
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRONIKA OBCE OLDŘICHOV V HÁJÍCH 
2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kronikářka:       starosta: 
Mgr. Jiřina Vávrová     Jaromír Tichý 

  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2012 Stránka 2 

 

 

Obsah 
1. Úvod ....................................................................................................... 3 

2. Významné události v České republice a ve světě .................................... 4 

3. Dění v obci .............................................................................................. 6 

4. Obecní úřad ............................................................................................ 8 

5. Zastupitelstvo obce ................................................................................ 9 

6. Hospodaření a majetek obce ................................................................ 13 

7. Odpady ................................................................................................. 15 

8. Komunikace, doprava, spoje a technické sítě, stavební činnost v obci.. 16 

9. Společenská kronika ............................................................................. 18 

10. Z událostí, akcí a kulturního dění v obci .............................................. 19 

11. Tělovýchova a sport ............................................................................ 22 

12. Zájmová a občanská sdružení ............................................................. 23 

13. SDH Oldřichov v Hájích ....................................................................... 24 

14. Obrazové přílohy ................................................................................ 26 

a. Společenská kronika ..................................................................... 26 

b. Z akcí obce .................................................................................... 29 

c. SDH Oldřichov v Hájích .................................................................. 50 

d.Akce v Ekocentru v Oldřichově v Hájích ......................................... 61 

 
  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2012 Stránka 3 

 

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 

6. ledna získal manžel bývalé ukrajinské premiérky Julie Tymošenkové 
Oleksander Tymošenko politický azyl v České republice 
 
8. února Senát Parlamentu ČR schválil novelu Ústavy České republiky, 
jíž byla zavedena přímá volba prezidenta ČR 
 
14. ledna skončila tragicky plavba výletní lodi Costa Concordia, 
převrátila se, když narazila do útesu 
 
18. února byl pražský arcibiskup Dominik Duka jmenován kardinálem 
 
27. února začal týden neklidu Vysokých škol, které demonstrují proti 
reformě ministra školství Josefa Dobeše 
 
4. března byl zvolen staronovým prezidentem Ruska Vladimír Putin 
 
20. dubna na Václavském náměstí v Praze proběhla dosud největší 
protivládní demonstrace po roce 1989 
 
14. května byl zatčen středočeský hejtman a poslanec David Rath pro 
korupci 
 
1.-8. července proběhl sokolský týden, který vyvrcholil 15. 
Všesokolským sletem 
 
27. července začaly XXX. Letní olympijské hry v Londýně 
 
6. srpna přistála na planetě Mars americká vesmírná sonda Curiosity 
 
14. září kvůli hromadným otravám methanolem Vláda České republiky 
vyhlásila prohibici na prodej tvrdého alkoholu s obsahem nad 20% 
čistého lihu 
 
28. září střelba na prezidenta ČR Václava Klause v Chrastavě, 
prezidentovi se nic nestalo, útočník byl dopaden 
 
5. října bylo přejmenováno Letiště Praha-Ruzyně na Letiště Václava 
Havla 
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6. listopadu byl znovuzvolen Barack Obama prezidentem USA 
 
21. prosince nedošlo k avizovanému konci světa 
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3. Dění v obci 

Počet obyvatel v obci ke 31.12.2012 :705 
 
(zdroj: obec Oldřichov v Hájích) 
 
 
Nejvýznamnější stavební událostí roku 2012 byla stavba kotelny 
výrobu tepla z biomasy v prostoru za restaurací Nová Beseda a oprava 
mostu přes Jeřici u Ekocentra v Oldřichově v Hájích.  
 
Došlo ke zkrácení otevírací doby pošty od 1.8. 2012 o půl hodiny, 
otevírací doba byla od 8 -9 a od 14.30- 16.00 hodin. 
 
V polovině července 2012 se přestěhovaly ordinace obvodního, 
dětského a zubního lékaře do ulice „Dětská“- vedle hasičské zbrojnice 
v Mníšku. 
 
MŠ v Mníšku navýšila kapacitu výstavbou třetího pavilonu školky a 
díky tomu byly uspokojeny opakované žádosti oldřichovských rodičů o 
umístění dětí k předškolnímu vzdělávání. 
 
V této souvislosti zmiňuji příspěvek ve Zpravodaji  Oldřichovské listy: 
„Přestože Zdravotní středisko v Mníšku, které na pozemku obce Mníšek 
postavil dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské podhůří, je již od 
počátku července v provozu, bude teprve v těchto dnech provedena 
závěrečná prohlídka stavebním úřadem v Chrastavě. Způsobilo to 
zpoždění realizace plynové přípojky, ke které došlo teprve v posledních 
dnech. Dodavatel stavby stavební společnost SyBan, s.r.o. dokázala 
realizovat stavbu v rekordním čase cca dvou měsíců, za což jim patří dík 
a mohla být v plánovaném čase provedena rekonstrukce bývalého zdr. 
střediska na původní určení, tj. na třetí pavilon školky. Tuto přestavbu 
dokázala obec Mníšek zrealizovat také v plánovaném termínu, takže od 
září byl pavilon k dispozici našim nejmenším a kapacita se zvýšila o cca 
26 míst. Díky těmto dvěma akcím získali obyvatelé mikroregionu (Nová 
Ves, Mníšek a Oldřichov v Hájích) příjemné prostředí při návštěvách 
lékařů a rodiče našich nejmenších dostatek místa pro své ratolesti.“ 
 
(Zdroj: Oldřichovské listy 28/2012) 
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V červnu 2012 v obci vznikl Klubík, který sdružoval rodiče s malými 
dětmi. Obecní úřad v Oldřichově v Hájích pro aktivity klubu a pro další 
setkávání občanů zrekonstruoval místnost v přízemí budovy Obecního 
úřadu Oldřichov v Hájích. 
 
 
V říjnu proběhl výběr dodavatele zimní údržby komunikací a veřejných 
ploch v obci, na jehož základě byla počátkem listopadu uzavřena 
smlouva. Novým dodavatelem této služby byl pan Radim Urban. 
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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 

12.3.2012  proběhlo Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích  
Zastupitelstvo projednalo a schválilo: 
 
Usnesení č. 1/2012 
1. schválení schodkového rozpočtu na rok 2012 o objemu 11 676 350,-
Kč 
2. schválení zrušení Fondu rozvoje bydlení 
3. schválení Směrnice o inventarizaci 
4. schválení návrhu nového Lesního hospodářského plánu na období 
2012-2021 vypracovaného firmou Ekoles 
5. schválení a souhlas s užitím znaku obce pro vytvoření sběratelské 
kolekce - Erby měst a obcí ČR na předmětech BUTTON 
6.  schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,a.s. 
SOSB- přípojka NN kotelna 
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se 
zřízením stavby vodovodního řádu 
8. schválení ručení za úvěr Mikroregionu Jizerské podhůří-Zdravotní 
středisko 
9. schválení kácení dřevin rostoucích mimo les na p.p.č. 2116 
10.schválení Zprávy o přezkoumání hospodaření obce Oldřichov v 
Hájích za rok 2011 
11. schválení člena Dozorčí rady Ekocentra Oldřichov v Hájích Ing. Jiřího 
Huška od 1.4.2012 
 
 
Druhé Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích proběhlo dne 
9.5.2012 
 
Bylo projednáno a schváleno 
Usnesení č.2/2012 
1. schválení celoročního hospodaření obce a závěrečný účet obce za 
rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad 
2. schválení rozpočtového opatření č.1- úprava účelových znaků 
3. schválení dodavatele stavby Kotelna na výrobu tepla z biomasy- 
sdružení firem CL-EVANS s.r.o a Kotlemont a.s Česká Lípa 
4. schválení záměru dopravního opatření v obci- dopravní zrcadla 
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5.  schválení a prodej pozemkové parcely č. 569/14 
6. schválení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě nebytových prostor 
Panelárny s panem Ivanem Rajnem 
 
 
Třetí Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích proběhlo dne 
18.6.2012 
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo 
Usnesení č.3/2012 
1. schválení pověření povolení na rozšíření veřejného osvětlení na p.p.č 
1970/1 a 921/5 
2. schválení výběru technického dozoru investora- Kotelna pro výrobu 
tepla z biomasy pana Miroslava Roučku 
3. schválení  dodatku č.1 Smlouvy o dílo na výstavbu Kotelny pro 
výrobu tepla z biomasy s firmou CL-EVANS 
4. schválení dodavatele na opravu mostu přes Jeřici u Ekocentra  - 
firma Ivan Rajn 
 
 
Čtvrté Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích bylo dne 
27.8.2011 
 
Bylo projednáno a schváleno 
Usnesení č.4/2012 
1. schválení  zadání Územního plánu obce Oldřichov v Hájích   
2. schválení k zastupování obce na mimořádné valné hromadě SVS 
pana Jaromíra Tichého 
3.  schválení příspěvku MJP ve výši 275 410,-Kč 
4.  schválení Rozpočtového výhledu na rok 2013-2017 
 
 
Páté Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích se konalo dne 
19.11.2012 
 
Bylo projednáno a schváleno 
Usnesení č.5/2012 
1. schválení vydání souhlasného stanoviska pro KSS LK k odstranění 
starého mostu přes Jeřici 
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2. schválení záměru výstavby rozhledny na vrcholku Oldřichovského 
Špičáku a pověření pro p. Karla Trosta 
3. schválení směny ppč. 1472/6 a ppč. 753/1  
4. prodej ppč. 1936/6 a 1939/12  
5.  schválení nařízení obce č. 1/2012 o postupu při nálezu opuštěných 
zvířat 
6. schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2012 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 
7. schválení rozpočtového opatření č. 2/2012 o úpravě příjmů a výdajů 
rozpočtu 2012 v objemu 216 151, 
8. schválení kácení dřevin rostoucích mimo les na ppč. 1760/3 
9. schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a smlouvu o právu stavby s ČEZ Distribuce 
10. smlouvu o zimní údržbě komunikací a veřejných ploch obce s fa 
Radim Urban 
11. smlouvu o dílo č. 155/12 o dodávce a instalaci ústředního vytápění 
objektu čp. 151 a 229 s fa Barnatherm, s.r.o. 
12. smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP 
13. projednání konání valné hromady Turistického regionu Jizerské 
hory  
14. schválení zrušení nepoužívaných běžných účtů u Komerční banky 
15. schválení vyřazení a prodej nepotřebného materiálu- automobil 
TATRA 805 
16. schválení přijetí dotace z Grantového fondu LK prostřednictvím 
Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko na opravu a údržbu informačních 
tabulí 
17. schválení zrušení trvalých pobytů v domě čp. 229 
18. schválení podání žádosti na udělení licence k výrobě a obchodu s 
tepelnou energií 
 
 
Šesté Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích se konalo dne 
17.12.2012 
 
Bylo projednáno a schváleno 
Usnesení č.6/2012 
1. schválení rozpočtového opatření č. 3/2012, které upravuje příjmy a 
výdaje rozpočtu na rok 2012  
2. schválení plánu inventur na rok 2012 
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3. schválení bezúplatného převodu ppč. 921/5,1911/9,2095/6,2110/2 
od Pozemkového fondu ČR 
4. schválení podnětů jednotlivých žadatelů k zařazení do nového ÚPO- 
ppč. 135/1 
5. schválení prodloužení čerpání úvěru na stavbu Kotelny pro výrobu 
tepla z biomasy 
6. uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou 
 
 
(zdroj:www.oldrichov.cz, obecní úřad Oldřichov v Hájích) 
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6. Hospodaření a majetek obce 

Rozpočet obce Oldřichov v Hájích na r. 2011 
 
Příjmy: 
   
Daně celkem       4 811 490,- 
Správní poplatky            51 530,- 
Dotace/Interregn,PO V/      2 609 750,- 
Odpady                   400 000,- 
ÚP refundace mezd           400 000,- 
Prodej pozemků           750 000,- 
Prodej dřeva z ob. lesů          120 000,- 
Nájemné             413 000,- 
Příjmy z poskytovaných služeb         625 000,- 
Úroky                  5 000,- 
Poplatky za psa                 9 300,- 
Změna ÚPO             250 000,- 
Příjmy celkem       10 445 070,- 
 
 
Výdaje:   
Obecní lesy /materiál, služby, benzín/         123 000,- 
Protahování cest            150 000,- 
Dopravní obslužnost              59 490,- 
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                  55 000,- 
Hasiči         45 500,- 
Vnitřní správa / daně FÚ, telefon,služby, poplatky/       2 060 000,- 
Oprava OÚ                200 000,- 
Vodovod                 500 000,- 
Oprava komunikací               150 000,- 
Nákup pozemků            1 560 000,- 
Projektové dokumentace              890 000,- 
Úprava prostor pro miniškolku             200 000,- 
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Platby daní        50 000,- 
neinv. dotace svaz.obcí, obč. sdruž.    75 000,- 
Oprava mostů po povodni           3 443 470,- 
splátka úvěru -has.auto               866 000,- 
doprav. opatření v obci        41 240,- 
Výdaje celkem                 11 676 350,- 
 
Financování / převod zůstatku z roku 2011/  1 231 280,- 
 
(zdroj:www.oldrichov.cz) 
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7. Odpady 

Probíhala akce třídění plastů do speciálních žlutých pytlů s  odběrem v 
Ekocentru.  
 
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhl 14.4.2012  a 
na v podzimním termínu, který se nepodařilo dohledat, kontejner byl 
přistaven za restauraci Nová Beseda. 
 
Zastupitelstvo obce Oldřichov v H. na svém posledním jednání schválilo 
nové znění „vyhlášky o odpadech“, která krom úprav dle nově 
schválené legislativy též stanovuje navýšení poplatku na 610 Kč. 
  
 Ve Zpravodaji Oldřichovské  listy se objevil k problematice odpadů 
příspěvek starosty Jaromíra Tichého: „V této věci bychom chtěli vyzvat 
všechny občany obce, včetně majitelů objektů určených k individuální 
rekreaci, aby své směsné odpady ukládali pouze do nádob, které jim 
všem byly písemně určeny. Nedodržením těchto pokynů dochází k 
přeplnění kontejnerů a nepořádku kolem nich.   
V souvislosti s dostavbou kotelny na výrobu tepla z biomasy v centru 
obce oznamujeme občanům obce, že mají možnost bezplatně uložit 
tento materiál na úložný prostor obce. UPOZORŇUJEME, že se jedná 
pouze o dřevní odpad (klest z prořezu ovocných stromů, náletových 
dřevin apod.), nikoli o listí, trávu seno atd.“ 
 
(Zdroj: OLDŘICHOVSKÉ LISTY - Číslo vydání 28/2012) 
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8. Komunikace, doprava, spoje a technické sítě, 
stavební činnost v obci 

Nejvýznamnější stavební událostí roku 2012 byla stavba kotelny 
výrobu tepla z biomasy v prostoru za restaurací Nová Beseda a oprava 
mostu přes Jeřici u Ekocentra v Oldřichově v Hájích. 
Obec bude novou ekologickou kotelnou vytápět sedm objektů ve 
středu obce. Plánováno je připojení obecního úřadu, hospody, pošty, 
obchodu, hasičské zbrojnice, jednoho rodinného domu a ubytovny 
Domu dětí a mládeže. Je počítáno i s rezervou pro další zájemce o 
ekologické teplo. Štěpku si bude obec vyrábět z velké části sama, 
hlavně z palivového dřeva z obecních lesů nebo z náletů, které se 
průběžně odstraňují podél cest.“ řekl starosta obce Jaromír Tichý. 
Náklady na akci si vyžádaly bezmála 12 mil. Kč, z toho Evropská unie 
uhradila 6,4 mil. Kč. Zbývající prostředky hradila obec z vlastního 
rozpočtu a úvěru od České spořitelny a.s.. 
 
Obec připravovala projektovou dokumentaci výstavby 
protipovodňového poldru, plánovaného za viaduktem, směrem od 
obecního úřadu na Pily.   
Ve Zpravodaji Oldřichovské listy se poldru věnuje následující text:“ V 
roce 2010 oslovila obecně prospěšná společnost Člověk v tísni naši 
společnost Suchopýr s návrhem, zda bychom byli schopni připravit a 
zrealizovat vhodné protipovodňové opatření na území Oldřichova v 
Hájích. Vzhledem k tomu, že Suchopýr o.p.s. je zpracovatelem 
odborných studií v oblasti revitalizací (revitalizace drobných vodních 
toků, návrhy umístění drobných prvků zlepšujících vodní režim v krajině 
- tůně, malé vodní nádrže), využili jsme námi zpracovanou studii z roku 
2008, kde se zabýváme revitalizačními opatřeními v povodí toku Jeřice. 
Na základě zmiňované studie jsme navrhli Člověku v tísni, aby Obci 
Oldřichov v Hájích podpořili přípravu projektové dokumentace k 
výstavbě protipovodňového poldru, který by zpomalil nástup povodně. 
Poldr je navržený v místě za viaduktem, směrem od obecního úřadu na 
Pily, napravo od cesty. V minulosti již byl pro tuto lokalitu obdobný 
záměr zpracovaný, ten ale neodpovídá současným požadavkům, navíc 
byl technicky a finančně nákladný. 
Stavba suchého povodňového poldru bude sloužit především ke 
zdržení vody při povodních. Mimo povodně poslouží poldr jako 
krajinotvorný prvek s ekologicko-stabilizační funkcí pro ekosystémy niv 
a mokřadů. Hlavním cílem bylo vytvoření protipovodňového opatření, 
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které by zároveň optimalizovalo vodní režim krajiny. Optimalizace 
spočívá ve vytvoření neprůtočných tůní napájených spodní vodou, 
které zvýší retenční schopnost území a zároveň přispějí ke zvýšení 
druhové pestrosti stávajícího jasano-olšového luhu. Současně se 
stavbou bude řešena ochrana železničního viaduktu a zpevněna část 
říčního koryta za viaduktem. Obec na základě výběrového řízení 
pověřila zpracováním projektové dokumentace Projektový ateliér 
David s.r.o., který má mj. s projektováním obdobných staveb 
zkušenosti. 
V současné době je dokumentace připravena k územnímu řízení. 
Následně bude podána žádost o stavební povolení. V případě, že vše 
půjde hladce, mohla by obec v příštím roce požádat o finanční 
prostředky z Operačního programu životní prostředí, tak aby byla 
stavba dokončena do konce roku 2014.  
Orientační údaje stavby: 
Celková plocha stavebních zásahů (sypaná hráz, přelivový objekt, 
odtokové koryto, tůně) je 3800 m2. 
Vodní plocha vytvořená zavodněním poldru je cca 16850 m2 s 
objemem zadržené vody cca 15000 m3. 
Vodní plocha tůní je cca 1050 m2 s celkovým objemem cca 1000 m3. 
 
(Zdroj: OLDŘICHOVSKÉ LISTY - Číslo vydání 28/2012) 
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9. Společenská kronika 

Jubilea v roce 2012 oslavili: 
 
Pošmůrná Anežka, Šulcová Anežka, Bakešová Eva, Ficencová Miroslava, 
Tvaroh Jiří, Třešňák Václav, Pecina Květoslav, Cermonová Marta, 
Pecinová Věra, Flégrová Marie, Klajl Jiří, Flégr Karel, Poláková Ludmila, 
Tomášková Antonia, Vachová Jana, Kavková Jadwiga, Kolesová Vlasta, 
Tetour Antonín, Tetourová Veronika, Vodička Miloslav, Kopčák Emil, 
Bauml Zdeněk, Štučka Josef, Tomaščáková Anna, Šeps Jaroslav, Hyk 
Petr, Novotná Jiřina, Richter Ladislav, Blahuš Antonín, Sáblík Jiří, 
Trostová  Xenie, Richterová Věra, Bílkovský Eduard, Szatkowská Marie, 
Janoušková Dana, Kafková Věra, Špulková Hana, Adámek Josef, Špulka 
Jiří, Juklíček Stanislav, Kopčáková Rozalia, Hladík Jaromír, Vrňatová 
Radmila, Zapadlo Milan, Novotný Karel, Honsejk Josef, Budajová Liana, 
Šištík Bohuslav, Urban Rudolf, Veselý Jiří, Myslivcová Hana, Martínek 
Emanuel, Pavlů Vilém 
 
Úmrtí v roce 2012: 
Josef Loskot, Ladislav Lapáček, Albína Stehlíková, Marie Součková, 
Zdeněk Devera, Jindřich Janda, Jaroslava Grünhutová, Jana Rybářová, 
Božena Křehnáčová, Olga Vlachová  
 
Narození v roce 2012: 
Jan Adámek, Jakub Václav Hodač, Donatas Radzinevičius, Kateřina 
Jónová, Bára Svobodová, Táňa Šarapatková, Lucie Markéta Pavlíková, 
Jakub Louda, Jakub Peřina, Veronika Loudová 
 
Vítání občánků proběhlo 17.6.2012 
 
(zdroj: Obecní úřad Oldřichov v Hájích) 
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10. Z událostí, akcí a kulturního dění v obci 

 
21. ledna 2012 se konal Sokolský ples, který pořádal TJ Sokol Oldřichov 
v Hájích. 
 
11. února 2012 proběhl Hasičský bál, pořádal  SDH Oldřichov v Hájích. 
  
18. února 2012 byl  další Hasičský bál pořádal SDH Mníšek. 
 
25. února 2012 se konal Masopustní rej, organizoval TJ Sokol Oldřichov 
v Hájích. 
 
26. únor  2012  patřil Dětskému maškarnímu reji, pořádal také TJ Sokol 
Oldřichov v Hájích. 
 
31. března se konaly Oldřichovské velikonoční trhy, na kterých opět 
vystoupily břišní tanečnice z Mníšku a hrála kapela Subulcus. 
 
14. dubna v restauraci Nová Beseda vystoupila folk-rocková hudební 
skupina Pakáš z Příbrami. 
 
30. dubna byl slet čarodějnic a čaroděťátek u Obecního úřadu v 
Oldřichově v Hájích, nechybělo občerstvení, malé soutěže pro děti a 
večerem provázela hudební skupina Každej Pes Jiná Ves. 
 
25. května se v restauraci Nová Beseda konal koncert rockové kapely 
Archa. 
 
29. května uspořádal Český červený kříž ve spolupráci s Obecním 
úřadem v Oldřichově v Hájích setkání důchodců v restauraci Nová 
Beseda. 
 
16. června 2012 v restauraci Nová Beseda byla Diskotéka, hrál DJ Pes. 
 
V restauraci Nová Beseda se konaly hudební akce nazvané „Posezení s 
kytarou aneb veřejná zkouška kapely Každej Pes Jiná Ves“ v termínech 
31.3, 18.5, 22.6, 28.7, v Sokolovně hrála zmíněná skupina 20. dubna 
2012. 
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10.června proběhly oslavy Dne dětí  na dětském hřišti za obecním 
úřadem. Děti mohly vyzkoušet stříkání hasičskou hadicí na terč, střelbu 
ve vzduchovky, chůzi na chůdách, prolézání tunelem, skákací hrad, 
aquazorbing a mnoho dalších soutěží a hrátek. 
 
Zároveň se konal Bleší trh - bazárek, bohužel počasí nebylo příznivé. 
 
Oldřichovské vánoční trhy se konaly 24. listopadu 2012, prodávaly se 
rukodělné výrobky, vystoupily břišní tanečnice z Mníšku a hrála skupina 
Subulcus. 
 
9. prosince se sešli obyvatelé Oldřichova ke společnému Zpívání koled 
u rozsvíceného vánočního stromku u Obecního úřadu v Oldřichově v 
Hájích. Občerstvení zajišťoval SDH Oldřichov v Hájích, na kytaru hrál 
David Vaniš a Jana Böhmová, organizace se chopily Jiřina Vávrová a 
Zuzana Uhrinová. 
 
15. prosince se konal další koncert v restauraci Beseda, tentokrát hrála 
liberecká kapela Houpačky. 
 
24. prosince se sešli rodiče s dětmi k tradičnímu zdobení stromečku 
pro zvířátka. 
 
29. prosince se nakonec uskutečnil málem zrušený Předsilvetr, 
hudebních nástrojů se chopila Jana Pospíšilová a Radan Jareš. 
 
Akce v ekocentru: 
 
24.března proběhl Žabí festival, který nabídl návštěvníkům aktivity 
spojené se životem žab, například prohlídku žabí potravy pod lupou, 
výrobu žabičky z kamínku, hry s žabí tématikou, výstavu živých 
obojživelníků, přednášku Muzea přírody Český ráj „Obojživelníci a plazi 
jako poslové jara“ a exkurzi k rybníku Šolcák. 
 
21.dubna se jako obvykle konaly oslavy Dne Země, který byl tentokrát 
zaměřený na rostlinnou říši, zejména květiny a bylinky.  
Na návštěvníky čekala putovní výstava o férových květinách, sázení 
jarních květin, hravou formou se poodhalovalo kouzlo bylinek, bylo 
možno si prohlédnout květy zblízka pomocí binokulárních lup, kromě 
zábavných a poučných aktivit byly připraveny tvořivé dílny, svezení na 
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koni a příjemné posezení u ohně. Den zpestřilo hudební a divadelní 
vystoupení. 
 
26.května se konal v ekocentru Den včely,  při kterém si návštěvníci 
nejen prohlédli živé včely, ale zahráli si hry zaměřené na život včel, 
seznámili se s hmyzími hotely, shlédli pohádku Divadla Rolnička a 
poslechli si hudební vystoupení skupiny Každej Pes Jiná Ves. 
 
22.září probíhala akce Stříhání ovcí aneb od ovečky ke klubku vlny, 
kde se návštěvníci mohli podívat, jak se stříhají ovečky, vyzkoušet si 
česání vlny na bubnové česačce, předení na kolovrátku, tkaní na 
tkalcovském stavu, vyrobit si ozdoby z vlny. 
 
20.října se konaly oslavy Dne stromů s nabitým programem: podzimní 
čajovna, aleje pod lupou, památné stromy v okolí, moštování, ukázky 
řezbářství, svezení na koni, podzimní jarmark, hudební vystoupení a 
divadelní představení pro děti. 
 
Vánoce na statku se odehrály během víkendu 1.-2.prosince 2012 a 
akce se zúčastnilo kolem 600 lidí. Byly připraveny nejrůznější aktivity a 
hry zaměřené na adventní svátky jako např. adventní tvořivé dílničky, 
ohlédnutí za vánočními zvyky a symboly, zdobení perníčků, výrobky z 
vlny a další. Nechyběla pohádka divadla Rolnička a hudební vystoupení. 
 
(zdroj: www.strevlik.cz) 
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11. Tělovýchova a sport 

Opět probíhalo cvičení žen každé úterý od 18 a od 19 hodin pod 
vedením Ireny Dolanské na obecním úřadě v Oldřichově v Hájích. 
 
Další úspěšná sezóna sjezdovky  v Oldřichově v Hájích byla zpestřena 
karnevalem na lyžích v termínu 18.2.2012. Děti zábavným odpolednem 
plným soutěží provedl Krakonoš v podání Doda Uhrina. Nechybělo ani 
noční lyžování. 
 
KČT TJ Sokol Oldřichov v Hájích pořádal netradiční Výstup na Poledník 
26. května 2012 a tradiční Podzimní špacír v termínu 27. října 2012, byl 
to již třináctý ročník. 
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12. Zájmová a občanská sdružení 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 
29. května uspořádal Český červený kříž ve spolupráci s Obecním 
úřadem v Oldřichově v Hájích setkání důchodců v restauraci Nová 
Beseda. 
 
RODIČOVSKÝ  KLUB 
V červnu vznikl v  Oldřichově v Hájích z iniciativy Jiřiny Vávrové, Pavly 
Ernekerové a Jarmily Huškové „Rodičovský klub“. Starosta Jaromír 
Tichý pro „Klubík“ zpřístupnil místnost v přízemí obecního úřadu. 
Rodiče s dětmi se scházeli jednou měsíčně od června do prosince, 
pokaždé byl připraven pro děti program odpovídající jejich věku. Velký 
úspěch slavila stopovaná s pokladem, divadélko, házení míčky do 
pomalovaných plechovek, malování vodovkami, krmení zvířátek a  
skládání nejrůznějších dřevěných skládanek. 
 
KROUŽEK ANIMACE 
Po táboře na Hubertce byl založen kroužek animace pro oldřichovské 
děti. Děti, (zejména bývalí členové klubu Barvínek), se scházely od září 
2012 zhruba jednou za 14 dní v pátek a pod vedením Jiřina Vávrové a 
Jany Pospíšilové vytvářely animovaný filmeček inspirovaný písničkou z 
filmu „Čert ví proč“. 
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13. SDH Oldřichov v Hájích 

SDH Oldřichov v Hájích v průběhu roku 2012 rekonstruoval hasičskou 
zbrojnici. 
 
27.- 28.1. 2012 se pět členů SDH Oldřichov v Hájích zúčastnilo kurzu 
nositele dýchací techniky NDT 16. 
Dále se členové jednotky SDH Oldřichov v Hájích zúčastnili 
pravidelných školení dle bojového řádu, z toho jednou v hasičské 
zbrojnici v Krásné Studánce a jednou v hasičské zbrojnici ve Mníšku u 
Liberce, dále pravidelných cyklických školení velitelů a strojníků okrsku 
v Hrádku nad Nisou a taktického školení v dálkové dopravě vody 
v bývalém vojenském prostoru Hajniště. 
 
Oldřichovský SDH také navšítivil Snow Road Liberec, akce zaměřená na 
vozy 4x4 se konala 18.2.2012. 
 
5. května se SDH Oldřichov v Hájích zúčastnil oslav 150. výročí založení 
hasičského sboru v Liberci.  Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje 
Stanislava Eichlera a primátorky Statutárního města Liberec Martiny 
Rosenbergové oslavili liberečtí hasiči 150. výročí založení hasičského 
sboru v Liberci. Slavnostní ceremoniál se konal na náměstí Dr. E. 
Beneše v Liberci za účasti hejtmana, primátorky, Drahoslava Ryby, gen. 
ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, Karla Richtera, starosty 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Milana Navrátila, starosty 
Krajského sdružení hasičů Libereckého kraje, členů sborů dobrovolných 
hasičů z Liberce a dalších hostů. U příležitosti 150. výročí založení 
sdružení dobrovolných hasičů byla předána řada ocenění a stuh k 
praporům hasičských sdružení. 
 
9.6.2012 se SDH zúčastnilo okrskové soutěže Chrastava a Hrádecka ve 
Mníšku u Liberce, kde se výborně umístila. Družstvo mužů se umístilo 
na 2.místě z devíti družstev a družstvo žen na prvním místě, když 
porazilo družstvo z Dolního Sedla.  
Další soutěže, kterých se SDH Oldřichov v Hájích účastnil: Ježkovo peklo 
Velký Beranov, Povodňová lopata ve Višňové (ženy), Lužecký pohár 
(ženy), O pohár starosty obce Lázně Libverda (muži) a Hasičská noc pod 
Ještědem (muži). 
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Pořadatelská činnost SDH Oldřichov v Hájích: 
Pořádání hasičské zábavy ''Po povodních'' 
Ukázka techniky na dětském dnu v Krásné studánce 
Spolupořádání dětského dne v Oldřichově v Hájích 
Ukázka zásahu na hořící automobil v polské Gozdnici při příležitosti 
akce Gozdnica bez hranic 
Stavění vánočního stromu u obecního úřadu 
Zajištění občerstvení na akci ''Zpívání koled pod rozsvíceným 
stromečkem'' 
Provedení Čerta a Mikuláše s Andělem po celé obci 
 
 (Zdroj: http://sdh-oldrichov-v-hajich.websnadno.cz,  www.kraj-lbc.cz, 
Výroční zpráva SDH Oldřichov v Hájích 2012) 

  

http://www.kraj-lbc.cz/
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14. Obrazové přílohy 

a. Společenská kronika 
Vítání občánků 17.6.2012 
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b. Z akcí obce 
Rodičovský  klub v Oldřichově v Hájích, schůzka v červnu a v září 

2012 
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Rodičovský klub, schůzka v prosinci 
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Karneval na lyžích 18.2.2012 
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Dětský den 10.6.2012 
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Hubertka 2012 
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Vánoční trhy 
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Zpívání u rozsvíceného vánočního stromu 9.12.2012 
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c. SDH Oldřichov v Hájích 
Rekonstrukce hasičské zbrojnice 
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Školení NDT 27.-28.1.2012 
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Oslavy 150. výročí založení hasičského sboru v Liberci 5.5.2012 
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Okrsková soutěž hasičů Chrastavska a Hrádecka 9.6.2012 
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SDH staví vánoční strom před obecní úřad Oldřichov v Hájích 
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d.Akce v Ekocentru v Oldřichově v Hájích 
 

Žabí festival 24.3.2012 
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Den Země 21.4.2012 
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Den včely 26.5.2012 
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Stříhání ovcí 22.9.2012 
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Den stromů v ekocentru 20.10.2012 
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Vánoce na statku  1.-2.12.2012 
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