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1. Úvod 

V roce 2013 jsem zahájila činnost kronikáře obce Oldřichov v Hájích. Je 
mi ctí, že mohu zaznamenávat historii naší krásné jizerskohorské 
vesničky a děkuji všem, kteří mi jsou v této činnosti nápomocni.  
 
        Mgr. Jiřina Vávrová 
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2. Významné události v České republice a ve světě 

1. ledna vyhlásil prezident Václav Klaus částečnou amnestii. 
 
11. a 12. ledna uspěli v prvním kole prezidentských voleb Miloš Zeman 
a Karel Schwarzenberg.  
 
25. a 26. ledna zvítězil Miloš Zeman ve druhém kole prezidentských 
voleb, prezidentský úřad převzal 8. března 2013 
 
11. února papež Benedikt XVI. oznámil rezignaci, ve funkci papeže 
skončil 28. února 2013 
 
12. února Severní Korea provedla jaderný test 
 
15. února dopadl na Zemi tzv. Čeljabinský meteor 
 
8. března Severní Korea vypověděla všechny smlouvy o vzájemném 
neútočení s Jižní Koreou a obnovila tak válečný stav z Korejské války 
 
13. března se stal novým papežem Římskokatolické církve argentinský 
kardinál Jorge Mario Bergoglio, který přijal jméno František 
 
25. března Evropská unie souhlasila s půjčkou ve výši 10 miliard euro 
pro Kypr zmítaný finanční krizí 
 
15. dubna teroristé spáchali útok na Bostonský maraton 
 
2. června se narodila v Praze první česká paterčata 
 
2. června zasáhla Česko další povodeň, která úplně skončila 15.června 
 
13. června propukla „kauza Nagyová“, policisté z Útvaru pro odhalování 
organizovaného zločinu vtrhli na Úřad vlády a zasahovali také na 
dalších místech. Zatčeno bylo 7 osob. 
 
17. června podal demisi premiér Petr Nečas a odstoupil i z čela ODS 
 
25. června byl jmenován novým předsedou vlády Jiří Rusnok 
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29. června se v Českých Budějovicích uskutečnila demonstrace proti 
romským obyvatelům na sídlišti Máj. 6. července proběhla tamtéž 
druhá demonstrace. Policie zadržela 136 lidí, po skončení této 
demonstrace se zvedla vlna kritiky až odporu v řadách budějovických 
občanů, kteří zdokumentovali policii v civilu, tajné policisty v davu 
demonstrantů, kteří bili lidi teleskopickými obušky 
 
1. července vstoupilo Chorvatsko do Evropské unie, Litva se ujala 
předsednictví EU 
 
3. července provedla egyptská armáda v Egyptě státní převrat 
 
10. července prezident České republiky Miloš Zeman jmenoval novou 
vládu, 7. srpna však nové vládě nebyla vyslovena důvěra 
 
20. srpna poslanci odhlasovali rozpuštění Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 
 
31. srpna Česká televize spustila nový dětský kanál ČT:D a umělecký 
kanál ČT art 
 
25. a 26. října proběhly mimořádné volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky, zvítězila ČSSD 
 
8. listopadu na Filipínách udeřil extrémně silný tajfun Haiyan 
 
21. listopadu vypukly na Ukrajině protesty kvůli nepodepsání smlouvy o 
vstupu do Evropské unie, nazývané později Euromajdan. Protestovalo 
se pro svržení vlády Mykoly Azarova a zároveň pro odstoupení 
prezidenta Viktora Janukovyče 
 
7. prosince Metrostav přerušil stavbu tunelu Blanka, důvodem bylo, že 
pražský magistrát firmě dlužil více než 2,1 miliardy korun 
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3. Počasí v průběhu roku 

První dny roku 2013 byly ještě bez sněhu, sněžit začalo 3. ledna, teplota 
se pohybovala kolem nuly. 
 
Druhý lednový týden teplota klesla na – 10 stupňů Celsia a 20. ledna se 
dokonce objevila běžkařská stopa na oldřichovských lukách. 
 
Na konci ledna přišla krátká obleva, teploty byly opět kolem nuly. 
 
Únor byl bohatý na sníh, takže děti si užily dosyta zimních radovánek. 
 
Začátek března se přihlásil teplotami nad nulou a tak se zdálo, že jaro 
není daleko. Začátkem března vylezly první sněženky. Následovalo ale 
ochlazení a sněžení nepolevovalo. 
 
Sníh konečně roztál až v druhém dubnovém týdnu a přišlo i velké 
oteplení na 15 stupňů Celsia. Zima byla opravdu předlouhá. 
 
Na Čarodějnice nás potrápil silný vítr, mrholení a chladno. První 
květnový týden propršel a teploty se pohybovaly kolem 5 stupňů 
Celsia. 
 
Druhý květnový týden naopak přinesl slunce s teplotami kolem 20 st. 
Kolem 20. května jsme zaznamenali první houby, květnové počasí bylo 
velmi proměnlivé. V noci na 20. května byla velká bouřka.  
 
Konec května byl chladný a deštivý. Během prvního červnového 
víkendu se vylila Jeřice a zaplavila zejména okolí cyklostezky. 
 
Z důvodu špatného počasí byl zrušen i dětský den a přesunut na 
polovinu června, kdy již bylo nádherně, svítilo slunce a teploty 
dosahovaly až 30 st. 
 
Koncem června nás opět potrápil intenzivní déšť. 
 
Na prázdninové počasí si stěžovat nemůžeme, léto bylo dlouhé a hezké. 
Suchý, teplý červenec vystřídal příjemný srpen. Pouze přelomový týden 
červenec/srpen byl poznamenán velkými vedry a nočními bouřkami.  
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Děti si prázdniny užily a čekal nás nádherný, barevný podzim, jak jen 
okolní lesy dokáží vykouzlit.  
 
Září bylo deštivé a přízemní mrazíky jsme zaznamenali již v první půlce 
září. Odpoledne byla nicméně stále příjemná a slunečná.  
 
Následoval teplotně nadprůměrný říjen, teploty se pohybovaly okolo 
16 st. Také listopad byl teplotně nadprůměrný. 
 
První sníh napadl 26.listopadu,dlouho nevydržel, teplota se pohybovala 
kolem nuly. 5. a 6. prosince foukal velmi silný vítr. 
 
Dalšího sněhu jsme se již v prosinci nedočkali, Vánoce byly tzv. na blátě 
s teplotou kolem 12 st. 
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4. Dění v obci  

Počet obyvatel v obci ke 31.12.2013 : 733 
 

(zdroj: obec Oldřichov v Hájích) 
 
Nejvýznamnější stavební událostí roku 2013 byla dostavba a uvedení 
do provozu kotelny na výrobu tepla z biomasy v prostoru za restaurací 
Beseda v centru obce. 
 
25.6. 2013, u příležitosti slavnostního otevření kotelny pro výrobu 
tepla z biomasy, navštívil naši obec hejtman Libereckého kraje Martin 
Půta. 
Stavba kotelny byla ke 30.dubnu 2013 předána obci k užívání. 
 
Nejvýznamnější společenskou událostí bylo Besedění, velká 
celoodřichovská diskuse na téma „Budoucnost Oldřichova v Hájích“. 
Proběhla v listopadu 2013 a průběhu a výsledkům této debaty je 
věnována zvláštní kapitola.  
 
První kolo přímé volby hlavy státu proběhlo 11. a 12. ledna 2013, 
druhé kolo pak 25. a 26. ledna 2013. Prezidentem byl zvolen Miloš 
Zeman. 
V Oldřichově v Hájích nicméně vyhrál Karel Schwarzenberg, který zde 
získal 179 hlasů, Miloš Zeman v Oldřichově v Hájích jen 148 hlasů.  
V souvislosti s volbou prezidenta byla v médiích zmínka i o naší obci. 
 
Představení projektu revitalizace objektu bývalé panelárny 
Na zasedání zastupitelstva dne 14. března 2013 byl představen Ing. 
arch Ladislavem Davidem a Ing. Radkem Hromádkou projekt 
revitalizace objektu bývalé panelárny. Představení projektu bylo 
následováno bouřlivou diskusí obyvatel obce. V následujících dnech 
občané sepsali připomínky k projektu a ty doručili starostovi Jaromíru 
Tichému. Připomínky se týkaly zejména: prodeje pozemku bývalé 
panelárny, která je v současné době ve vlastnictví obce společnosti 
Suchopýr o.p.s, finančního zatížení obce, které by vyplynulo z 
představeného projektu, kapacity komunikací, strategie rozvoje obce, 
zástupců ve správní radě Suchopýru o.p.s a dalších. Další vývoj vedl k 
vytvoření občanského sdružení Živo v Hájích o.s, které se nadále o 
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tuto problematiku zajímá. Odpovědi dostali iniciátoři připomínek 
písemně v červnu 2013. 
 
Oldřichovská pošta od 1. dubna 2013 změnila otevírací hodiny pro 
veřejnost: Po-Pá 13:45-16:00  
Navíc poště hrozí zavření, v prosinci se podepisovali občané pod petici 
Za záchranu pošt na venkově. "My, níže podepsaní občané, 
prostřednictvím této petice žádáme Vládu ČR, aby nečinila kroky 
vedoucí ke zrušení provozoven České pošty, s.p. a naopak umožnila 
zachování stávajícího počtu i rozmístění těchto provozoven. Dále 
vyzýváme Vládu ČR, aby zajistila vypracování systému, který by 
zajišťoval fungování celé stávající sítě poštovních poboček a 
provozoven i do budoucnosti."... plné znění petice včetně podpisových 
archů bylo umístěno na OÚ v Oldřichově v Hájích. 
 
Ochotníci v Oldřichově 
V únoru 2013 vznikl v Oldřichově v Hájích ochotnický soubor FILIPILY. 
Jako první kus secvičil pohádku Jana Wericha Lakomá Barka.  
 
Návrh změny územního plánu Oldřichov v Hájích byl přístupný k 
nahlédnutí ve stanovené době 30-ti dnů, ode dne doručení veřejnou 
vyhláškou, tj. od 9. 4. 2013 - 9. 5. 2013 v kanceláři starosty obecního 
úřadu Oldřichov v Hájích a dále v elektronické podobě na webových 
stránkách obce. Občané Oldřichova v Hájích podávali připomínky k 
návrhu změny územního plánu do 9. května 2013. Zhotovitelem návrhu 
byla firma Saul, vedoucí projektant Ing.arch. J. Plašil.  
 
Ořez stromů v centru obce 
Začátkem května 2013 došlo k úpravě stromů v centru obce, za 
obchodem se smíšeným zbožím. 
 
Nová informační tabule byla instalována začátkem června 2013, byla 
vyrobena v dílně, kterou má obec, za finančního přispění Mikroregionu 
Hrádecko-Chrastavsko a informuje návštěvníky o turistických 
zajímavostech regionu Jizerské hory. 
Nová informační tabule se objevila také u viaduktu směrem na Pily v 
září 2013. V září 2013 bylo také obnoveno dopravní značení v centru 
obce. 
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Záplavy v Oldřichově  

1. a 2. června 2013 se vylila Jeřice a zatopila zejména fotbalové hřiště a 
okolí cyklostezky.  SDH Oldřichov v Hájích monitoroval situaci, držel 
pohotovost na základně a odstraňoval následky záplav. Škody 
způsobené záplavami: podemleté základy mostu p.p.č.2271, podemletý 
a rozpadlý most a cesta p.p.č.2133 , poničená komunikace p.p.č.2020, 
poničená křídla propustu p.p.č. 2024, zničené jímací místo požární 
nádrže p.p.č 2153/4, poničená propust p.p.č 1968. Odhadované 
náklady na obnovu jsou cca 5 mil.Kč. 
 
Úprava koryta Jeřice pokračovala. V červnu 2013 speciální bagr 
upravoval koryto Jeřice Na Pilách. Upravená část během záplav první 
červnový víkend obstála, bohužel byla poničena při mohutné bouřce v 
noci na 30. července 2013 
 
Nově zrekonstruovaná prodejna potravin 
5. srpna 2013 otevřeli manželé Jarešovi nově zrekonstruovanou 
prodejnu potravin. Obchod je kompletně přestavěný, jsou nově 
rozmístěné regály a prodejní pulty, prodejna dostala nový nátěr. Pro 
zákazníky jsou připraveny zajímavé akce, větší výběr zboží, možnost 
platit platební kartou a stravenkami a slevové letáky až do domu. 
 
Mé srdce patří Česku 
20. srpna měla naše obec nezvyklou návštěvu- přiběhl ji navštívit 
"běhající" europoslanec Edvard Kožušník, který během letních 
prázdnin, kdy Evropský parlament nezasedá, věnuje čas setkávání se s 
lidmi po celé České republice. Neobvyklou návštěvu doprovodilo 
několik občanů po cyklostezce a společně s Edvardem Kožušníkem 
trasu do Mníšku běžel Petr Nýdrle. 
 
V září 2013 byl zlikvidován starý most přes Jeřici v centru obce. Most 
byl určen k likvidaci již v době stavění nového mostu, k odstranění však 
nedošlo z finančních důvodů. Hlavním důvodem byly průtočné poměry 
mostu, které byly přibližně poloviční, než má most nový. Také pilíře 
mezi oblouky bránily v průtoku při povodních.  
 
Starosta Jaromír Tichý a hejtman Libereckého kraje Martin Půta poslali 
Otevřený dopis generálnímu řediteli Povodí Labe p. Ing Václavu 
Beránkovi, kde vyzývají Povodí Labe k rozsáhlejší údržbě průtočného 
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profilu toku Jeřice a břehových porostů. 
 
Přístavba hasičské zbrojnice 
Přístavba hasičské zbrojnice začala 21.října 2013 a byla dokončena 
22.prosince 2013. Oldřichov získal na přístavbu dotace z Libereckého 
kraje. Práce provedla firma Slestav s.r.o a oldřichovští hasiči. 
 
Předčasné volby do poslanecké sněmovny 2013 
Předčasné volby do poslanecké sněmovny se konaly 25. a 26. října 
2013. 
V předčasných volbách zvítězila ČSSD 20,45%, následována ANO 
18,65%, KSČM 14,91%, TOP09 11,99%, ODS 7,72%, Úsvit 6,88%, KDU-
ČSL 6,78%. 
 
A jak volby dopadly v Oldřichově v Hájích?  
V Oldřichově zvítězila TOP09 20,96%, druhé bylo ANO 18,41%, třetí 
KSČM 16,14%, další viz tabulka. Volební účast 62%. 
 
(Zdroj : http://volby.idnes.cz/poslanecka-snemovna-2013.aspx) 
 
Dětský lékař v Mníšku 
Po delší době, kdy nejbližší dostupné zdravotní středisko v Mníšku 
nemělo pediatra, se podařilo navázat jednání o obsazení místa 
dětského lékaře MUDr. Martinem Zítkem, bývalým primářem Krajské 
nemocnice Liberec, bohužel nakonec pro malý zájem rodičů místo 
nebylo obsazeno. 
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5. 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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6. Zastupitelstvo obce 

14.3. 2013 proběhlo Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích. 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo: 
 
Usnesení č.1/2013 ze dne  14.3.2013 
1. revitalizace Panelárny- představení projektu  

       
2. schválení smluv: 
Dohoda o bezplatném užívání objektu Panelárny – Suchopýr o.p.s. 
Smlouva o spolupráci s Ing. Radkem Hromádkou 
Rámcová smlouva o nákupu knih. 
Dodatek č.4  k nájemní smlouvě s firmou JF. 
Nájemní smlouvu s p. Vrbovou p.p.č. 1985/5. 
Kupní smlouvu na vyřazený kotel s p. Veselým. 
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s p. Rajnem. 
Smlouvu o výpůjčce sběrných nádob s firmou Eko-kom. 

 
3. Jmenování členů správní rady Suchopýr o.p.s. za Obec Oldřichov v 
Hájích- p. J.Tichý a  p. Ing.arch.David 

 
4. schválení zástupce na valné hromady SVS –p. Tichý 

 
5. schválení investičního záměru obce – Přístavba hasičské zbrojnice  

 
6. schválení rozpočtu na rok 2013 

 
7. schválení příspěvku na činnost pro společnost Projizerky o.p.s. ve 
výši 5 000,- 
 
8. schválení kácení dřevin rostoucích mimo les na ppč. 811/2 

 
9. schválení zproštění poplatku za odpady- Eva Svobodová  

 
10. schválení mimořádného příspěvku MJP ve výši 56 665,-Kč 
 
Druhé Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích proběhlo dne  
17.6.2013 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo: 
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Usnesení č.2/2013 ze dne  17.6.2013 
 
1. Schválení závěrečného účtu obce Oldřichov v Hájích za rok 2012 
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 

 
2. Schválení účetní závěrky obce sestavené k  31.12.2012 
 
3. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2013, navýšení rozpočtu za rok 
2013 
 
4. Schválení dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě s Českou spořitelnou 
 
5. Schválení proplacení doplatku přípojky NN – Jakub Rybín a Renata 
Vávrová 
 
6. Schválení příspěvku na letní soustředění kroužku animace dětí z 
Oldřichova v Hájích ve výši 5.000,-Kč 

 
7. Prominutí poplatků za svoz a likvidaci komunálních odpadů za 
nemovitosti čp. 27 za rok 2012 a za nemovitost čp. 273 pro rok 2013 a 
další roky do změny 
 
8. Schválení vyčíslení povodňových škod po povodni ze dne 2.6.2013 
 
9. Schválení Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Obce Oldřichov v Hájích 
 
10. schválení smluv: 
    1) Smlouva o finanční podpoře tras Jizerské magistrály s Jizerskou 
o.p.s. 
    2) Nájemní smlouva firmou DIMATEX CZ spol.s.r.o.- kontejner na 
textil 
    3)  Smlouvu o odstoupení od smlouvy budoucí kupní ve prospěch 
třetí osoby s obchodní společností ANEMONE spol.s.r.o 
     
11. Schválení pronájmu pozemků a staveb 
  1) pronájem p.p.č. 1760/3  Dana Janoušková a Miroslav Taclík 
  2) pronájem p.p.č. 1550/15 Roman  Nýdrle 
  3) pronájem p.p.č. 165/1 Václav Knespl  
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12. Schválení bezúplatného převodu komunikací od Pozemkového 
fondu ČR ppč. 
1660/3,2067/1,2068,2097/2,2097/3,2124/1,2131/2,2131/3,2139/1 
 
13. Schválení předložených zápisů do kroniky z let 2007,2008,2009 p. 
Mgr. Jiřinou Vávrovou 
 
14. Odložení žádosti p. Maděry o zvýšení počtu zastupitelů pro volební 
období počínaje rokem 2014 
 
15. Schválení písemné odpovědi – Reakce na veřejné projednání 
revitalizace areálu bývalé panelárny v Oldřichově v Hájích – důvodová 
zpráva 
 
16. Schválení písemného sdělení občanskému sdružení Živo v Hájích k 
připomínkám objektu Panelárny Oldřichov v Hájích 
 
17. Schválení příspěvku TJ Sokol na pokrytí výdajů spojených s placením 
sociálního a zdravotního pojištění zaměstnance 
 
 
Třetí Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích proběhlo dne  
29.7. 2013 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo: 
 
Usnesení č.3/2013 ze dne  29.7.2013 
 
1. Schválení výmazu omezení vlastnických práv z Katastru nemovitostí 
u pozemkové parcely č. 628/1- p. Petr Radouš  
 
2. Schválení rekonstrukce prodejny potravin v celkovém objemu 118 
500,-Kč nájemkyní p. Ivanou Jarešovou a snížení nájemného nájemkyni 
 
3. Schválení pořízení projektové dokumentace na opravu komunikace 
na ppč. 921/5 a části 1970/1 panem Janem Maděrou  
 
4. Schválení  výběru zhotovitele na stavbu Vodovodu Oldřichov v Hájích 
V.stavba – firma Jostav 
 
5. Schválení smlouvy o pojištění majetku obce-kotelny  
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6. Schválení zapojení obce Oldřichov v Hájích do projektu pod názvem 
Veřejná diskuse o budoucnosti obce Oldřichov v Hájích a finanční 
příspěvek ve výši 6500,-Kč  
 
7. Schválení podání žádosti o financování oprav po povodni 2013 z 
fondu Ministerstva dopravy ČR – most a cesta ppč. 2133, komunikace 
na ppč. 2020/1, křídla propustku na ppč. 2024, 2020/1 a propust na 
ppč. 1968  
 
8. Schválení zápisů do kroniky za léta 2010-2012 v předloženém stavu 
od kronikářky p. Mgr. Jiřiny Vávrové 
 
Čtvrté Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích bylo dne  
30.9.2011 
 
Bylo projednáno a schváleno 
Usnesení č.4/2013 ze dne  30.9.2013 
 
1. Schválení rozpočtového opatření č.2/2013- navýšení rozpočtu o 
částku 2 548 818,18 Kč- přidělení dotace  
 
2. Schválení směny části ppč. 921/19 za část ppč. 921/18 s panem 
Milošem Lorencem  
 
3. Schválení  výběru nejvhodnější nabídky na akci Oprava propustku na 
ppč. 1968 přes pravostranný přítok Jeřice – fa Brex  
 
4. Schválení výběru zhotovitele na stavbu Oprava propustku a MK na 
ppč. 2133 a 2131/2 přes Malou Jeřici – fa Brex  Usnesení č.3/32/2013 
ze dne 29.7.2013 
 
5. Schválení nejvhodnějšího uchazeče na akci Oprava MK na ppč. 
2020/1 a oprava křídla propustku na ppč. 2024 přes pravostranný 
přítok Jeřice – fa Rajn  
 
6. Schválení nejvhodnějšího uchazeče na akci Rozšíření hasičské 
zbrojnice Oldřichov v Hájích – fa Slestav  
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7. Schválení dodavatele služeb Technický a Autorský dozor oprav 
komunikací a propustků povodňových oprav v obci Oldřichov v Hájích – 
Jan Maděra  
 
8. schválení smlouvy o pronájmu plochy výroby na části ppč. 232/2 v 
k.ú. Oldřichov v Hájích 
schválení dodatku č.1k Smlouvě o pronájmu nebytových prostor- 
prodejna potravin – p. Jarešová 
 
9. Neschválení návrhu Pavly a Miroslava Eichlerových o bezplatném 
vyměření ppč. 2116 včetně posekání, osazení dopravním zrcadlem a 
věnování kameniva alespoň do ukončení správního řízení 
 
10. Schválení využití dotace na opravu komunikace ppč. 2027 od 
Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko 
 
11. Schválení uzavření smlouvy o výkonu a organizace veřejné služby s 
Úřadem práce v Liberci a současně podání žádosti o navýšení počtu 
VPP. 
 
Páté Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích se konalo dne 
16.12.2013 
 
Bylo projednáno a schváleno 
Usnesení č.5/2013 
 
1. schválení rozpočtového opatření č. 3/2013 
 
2. schválení rozpočtového opatření na 1. čtvrtletí roku 2014 ve výši 
22%  stejného období roku 2013 
 
3. schválení plánu inventur na rok 2013 a složení inventurní komise  
 
4. schválení příspěvků Mikroregionu Jizerské podhůří a Mikroregionu 
Hrádecko- Chrastavsko 
 
5. schválení cenové přílohy ke smlouvě za odvoz komunálního odpadu 
ASA 
schválení smlouvy na zimní údržbu komunikací obce Oldřichov v Hájích 
– p. Urban 
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Dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor – Pekárny a 
služebního bytu- p. Kukla 
Schválení dohody o poskytování služeb SMS InfoKanálu obce 
Schválení Smlouvy o dílo na akci Oldřichov v Hájích ČOV a tlak. 
kanalizace pro střed obce PDS 
Schválení dodatku č. 13/026 s firmou BREX 
Schválení Smlouvy o dílo o spolupráci při zavedení systému základního 
hodnocení rizik ek. újmy podle požadavku zákona 167/1998 Sb., a 
nařízení vlády č. 295/2011 Sb. 
 
6. schválení Systému náležité péče obce Oldřichov v Hájích, jako 
hospodářského subjektu uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo 
 
7. projednání zprávy starosty obce o průběhu pořízení a způsobu 
vyhodnocení připomínek k Územnímu plánu obce Oldřichov v Hájích 
 
8. schválení pověření k zastupování obce Oldřichov v Hájích s Jizerskou 
o.p.s. ve věci organizace lyžařských stop – p. Bc. Tomáš Trávníček, Mgr. 
David Savický 
 
(zdroj:www.oldrichov.cz, obecní úřad Oldřichov v Hájích) 
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7. Hospodaření a majetek obce 

Rozpočet obce Oldřichov v Hájích na r. 2013 
 
Příjmy:   
 
Daně celkem        5 614 030,- 
Správní poplatky             51 530,- 
Dotace         1 394 700,- 
Odpady            420 000,- 
ÚP refundace mezd          288 000,- 
Prodej pozemků            700 000,- 
Prodej dřeva z ob. lesů         150 000,- 
Nájemné            434 530,- 
Příjmy z poskytovaných služeb           25 000,- 
Úroky                 5 000,- 
Poplatky za psa                9 300,- 
Změna ÚPO           250 000,- 
Příjmy celkem        9 342 090,- 
Financování úvěr       5 796 620,- 
převod zůstatku z roku 2012        164 670,- 
 
Celkové příjmy                 15 303 380,- 
 
 
Výdaje:   
Obecní lesy /materiál, služby, benzín/           63 000,- 
Protahování cest            150 000,- 
Dopravní obslužnost              61 290,- 
Neinvestiční náklady na žáka          380 000,- 
Místní knihovna              33 000,- 
Opravy čp. 54, 229, 281           620 000,- 
SPOZ                20 000,- 
Veřejné osvětlení /opravy/                     280 000,- 
Odpady              475 000,- 
Veřejná zeleň               55 000,- 
Hasiči                49 500,- 
Vnitřní správa / daně FÚ, telefon, služby, poplatky/    1 764 000,- 
Oprava OÚ                       100 000,- 
Služby              300 000,- 
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Oprava komunikací            433 600,- 
Nákup pozemků         1 560 000,- 
Projektové dokumentace           200 000,- 
Nová ÚPD             600 000,- 
Platby daní               50 000,- 
neinv. dotace svaz.obcí, obě. sdruž.         201 600,- 
Nákup techniky                660 000,- 
Kotelna                    6 056 360,- 
dopřav. opatření v obci             30 000,- 
zaměření pozemků, hřbitov               40 000,- 
Výdaje celkem        14 182 350,- 
Financování / splátka úvěrů/         1 121 030,- 
 
Celkem výdaje        15 303 380,- 
 
(zdroj:www.oldrichov.cz) 
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8. Odpady 

Třídění plastů do speciálních žlutých pytlů s odběrem v Ekocentru 
probíhalo i v roce 2013. 
 
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se konal 26. října 
2013 v areálu bývalé panelárny. 
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9. Komunikace, doprava, spoje a technické sítě, 
stavební činnost v obci 

Slavnostní otevření kotelny pro výrobu tepla z biomasy 
 
25.6. 2013, u příležitosti slavnostního otevření kotelny pro výrobu tepla 
z biomasy, navštívil naši obec hejtman Libereckého kraje Martin Půta. 
Kotelna je součástí plánu "Revitalizace centra obce Oldřichov v 
Hájích", který počítá dále s opravami obecních budov, revitalizací 
přilehlého parku pro společenské a sportovní setkávání občanů obce a 
dopravními opatřeními v centru obce. 
 
V roce 2009 podala obec žádost o dotaci do Operačního programu 
Životního prostředí na stavbu kotelny včetně rozvodů tepla do budov v 
majetku obce a opravu budovy pošty, celkové náklady byly odhadnuty 
na cca 25 milionů korun, žádost však byla zamítnuta z důvodu vysokých 
nákladů a malého předpokládaného vyrobeného výkonu tepla.  
 
V roce 2010 byl projekt přepracován a podána žádost nová, v červenci 
2010 byl projekt akceptován k financování. Povodně 2010 byly dalším 
zdržením v přípravách realizace kotelny a zároveň nadešel čas k novým 
volbám. Nové zastupitelstvo se rozhodlo v projektu pokračovat, takže 
po získání stavebního povolení, dokončení projektové dokumentace k 
výběru zhotovitele a samotném výběru zhotovitele bylo 20. května 
2012 předáno staveniště vítězi výběrového řízení - Sdružení CL-EVANS a 
Kotlemont Praha.  
Stavba byla ke 30.dubnu 2013 předána obci k užívání. 
 
Kotelna v číslech: 
Projekce a příprava                             465 000,-Kč 
Výstavba                                               5 150 944,-Kč 
Stroje a zařízení                                       4 174 941,-Kč 
Ostatní náklady s projektem                     264 200,-Kč 
DPH                                                     2 011 017,- Kč 
Celkem investiční náklady                   12 066 102,-Kč 
 
z toho: 
Výše podpody z OPŽP celkem                    6 871 886,-Kč 
Vlastní zdroje                                                              5 194 216,-Kč 
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Slavnostní uvedení kotelny na biomasu do provozu (tisková zpráva): 

25. června přestřihli pásku hejtman Libereckého kraje Martin Půta, 
náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Josef Jadrný, 
starosta obce Jaromír Tichý a zástupci projektanta a administrátora 
projektu. 
 
„Obec bude novou ekologickou kotelnou vytápět sedm objektů ve 
středu obce. V současné době máme na kotelnu připojený obecní úřad, 
hospodu, poštu, obchod, hasičskou zbrojnici, jeden rodinný dům a 
ubytovnu Domu dětí a mládeže. Nyní již připravujeme II. etapu rozvodu 
tepla do dalších objektů.  Počítáme 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..  
„Jsem rád, že Liberecký kraj přispěl na projektovou přípravu a podle 
toho, co tu všichni vidíme, to určitě nebyly zbytečně vynaložené peníze. 
Jak je vidět, tak malá obec, jako je Oldřichov v Hájích také dokáže 
kvalitně připravit a zrealizovat velký projekt,“ řekl hejtman Martin Půta. 
 
Po slavnostním otevření se zástupci kraje a obce přesunuli do 
Ekocentra Oldřichov v Hájích, kde jim byl ředitelem Střediska 
ekologické výchovy Libereckého kraje Radek Hromádkou a starostou 
obce představen společný projekt revitalizace bývalé panelárny. Obec 
zde připravuje vybudování technického zázemí obce, které budou 
zajišťovat přípravu štěpky pro dokončenou kotelnu, truhlárnu pro 
výrobu obecního mobiliáře a sběrný dvůr. „V současné době jsou tyto 
činnosti zajišťovány v naprosto nevyhovujících prostorách,“ 
poznamenal starosta. 
 
Nová informační tabule byla instalována začátkem června 2013, byla 
vyrobena v dílně, kterou má obec, za finančního přispění Mikroregionu 
Hrádecko-Chrastavsko a informuje návštěvníky o turistických 
zajímavostech regionu Jizerské hory. Nová informační tabule se 
objevila u viaduktu směrem na Pily v září 2013. 
 
1. a 2. června 2013 se vylila Jeřice a zatopila zejména fotbalové hřiště a 
okolí cyklostezky.  Škody způsobené záplavami: podemleté základy 
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mostu p.p.č.2271, podemletý a rozpadlý most a cesta p.p.č.2133 , 
poničená komunikace p.p.č.2020, poničená křídla propustu p.p.č. 2024, 
zničené jímací místo požární nádrže p.p.č 2153/4, poničená propust 
p.p.č 1968. Odhadované náklady na obnovu jsou cca 5 mil.Kč. 
 
Úprava koryta Jeřice 
Úprava koryta Jeřice pokračovala. V červnu 2013 speciální bagr 
upravoval koryto Jeřice Na Pilách. Upravená část během záplav první 
červnový víkend obstála, bohužel byla poničena při mohutné bouřce v 
noci na 30. července 2013. 
 
Se záplavami a odstraňováním povodňových škod se potýká Oldřichov 
každoročně, proto starosta Jaromír Tichý a hejtman Libereckého kraje 
Martin Půta zaslali otevřený dopis gen. řediteli Povodí Labe. Vyzývají 
Povodí Labe k rozsáhlejší údržbě průtočného profilu toku Jeřice a 
břehových porostů. 
 
Nově zrekonstruovaná prodejna potravin 
5. srpna 2013 otevřeli manželé Jarešovi nově zrekonstruovanou 
prodejnu potravin. Obchod je kompletně přestavěný, jsou nově 
rozmístěné regály a prodejní pulty, prodejna dostala nový nátěr. Pro 
zákazníky jsou připraveny zajímavé akce, větší výběr zboží, možnost 
platit platební kartou a stravenkami a slevové letáky až do domu. 
 
Likvidace mostu  
V září 2013 byl zlikvidován starý most přes Jeřici v centru obce. Most 
byl určen k likvidaci již v době stavění nového mostu, k odstranění však 
nedošlo z finančních důvodů. Hlavním důvodem byly průtočné poměry 
mostu, které byly přibližně poloviční, než má most nový. Také pilíře 
mezi oblouky bránily v průtoku při povodních.  
Na zbourání starého mostu reagovala v Oldřichovských listech Hanka 
Myslivcová následujícím článkem. 
 
"Proč právě „Radikální řez“ když v tomto svém příspěvku chci hovořit o 
demolici mostu v centru naší obce? Málem bych si toho nedávno ani 
nevšimla. Byla to taková celkem nenápadná akce – skoro to vypadalo 
jako drobné 
úpravy či opravy na našem starém mostě uprostřed Oldřichova, kolem 
kterého všichni jezdíme do práce a domů. Jakoby nic, ale hleďme, starý 
most je pryč! O demolici mostu, na který byl nepochybně vydán legální 



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2013 

 Stránka 25 

 

demoliční výměr, se na obci rozhodlo sice transparentně, ale ještě v 
době, kdy zájem veřejnosti o schůze zastupitelstva byl téměř nulový. 
Jak říká pan Jiří Hušek: „Sám jsem to zažil jako zastupitel v minulém 
volebním období, kdy veřejnost na zastupitelstvu hájil zpravidla jen více 
než osmdesátiletý pan Zuska… O malinko lepší to bylo tehdy, když byl 
na pořadu územní plán – to pak přišlo 5-7 lidí, kteří měli nějaký osobní 
zájem. Aktivita veřejnosti začala, jak dobře víme, až s panelárnou. 
Samozřejmě zastupitelstvo mohlo zvolit jiné cesty k informování 
veřejnosti a získání zpětné vazby (např. Oldřichovské listy), ale to, že to 
neudělalo, vlastně obráží ten zaběhaný stav někdejšího veřejného 
nezájmu. Proto bych tady možná malinko říznul i do vlastního a část 
viny ponechal na občanech. Most je dobrý příklad toho, že nezájem je 
zhoubný – poučení z toho může být „pojďme se o obci více bavit“ (viz 
Besedění), jinak tenhle most nemusí být poslední…“ 
Tenhle „náš starý most“ tu přežil hned několik přírodních pohrom a 
záplav Kdybychom zalistovali v knihách, našli bychom různé prameny o 
tom, kdy vlastně vznikl, kdo ho postavil a jak cenný pro nás 
Oldřichováky tento most vlastně je. Že se vlastně jedná o celkem 
ceněnou a pro nás v obci ojedinělou historickou památku. A tu by se 
možná našla i cesta jak tuto cennost v obci zachovat a hlavně 
zviditelnit. 
Proč vlastně došlo k demolici, tedy k tomuto tzv. „Radikálnímu řezu“? 
Zjistili jsme, že tento krok vznikl na popud a velikým i finančním 
přičiněním pana Trosta, jehož pohnutky jsou naprosto pochopitelné. Po 
katastrofické záplavě v srpnu 2010 byl dvůr jeho fabriky zatopen do 
nevídané míry. Průtok pod starým mostem byl zřejmě ucpán náplavou 
klád, stromů a povodňových náplav natolik, že voda vnikla do nádvoří 
fabriky. Je pochopitelné, že od té doby se nejen on, ale my všichni, kdo 
zde bydlíme podél Jeřice, obáváme každého trvalejšího a 
intenzivnějšího deště v předtuše něčeho tak děsivého, co nás potkalo 
onoho srpna 2010. Je jen s podivem, že se opět přistoupí k řešení 
důsledku, čímž je v tomto případě odstranění mostu, než aby se řešila 
příčina. Od srpna 2010 se jen velmi málo investovalo do zásahu do 
řeky. Obec se jistě snažila iniciovat správce povodí a lesů (viz nedávno 
zaslaný otevřený dopis), myslím ale, že měla být hlasitější a 
intenzivnější. Je nutné iniciovat další diskusi nad způsoby 
protipovodňové ochrany. Je zcela zřejmé, že pouhé čištění koryta a 
zpevňování břehů nemůže být jediným a koneckonců 
ani hlavním způsobem prevence. Pokud to náhodou zafunguje, způsobí 
to rychlejší průchod povodňové vlny Oldřichovem a zvýrazní problém v 
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Mníšku, Nové Vsi, Chrastavě… Je nutné to kombinovat s opatřeními v 
povodí - retencí nebo řízeným rozlivem (viz například projekt polderu s 
tůněmi v nivě Jeřice nad viaduktem – ale ani o tomhle projektu se 
vlastně veřejně moc neví a nedebatuje). Existuje studie odtokových 
poměrů Jeřice včetně návrhů na dílčí protipovodňová opatření (kromě 
těžení náplavů v některých místech a také pomístního opevnění břehů 
třeba i individuální ochrana ohrožených objektů hrázkováním apod.). 
Studii objednala Správa CHKO společně s obcí, ale ani o tom veřejnost 
moc neví, jakkoli ji autor veřejně představil… A i zde se jasně projevuje 
nutnost zvýšeného veřejného zájmu o dění v obci. Jsem přesvědčena, 
že i takto razantní zásah, jakým bylo odstranění starého mostu, tedy 
zdaleka věc neřeší a stejně jak se ucpal starý most, může se ucpat i ten 
nový a znamená to snad, že se budou bourat všechny mosty?? Pojďme 
iniciovat snahy o protipovodňová opatření u nás, neboť zvýši-li se 
veřejný zájem o tyto projekty, nebudou padat mosty. Je mi líto starého 
historického mostu. 
Mohla to být krásná památka na časy minulé, mohl se lépe zviditelnit, 
zpřístupnit, mohl to být obecní výstavní prostor, mohl být provizorním 
přístupem do obce pro případné opravy nového most, které 
jistě nastanou, mohl…..Možná by stálo za to o tomto mostu zjistit více a 
zamyslet se nad možností jak uchovat jeho historickou stopu. 
Hanka Myslivcová 
 
(zdroj: Oldřichovské listy 31/2013) 
 
Dopravní značení  
 
Začátkem října 2013 bylo obnoveno a doplněno dopravní značení v 
centru obce. 
 
Oprava mostu přes Jeřici u Ekocentra v Oldřichově v Hájích 
 
Ve dnech 11. - 15.10.2013 byla uzavřena hlavní komunikace a zřízena 
objížďka přes cyklotrasu z důvodu opravy mostu přes Jeřici u 
ekocentra. Pětidenní uzavírka se obešla bez komplikací. 

  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2013 

 Stránka 27 

 

 
Přístavba hasičské zbrojnice 
 
Přístavba hasičské zbrojnice začala 21. října 2013. Oldřichov získal na 
přístavbu dotace z Libereckého kraje. Práce provedla firma Slestav s.r.o 
a oldřichovští hasiči. 22. prosince 2013 byla přístavba dokončena 
hasičská Tatra má konečně "střechu nad hlavou" společně se 
zásahovým vozidlem Toyota. 
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10. Společenská kronika 

Významné životní jubileum 
5. února 2013 oslavila významné životní jubileum paní Anežka 
Pošmůrná. Blahopřejeme! 

 
Úmrtí v roce 2013: 
Vlasta Práčová 
Jarmila Durdisová 
Jadwiga Kavková 
Jaroslav Ficenec 
Antonín Blahuš 
Jindřich Halíř 
Žuder Jiří 
Lžičař Václav 

 
Narození v roce 2013: 
Václav Lžičař 
Antonín Lžičař 
Kristýna Hejcmanová 
Tomáš Dneboský 
Anežka Taclíková 
Zuzana Nýdrlová 
Martin Adámek 

 
Vítání nových občánků obce Oldřichov v Hájích proběhlo 30. června 
2013 na obecním úřadu. 
 

 
(zdroj: Obecní úřad Oldřichov v Hájích) 
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11. Besedění 

Přípravná skupina k veřejné celooldřichovské debatě 
Koncem srpna 2013 se začala scházet skupina aktivních občanů 
Oldřichova v Hájích, která pracovala na přípravě celooldřichovské 
veřejné debaty.  
Hlavním úkolem přípravné skupiny bylo představit myšlenku veřejné 
debaty celé obci, informovat občany Oldřichova o chystané diskusi, 
jejím průběhu a účelu, vymyslet její název, vymyslet a zorganizovat 
doprovodné motivační aktivity, technicky a organizačně zabezpečit 
celou akci, přesvědčit spoluobčany, že je opravdu důležité, aby přišli 
diskutovat o budoucnosti obce. 
 
15. a 16. listopadu 2013 proběhlo vlastní Besedění- velká 
celooldřichovská veřejná debata. Konala se na zejména sále Besedy, z 
čehož byl odvozen název akce.  
Veřejnou debatu (Besedění) zorganizovala přípravná skupina. Na 
přípravě se podíleli zejména: Lenka Kosková, Šárka Kočí, Alena 
Zdeňková, Eva Srbová, Jiřina Vávrová, Radim Šarapatka, Hanka 
Myslivcová, Milan Zapadlo, Honza Duda, Jitka Svatušková, Zuzka 
Uhrinová, Jan Moravec, Jiří Antl, Vláďa Balda, Jaromír Tichý, Dana 
Andělová, Milan Nýdrle a další.  
 
V rámci Besedění byla připravena velká výstava o Oldřichově, která 
zahrnovala fotografie, staré pohlednice, mapy a další materiály, které 
se týkaly Oldřichova v Hájích. 
Fotografie, kterých se nakonec sešlo více než tisíc, zapůjčili: pan Cipra, 
pan Crha, pan Dědek, Maruška Dietlová, Honza Duda, Eda Heindorfer, 
paní Flögerová, pan Grünhut, Hanka Myslivcová, SDH Oldřichov v 
Hájích, Honza Pikous, Petr Kurtin, Ingrid Piovesanová, Jana Svatoňová, 
paní Knesplová, pan Komberec, paní Košková, Libor Práč, Naďa 
Hájková, pan Navara, pan Pavelka, pan Polák, Radim Šarapatka, paní 
Röhrichová, Jirka Sáblík, paní Tobiášová, Zuzka Uhrinová, Věrka 
Kafková, Víťa a Milan Nýdrlovi, pan Trost, paní Zemanová, Jirka Hušek, 
OÚ Oldřichov v Hájích. Všem děkujeme! 
 
Dále bylo potřeba připravit občerstvení, kromě organizátorů se zapojili 
i návštěvníci Besedění, kteří přinesli spoustu dobrot a receptů, které 
sbírala Zuzka Uhrinová. 
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Debatu řídila Blažena Hušková, jednání pracovních skupin vedli Tereza 
Šímová, Jitka Patakiová, Katka Preusslerová, Květa Vinklátová,  Iva 
Andrová, Jana Mejzrová a Zdeňka Flousková s podporou zapisovatelů 
(Jirka, Lenka, Honza, Bedla, Jitka). 
V pátek se zúčastnilo 105 občanů, v sobotu nás bylo 95, diskutovat 
přišli obyvatelé z 83 domů z Oldřichova. 
 
Co jsme očekávali od Besedění? : vytvoření podkladu pro strategický 
plán a územní plán obce, přátelské setkání, seznámení, semknutí lidí, 
budeme si lépe rozumět, zmapování potřeb obyvatel, inspirace a 
argumenty pro zastupitelstvo, že budeme řešit konkrétní věci, inspirace 
všem obyvatelům - všichni se mohou zapojit, inspirace dalším obcím, 
základ pro další setkávání 
 
 Besedění – program pátek 
• Přivítání, seznámení s programem 
• Kdo je tady? 
• Oldřichov dnes 
• Oldřichov v budoucnosti (v roce 2025) 
• Informace o obci 
• Diskuse v pracovních skupinách 
 
Po úvodním povídání a seznámení s programem jsme volně popisovali, 
jak vidíme Oldřichov dnes.  Mluvit mohl kdokoli a říci mohl cokoli, ale 
stručně a krátce. Vše, co kdo řekl, zapisovaly Tereza a Květa. 
Pak jsme se pokusili představit si Oldřichov v roce 2025 v ideální 
podobě - vše funguje tak, jak má, a v naší obci se nám opravdu dobře 
žije. 
Před další debatou je důležité seznámit se se základními informacemi o 
Oldřichově v Hájích. Připravil je a přednesl Jaromír Tichý.  
Po přestávce jsme se rozdělili do pracovních skupin podle připravených 
témat k diskusi: 
1. Vedení obce, vztahy v obci, účast na věcech veřejných 
2. Kultura, sport, volný čas, kulturní dědictví, tradice 
3. Vzdělání, sociální oblast 
4. Příroda a krajina okolo nás, přírodní zdroje, životní prostředí 
5. Ekonomické záležitosti 
6. Vybavení a infrastruktura v obci 
 Účast v diskusní skupině jsme si nemohli vybrat, ale rozlosovali jsme 
se. K jednotlivým tématům neměli diskutovat odborníci, ale my všichni, 
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kteří v obci žijeme a místní záležitosti se nás týkají.  Odborníky můžeme 
požádat o radu a názor později, bude-li třeba. Každá skupina měla za 
úkol popsat, co v dané oblasti funguje dobře, co se nedaří, jak by to 
mělo správně být (budoucnost) a jaké jsou důležité věci, kterými je 
třeba se v obci zabývat. Debatu v pracovních skupinách řídily 
facilitátorky a vše, co bylo řečeno, zaznamenávali zapisovatelé. 
 
Páteční práce ve skupinách měla tyto výstupy:  
Klíčová témata k diskusi: strategický plán rozvoje obce na 10 let, 
posílení zastupitelstva a aktivní komunikace s občany (web, zpravodaj, 
veřejný zápisník…), informovanost domácích i hostů (dostupný 
INFOkoutek, seznam služeb…), využít potenciál lidí v obci (koordinuje 
obec) – společné akce – úklid, obnova, pravidelné Besedění na dané 
téma…, zachování tradičních akcí (zlegalizování), informovanost v obci, 
rozšíření volnočasových aktivit a jejich zázemí (pro děti i dospělé), 
spolupráce s ekocentrem ve prospěch obyvatel obce, udržet 
prostupnost krajiny,škola, školka, kroužky, sociální pomoc důchodcům 
včetně dopravy, venkovní i vnitřní prostory pro aktivity dětí, mládeže a 
seniorů, obecní a sociální byty, poradenství a vzdělávání dle potřeb 
občanů, vzduch – lokální vytápění, voda – splašková kanalizace, 
protipovodňové úpravy,  nezastavěnost krajiny (průchodnost), péče o 
krajinu, systém nakládání s odpady, snižování množství odpadů, 
omezení hluku (doprava, neděle, motorkáři), cestovní ruch → 
agroturistika, doprava, občanská vybavenost, zapojení lidí do života 
obce, podnikání v obci, funkční veřejné prostory a služby (škola/školka, 
klub seniorů, duchovní stánek, optimální využití Ekocentra pro obec, 
panelárna, sběrný dvůr, nádrž, bankomat, pošta, nekuřácká restaurace, 
venkovní prostory – parkoviště, lavičky), bezpečný provoz (komunikace, 
doprava, chodníky, snížení provozu, průchod/podchod, autobus, vlak, 
veřejné osvětlení), kanalizace, vodovod protipovodňová ochrana, 
prostupnost krajinou (pěší propojení částí obce, lépe značená 
cyklostezka, běžecké trasy, pozemkové úpravy) 
V sobotu jsme si nejprve připomněli, co všechno jsme prodebatovali v 
pátek, aby se i nově příchozí rychle zorientovali a mohli se zapojit.  Pak 
jsme pokračovali představením závěrů z debaty pátečních tematických 
skupin, aby všichni věděli, o čem se kde mluvilo. Prezentující každé 
skupiny popsali, jak skupina pracovala, o čem se nejvíc diskutovalo a 
jaká důležitá témata skupina navrhuje pro další jednání. Celkem jich 
bylo 29.  
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Některá tato diskusní témata spolu úzce souvisejí a/nebo se překrývají, 
týkají se téhož. Blažena a její tým za pomoci místních dobrovolníků 
připravili proto návrh, jak tato témata logicky propojit a sloučit tak, 
abychom o nich v sobotu mohli dobře debatovat.  
 
Vznikl tento návrh: 
1. DOPRAVA 
(železnice, zastávky, autobus, nákladní doprava na kolejích, 
bezpečnost, chodník, přechody, spojení do Mníšku, pěší cesty) 
2. PÉČE O KRAJINU 
(voda, povodně, čištění vod, údržba krajiny, zeleň, louky, prostupnost 
krajiny, pozemkové úpravy, zemědělské využití, udržet zášť volné 
krajiny – foton, územní plán – minimální velikost pozemků) 
3. PROPOJENÍ (LIDÍ) V OBCI 
(tok informací, strategický plán, rozhlas, web, posílené a komunikující 
zastupitelstvo, systém varování, veřejný zápisník, kalendář akcí, 
komunikace) 
4. JSME SOBĚSTAČNĚJŠÍ 
(společné akce, vzdělávání a poradenství, spolupráce s Excentrem, 
využití potenciálu lidí v obci, volnočasové aktivity, pomoc důchodcům, 
kroužky, méně odpadů (výchova k minimalizaci množství odpadů), 
tradiční, akce, podnikání, služby cestovní ruch) 
5. MATERIÁLNÍ ZÁZEMÍ 
(funkční veřejné prostory, sociální a obecní byty duchovní stánek, 
panelárna, školka, bankomat, Ekocentrum, venkovní setkávací 
prostory, sběrný dvůr, klub seniorů, využití Větrníku) 
Společně jsme se ujistili, že témata jsou v pořádku a nic v nich nechybí. 
Doplnili jsme dvě poznámky – ohledně minimální velikosti parcel v 
souvislosti s územním plánem a chybějící bankomat. 
Pak jsme se opět rozdělili do pracovních skupin, tentokrát už podle 
toho, kam koho srdce táhlo. Sloučili jsme dohromady třetí a čtvrté 
téma, která spolu souvisejí, a pracovní skupina se zabývala oběma 
najednou. 
Úkolem pracovních skupin bylo navrhnout konkrétní 
kroky/záměry/projekty, které by vedly k žádoucí budoucnosti v každé z 
diskutovaných oblastí. Množství nápadů pak měli posoudit podle toho, 
jak velký pozitivní vliv budou mít na danou oblast a zda je lze uskutečnit 
snadno nebo obtížně. Výsledkem pak byl návrh 3 
kroků/záměrů/projektů za každou skupinu. 
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Pak jsme se sešli opět všichni společně a zástupci skupin stručně 
popsali práci skupiny a navržené 3 konkrétní kroky/záměry, na nichž se 
skupina shodla, protože budou mít velký pozitivní vliv na život v obci a 
přitom jsou uskutečnitelné. Po prezentacích jsme spojili  v jeden návrhy 
jednání týkající se využití Ekocentra pro potřeby obce a občanů. 
Následovalo hlasování: všichni měli 6 hlasů/puntíčků a mohli je udělit 
celkem 3 záměrům – 3, 2 a 1 hlas. Při hlasování měli všichni vzít do 
úvahy nejen potřebnost jednotlivých záměrů, ale i to, zda by byli sami 
ochotni se na práci při jejich realizaci podílet. 
 
Pak jsme hlasy spočítali a vznikl tento seznam:   
Pak jsme hlasy spočítali a vznikl tento seznam:   

Popis záměru Počet hlasů 

dotáhnout projekt chodníků a realizovat 

řešení centra obce  

78 

pěší cesta kolem Oldřichova (východní trasa) 37 

zpracování generelu veřejně přístupných cest, stanovení 
provozu veřejně přístupných cest, doplnit generel o cestní 
síť dle potřeb obce 

34 

svolání pracovní skupiny pro jednání se zastupitelstvem, 
zveřejňování dokumentu 

32 

svolání pracovní skupiny pro Ekocentrum jednání o využití 
objektu obcí, spolky, občany (zvýhodněné podmínky) a 
jídelny pro místní 

  

29 

svolání pracovní skupiny pro prověření realizace 
informačních kanálů (průzkum potřeb, realizace 

23 

Větrník: vyvolat jednání o převodu  objektu na obec 17 

územní plán – vytvoření komise pro tvorbu a dohled nad 
požadovanými regulativy 

12 

zajistit dodržování rychlosti v obci 9 

zveřejnění  a aktualizace studie odtokových poměrů (SOP) 
Jeřice, zveřejnění revitalizační studie Suchopýru k Jeřici, 
vypracování akčního plánu k SOP 

2 

  
Pak jsme se naposledy rozdělili do pracovních skupin, tentokrát podle 
záměrů, na nichž by se kdo chtěl podílet. Během krátkého jednání jsme 
se domluvili, jak budeme dál postupovat. Závěry ze skupin jsme si opět 
navzájem sdělili. 
Na závěr jsme se rozloučili, poděkovali všem přítomným za výdrž, 
aktivní účast, dobré nápady a starost o obec. Organizační skupina  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2013 

 Stránka 34 

 

připravila písemnou zprávu o Besedění, kterou dostaly všechny 
domácnosti v Oldřichově, aby se i ti, kdo nemohli nebo nechtěli přijít, 
měli možnost dozvědět, jak Besedění probíhalo. Naplánovali jsme si, že 
se za nějaký čas (třeba za půl roku?) sejdeme znovu, abychom se viděli 
a popovídali si a zhodnotili, jak jsme v konkrétních věcech pokročili.   
Besedění finančně podpořila Nadace Via a Obecní úřad v Oldřichově v 
Hájích. 
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12. Z událostí, akcí a kulturního dění v obci 

 
Promítání dokumentárního filmu "Na stupních vítězů" 

 
Půjčit si film a promítnout ho veřejně, legálně a zadarmo? V rámci 
filmového festivalu "Jeden svět" existuje projekt "Promítej i ty". 
Radim Šarapatka se chopil iniciativy, zapůjčil dokumentární film " Na 
stupních vítězů" a uspořádal promítání 15. ledna 2013 v salonku 
restaurace Beseda v Oldřichově v Hájích. Film představuje seniory, kteří 
se připravují a zúčastní se mistrovství světa v atletice. Nejstaršímu 
protagonistovi bylo sto let! 
 
Každej pes jiná ves 
8. února proběhla v restauraci Beseda veřejná zkouška kapely Každej 
pes, jiná ves ve složení Pepa Svoboda- akustická kytara, foukací 
harmonika, zpěv, Radan Jareš-basová kytara,zpěv, Jan Votrubec- 
percuse. 
 
Karneval na lyžích 
16. února 2013 se na sjezdovce  konal další karneval. Účastníků se sešlo 
požehnaně a masky byly nápadité. Jako již tradičně děti i dospělí 
absolvovali tyto disciplíny: sjezd masek pod vedením Krakonoše (v 
podání Josefa Uhrina), slalom, průjezd lesíčkem, hod na cíl, tanec 
masek, běh do kopce v lyžácích a další. Taťka Šmoula (Láďa Jakubec), 
který přišel s nápadem vybudovat v Oldřichově sjezdovku, zhodnotil 
sezónu jako úspěšnou.(A to jsme ještě netušili, jak ukrutně dlouhá 
bude letošní zima!) 
 
Hasičský bál 
Tradiční hasičský bál na sále restaurace Beseda proběhl 16. února 2013. 
Pořádal SDH Oldřichov v Hájích. 
 
Masopust  
TJ Sokol Oldřichov v Hájích uspořádal 23. února 2013 
 tradiční masopustní průvod. Masky putovaly po hlavní silnici 
Oldřichovem, zastavovaly projíždějící auta, zvaly osádky vozů na 
večerní masopustní veselici v Besedě. Večerní rej v Besedě proběhl 
úspěšně a na druhý den v sále rejdily v maskách děti. 
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Dětský masopustní rej  
Dětem patřil sál Besedy v neděli 24. února. Tj Sokol Oldřichov v Hájích 
pro ně připravil hry, soutěže a spoustu sladkostí. 
 
Soutěž o nejhezčí kraslici 
Obchod se smíšeným zbožím (Iva a Radan Jarešovi) uspořádal soutěž 
pro děti o nejhezčí velikonoční kraslici. Soutěž probíhala od 4. března 
do 24. března 2013. Zúčastnilo se 15 dětí, zvítězili Štěpán a Verunka 
Huškovi. Na každého soutěžícího čekalo sladké překvapení. 
 
Velikonoční trhy v Oldřichově v Hájích 
Dnes již tradiční akce - velikonoční oldřichovské trhy proběhly letos 16. 
března v odpoledních hodinách. Sál byl nabitý prodejci s výrobky s 
velikonoční tématikou. Avizované vystoupení kapely Subulcus se pro 
nemoc bohužel neuskutečnilo, ale návštěvníci, kterých je rok od roku 
víc a víc, shlédli vystoupení taneční skupiny Alymirka a práci 
oldřichovských dětí z animačního kroužku. 
 
První oldřichovský SPORTBÁL  
První ročník oldřichovského sportbálu proběhl 23. března 2013, volně 
navázal na tradici horolezeckých bálů v Oldřichově. 
Účastníci přišli oblečeni ve sportovním, objevily se i všelijaké vtipné 
retro oblečky. 
Organizátoři Radim Šarapatka a David Pospíšil vsadili hlavně na muziku 
- vystoupily kapely: jablonecký JAZZ h FAKTOR, kapela PAKÁŠ z Příbrami 
a velmi úspěšná byla bubenická exhibice kapely Aries. 
Obsluhy se chopila Lenka Rozická a její tým, organizátoři ještě navařili 
speciální lesní guláš. Velký zájem byl o soutěž v zatloukání hřebíků. 
 
"Jen tak" 
29. března v Sokolovně v Oldřichově hrála kapela Každej pes, jiná ves, 
akce měla podtitul "jen tak". 
 
Ochotníci v Oldřichově 
V únoru 2013 vznikl v Oldřichově v Hájích ochotnický soubor FILIPILY. 
Jako první kus secvičil pohádku Jana Wericha Lakomá Barka.  
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Lakomá Barka 
Představení ochotnického divadla FILIPILY Lakomá Barka se konalo 13. 
dubna 2013. Sál Besedy, narvaný k prasknutí, se bezvadně bavil. Přišlo 
přes 220 diváků a představení mělo obrovský úspěch. V hlavní roli se 
představila Věra Strouhalová, dále hráli: Jana a David Pospíšilovi, 
Zdeněk Strouhal, Mirek Thiel, Dana Andělová, Tomáš Podlipný, Jan 
Moravec a děti. Radim Šarapatka se zhostil role vypravěče. Představení 
doplnila animace z dílny animačního kroužku dětí z Oldřichova v Hájích 
pod vedením Jiřiny Vávrové. 
 
Koncert v Besedě 
27. dubna v restauraci Beseda vystoupily hudební skupiny Rain, 
crossover-metalová skupina z Nového města pod Smrkem, 
Cumulonimbus z Frýdlantu a Silent Session rocková skupina z Turnova. 
 
Čarodějnice 
Tradiční slet čarodějnic, čarodějů a čaroděťátek se konal na louce u 
obecního úřadu 30. dubna 2013. SDH Oldřichov postavil pořádnou 
hranici. Bohužel počasí nepřálo, foukal velmi silný vítr, byla zima a 
poprchávalo, nicméně děti se vydováděly, zasoutěžily si v 
čarodějnických disciplínách, jako byl hod netopýrem na cíl, namotávání 
jedovatých pavouků a další. 
 
Beseda k Mgr. Ladislavem Ulrychem 
25. května 2013 proběhla beseda s Mgr. Ladislavem Ulrychem, 
autorem první české kroniky Oldřichova v Hájích u příležitosti oslavy 
jeho 80 narozenin. Pan Ulrych se v restauraci Beseda setkal se svými 
bývalými žáky a nejen s nimi, zavzpomínal na časy, kdy žil v Oldřichově 
a kdy učil na zdejší škole. Příjemné povídání se točilo také kolem první 
české kroniky Oldřichova v Hájích, kterou pan Ulrych v průběhu večera 
zájemcům podepisoval. Pan Ulrych dostal od oldřichovských hasičů 
krásný dárek: vyhlídkový let nad Libercem, letadla jsou jeho celoživotní 
láskou. 
 
Kroužek animace pro děti  
V srpnu 2012 vznikl na letním táboře na chatě Hubertka v Jizerských 
horách kroužek animace pro oldřichovské děti. Vedení kroužku se ujala 
Jiřina Vávrová. Děti jsou ve věku od 8 let. První pololetí jsme se zabývali 
ploškovou animací a ztvárnili jsme pohádkovou písničku v podání 
Zuzany Navarové "Čert ví proč". V únoru a březnu 2013 jsme pracovali 
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na obrazovém doprovodu k vystoupení ochotnického divadelního 
sboru FILIPILY "Lakomá Barka". Svou práci jsme představili i na 
velikonočních oldřichovských trzích. Ve druhém pololetí jsme vytvářeli 
loutky pro náš první loutkový animovaný filmeček. Na soustředění na 
Hubertce v srpnu jsme naanimovali náš první loutkový film a představili 
jsme jej na Vánočních trzích. 
 
Klubík pro nejmenší 
V červnu 2012 vznikl v Oldřichově v Hájích "Klubík" pro rodiče s 
nejmenšími dětmi a to z iniciativy Jiřiny Vávrové, Pavly Ernekerové a 
Jarmily Huškové. 
Pan starosta nám vyšel vstříc a připravil pro naše setkávání místnost v 
přízemí obecního úřadu v Oldřichově v Hájích. Scházeli jsme se jednou 
měsíčně a podnikali s dětmi výlety, hry venku, krmení zvířátek, 
malování kamínků a triček, modelování a další aktivity. 
 
Koncert pro Emilia Čimičiho (souputníka Járy Cimrmana) 
1. června 2013 v restauraci Beseda vystoupily kapely Houpačky (indie 
cross over z Liberce) a Exil 51 (pop-rocková kapela také z Liberce). 
 
Každej pes, jiná ves 
14. června 2013 v restauraci Beseda proběhl koncert hudební skupiny 
Každej pes jiná ves ve složení: Pepa Svoboda, Radan Jareš, Týna 
Votrubcová a Janek Votrubec. 
 
Blešák 
15. června 2013 se konal Bleší trh na louce u Obecního úřadu v 
Oldřichově v Hájích. Počasí nám konečně přálo a přišla spousta 
nakupujících i těch, co se chtěli zbavit nepotřebných věcí. Co se 
neprodalo, to prodejci věnovali na charitu Vratislavické farnosti pro 
potřebné. 
 
Dětský den  
Odpoledne 15. června 2013 proběhl Dětský den na louce u Obecního 
úřadu v Oldřichově v Hájích. Slunečné počasí potěšilo všechny 
účastníky, původně měl být dětský den 1. června, ale kvůli 
nepříznivému počasí byl termín posunut. Děti soutěžily v oblíbených 
disciplínách: stříkání hasičskou hadicí na terč, střelba ze vzduchovky, 
krmení hladového šaška, prolézání tunelem, chůze na chůdách, střelba 
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na bránu, jízda s kolečkem a dalších. Hrála hudební skupina Každej pes, 
jiná ves. 
 
After party 
Po nohejbalovém turnaji 6. července 2013 se konala v restauraci 
Beseda After party, hrálo hudební seskupení Každej pes, jiná ves. 
 
Někdo to rád horké 
31. srpna do Oldřichova zavítal spolek ochotníků "Kateřinské sousedské 
divadlo" s představením "Někdo to rád horké". Gangsterka, plná 
dramatických zvratů, se skvělými hereckými výkony a senzačním 
stepovacím číslem nadchla diváky, kteří se sešli v nově otevřeném 
ekokempu. Nechybělo občerstvení, které zajistil SDH Oldřichov v Hájích 
a počasí bylo parádní. 
 
Drakiáda 
V neděli 27. října jsme se sešli na kopci "u lípy" Na Pilách, abychom 
pouštěli draky. Počasí nám přálo, draci krásně lítali, účast byla hojná. 
Děti se vydováděly na balících sena a objevilo se i pár vlastnoručně 
doma vyrobených draků. Drakiáda proběhla jako jedna z doprovodných 
akcí k "Besedění". 
 
Podivuhodné odpoledne Dr.Zvonka Burkeho 
8. listopadu 2013 přijelo do Oldřichova ochotnické divadlo z Hrádku 
nad Nisou DS Vojan (působící v Hrádku nad Nisou již od roku 1945!) s 
výbornou hrou Podivuhodné odpoledne Dr.Zvonka Burkeho. Skvělé 
herecké výkony pobavily Oldřichováky, bohužel návštěvnost byla slabší, 
snad se na ní podepsala změna termínu na poslední chvíli. 
 
I barvy hovoří 
V sobotu 9. listopadu se oldřichovské děti pustily do netradičního 
malování pod vedením Jany Pospíšilové. Pomocí bublifuků, štětců, 
provázků a nastříhaných ručníků vytvořily obraz Oldřichova zalitého 
vodou. Papírové kouličky namočené ve žluté barvě přinesly paprsky 
slunce po velikém dešti. Nakonec děti nalepily obrázky domů, kde bydlí 
a vzniklo dílo obrovských rozměrů, které bylo zavěšeno na sále v 
restauraci Beseda. Akční malování bylo jednou z doprovodných akcí k 
Besedění. 
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Koncert  
Po Besedění večer 16. listopadu 2013, v restauraci Beseda se konal 
koncert skupin Kazuke, Need of Activity a Mermomoc. 
 
Oldřichovské vánoční trhy 
23. listopadu 2013 od 14 hodin probíhaly tradiční oldřichovské vánoční 
trhy, kde se prodávaly vlastnoruční výrobky. Návštěvníci měli možnost 
shlédnout premiéru loutkového filmečku, který vytvořili děti z 
oldřichovského kroužku animace. K vidění byla také výstava loutek z 
tohoto filmu. Vystoupily opět břišní tanečnice- Studio Alymirka. 
Bohužel v půlce produkce vypadl elektrický proud a sál potěmněl. 
Naštěstí pomohl SDH Oldřichov v Hájích s elektrocentrálou. S 
improvizovaným osvětlením tanečnice dotancovaly a zhruba po 
hodinovém výpadku byla dodávka elektriky obnovena. 
 
Hasičská zábava 
23. listopadu 2013 večer se konala hasičská zábava, hrála kapela Každej 
pes, jiná ves. 
 
Hubertská zábava 
30. listopadu se konala tradiční Hubertská zábava na sále Besedy. 
 
Mikuláš  
5. prosince Oldřichovem chodil Mikuláš s Čertem a Andělem. Dětem 
nadělovali oldřichovští hasiči, vyslechli spoustu básniček a písniček a 
rozdali spoustu balíčků se sladkostmi. 
 
Moliérův Lakomec 
Divadlo z Dobříše FRK Nügnung Teátr přijelo do Oldřichova s 
osvědčenou komedií Lakomec. Představení se konalo 14. prosince 2013 
 
Živý Betlém a společné zpívání koled 
V neděli 15. prosince 2013 jsme se v podvečer sešli u Obecního úřadu v 
Oldřichově v Hájích, abychom si společně poklábosili u svařáku, popřáli 
si krásné svátky a hlavně si společně zazpívali vánoční koledy. Počasí 
nám tento rok přálo, ani jsme moc nevymrzli. Děkujeme všem, kteří se 
podíleli na Živém Betlému: na kytaru hráli David Vaniš a Jana Böhmová, 
na flétnu Jana Pospíšilová. V roli Marie se představila Věrka 
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Strouhalová, Josefa si zahrál Radim Šarapatka, Irena Dolanská a Jana 
Pospíšilová ztvárnily anděly, tři krále si zahráli Jirka Kosek, Petr Vávra a 
Danča Andělová, za velblouda se převlékly Jiřina Vávrová a Zuzka 
Uhrinová, role pastušků se zhostily děti: Prokop Uhrin, Vojta a Ondra 
Vávrovi a Dodo Uhrin, který také zahrál na hrábě. Za občerstvení 
děkujeme oldřichovským hasičům. 
Předsilvestr v Besedě 
28. prosince 2013 se konal Předsilvestr v restauraci Beseda, hrála 
kapela Každej pes, jiná ves. 
 
Akce v Ekocentru v Oldřichově v Hájích  
V roce 2013 proběhly v ekocentru tyto tradiční akce pro veřejnost 
• 23.3.2013 Žabí festival 
• 27.4.2013 Den Země 
• 25.5.2013 Krajský den včely 
• 21.9.2013 Stříhání ovcí 
• 19.10.2013 Den stromů 
• 7.-8.12.2013 Vánoce na statku 
• tvořivá dopoledne pro děti a jejich rodiče 
 
V ekocentru je možné navštívit expozici Jizerky všemi smysly, která 
pojednává o ekosystémech Jizerských hor. 
 
Včelí naučná stezka, která vede Oldřichovem, chce seznámit její 
návštěvníky se životem včel. 
 
V červnu byl otevřen ekokemp v bývalém areálu panelárny. 
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13. Tělovýchova a sport 

Letošní zima byla velmi dlouhá. Lyžařské radovánky jsme si užívali na 
místní sjezdovce, dokonce byly vytvořeny běžkařské stopy na 
oldřichovských lukách, zamrzla jezírka a vesele se bruslilo např. na 
"Vodním družstvu".  
 
Běžecké stopy v Oldřichově v Hájích 
Stopy byly zhotovovány sněžným skútrem se stopařem společností 
Jizerská ops. dle sněhových podmínek na loukách kolem Oldřichova v 
Hájích. 
Z technických důvodů byly běžecké stopy upravovány pouze pro 
klasické lyžování.  
 
15.3. 2013 - Úprava běžecké stopy Oldřichov - Kuběnkova chata. Dále 
úprava rolbou již OPS. 
23.1. 2013  - Byla trať v celé délce projeta a stopy byly obnoveny.  
8.2. 2013 - pro nedostatek sněhu byly v pátek zhotoveny stopy pouze 
po Polednické silnici z Oldřichova na Jizerskou magistrálu. 
 
Na sjezdovce se 16. února konal další karneval. Účastníků se sešlo 
požehnaně a masky byly nápadité. Jako již tradičně děti i dospělí 
absolvovali tyto disciplíny: sjezd masek pod vedením Krakonoše (v 
podání Josefa Uhrina), slalom, průjezd lesíčkem, hod na cíl, tanec 
masek, běh do kopce v lyžácích a další. Taťka Šmoula (Láďa Jakubec), 
který přišel s nápadem vybudovat v Oldřichově sjezdovku, zhodnotil 
sezónu jako úspěšnou. 

 
Dobrodružná výprava na Skalní hrad 
16. července 2013 děti z oldřichovského Klubíku a jejich rodiče, 
prarodiče i přátelé uspořádali dobrodružnou výpravu na Skalní hrad. 
Sešli jsme se v hojném počtu u obecního úřadu a vydali se po stopách 
Jirky Koska, Adélky a Vojty, kteří nám značili cestu a nechávali nám 
zprávy a úkoly. Cestou jsme navíc hledali choroše, houby, zaječí bobky, 
kapradiny, vydatně svačili a povídali si, čistili jsme les od odpadků a 
stali se tak "ochránci lesa". Na Skalním hradě jsme našli poklad a vylezli 
na vyhlídku.  
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Přes léto jsou obyvatelé Oldřichova v Hájích velmi aktivní. Využívají 
cyklostezku a in-line dráhu, chodí po horách, hrají volejbal, nohejbal i 
fotbal. 
 
6. července proběhl 28. ročník tradičního nohejbalového turnaje na 
dvou hřištích u obecního úřadu. Počasí bylo senzační a týmy předvedly 
skvělé výkony. 
 
Volejbal v Oldřichově 
Ani volejbalisté přes léto nezaháleli: hrálo se jak na hřišti vedle 
obecního úřadu v Oldřichově v Hájích, tak na hřišti, které je u 
fotbalového hřiště. 
 
Turnaj ve volejbale 
Turnaj čtyřčlenných družstev ve volejbale se konal 24. srpna. Zahrálo si 
šest družstev, počasí bylo senzační a putovní trofej získali Marxovi. 
 
Cvičení žen 
Pravidelné cvičení žen se od září koná každé úterý od 18.30 nově na 
sále Besedy. Vede Irena Dolanská. 
 
Jóga  
Od září 2013 cvičíme jógu pod vedením Lenky Koskové-Třískové. 
Cvičení probíhá každý čtvrtek od 19 hodin na sále Besedy. 

 
Soutěž v lukostřelbě 
28. září 2013 se konala v areálu nově vzniklého ekokempu soutěž v 
lukostřelbě s názvem "Zkroucený šíp". Organizoval Jan Moravec. 
Nádherné počasí přilákalo spoustu soutěžících i přihlížejících. Disciplíny 
byly náročné, zejména střelba z jedoucí kanoe na rozmístěné terče. S 
pecí na pizzu dorazila Hanka Myslivcová a Milan Zapadlo. 
 
TJ Sokol Oldřichov v Hájích 
Stav členské základny v roce 2013 – 104 členů 
 
Oddíl kopané: 28. Členů zaregistrovaných u FAČR (Fotbalová asociace 
ČR) 
Účastníci Okresní fotbalové soutěže – skupiny SEVER. V sezoně 2012 – 
2013 obsadili 8. místo. V sezoně 2013 – 2014 po podzimní části byli na 
7. místě. 
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Fotbalové utkání Oldřichov "A" versus Stará garda 
13. července se odehrálo fotbalové utkání týmů Oldřichov "A" versus 
Stará garda. 
 
Fotbalové družstvo Oldřichov v Hájích 
Oldřichovští fotbalisté obnovili fotbalové hřiště, bohužel hřiště bylo 
opět zcela pod vodou během prvního červnového víkendu. 
 
Oddíl sáňkařů: Po náhlém úmrtí dlouholetého sáňkaře pana Jindřicha 
Jandy se vedením oddílu sáňkařů věnuje manželka Marta Jandová 
společně s Františkem Halířem. Bohužel po odstěhování sourozenců 
Baránkových byli v roce 2013 pouze dva závodníci v kategorii starších 
žáků, kteří se z důvodu špatných klimatických podmínek ve Smržovce 
zúčastnili ve dnech 18.-23.12. 2013 jen závodů v Oberhoferu. 
 
Mezinárodní mistrovství ČR v jízdě na kolečkových saních 
Ve dnech 6.-7.září 2013 se ve Smržovce konalo Mezinárodní mistrovství 
ČR v jízdě na kolečkových saních. Sáňkaři TJ Sokol Oldřichov v Hájích - 
Nikola Novotná a Tomáš Šlouf zde obsadili třetí místa.  
 
zpráva z Libereckého deníku: 
 
5.9.2013 13:42 
Liberec -Dva závody se odjely na sáňkařské dráze ve Smržovce. Nejprve 
se na ní v mezinárodním závodě O pohár starosty Oldřichova 
představila žákovská kategorie a pak O pohár starosty Smržovky 
juniorská kategorie s dospělými. 
Pořadí staršího žactva: 1. Majchrak (Čadca), 2. Tomáš Šlouf (Oldřichov), 
3. Homolka, 4. Čiřík (oba Ústí n. L.) 1. Cipriánová, 2. Mizerová, 3. 
Maršíková (všechny Smržovka), 4. Nikola Novotná (Oldřichov). Mladší 
žactvo: 1. Čička (Čadca), 2. Jaroš, 3. Prajzler (oba Smržovka) 1. Hudská, 
2. Trojanová (obě Jistebsko), 3. Čiříková (Ústí n. L.), 4. Vejdělková 
(Smržovka). 
Junioři a dospělí odjeli celou trať o délce 1100 metrů a časy byly kolem 
jedné minuty. Celkem se jely čtyři finálové jízdy a saně se tradičně 
losovaly, aby nikdo neměl výhodu. Závodu se zúčastnili i reprezentanti. 
Zabodoval i 65letý nezmar František Halíř na 6. místě, který pak převzal 
ocenění pro nejstaršího závodníka. 
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Pořadí: 1. Radek Říha (Dukla Liberec), 2. Lukáš Brož (Dukla Praha) 
3.Luboš Jíra (Klášterec), 4. Antonín Brož (Dukla Praha), 5. Miroslav 
Kudrna (Jistebsko), 6. František Halíř (Dukla Liberec. Ženy: Martina 
Lukešová (Smržovka). Junioři: 1. Michal Nietche 1. Tereza Nisková (oba 
Smržovka). 
Na 6.8. se do Smržovky připravuje Mistrovství republiky v jízdě na 
kolečkových saních, a to pro kategorie žactva, juniorů a dospělých. 
Účast bude ke stovce závodníků, kterou zpestří česká reprezentace, 
Slováci, Němci a Poláci. 
Sáňkařští veteráni trenéři (Jindřich Zeman, Stanislav Ptáčník a František 
Halíř) budou dělat podporu při zajištění velkého finálového závodu 
OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) na Strahově. 
Autor: Miloslav Cihlář 

 
Oddíl stolního tenisu: Oddíl stolního tenisu v roce 2013 čítal 8. členů, 
kteří se účastnili Okresního přeboru, ve kterém skončili na 8. místě.  
 
Oddíl turistů: Oddíl turistů má v roce 2013 23. členů. Krom pochodů a 
výletů pro své členy organizoval tradičně dva pochody: v květnu 
Netradiční pochod kolem Oldřichova, kterého se zúčastnilo pouze 21 
účastníků a v říjnu Podzimní špacír, kde dorazilo 81 turistů. 
 
Po kopcích kolem Oldřichova 
TJ Sokol Oldřichov v Hájích pořádal 25. května turistický pochod 
nazvaný "Po kopcích kolem Oldřichova". Start byl kolem deváté hodiny 
u Sokolovny, první kontrola byla na Hřebenovém buku, druhá na 
Špičáku, třetí na Skalní bráně, čtvrtá na Gorile a poslední u Loupežnické 
jeskyně. Cílem byla opět Sokolovna. 
Každý z účastníků si mohl zvolit vlastní trasu tak, aby prošel alespoň 
dvě kontroly. 
 
Podzimní špacír- Memoriál p. Jindřicha Jandy 
Čtrnáctý ročník podzimního špacíru, který pořádala TJ Oldřichov v 
Hájích se konal 26. října 2013. Účastníci si mohli vybrat z několika tras: 
8km: Skalní hrad, 10km: Skalní hrad- Špičák, 20 km: Dračí kámen, 
30km: vše 
Za krásného počasí se akce zúčastnilo 81 turistů. Byli mezi nimi turisté z 
celé republiky, Německa a Polska. Pro všechny bylo zajištěno 
občerstvení v Sokolovně. 
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Oldřichovský Klubík v tělocvičně 
Malé děti z Oldřichova také sportují: v listopadu jsme řádili v 
Sokolovně: skákali jsme na trampolíně, prolézali tunelem, házeli míčky, 
přeskakovali překážky atd. 
 
Horolezecký oddíl Mlok 
Rodným místem HO Mlok je Oldřichov v Hájích, sídlem jsou Jizerské 
hory.  
HO Mlok podniká během roku mnoho lezeckých aktivit, ze kterých 
zmiňujeme: účast na horolezeckém vánočním maratonu Šutr Cup 
(21.12.2013), Poslední slanění (14.12.2013)- Zvon, lezení v Jizerských 
horách : Stržák (18.11), Ostrý hřeben (19.11), lezení v Příhrazech 
(23.6.2013) a další. 
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14. Zájmová a občanská sdružení 

Občanské sdružení Živo v Hájích 
Sdružení Živo v Hájích o. s. vzniklo na jaře 2013. Spojuje ty, kteří se již 
podílejí nebo chtějí podílet na organizaci akcí, jako jsou besedy, výroční 
trhy, zájmové kroužky, koncerty, setkání, sportovní a jiné kulturní 
události. Sdružení se tak vedle Sboru dobrovolných hasičů, Sokola, 
Červeného kříže, Klubu českých turistů, myslivců, ekocentra a dalších 
stalo dalším aktivním členem obce, který má zájem na jejím rozvoji. 
Sdružení vzniklo během setkání občanů Oldřichova v pátek 22. 3. 2013.  
 
Setkání bylo reakcí na jednání zastupitelstva obce ve čtvrtek 14. 3. 
2013, kde byl prezentován návrh revitalizace objektu bývalé panelárny. 
Sdružení se návrhem územního plánu obce a projektem revitalizace 
panelárny zabývalo a k oběma dokumentům vytvořilo své připomínky. 
Není to však jeho hlavní poslání, ale reakce na aktuální situaci v obci. 
 
Sdružení má 25 zakládajících členů, vede je pětičlenný výbor (Jiřina 
Vávrová, Zuzana Uhrinová, Jiří Svatuška, Jiří Antl a Radim Šarapatka). 
Předsedou sdružení je Radim Šarapatka. Sdružení je otevřené každému, 
kdo souhlasí s cíli sdružení a chce se podílet na přípravách a 
organizacích jeho aktivit. 
 
Sdružení organizovalo Besedění, velkou celooldřichovskou debatu, pod 
hlavičku sdružení se přesouvají oldřichovské velikonoční a vánoční trhy, 
Blešák, Drakiáda, Živý Betlém a mnohé další akce.  
 
 
Rodičovský klub „Klubík“ 
 
V červnu 2012 vznikl v Oldřichově v Hájích z iniciativy Jiřiny Vávrové, 
Pavly Ernekerové a Jarmily Huškové Klubík pro rodiče s malými dětmi.  
Podnikali jsme výpravy za zvířátky, hráli hry, vyráběli, lepili, malovali, 
navštívili jsme také tělocvičnu a uspořádali velkou dobrodružnou 
výpravu na Skalní hrad. 
 
Kroužek animace 
 
V srpnu 2012 vznikl na letním táboře na chatě Hubertka v Jizerských 
horách kroužek animace pro oldřichovské děti. Vedení kroužku se ujala 
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Jiřina Vávrová. Děti jsou ve věku od 8 let.  V únoru a březnu 2013 jsme 
pracovali na obrazovém doprovodu k vystoupení ochotnického 
divadelního sboru FILIPILY "Lakomá Barka". Svou práci jsme představili i 
na velikonočních oldřichovských trzích. Ve druhém pololetí jsme 
vytvářeli loutky pro náš první loutkový animovaný filmeček. Třetí 
srpnový týden již tradičně vyrážíme s dětmi na chalupu Hubertka v 
Jizerských horách. Tento rok byl výjimečný v tom, že jsme na Hubertce 
měli soustředění animačního kroužku. Naše úsilí, které jsme vložili do 
výroby loutek, se zúročilo v našem prvním loutkovém animovaném 
filmu, který má pracovní název "Městečko v lese". 
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15. SDH Oldřichov v Hájích 

Požáry komínů 
V lednu Sbor dobrovolných hasičů v Oldřichově v Hájích zasahoval u 
čtyř požárů komínů. Po příjezdu na místa událostí hasiči provedli 
průzkum, zasypání komínového tělesa pískem, v jednom případě se za 
pomoci HZS PS Raspenava musel rozebrat komínový cylindr a poté 
prorazit ucpaný komín za pomoci kominického nářadí a trubky a 
následné vybrání komínového tělesa. 

 
Hasičský bál 
Tradiční hasičský bál na sále restaurace Beseda proběhl 16. února 2013.  
 
Velký Beranov a Ježkovo peklo 2013 
SDH Oldřichov v Hájích zúčastnil soutěže s názvem "Ježkovo peklo". 
Noční souboj sedmnácti družstev se konal 23. března 2013. Start a cíl 
výročního pátého ročníku byl tradičně v kulturním domě ve Velkém 
Beranově. Putovní pohár, na který se postupně přidávají štítky se 
jmény vítězných týmů, letos získalo družstvo z Hybrálce. Soutěž dala 
zabrat všem, jak rozhodčím, tak závodníkům. Ve velkém mrazu, celou 
noc na nohou a plnit disciplíny s vodou, nebylo nic jednoduchého. 
 
Záplavy v Oldřichově  
1. a 2. června 2013 se vylila Jeřice a zatopila zejména fotbalové hřiště a 
okolí cyklostezky.  SDH Oldřichov v Hájích monitoroval situaci, držel 
pohotovost na základně a odstraňoval následky záplav. 

 
SDH Oldřichov v Hájích pomáhal po povodních v obci Kly 
Členové Sboru dobrovolných hasičů Oldřichov v Hájích se přihlásili na 
pomoc při odstraňování škod po povodních. Velitel jednotky Petr 
Martínek nahlásil příslušným orgánům krizového řízení, že jednotka je 
připravena k okamžitému výjezdu do postižených oblastí. 6. června 
přišla prostřednictvím HZS LK žádost o nasazení jednotky na pomoc v 
obci Kly na Mělnicku. 7. června oldřichovští hasiči společně s kolegy z 
Raspenavy, Lázní Libverda, Hejnic a Mníšku odjeli do zasažené obce, 
kde celou sobotu a neděli pomáhali s odstraňováním následků 
povodně. Za jejich obětavou pomoc děkujeme! 
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Havárie nákladního auta  
10. června 2013 havarovalo nákladní auto nedaleko pizzerie v 
Oldřichově v Hájích. Zasahoval SDH Oldřichov v Hájích společně s 
raspenavskými kolegy. 
 
Bouřka a přívalové deště na konci července 
29. července byla v Oldřichově veliká bouřka, hladina Jeřice se zvedla, 
SDH opět zasahovalo při čerpání studní a při odstraňování dalších škod. 
 
Práce na hasičské Tatře 
V průběhu září pracovali oldřichovští hasiči na vozidlu Tatra. 
 
Okrsková soutěž hasičů v Chotyni 
7. září 2013 se družstvo oldřichovských hasičů zúčastnilo okrskové 
soutěže v Chotyni. Družstvo mužů neobhájilo krásné druhé místo z 
loňského roku a skončilo po nevydařeném útoku na 10. místě. Družstvo 
žen se umístilo na třetím místě ze tří družstev. 
 
Hasičské závody Nová Ves 2013 
Oldřichovští hasiči se 28. září zúčastnili hasičské soutěže v Nové Vsi o 
pohár mikroregionu Jizerské Podhůří. I přes zdravotně oslabenou 
sestavu se oldřichovští hasiči umístili na krásném druhém místě. 
 
Oldřichovští hasiči v tisku 
Článek z 5 plus 2 Liberecko z 15.10. 2013 
 
"Oldřichov v Hájích- Dopravní nehody, hořící komíny, velká voda, ale 
třeba i bezradné kotě na stromě. I takové jsou výjezdy hasičů z 
Oldřichova v Hájích. Jejich jednotka funguje už 142 let, a co do založení 
je jednou z nejstarších v kraji. Snaží se neustále omlazovat. 

"Musíme. Akcí je pořád víc," říká velitel sboru Petr Martínek. 

Letos třeba pomáhali tahat kamion z příkopu nebo stavěli auto, které 
skončilo po nehodě mimo silnici. Likvidovali požáry v komínech, v létě 
hlídali rozdivočelou Jeřici a před tím vyrazili na pomoc zaplavené obci 
Kly na Mělnicku. 
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Auto jim vzala voda 

Vezli s sebou svoji "zásahovou" pýchu – Veau Toyotu Hilux s přívěsným 
čerpadlem. Právě Toyotu dostali v roce 2011 místo původního auta, 
které jim v srpnu 2010 sebrala blesková povodeň. 

V oddíle je dnes kolem čtyř desítek mužů a žen. Děti zatím chybí. "Je to 
náš velký úkol do budoucna. Musíme malým předat hasičské řemeslo, 
abychom udrželi dlouholetou tradici," tvrdí Martínek. 

Ukázka jednoty a síly 

A nejsilnější zážitek? 

"Budete se divit, ale není to ani z požáru, ani z dopravní nehody, 
dokonce ani ne z povodní, ale ze světového rekordu v dálkové dopravě 
vody na Vysočině. Zúčastnilo se ho v roce 2010 více než dva a půl tisíce 
dobrovolných hasičů, kteří táhli vodu 63, 46 kilometru. Když se pak 
večer všech asi 300 aut sjelo do Šiklova mlýna a všechna začala blikat, 
až rozblikala celé údolí, šel mi mráz po zádech. Tehdy jsem si uvědomil, 
co je to za sílu, a jak je důležité táhnout za jeden provaz," líčí Martínek. 

Oprava hasičárny i akce v obci 

To, že umějí táhnout za jeden provaz, dokázali a stále dokazují 
Oldřichovští třeba při opravě místní hasičárny. To už se sice povedlo, 
ale chtějí pokračovat a zvětšit ji. "Potřebujeme dostat pod střechu ještě 
jednu cisternu," upřesňuje Martínek. 

Bez hasičů se neobejde ani společenský život ve vesnici se sedmi 
stovkami obyvatel a řadou chalupářů. Organizují hasičský bál, 
čarodějnice, dětský den, letní zábavu a pak zase Mikuláše nebo staví 
vánoční strom. 

"Máme toho dost. Rozhodně nezahálíme," uzavírá velitel. 

 Autor: Milada Prokopová  

(Zdroj: http://liberec.5plus2.cz/41998/oldrichovsti-hasici-tahneme-
za-  jeden-provaz) 
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Přístavba hasičské zbrojnice 
Přístavba hasičské zbrojnice začala 21. října 2013, dokončena byla 22. 
prosince 2013. Oldřichov získal na přístavbu dotace z Libereckého 
kraje. Práce provedla firma Slestav s.r.o a oldřichovští hasiči. Hasičská 
Tatra má konečně "střechu nad hlavou" společně se zásahovým 
vozidlem Toyota. 
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16. Obrazové přílohy 

a. Stavební činnost v obci 
Kotelna pro výrobu tepla z biomasy 
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Kronika obce Oldřichov v Hájích 2013 

 Stránka 55 
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Ořez stromů v centru obce 
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Nová info tabule v centru obce 

 

 
 
 
 

Nově zrekonstruovaná prodejna  
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Likvidace starého mostu v centru obce 
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Obnovení dopravního značení v centru obce 
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Nová info tabule u viaduktu směrem na Pily 
 
 

 
  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2013 

 Stránka 63 

 

Oprava mostu u Ekocentra 
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b. Záplavy začátkem června 2013 
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c. Společenská kronika 
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Vítání občánků 30.června 2013 
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d. Z akcí obce 
 
Oldřichovský masopust 
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Karneval pro děti 
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Karneval na sjezdovce 
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Sportbál 
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Velikonoční trhy 
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Animační kroužek  
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Oldřichovský ochotnický spolek FILIPILY 
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Lakomá Barka  

 
 
 

 
  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2013 

 Stránka 90 

 

Oldřichovští fotbalisté 
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Čarodějnice  
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Beseda s Mgr. Ladislavem Ulrychem 
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Klub pro rodiče a děti „Klubík“ 
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Bleší trhy 
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Dětský den 
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Výprava na Skalní hrad 
 

 
 
 
 
 

 
  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2013 

 Stránka 103 

 

 
 

 
 
 
 

 
  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2013 

 Stránka 104 

 

Turnaj v nohejbale 
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Volejbal, turnaj ve volejbale 
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Animační kroužek na Hubertce 
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Někdo to rád horké  
 
 

 
 
 
 
 

 
  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2013 

 Stránka 111 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2013 

 Stránka 112 

 

Cvičení jogy 
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Lukostřelba 
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Drakiáda 
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