
konference, ve které pan prezident shrnul dojmy z jeho pobytu v kraji. 
Na závěr, po podpisu pamětního listu, předal starosta obce panu 
prezidentovi První českou kroniku obce Oldřichov v Hájích s věnováním.  
 
Neméně významnou akcí v letošním roce byla oslava 140. výročí 
založení Sboru dobrovolných hasičů Oldřichov v Hájích a 630. výročí 
založení Obce Oldřichov v Hájích. Bohužel této akci nepřálo počasí. 
Původní termín konání, který byl naplánován na předposlední sobotu v 
červenci, odnesla povodeň, takže naši hasiči namísto oslav bděli nad 
rozvodněnou Jeřicí. A pod náhradní termín na konci srpna se též 
podepsalo deštivé počasí. Navíc se ještě organizátorům akce 
nepodařilo přesunout kompletní původní program.  
 
(zdroj: Zpravodaj Oldřichovské listy 27/2011) 
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 V Ekocentru v Oldřichově v Hájích byla otevřena nová stálá expozice s 
názvem „Jizerky všemi smysly“, kde návštěvníci hravou formou 
zkoumají jednotlivé ekosystémy Jizerských hor. Další akcí ekocentra 
byla spolupráce na vybudování interaktivní naučné stezky s tématikou 
včel. Je dlouhá 1,5km a na trase je 7 zastavení. Stezka vychází z areálu 
ekocentra a je zakončena výukovým včelínem. Její součástí je vzorový 
hmyzí hotel. 
 
(zdroj : www.strevlik.cz) 
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4. Obecní úřad 

Tichý  Jaromír                 starosta obce  
 Hoffmannová Růžena    předsedkyně sociální komise   
 Horák Petr      místostarosta obce   
 Jandová Marta       předsedkyně finanční komise   
 Knespl Václav               předseda stavební komise   
 Janoušek  Václav               předseda komise pro kulturu a sport   
 Stehlík Oto                          předseda kontrolní komise  
  
  
 (Zdroj:www.oldrichov.cz) 
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5. Zastupitelstvo obce 

31.1.2011  proběhlo Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích 
  
Zastupitelstvo projednalo a schválilo: 
Usnesení č. 1/2011 
1. schválení schodkového rozpočtu na rok 2011 o objemu 8 452 510,-Kč 
2. schválení Opatření obecné povahy č.1/2011, IV. změna ÚPO 
Oldřichov v Hájích 
3.  schvaluje nové členy do Správní rady ČP.5 Oldřichov v Hájích o.p.s.- 
Jiřího Volfa a Jaromíra Tichého 
4.  schválení dodavatele zásahového hasičského vozidla Federal Cars 
spol.s.ro. Liberec 
5. schválení přijetí úvěru na financování projektu „ Výstavba kotelny na 
biomasu“ od Komerční banky Liberec 
6. schválení proplacení nákladů na realizaci přípojky NN na ppč. 1399/4 
7. schválení revokace usnesení č. 5/44/2009 neoprávněné čerpání 
pohonných hmot 
8. schválení nájemní smlouvy na části technického vybavení s p. 
Rainem 
9. schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na ppč. 2096/1 s ČEZ 
10. schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na ppč. 2016 s 
Kamilou Šťastnou 
 
Druhé Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích proběhlo dne 
11.4.2011 
 
Bylo projednáno a schváleno 
Usnesení č.2/2011 
1. schválení prodeje ppč. 1939/1 
2. schválení odkoupení ppč. 1189/5 o výměře 16 m2 
3. schválení přijetí úvěru na financování projektu „ Výstavba kotelny na 
biomasu od Komerční banky Liberec 
4.  schválení  nové zakladatelské smlouvy pro Čp.5 Oldřichov v Hájích 
o.p.s. 
 
Třetí Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích proběhlo dne 
6.6.2011 
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo 
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Usnesení č.3/2011 
1. schválení závěrečného účtu obce za rok 2010 včetně zprávy o 
výsledku hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad 
2. schválení rozpočtového opatření č. 1/2011 o 2 053 405,-Kč 
3. schválení smluv – mandátní smlouva č. 21/2011  Complet Consult 
s.r.o. 
4. schválení smlouvy ČEZ 
5. finanční příspěvek Jizerská o.p.s. 
6. schválení odkoupení pozemkových parcel č. 2190/3,2190/4 a 449/9 
pro vybudování komunikace v části Betlém 
7. schválení uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na výstavbu Kotelna 
na biomasu 
8. schválení návrh rámce oslav výročí založení SDH a Obce Oldřichov v 
Hájích 
9. schválení pořízení nového územního plánu obce Oldřichov v Hájích 
 
 
 
Čtvrté Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích bylo dne 
1.8.2011 
 
Bylo projednáno a schváleno 
Usnesení č.4/2011 
1. schválení vybraného dodavatele na akci „ Přehled škod na obecních 
komunikacích po povodni 7/8/201“- 1.jizerskohorská stavební 
společnost s.r.o Hodkovice nad Mohelkou 
2. schválení smlouvy o dílo č. 21/2011 se zhotovitelem akce „ Přehled 
škod na obecních komunikacích po povodni 7/8/201“ – 
1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o Hodkovice nad Mohelkou 
3. schválení prodeje p.p.č. 1373/8 v k.ú. Oldřichov v Hájích 
 
 
Páté  Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích bylo dne 
12.9.2011 
 
Bylo projednáno a schváleno 
Usnesení č.5/2011 
1. schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, o místním poplatku ze 
psů 
 



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2011 Stránka 11 

 

2. schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, o místním poplatku za 
lázeňský a rekreační pobyt 
3. schválení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství 
4. schválení Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 
5. schválení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011, o zrušení některých 
obecně závazných vyhlášek vydaných obcí Oldřichov v Hájích 
6. schválení Obecně závazné vyhlášky č. 6/2011, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
7. schválení jednacího řádu zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích 
8. schválení Nařízení obce č. 1/2011 Řád pohřebiště 
9. schválení finančního příspěvku pro Jizerskou o.p.s. – úprava Jizerské 
lyžařské magistrály ve výši 25 000,-Kč 
10. schválení směny p.p.pč. 2253/2 za část parcely č. 2261/3 obec 
Oldřichov v Hájích a Lesy ČR 
11. schválení směny p.p.č. 1545/6, 1480/2 za p.p.č. 1446/5 
12. schválení kalkulace nákladů oslav založení SDH a Obce Oldřichov v 
Hájích 
13. schválení zrušení předkupního práva obce na ppč. 974/5, 
975,976/17, 2008/4 
 
Šesté  Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích se konalo  dne 
24.10.2011 
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo 
Usnesení č.6/2011 
1. schválení uzavření smlouvy s UniCredit Bank Czech Republic 
nastavení rozpočtového limitu 
2. schválení akce „ Oprava části místní komunikace Betlém“ 
3. schválení zplnomocnění k zastupování obce Oldřichov v Hájích pana 
Jana Maděru 
4. schválení převodu p.p.č. 449/9 z vlastnictví Výzkumného ústavu 
rostlinné výroby 
5. schválení zřízení věcného břemene na p.p.č. 449/1 
6. schválení odkoupení p.p.č. 2190/4 a 2190/3 
7. schválení revokace usnesení č. 5/34/2011 kalkulace nákladů oslav 
založení SDH a 630. výročí založení Obce Oldřichov v Hájích 
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8. schválení rozpočtového opatření č. 2 ve výši 1 050 000,-Kč 
 
 
Sedmé  Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích se konalo dne 
12.12.2011 
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo 
Usnesení č.7/2011 
1. schválení rozpočtového opatření č. 3 
2. schválení  rozpočtového provizoria na rok 2012 ve výši 22% stejného 
období roku 2011 
3. schválení harmonogramu inventarizace a složení inventurní komise- 
Hoffmannová Růžena, Václav Knespl, Ota Stehlík 
4. schválení směrnice o odpisování dlouhodobého majetku Obce 
Oldřichov v Hájích 
5. schválení výpovědi z nájmu nebytových prostor v čp. 54 – restaurace 
Nová Beseda 
6. schválení  smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti / 
části pozemků dotčených výstavbou chodníku/ 
7. schválení smlouvy o poskytnutí účelově vázaného příspěvku /Člověk 
v tísni/ 
8. schválení smlouvy o dílo- územní plán obce- SAUL, s.r.o. 
9.  schválení dodatku. 1 ke smlouvě č. 021/2011 /1.Jizerskohorská 
stavební společnost/ 
10. schválení dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 021/2011 
/1.Jizerskohorská stavební společnost/ 
11. schválení prodeje p.p.č. 1472/5 
12. schválení  podnětů a návrhů k novému územnímu plánu Obce 
Oldřichov v Hájích 
13. projednání žádosti o osvobození od poplatku za komunální odpad 
za rok 2011 
 
(zdroj:www.oldrichov.cz, obecní úřad Oldřichov v Hájích) 
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6. Hospodaření a majetek obce 

Návrh rozpočtu obce Oldřichov v Hájích na r. 2011 
Příjmy:   
Daně celkem              4 575 440,- 
Místní poplatky /pes,pobytové, správní/   110 830,- 
Dotace/Interregn,PO V/     648 500,- 
Odpady        370 000,- 
ÚP refundace mezd      491 110,- 
Prodej pozemků             1 900 000,- 
Prodej dřeva z ob. lesů       60 000,- 
Nájemné        266 630,- 
Příjmy z poskytovaných služeb       25 000,- 
Úroky             5 000,- 
Příjmy celkem               8 452 510,- 
 
Výdaje:   
Obecní lesy /materiál, služby, benzín/          63 000,- 
Protahování cest       150 000,- 
Dopravní obslužnost          54 360,- 
Neinvestiční náklady na žáka      356 610,- 
Místní knihovna          14 000,- 
Opravy čp.54,229,281       100 000,- 
SPOZ            15 000,- 
Veřejné osvětlení /opravy/       252 040,- 
Odpady          450 000,- 
Veřejná zeleň            25 000,- 
Hasiči             15 500,- 
Vnitřní správa / daně FÚ, telefon,služby, poplatky/ 2 082 000,- 
Oprava OÚ           200 000,- 
Vodovod                 500 000,- 
Oprava komunikací          150 000,- 
Nákup pozemků       3 200 000,- 
Projektové dokumentace         450 000,- 
Úprava prostor pro miniškolku        250 000,- 
Platby daní              50 000,- 
neinv. dotace svaz.obcí, obč. sdruž.          75 000,- 
Výdaje celkem                   8 452 510,- 
 
(zdroj:www.oldrichov.cz) 
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7. Odpady 

Obec Oldřichov v Hájích nakládá s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, a ve znění pozdějších předpisů. V obci platí obecně závazná 
vyhláška č. 6/2011 . Směsný komunální odpad je svážen jednou týdně 
společností A.S.A. Liberec a kontejnery jsou rozmístěny po celé obci. 
Nebezpečný odpad sváží obec dvakrát ročně. Datum a místa jsou 
předem oznámena. Dále obec disponuje čtyřmi sběrnými místy, kam 
lze odevzdávat tříděný odpad. 
Úplnou novinkou, kterou obec ve spolupráci s ekocentrem nabízí 
občanům, je třídění plastů. Služba je zajišťována pro obyvatele obce 
zdarma a ekocentrum ji v tomto okamžiku vykonává dobrovolně na 
vlastní náklady.  
Plasty byly ukládány do žlutých igelitových pytlů označených číslem 
popisným. Pytle si občané obce vyzvedávali v ekocentru od pondělí do 
neděle, a to od 8 do 16 hodin.  
Číslem popisným byly pytle označeny z toho důvodu, že pokud obsluha 
třídící linky po rozbalení pytle zjistí, že je do něj uloženo něco jiného 
než tříděné plasty (např. shnilá zelenina, směsný odpad apod.), bude se 
vědět, kdo za tímto odpadem stojí, a příště již pytel nedostane. 
Ve Zpravodaji Oldřichovské listy k třídění plastů píše ředitel ekocentra 
Radek Hromádka: “Funkčnost systému, který obec společně s 
ekocentrem připravila, bude na konci roku 2012 vyhodnocena a v 
případě, že se osvědčí, začneme s projektovou přípravou obecního 
sběrného dvora. Jeho vybudování by mělo občanům (tedy těm, kteří 
budou třídit) přinést konkrétní výhody. Především by se mohlo jednat o 
nižší poplatky za odpady, protože odpad, který vytřídíme, obec prodá v 
rámci systému recyklace a třídění odpadů EKOKOM, a tím klesnou 
náklady na svoz směsného komunálního odpadu. Odběr odpadů ve 
sběrném dvoře ovšem nebude anonymní, protože by měl přinést 
výhody především těm, co se do něho zapojí. 
Článek jsme připravili především pro ty, kteří jsou zvyklí třídit a také pro 
ty, kteří by chtěli začít s tříděním.“ 
 
(Zdroj: Oldřichovské listy 27/2011) 
 
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhl 16.4.2011 a 
23.10. 2011, kontejner byl přistaven za restauraci Nová Beseda. 
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8. Komunikace, doprava, spoje a technické sítě, 
stavební činnost v obci 

Rok 2011 byl ve znamení popovodňových oprav mostních objektů a 
propustků na celém území obce Oldřichov v Hájích. Celkem bylo 
poškozeno nebo zcela zničeno 7 mostních objektů, 4 propustky a 5 
částí místních komunikací.  
V řádném termínu, tj. v únoru roku 2011, obec předala žádost, včetně 
všech povinných příloh, o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. 
Celý projekt měl být v roce 2011 dokončen. Bohužel z důvodu velkého 
množství žádostí na MMR došlo k poněkud delšímu termínu vyřízení, 
což vedlo ke skutečnosti, že k podpisu smlouvy s dodavatelem stavby a 
fyzickému zahájení stavby bylo započato až v polovině srpna. To vše 
způsobilo, že ne všechny objekty byly dokončeny a že část prací zbývá 
do roku 2012.  
Příznivé počasí podzimu 2011 však přálo a tak byly všechny objekty 
před zimou ve stavu sjízdnosti.  
 
Stavba v číslech: 
Náklady přípravy a zabezpečení projektu   846 000,- 
Náklady obnovy stavebních objektů         17 718 561,- 
Souhrn finančních potřeb projektu         18 564 561,- 
Dotace ze státního rozpočtu          16 688 700,- 
Vlastní zdroje (rozpočet obce)             1 875 861,- 
Předpokládaný termín úplného dokončení byl stanoven na květen 
příštího roku. 
Dle informací od správců vodních toků na území obce Oldřichov v 
Hájích: Povodí Labe, s. p., začalo s opravami a firmě S&M  
Česká Lípa zadalo některé práce na opravách opěrných zdí a čištění 
nánosů v korytě Jeřice. 
Lesy ČR, s. p., správa toků dokončují projektovou přípravu  a jakmile to 
bude možné, začnou prostřednictvím vybraného dodavatele na 
obdobných pracech v částech přítoků Jeřice.      
 
(Zdroj: OLDŘICHOVSKÉ LISTY - Číslo vydání 27/2011) 
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9. Společenská kronika 

Životní jubilea v roce 2011 oslavili: 
Pošmůrná Anežka, Snadíková Vlasta, Šleisová Miluše, Šištíková Jarmila, 
Rohrich Hynek, Veselý Ladislav, Dědek Otto, Durdisová Jarmila, 
Knesplová Miluška, Šitina Josef, Smutný Václav, Veselá Danuše, Pavelka 
Bohuslav, Husáková Irena, Novotná Eva, Ditl Vítězslav, Greš Jozef, 
Košek Jiří, Gierlowská Helena, Odehnalová Hedvika, Vízner Zdeněk, 
Košková Ludmila, Nýdrle Milan, Stehlík Ota, Fišerová Věra, Zíková 
Květoslava, Kafka Jan, Zikmundová Věra, Sáblíková Lenka, Trost Karel, 
Budaj Jaroslav, Zubr Jaromír, Horák Petr, Zubrová Marie, Volf Jiří, 
Zálešák Ivan, Jarec Stanislav, Vašek Jovica, Máte Jana, Halířová 
Stanislava, Sabová Miloslava, Dostálová Petruška, Mráz Vladimír, 
Sedlák Dalibor, Peřinová Marie, Dolanská Irena, Žuder Jiří, Vrňatová 
Jana, Dolejšová Jana, Tannertová Alena, Florián Václav, Práč Jiří, Svatoň 
Miroslav 
 
 
Úmrtí v roce 2011: 
Procházková Marie, Tomaščak Ján, Halířová Jindřiška, Bustová Anna, 
Kratzer Herbert, Miloslav Kavka, Viktor Feldek 
 
Narození v roce 2011: 
Blanka Poláková, Matouš Senohrábek, František Antl, Beáta Bělová, 
Nikolas Kočí, Štěpán Bondy, Tomáš Plechatý, Markéta Řeháčková, 
Veronika Hejchmanová, Tereza Zubrová 
 
Vítání občánků proběhlo 29.5.2011 a 13.11.2011 
 
(zdroj: Obecní úřad Oldřichov v Hájích) 
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10. Z událostí, akcí a kulturního dění v obci 

Sokolský ples pořádal TJ Sokol Oldřichov v Hájích 22. ledna 2011. 
 
Tradiční Hasičský bál oldřichovských hasičů byl 5. února 2011 . 
 
Tradiční Masopust konal 5. Března 2011, v 8. ráno se účastníci sešli u 
Sokolovny a vyrazili po hlavní silnici, směr Mníšek, od 20 hodin potom 
byla masopustní veselice na sále restaurace Nová Beseda. 
 
Na druhý den, 6. března 2011 proběhl Dětský maškarní rej se 
zábavným programem. 
 
Oldřichovské velikonoční trhy se konaly 16. dubna 2011, prodávaly se 
rukodělné výrobky, hrála kapela Subulcus a tančila skupina břišních 
tanečnic z Mníšku. 
 
Restaurace Beseda a Sokolovna uspořádaly 2. dubna 2011 v prostorách 
Sokolovny „zahajovací žranici“. 
 
13. května 2011 se konal první rockový večer v Besedě, hrály kapely 
JoeSatriani.cz, Archa a Ovčie Kiahne. 
 
12. června 2011 proběhl Den dětí u obecního úřadu v Oldřichově v 
Hájích. Tradiční soutěže a hry doplnilo dovádění v hasičské pěně. 
 
Na konci srpna 27.8.2011 se konaly oslavy 140. výročí založení SDH 
Oldřichov v Hájích a 630. let obce Oldřichov v Hájích, oslavám nepřálo 
počasí a proběhly v parku u Obecního úřadu v Oldřichově v Hájích. 
Od 10 hodin probíhala hasičská soutěž, k vidění byla hasičská technika, 
veteráni hasičských vozů, byla připravena zábava pro děti, občerstvení, 
razily se pamětní mince a hrála živá hudba. 
 
5. prosince večer chodil Oldřichovem Mikuláš, Čert a Anděl, 
navštěvoval děti doma a hodné obdaroval sladkostmi. 
 
Oldřichovské vánoční trhy se konaly 10.prosince 2011, opět se 
prodávaly rukodělné výrobky a doprovodný program byl stejně jako 
loňský rok obohacen vystoupením skupiny tančící břišní tance z 
Mníšku. Hrály skupiny Janberi a Iceflame.  
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Akce v Ekocentru Oldřichov v Hájích: 
 
Žabí festival proběhl 19.3.2011, pro návštěvníky byla připravena 
exkurze k Šolcovu rybníku, kde byly vidět již vytvořené zábrany a 
obojživelníci v záchytných nádobách. V areálu ekocentra byl připraven 
doprovodný program zaměřený na život obojživelníků, výstava 
fotografií našich žab a přednáška Muzea přírody Český ráj. 
 
Den Země, již tradiční akce pro veřejnost, se konala  23.4.2011, 
zaměřená byla na recyklaci, návštěvníci se formou her učili chránit 
planetu. Nechyběly hry pro děti, svezení na koni a pohádka. 
 
Den včely se konal 22.5.2011, tato akce pro veřejnost zaměřená na 
včely a včelařství seznámila účastníky se včelařením a nabídla včelí 
produkty. Nechyběla ukázka živých včel ve skleněném úlu a přednáška 
o včelaření. 
 
Stříhání ovcí aneb od ovečky ke klubku vlny se konalo 25.9.2011, 
účastníci viděli nejen stříhání ovcí, ale i další zpracování vlny.  
 
Oslava Dne stromů proběhl 22.10.2011, podtitulem akce bylo „Strom 
jako domov“.  Zároveň byla otevřená interaktivní výstava s názvem 
„Jizerky všemi smysly“. 
 
Tradiční Vánoce na statku se konaly 3.-4.12.2011, tato akce je již 
tradičně zaměřená  na stará řemesla a méně známé vánoční zvyky. 
 
(zdroj: www.strevlik. cz) 

  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2011 Stránka 19 

 

11. Tělovýchova a sport 

Cvičení žen pod vedením Ireny Dolanské úspěšně pokračovalo každé 
úterý, na podzim dokonce i ve čtvrtek na obecním úřadě. 
 
Ski areál v Oldřichově v Hájích měl za sebou další úspěšnou sezónu, 
oproti loňsku přibylo zázemí pro občerstvení a obsluhu vleku v podobě 
dřevěné boudy.  1. ledna bylo noční lyžování. 
Lyžovalo se i během jarních prázdnin.  
 
KČT TJ Sokol Oldřichov v Hájích pořádal 28. května Netradiční výstup 
na Oldřichovský  Špičák  a 27. října 12. ročník Podzimního špacíru. 
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12. Zájmová a občanská sdružení 

Myslivecké sdružení Mníšek 
 
Příspěvek mysliveckého sdružení ve Zpravodaji Oldřichovské listy se 
věnoval problému s volně pobíhajícími psy, které způsobují velké škody 
na zvěři. 
„Vážení spoluobčané! 
Jak je všem jistě známo, žijí mezi námi lidé, kteří se zabývají společným 
zájmem - myslivostí. Její provozování není nijak finančně ani materiálně 
nikým dotováno. Myslivost je mnohdy chápána jako koníček lidí, kteří 
nosí zelené ošacení a pušku na rameni. Skutečným myslivcem je však 
člověk, který je především milovníkem přírody a všeho živého v ní. 
Snahou myslivců je především chovat v honitbě kvalitní zvěř, které 
musí věnovat veškerou péči, dodržovat její stavy a teprve k odstranění 
nežádoucích kusů mohou použít střelnou zbraň. Členové sdružení si 
sami zajišťují pro zimní období dostatek objemového i jadrného krmiva 
a celou zimu zvěř přikrmují. 
Problém však je v nepochopení některých majitelů psů, kteří je 
nechávají volně pobíhat po revíru a štvát zvěř, která končí smrtí. V 
letošním roce se tento nešvar velmi rozšířil. Vznikají tím značné škody 
na zvěři srnčí, dančí, mufloní i jelení. Mnoho zvěře zahyne na silnicích 
autoprovozem a v naší oblasti také při způsobu hospodaření na 
zemědělské půdě. Prosíme o pochopení místní občany, aby své psy 
chovali tak, jak se u „kontumace psů“ vyžaduje. Každý myslivec je 
milovníkem psů a věřte, že je velmi nerad, když si toulavého psa bere 
na mušku. Pes je přítel člověka, tak by se k němu každý majitel měl 
chovat zodpovědně. Ve spolupráci s místními obecními úřady budeme 
požadovat od majitelů náhradu za škody způsobené jejich toulavými 
psy. A to zejména v nastávajícím jarním období, kdy se rodí mláďata, 
která jsou v této době nejvíce ohrožena.“ 
 
(Zdroj: Oldřichovské listy 27/2011) 
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13. SDH Oldřichov v Hájích 

Při povodních v roce 2010 přišlo mnoho jednotek SDH o svou techniku, 
bohužel ani oldřichovští hasiči nebyli výjimkou.  
Obec Oldřichov v Hájích v rámci projektu „Oldřichov-Pieńsk - 
Spolupráce obcí zaměřená na zajištění rychlé vzájemné pomoci“ 
podpořená dotací z Operačního programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polská republika 2007 – 2013, Cíl 3, Fond 
Mikroprojektů Euroregionu Nisa pořídila pro jednotku požární ochrany 
SDH Oldřichov v Hájích nový terénní automobil Toyota Hilux 2,5D-4D 
Double Cab Terra A/C 4x4. 

SDH Oldřichov v Hájích se rozšířil o kategorii mladých hasičů z názvem 
SDH Oldřichovští  Střevlíci. Jedná se o kategorii od 5 let do 11 let pro 
dívky i chlapce. 
Vedoucím kolektivu byl Radek Nýdrle, vedoucími instruktory: Tereza 
Nýdrlová, Michaela Marešová, Andrea Práčová. 
 
6.1.2011 SDH dostal od města Boskovice starší, ale plně funkční 
automobilovou cisternovou stříkačku Tatra 148 CAS32. 
 
25.3.2011 družstvo SDH vyjelo do Velkého Beranova, kde se zúčastnilo 
noční soutěže Ježkovo peklo. 
 
9.6.2011 slavnostně předal starosta obce veliteli SDH nové zásahové 
vozidlo Toyota Hilux. 
 
18.6.2011 proběhlo námětové cvičení v Nové Vsi zaměřené na práci 
při povodních, poté SDH jel na oslavy 125 výročí založení hasičského 
sboru v Raspenavě, kde se zúčastnil soutěže Železný muž, ve kterém se 
umístil na prvním místě. 
 
25.6.2011 se družstvo SDH zúčastnilo okrskové soutěže v Hrádku nad 
Nisou, ženské družstvo se umístilo na krásném třetím místě. 
 
2.7.2011 získala SDH Oldřichov V Hájích třetí místo v soutěži 
Povodňová lopata ve Višňové. 
 
27.8.2011 SDH Oldřichov v Hájích oslavil 140 let od svého založení 
současně s výročím 630 let naší obce. Po slavnostním zahájení a 
předání ocenění členům a hostům, si mohli návštěvníci slavnosti projít 
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ukázku techniky našeho i pozvaných sborů. Nechyběla ani ukázka 
z hasičského oboru.  Raspenavští hasiči předvedli ukázku vyproštění 
z havarovaného vozidla i s vyčerpávajícím výkladem. I přes nepřízeň 
počasí vydržela spousta lidí na večerní ohňostroj, který završil slavnosti. 
 
1.9. 2011 se družstvo mužů SDH Oldřichov v Hájích zúčastnilo soutěže 
Hasičská noc pod Ještědem a vybojovalo 19. Místo z 25 týmů. Družstvo 
žen bojovalo ve fotbalovém turnaji v Heřmanicích. 
 
24.9.2011 se družstvo mužů i žen zúčastnilo soutěže Mikroregionu 
jizerské podhůří, kde se utkala družstva hasičů z Mníšku, Nové Vsi, 
Oldřichova v Hájích a polské Gozdnice v neobvyklých disciplínách. 
Družstvo mužů obsadilo 3. místo, družstvo žen bylo jako jediné ve své 
kategorii a získalo tak do své sbírky už několikátý pohár. 
 
Výjezdy a zásahy: 
 
18.2.2011 zasahoval SDH u požáru zemědělské techniky ve statku 
v Oldřichově v Hájích  
2.11.2011 proběhlo taktické cvičení v Oldřichově v Hájích- požár 
v areálu ekocentra. 
 
16.12.2011 výjezd ke spadlému stromu přes dráty elektrického napětí 
přes místní komunikaci. 
 
25.12.2011 požár v restauraci Nová Beseda v Oldřichově v Hájích. 
V restauraci hořely stoly a židle, nikdo nebyl v objektu. 
 
 
(Zdroj: http://sdh-oldrichov-v-hajich.websnadno.cz) 
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14. Obrazové přílohy 

 a. Stavební činnost 
Cyklostojan u obecního úřadu 

 
 
 

 
 

b. Společenská kronika 
 

Vítání občánků 29.5.2011 
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Vítání občánků 13.11.2011 
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c. Z významných událostí 
 

Návštěva prezidenta Václava Klause 20.4.2011 
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 Oslava 140. výročí založení SDH Oldřichov v Hájích a 630. výročí 
založení obce Oldřichov v Hájích 27.8.2011 
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d. Z akcí v obci 
 

na sjezdovce to žije 
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Maškarní pro děti 6.3.2011 
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Oldřichovské velikonoční trhy 
 

 
 
 
 
 

 
  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2011 Stránka 43 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2011 Stránka 44 

 

 

 
 
 

Den dětí 12.6.2011 
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e. SDH Oldřichov v Hájích 
Cesta pro CAS 32 do Boskovic 
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Předání nového zásahového vozidla veliteli SDH Oldřichov v Hájích Petru 
Martínkovi starostou obce Jaromírem Tichým 9.6.2011 
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Odčerpání vody v ekocentru 26 července 2011 
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Družstvo žen srpen 2011

 
 
 
 
 

Taktické cvičení-požár v ekocentru listopad 2011 
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f. Akce v Ekocentru v Oldřichově v Hájích 
 

Žabí festival 19.3.2011 
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Den země 23.4.2011 
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Den včely 22.5.2011 
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Stříhání ovcí 25.9.2011 
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Den stromů 22.10.2011 
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Vánoce na statku 3.-4.12.2011 
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EXPOZICE V EKOCENTRU „JIZERKY VŠEMI SMYSLY“ 
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VČELÍ STEZKA 
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