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1. Úvod 

Druhým rokem pracuji jako kronikářka Oldřichova v Hájích a zároveň 

bádám ve starší a velmi staré historii obce. Děkuji všem, kteří mi 

pomáhají se shromažďováním a doplňováním informací, všem, kteří mi 

poskytují fotografie a další materiály a všem, kteří se aktivně zajímají o 

život v obci.  

   

        Mgr. Jiřina Vávrová 
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2. Významné události v České republice a ve světě 

1. ledna začal platit nový občanský zákoník 
 
1. ledna se Řecko ujalo předsednictví EU, Lotyšsko se stalo 18. členem 
eurozóny 

 
17. ledna byl Bohuslav Sobotka jmenován předsedou vlády České 
republiky, 29. ledna byla jmenována vláda Bohuslava Sobotky 
 
7. února byly zahájeny zimní olympijské hry v ruském Soči, skončily 23. 
února 
 
18. února naplno vypukly nepokoje na Ukrajině 
 
6. března přijal krymský parlament rozhodnutí o připojení Krymu 
k Rusku 
 
8. března zmizelo letadlo letu Malaysia Airlines 370 s 239 lidmi na 
palubě 
 
16. března byl uznán v krymském referendu vznik Republiky Krym, 
která požádala o přičlenění k Ruské federaci 
 
29. března byl zvolen Andrej Kiska slovenským prezidentem 
 
17. dubna se nedaleko korejského ostrova Čedžu potopil trajekt, 
pohřešováno je 300 lidí 
 
27. dubna proběhla kanonizace Jana XXIII a Jana Pavla II. v Římě 
 
29. dubna bylo vidět prstencové zatmění Slunce na jižní polokouli 
 
V květnu vypukly nepokoje v Abcházii 
 
11. května se uskutečnilo referendum Doněcké lidové republiky a 
Luhanské lidové republiky o samostatnosti. Přes 90% lidí se vyslovilo 
pro samostatnost 
 
23. a 24. května se v Česku konaly volby do Evropského parlamentu 
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25. května byl zvolen Petro Porošenko v prezidentských volbách na 
Ukrajině, 7. června se stal prezidentem 
 
19. června Filip, asturský kníže složil přísahu a stal se králem Španělska 
jako Filip VI. Španělský 
 
1. července se Itálie ujala předsednictví EU 
 
17. července se zřítil Boeing 777 malajsijských aerolinií v oblasti bojů na 
východní Ukrajině. Zemřelo všech 295 osob na palubě 
 
19. srpna byl popraven americký novinář James Foley neznámým 
islámským radikálem, jeho smrt vyvolala v západním světě vlnu 
pobouření, islamisté zajali a popravili i další západní novináře a 
humanitární pracovníky 
 
18. září proběhlo ve Skotsku referendum o nezávislosti na Spojeném 
království. Pro odtržení od Británie hlasovalo 44,7%, proti 55,3%, 
Skotsko tak zůstane její součástí 
 
20. září náčelník Generálního štábu Armády ČR Petr Pavel byl zvolen 
předsedou vojenského výboru NATO 
 
7. října česká kandidátka na eurokomisařku Věra Jourová byla 
schválena a získala portfolio spravedlnosti, spotřebitelské politiky a 
rovnosti pohlaví 
 
10. a 11. října proběhly volby do Senátu Parlamentu České republiky a 
volby do zastupitelstev obcí. Ve volbách uspěly především vládní strany 
 
14. října žena trpící schizofrenií pobodala ve Žďáru nad Sázavou tři 
studenty a zasahujícího policistu. Jeden ze studentů útok nepřežil 
 
16. října došlo ve Vrběticích k výbuchu muničního skladu, na místě 
zahynuli dva lidé, obyvatelé přilehlých obcí byli evakuováni 
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3. Počasí v průběhu roku 

Letošní zima nás překvapila: sněhu bylo málo, napadl v druhé polovině 

ledna a vydržel necelých čtrnáct dní. V únoru jsme na zimní počasí také 

čekali marně. Děti si letos na místní sjezdovce nezajezdily, teploty, 

které koncem ledna dosáhly -17 stupňů, trvaly jen pár dní a tak 

nestačily ani zamrznout rybníčky na bruslení. Každoroční dopravní 

komplikace způsobené bohatou sněhovou nadílkou se tento rok v 

podstatě nekonaly.  21. ledna došlo k nehodě kamionu "U 

Kozy".  Zpráva z Libereckého deníku z 21. ledna 2014 popisuje situaci: 

"Dopravu na Liberecku komplikuje husté sněžení. Zejména v Oldřichově 

v Hájích, kde silnici u "Kozy" zablokoval kamion. Auta se tak vrací zpět a 

zkouší to objet přes Frýdlant." Ale jinak byla zima krátká a mírná. 

 

Slimáci a jiné pohromy 

Díky deštivému jaru se bohužel velmi dařilo slimákům, kteří vzali 

oldřichovské zahrady útokem. Letos také skoro nekvetly lípy a 

oldřichovští včelaři hlásí málo medu. Další pohromou pro místní 

chovatele byl červnový králičí mor. 

 

Letošní léto bylo poměrně krátké, velmi teplých, slunečných dnů 

pomálu, konec srpna pak překvapil nezvykle chladnými dny. 

 

V září jsme se těšili z babího léta, i první polovina října byla příjemná, 

zejména, co se týče teplot, větší ochlazení přišlo až v posledním 

říjnovém týdnu. Teploty byly po ránu kolem 3 stupňů Celsia. 

 

Prosinec byl nadprůměrně teplý. Na sníh jsme tento rok čekali až do 26. 

prosince, první sníh sice napadl 8. prosince, ale hned ten den roztál.  
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4. Dění v obci  

Počet obyvatel v obci ke 31.12.2014 : 

 

(zdroj: obec Oldřichov v Hájích) 

 

Ze stavebních akcí v obci je třeba zmínit opravy komunikací a mostků. 

Koncem roku 2013 a v lednu 2014 byly opraveny tyto komunikace 

propustky: propustek na p.č. 1968 přes pravostranný přítok Jeřice, 

propustek a místní komunikace na p.č. 2133 a 2131/2 přes Malou Jeřici 

a křídla propustku a místní komunikace přes pravostranný přítok Jeřice 

na pč. 2024. 

 

Další etapa výstavby vodovodu byla provedena koncem září. Práce 

probíhaly u DDM Větrník až za viadukt směrem na Pily. 

 

Zrcadla v nepřehledné zatáčce jsou nově umístěna u viaduktu směrem 

na Pily a na Máslový kopec. Zrcadla byla instalována začátkem října 

2014. 

 

30. března začalo velké malování sálu v Besedě. Z grantu, který 

občanské sdružení Živo v Hájích získalo od Nadace Via, byl pořízen 

materiál na vymalování sálu a za týden, za celkových 177 

odpracovaných hodin, sál Besedy pořádně prokoukl.  

 

Ze zbývajících peněz z grantu, který Živo v Hájích získalo od Nadace Via, 

byla postavena v průběhu června teráska před Besedou.  

Terásku dokončilo Živo v Hájích z.s koncem srpna. Teráska je ze tří 

modulů a slouží nejen návštěvníkům restaurace Beseda, kdokoli se 

může posadit, posvačit a odpočinout si. 

 

Prostory kadeřnictví na obecním úřadě prošly rekonstrukcí. Ke konci 

roku byla rekonstrukce dokončena. 
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Oldřichovské děti vytvořily záhonek u obecního úřadu. Na konci dubna 

se malí zahradníčci z oldřichovského Klubíku sešli u obecního úřadu a 

společně s rodiči vytvořili z donesených rostlinek záhon u pomníku.  

 

Veřejné projednání návrhu změny územního plánu obce proběhlo 

9. dubna 2014. Přítomným byly představeny změny v územním plánu 

obce a v diskusi zhotovitelé návrhu odpovídali na dotazy. Zároveň si 

převzali námitky a připomínky, které vznesli k návrhu změny ÚP občané 

Oldřichova. Nový územní plán obce byl schválen zastupitelstvem dne 

6.10.2014. 

 

V rámci Besedění (2013) bylo velmi diskutované téma "Doprava v 

obci". Starosta Jaromír Tichý si dopravu v obci zvolil jako diskusní téma 

prvního "Večera se starostou", kde mají občané možnost diskutovat o 

situaci v obci. Starosta seznámil přítomné s vývojem situace ohledně 

chodníků, ohledně řešení bezpečnosti v centru obce, dojíždění do 

Mníšku a do Liberce a dalších.  

 

Uzavírka silnice č.III/2904 v Mníšku a v Oldřichově v Hájích potrápila 

od 14. července 2014 do konce prázdnin oldřichovské občany. První 

etapa - uzavírka propustku u školy v Mníšku - proběhla bez komplikací, 

druhá etapa- uzavírka mostu přes Malou Jeřici - s objížďkou po 

cyklostezce s provozem řízeným semafory - s sebou přinesla některé 

problémy, například řidiče nerespektující světelnou signalizaci. 

 

Dosavadní nájemce restaurace Beseda Lenka Rozycká skončila k 30.11. 

2014 a zastupitelstvo hledalo nového zájemce o provozování Besedy. 

Do konce roku 2014 se bohužel nepodařilo nového nájemce najít.  

 

V druhé půlce února byla spuštěna on-line kronika Oldřichova v Hájích 

na obecních stránkách www.oldrichov.cz  

Naše on-line kronika je první v republice a pan Miloš Knespl ji poskytl 

obci zdarma, za což mu velice děkuji! 
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Kronika funguje jako fotogalerie, která umožní se podívat na 

oldřichovské akce, kterých jste se třeba nemohli zúčastnit a udržuje 

naši společnou "oldřichovskou paměť“. 

 

V únoru 2014 byl zaveden Informační kanál obce Oldřichov v Hájích, 

který bude spolu s hromadnými e-maily, vývěsnými tabulemi a 

webovými stránkami obce informovat zájemce o dění v obci. Jedná se o 

zasílání krátkých SMS zpráv do mobilních telefonů přihlášených 

odběratelů. Zájemci o využívání této služby se již mohou přímo 

přihlašovat na webových stránkách obce anebo požádat o 

zaregistrování na OÚ Oldřichov v Hájích. 

Informační SMS kanál bude využíván například při: 

• Plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich 

řešení 

• Plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu 

• Uzavírkách místních komunikací 

• Termínech mimořádných svozů odpadu 

• Termínech konání zasedání zastupitelstva obce 

• Povodňových situacích a dalších nebezpečích 

 

Tématu "Propojení lidí a komunikace v obci" byl věnován další z 

Večerů se starostou, který se konal 5. března. Řešila se otázka včasného 

varování při povodních, informační toky v obci a situace v mníšecké 

škole, kterou navštěvují hojně také oldřichovské děti. Hostem večera 

byl starosta sousedního Mníšku, pan Roman Slezák, který odpovídal na 

dotazy rodičů, které se týkaly zejména kapacity mníšecké školy a 

školky. 

 

Nově zpřístupněný on-line katalog Obecní knihovny v Oldřichově  

umožňuje přístup do čtenářského konta všech registrovaných čtenářů. 

V katalogu knihovny může vyhledávat každý uživatel internetu, ale 

zjišťovat údaje ze svého čtenářského konta, rezervovat si žádanou 

publikaci nebo prodloužit již půjčenou může pouze registrovaný čtenář 

knihovny. 
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Na podzimním Besedění (2013) oldřichovští rodiče hlasitě volali po 

kroužcích pro děti, které by byly přímo v Oldřichově. Proto Jiřina 

Vávrová a Jitka Svatušková oslovily paní Janu Pavlíkovou, ředitelku 

libereckého DDM Větrník, a ta po vzájemné dohodě, o jaké kroužky je 

mezi oldřichovskými rodiči největší zájem, nabídla kroužky výtvarného 

tvoření + keramiky, moderního tance a turistiky. Zájem předčil 

očekávání a kroužky se po počátečních zmatcích v organizaci konečně 

5. března 2014 rozjely. Výtvarné tvoření a turistický oddíl jsou v budově 

ubytovny DDM Větrník, stejně tak moderní tance. 

Výtvarný kroužek vedla paní Jana Deduchová, keramiku paní Irena 

Dolanská, turistický kroužek pan Roman Kašpar a moderní tance slečna 

Lenka Trousílková. 

 

Volby do Evropského parlamentu proběhly 23. a 24. května 2014. 

Evropské volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 16,13 procenta hlasů. 

Strana TOP 09 obdržela 15,95 procenta, ČSSD 14,17 procenta, KSČM 

10,98 procenta, KDU-ČSL 9,95 procenta a ODS 7,67 procenta hlasů. 

Europoslance má i Strana svobodných občanů, která získala 5,24 

procenta hlasů.  

zdroj:http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politici-

volicum/KOMPLETNI-VYSLEDKY-voleb-do-Evropskeho-parlamentu-

320533 

 

A jak dopadly volby do Evropského parlamentu v Oldřichově? 

V Oldřichově vyhrála Koal.TOP09, Stan s 21,69%, další v pořadí byly 

strany: 

ANO 2011 - 19,28%, Svobodní - 10,84%, KSČM 8,43%, ČSSD 7,23%, 

Rozumní 6,02%, Piráti 6,02%, SZ 4,82%, Úsvit 3,61%, ND 2,41% 

 

Volební účast : 14% 

 

Zdroj:http://volby.blesk.cz/evropsky-parlament-2014/vysledky-

cr?kraj=CZ051&okres=CZ0513&obec=564281 

  

http://volby.blesk.cz/evropsky-parlament-2014/vysledky-cr?kraj=CZ051&okres=CZ0513&obec=564281
http://volby.blesk.cz/evropsky-parlament-2014/vysledky-cr?kraj=CZ051&okres=CZ0513&obec=564281
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Volby do obecního zastupitelstva proběhly ve dnech 10.-11.10. 2014. 

Tentokrát se sešly hned tři kandidátky: Obecní úřad pro občany (Tichý 

Jaromír, Jandová Marta, Knespl Václav, Hoffmannová Růžena, Janoušek 

Václav, Snadík Zdeněk a Kadlec Jiří), Nezávislí kandidáti Oldřichov 2014 

(Šarapatka Radim, Svatoňová Jana, Hušek Jiří, Landsmannová Věra, 

Pospíšil David, Kosková-Třísková Lenka, Svatuška Jiří a Uhrin Josef) a 

Hasiči Oldřichov v Hájích (Nýdrle Roman, Martínek Petr, Práč Libor, 

Práč Jiří, Marešová Michaela, Hodač Martin a Kafková Klára). 

 

Do nového zastupitelstva byli zvoleni: Tichý Jaromír (257 hlasů), 

Knespl Václav (161 hlasů), Šarapatka Radim (145 hlasů), Kosková 

Třísková Lenka (138 hlasů), Svatoňová Jana (135 hlasů), Jandová Marta 

(134 hlasů), Nýdrle Roman (129 hlasů). 

 

Ustavující schůze nového Zastupitelstva obce se konala v 

podvečerních hodinách 3. listopadu 2014.  

 

Všech 7 nových zastupitelů zvolilo staronového starostu Jaromíra 

Tichého. Místostarostou byl čtyřmi hlasy zvolen Václav  Knespl (Lenka 

Třísková Kosková, Jana Svatoňová a Radim Šarapatka se zdrželi 

hlasování). 

 

Dále se byli zvoleni předsedové výborů zastupitelstva: 

Finanční výbor - Marta Jandová 

Kontrolní výbor - Radim Šarapatka 

Sociální výbor - Lenka Třísková Kosková 

Stavební výbor - Jana Svatoňová 

Výbor pro kulturu a sport - Roman Nýdrle 

 

Dalším bodem ustavující schůze nového zastupitelstva byla volba 3. 

člena zastoupení obce v Mikroregionu Jizerské podhůří (Nová Ves, 

Mníšek, Oldřichov v Hájích) vedle starosty a místostarosty, s nimiž se 

počítá automaticky, byl zvolen Roman Nýdrle. 

  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2014 Stránka 12 

 

5. Obecní úřad 

Do začátku listopadu byla správa obce v tomto složení: 
 
 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  
  
  
Od 3. listopadu, kdy proběhla ustavující schůze nového zastupitelstva 
obce, je Zastupitelstvo obce Oldřichova v Hájích následující: 
 
Tichý Jaromír    starosta obce 

Knespl Václav    místostarosta obce 

Kosková Třísková Lenka  předsedkyně sociální komise 

Jandová Marta    předsedkyně finanční komise 

Svatoňová Jana    předsedkyně stavební komise 

Nýdrle Roman     předseda komise pro sport a kulturu 

Šarapatka Radim   předseda kontrolní komise 

 
(Zdroj: obec Oldřichov v Hájích) 
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6. Zastupitelstvo obce 

Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích dne 27.1.2014 
schválilo Usnesení č.1 -4/2014 
1. schválení členů správní rady Ekocentra Oldřichov v Hájích - p. J.Tichý 
a p.J.Volf 
 
2. schválení dodatku č. 6 pro rok 2014 k rámcové smlouvě o nákupu a 
zpracování knih   
 
3. schválení příspěvku na činnost pro společnost Projizerky o.p.s. ve 
výši 5 000,-Kč 
 
4. schválení navrženého zápisu do on-line kroniky na webových 
stránkách obce Oldřichov v Hájích za rok 2013 
 
Druhé zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích dne 24.3.2014 
projednalo a schválilo Usnesení č. 2/5 - 15/2014  

 
5. schválení Závěrečného účtu obce za rok 2013 včetně zprávy 
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Oldřichov v Hájích za rok 2013 
 
6. schválení účetní závěrky za rok 2013 sestavenou k 31.12.2013  
 
7. schválení rozpočtu obce Oldřichov v Hájích na rok 2014 v objemu 11 
843 788,38 Kč 
 
8. schválení smlouvy o nájmu pozemku (rekonstrukce místní 
komunikace k zastávce ČD) a pachtovní smlouvy s p. Jakubem 
Sedlákem 
 
9. schválení podání žádosti do Operačního programu Životního 
prostředí o dotaci na nákup techniky na úklid zpevněných cest a 
silničních komunikací za účelem snížení prašnosti 
 
10. Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření 
dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Jizerské podhůří za rok 2013 
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11. schválení projektové dokumentace předložené Projektovou 
kanceláří Jareš, Maděra, Stejskal, která upravuje způsob rekonstrukce 
místní komunikace na ppč. 925/5 a 1970/1 
 
12. schválení uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, části 
pozemkové parcely č. 558/3 s Drahomírou a Otakarem Časarovými 
 
13. schválení stanoviska vlastníka pozemku k záboru a použití pro 
stavbu III/20904 Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu 
 
14. schválení zápisu do on-line kroniky ke dni 23.3.2014 
 
15. schválení nákupu kompresoru do výbavy JPO SDH Oldřichov v 
Hájích 
 
Třetí zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích ze dne 30.6.2014 
Projednalo a schválilo Usnesení č.3/16 - 26/2014  
 
16. schválení Směrnice č.1/2014- Spisový řád a Směrnice č. 2/2014 – 
Směrnice pro vedení účetních dokladů obce 
 
17. schválení zápisů do kroniky obce Oldřichov v Hájích za rok 2013 a 
zápis do on-line kroniky  k 30.6.2014 
 
18. schválení rozpočtového opatření č.1/2014, která navyšuje příjmy a 
výdaje o 259 800,-Kč 
 
19. schválení smlouvy č. OS201420004027 o zajištění zpětného odběru 
a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM a.s 
a schválení nájemní smlouvy části ppč. 2153/2 s Lesy ČR 
 
20. schválení prodeje pozemkové parcely č. 649/2 p. Jaroslavu Budajovi 
 
21. schválení v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, počet 
členů zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích pro následující volební 
období 2014-2018 v počtu 7 členů 
 
22. schválení zařazení území obce Oldřichov v Hájích do území 
působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
Podještědí 
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23. schválení příspěvku na zajištění letního dětského tábora v Mníšku 
ve výši 5000,- Kč – Mirka Šebková 
a schválení příspěvku na příměstský tábor ZŠ a MŠ Mníšek ve výši 
5000,- Kč 
a dále schválení zápůjčky TJ SOKOL Oldřichov v Hájích na řešení 
havarijního stavu elektrorozvodu ve výši 20 000,-Kč 
 
24. schválení pověření advokáta Mgr. Lukáše Votruby k zastupování 
obce ve správním řízení ve věci určení existence místní komunikace na 
p.p.č. 409/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích 
 
25. schválení k pověření na komplexní zajištění výběrového řízení pro 
akci Vodovod Oldřichov v Hájích - dostavba, v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb. a podmínek programu 129250 z Ministerstva 
zemědělství- Regioplan Liberec 
 
26. schválení finančního příspěvku občanskému sdružení Živo v háji ve 
výši 7000,-Kč na dokončení stavby modulu terasy 
 
Čtvrté zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích  se konalo 2.9. 
2014. Bylo projednáno a schváleno Usnesení č.4/27-31/2014 
 
27. ZO v souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu obce Oldřichov v Hájích, projednalo a schvaluje Výzvu k podání 
nabídek na akci Obnova obecního majetku po povodni 2013 a přímé 
oslovení těchto uchazečů: SWIETELSKY stavební s.r.o, Brabec Brabec 
stavební s.r.o. a Ivan Rajn a současně jmenuje hodnotící komisi J.Tichý, 
P.Horák, M.Jandová 
 
28. schválení a jmenování hodnotící komise na akci Vodovod Oldřichov v 
Hájích – dostavba – J.Tichý, P.Horák,M.Jandová, R.Hoffmannová, 
J.Bekešová 
 
29. schválení Smlouvy o spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v 
Liberci 
A dále schválení nájemní smlouvy nebytových prostor v čp. 54 s 
mysliveckým sdružením Mníšek 
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30. projednání Výroční zprávy mikroregionu Hrádecko –Chrastavsko 
včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření mikroregionu a účetní 
uzávěrky 
 
31.  schválení zápisů do on-line kroniky k 31.8.2014 
 
 
Páté zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích proběhlo dne 
6.10.2014. Zastupitelé projednali a schválili Usnesení č.5/32- 37/2014  
 
32. schválení Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán 
Oldřichov v Hájích, a který rozhoduje o námitkách uplatněných k 
Návrhu územního plánu Oldřichov v Hájích pro veřejné projednání 
 
33. schválení smlouvy o dílo se zhotovitelem veřejné zakázky – Oprava   
jímacího místa požární nádrže - p. Ivan Rajn 
a schválení darovací smlouvy s firmou Bonitas na asfaltový povrch 

 
34. schválení prodeje pozemkové parcely č. 1760/5 p. Miroslavu 
Taclíkovi a p. Daně Janouškové 
 
35. schválení zápisů  do on-line kroniky  k 30.9.2014 
 
36. schválení příspěvku na činnost MJP ve výši 75 000,-Kč 
 
37. schválení podmínek výběrového řízení na nového nájemce 
nebytových prostor restaurace v čp. 54 
 
Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích se 
konalo dne 3.11.2014. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Usnesení 
č.1-15/2014 ze dne 3.11.2014 
 
1. schválení programu ustavujícího zasedání 

 
2. schválení volby jednoho místostarosty 
 

     3. schválení funkce starosty obce jako dlouhodobě uvolněné 
 
4. schválení volby do funkce starosty - Jaromíra Tichého   

 
5. schválení volby do funkce místostarosty – Václav Knespl   
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6. schválení zřízení finančního, kontrolního výboru a výboru pro 
výstavbu, výboru sociálních věcí a výboru pro kulturu 
 
7. schválení do funkce předsedkyně finančního výboru – Marta Jandová 
 
8. schválení do funkce předsedy kontrolního výboru – Mgr. Radim 
Šarapatka 
 
9. schválení do funkce předsedkyně výboru pro výstavbu – Jana 
Svatoňová 
 
10. schválení do funkce předsedkyně výboru sociálních věcí – Ing. 
Lenka Kosková Třísková 
 
11. schválení do funkce předsedy výboru pro kulturu a sport – Roman 
Nýdrle 
 
12. schválení odložení členů kontrolního a finančního výboru z 
nedostatků kandidátů na nejbližší zasedání 
 
13. schválení výše odměny za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva 
 
14. schválení výše odměny za funkci místostarosty jako neuvolněného 
člena zastupitelstva 
 
15. schválení do funkce člena Sněmu MJP – Roman Nýdrle 
 
 
Další zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích dne 1.12.2014 
projednalo a schválilo Usnesení č.6/38 - 49/2014 ze dne 1.12.2014 

 
38. schválení nových členů finančního a kontrolního výboru – Václav 
Knespl, Ing. Lenka Kosková Třísková, Jana Svatoňová, Roman Nýdrle   

 
39. schválení  rozpočtového opatření č.2 ve výši 2 400 423,-Kč.   

 
40. schválení Rozpočtového výhledu na období let 2014-2019 
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41. schválení Rozpočtového provizoria do doby schválení řádného 
rozpočtu na rok 2015 

 
42. schválení plánu inventur za rok 2014 a členy inventurní komise - 
Roman Nýdrle, Mgr. Radim Šarapatka, Jana Svatoňová 

 
43. schválení smluv: 

 Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 
Libereckého kraje na rok 2015-01-15 

 Veřejnoprávní smlouvu s Městem Chrastava o výkonu 
přenesené působnosti v rozsahu stanovené zvláštními zákony 
orgánům každé obce dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích 

 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- ČOV a 
kanalizace dolní části obce- Správa železniční dopravní cesty 

 Smlouva o přeložce veřejného osvětlení a místního rozhlasu s 
Krajskou správou silnic 

 Smlouva o přeložce vodovodu s Krajskou správou silnic 

 Cenová příloha pro rok 2015 s firmou ASA 
 
44. schválení  zápisů do on-line kroniky k 30.11.2014 
45. schválení příspěvku ZŠ Mníšek na odměny pedagogů a 
zaměstnanců školy pro zájmovou činnost dětí pro školní rok 2014-2015 
     
46. projednání a odložení návrhu manželů Eichlerových na odkoupení 
nebo na pronajmutí části ppč. 408/3  do vydání pravomocného 
rozhodnutí ve správním řízení o určení existence komunikace na ppč. 
409/3    

 
47. projednání a odložení žádosti o souhlas s opravou účelové 
komunikace na ppč. 2116 od spolku Krajina návratů,z.s. do vydání 
pravomocného rozhodnutí ve správním řízení o určení existence 
komunikace na ppč. 409/3    
 
48. schválení odkoupení vnitřního vybavení prostoru restaurace, ale jen 
částí, které budou využity následným nájemcem   
 
49. schválení a zveřejnění záměru odprodeje ppč. 545/4 
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7. Hospodaření a majetek obce 

Rozpočet obce Oldřichov v Hájích na rok 2014 
 
Příjmy:   
 
Daně celkem        6 114 680,- 
Správní poplatky             51 530,- 
Dotace             327 700,- 
Odpady             420 000,- 
ÚP refundace mezd           728 000,- 
Prodej pozemků             700 000,- 
Prodej dřeva z ob. lesů          150 000,- 
Nájemné             434 530,- 
Příjmy z poskytovaných služeb         175 000,- 
Úroky                 5 000,- 
Poplatky za psa                9 300,- 
Změna ÚPO            250 000,- 
Příjmy celkem         9 365 740,- 
 
Financování 
Převod zůstatku z roku 2013              2 478 048,38 
 
Celkové příjmy            11 843 788,38 
 
 
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 nemovitostí obce        381 678,48 
SPOZ                20 000,- 
Veřejné osvětlení /opravy/                     280 000,- 
Odpady              475 000,- 
Veřejná zeleň               55 000,- 
Hasiči                44 500,- 
Vnitřní správa / daně FÚ, telefon, služby, poplatky/    1 521 000,- 
Služby              300 000,-  
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Oprava komunikací            433 600,- 
Vodovod                        800 000,- 
Projektové dokumentace           200 000,- 
Nová ÚPD             360 000,- 
Platby daní               50 000,- 
neinv. dotace svaz.obcí, obč. sdruž.         225 000,- 
Nákup techniky                800 000,- 
Kotelna – provoz                    100 000,- 
dopřav. opatření v obci             30 000,- 
zaměření pozemků, hřbitov               40 000,- 
vratka dotace                         9 191,90 
hasičská zbrojnice            300 000,- 
VPP              728 000,- 
Rezerva kriz. situace                                    20 000,- 
Oprava mostků a komunikací po povodni                   2 519 000,- 
Výdaje celkem             10 379 260,38 
Financování / splátka úvěrů/         1 464 528,- 
 
Celkem výdaje            11 843 788,38 
 
(zdroj:www.oldrichov.cz) 
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8. Odpady 

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se konal 12. 
dubna 2014 v areálu bývalé panelárny.  
 
Podzimní svoz odpadu proběhl 13.9.2014 v areálu bývalé panelárny. 
 
Třídění plastů do speciálních žlutých pytlů s odběrem v Ekocentru 
probíhalo i v roce 2013. 
 

  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2014 Stránka 22 

 

9. Komunikace, doprava, spoje a technické sítě, 

stavební činnost v obci 

Opravy komunikací a mostků 
Koncem roku 2013 a v lednu 2014 byly opraveny tyto komunikace 
propustky: propustek na p.č. 1968 přes pravostranný přítok Jeřice, 
propustek a místní komunikace na p.č. 2133 a 2131/2 přes Malou Jeřici 
a křídla propustku a místní komunikace přes pravostranný přítok Jeřice 
na pč. 2024. 
 
Malování Besedy 
30. března začalo velké malování sálu v Besedě. Z grantu, který zapsaný 
spolek Živo v Hájích získalo od Nadace Via, byl pořízen materiál na 
vymalování sálu a za týden, za celkových 177 odpracovaných hodin, sál 
Besedy pořádně prokoukl.  
Obalovat, vyklízet, škrábat, sádrovat, štukovat, brousit, malovat, uklízet 
přišli: Radim Šarapatka, Milan Zapadlo, Věrka Kafková, Irena Dolanská, 
p. Fronc, Eva Srbová, Liana Budajová, Hanka Myslivcová, Matouš, 
Tadeáš a Benjamin Baldovi, Lucka Baldová, Ondra a Vojta Vávrovi, Jířa 
Vávrová, Petr Vávra, Jirka Svatuška, Jitka Svatušková, Danča Andělová, 
Marek Bím, Monika Bímová, Eliáš a Bonifác Bímovi, Kuba Strouhal, 
Kuba a Kryštof Uhrinovi, Dodo Uhrin, Zuzka Uhrinová, Lenka Kosková, 
Martin Kočí, Šárka Kočí, Jarmila Savická, David Savický, Blažena 
Hušková, Jirka Hušek, Ája Hušková, Michal Hušek, Věra Landsmannová, 
Pavla Bičíková, Danča Šantroch Chynoranská, Kýža, Honza Moravec, 
David Pospíšil, Ivo Raisr, Mirek Kerda, Lenka Šťastná a zaměstnanci OÚ 
Oldřichov v Hájích. 
Všem patří poděkování! 
Fotogalerie z malování Besedy k nahlédnutí zde: 
http://scully01.rajce.idnes.cz/malovani_Besedy_duben_2014/ 
 
Oldřichovské děti vytvořily záhonek u obecního úřadu 
Na konci dubna se malí zahradníčci z oldřichovského Klubíku sešli u 
obecního úřadu a společně s rodiči vytvořili z donesených rostlinek 
záhon u pomníku. Děkujeme za pomoc pracovníkům OÚ Oldřichov v 
Hájích, kteří dětem záhonem připravili. 
 
 
 
 

http://scully01.rajce.idnes.cz/malovani_Besedy_duben_2014/
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Stavba terásky k Besedě 
Ze zbývajících peněz z grantu, který Živo v Hájích získalo od Nadace Via, 
jsme stavěli v průběhu června terásku před Besedu. Terásku před 
restaurací Beseda dokončilo Živo v Hájích z.s koncem srpna. Teráska je 
ze tří modulů a slouží nejen návštěvníkům restaurace Beseda, kdokoli 
se může posadit, posvačit a odpočinout si. 
 
Další etapa výstavby vodovodu byla provedena koncem září. Práce 
probíhaly u DDM Větrník až za viadukt směrem na Pily. 
 
Zrcadla v nepřehledné zatáčce jsou nově umístěna u viaduktu směrem 
na Pily a na Máslový kopec. Zrcadla byla instalována začátkem října 
2014. 
 
V rámci Besedění bylo velmi diskutované téma "Doprava v obci". 
Starosta Jaromír Tichý si dopravu v obci zvolil jako diskusní téma 
prvního "Večera se starostou", kde mají občané možnost diskutovat o 
situaci v obci. Starosta seznámil přítomné s vývojem situace ohledně 
chodníků, ohledně řešení bezpečnosti v centru obce, dojíždění do 
Mníšku a do Liberce a dalších.  
 
Veřejné projednání návrhu změny územního plánu obce 
proběhlo 9. dubna 2014. Přítomným byly představeny změny v 
územním plánu obce a v diskusi zhotovitelé návrhu odpovídali na 
dotazy. Zároveň si převzali námitky a připomínky, které vznesli k 
návrhu změny ÚP občané Oldřichova. Nový územní plán obce 
schválilo zastupitelstvo dne 6.10.2014. 
Kompletní výkresy a textová část je na internetových stránkách obce 
http://www.oldrichov.cz/obec/uzemni-plan/ 
 
Uzavírka silnice č.III/2904 v Mníšku a v Oldřichově v Hájích 
Od 14. července 2014 do konce prázdnin potrápila oldřichovské občany 
uzavírka silnice. První etapa - uzavírka propustku u školy v Mníšku - 
proběhla bez komplikací, druhá etapa - uzavírka mostu přes Malou 
Jeřici - s objížďkou po cyklostezce s provozem řízeným semafory - s 
sebou přinesla některé problémy, například řidiče nerespektující 
světelnou signalizaci. 

  

http://www.oldrichov.cz/obec/uzemni-plan/
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Výluka vlakové dopravy na trati 037 Liberec-Černousy proběhla ve 
dnech 21.-25. června 2014 z důvodu opravy přejezdu u zastávky Stráž 
nad Nisou, kde svařovali koleje a výhybky. Byla zřízena náhradní 
autobusová doprava. 
 
Nové jízdní řády začaly platit 14. prosince 2014 a způsobily některé 
komplikace. Nakonec se podařilo zachránit odpolední školní spoj, a tak 
se školáci zase mohou pohodlně vracet ze školy autobusem.  
Do Oldřichovských listů napsal ke změně jízdních řádů Radim 
Šarapatka:  
„Nové jízdní řády od neděle 14. 12. 2014 
Od neděle 14. prosince 2014 platí nové jízdní řády, které pro Oldřichov 
znamenají několik změn na autobusové lince 540072. Jízdní řád vlaků a 
jízdní řád linky 540659 (Densobus) zůstávají beze změny. 
 
Vlakem se do Mníšku a do Liberce dostanete v pracovní den prvním 
vlakem v 4:22 a od 5:05 již každou hodinu (X:05) až do 22:11. Ve směru 
z Liberce jede v pracovní den první vlak v 5:31 a poté již každou hodinu 
(X:30) až do 22:33. O víkendu nejede pouze první ranní vlak až v 4:22 
do Liberce. 
 
Na lince 540072 Liberec - Mníšek - Oldřichov v Hájích - Mníšek,Fojtka 
dochází ke dvěma základním změnám. Zřizuje se zastávka 
Mníšek,žel.st. pro přestup z vlaku (platí ode dne schválení!), zkracuje se 
jeden pár spojů pouze do Mníšku a za ušetřené kilometry se přidávají 
nové dva páry spojů. Třetí nový dopolední pár spojů (72/1 a 4) v 9:20 v 
Oldřichově byl přidán za finanční spoluúčasti Obce Oldřichov v Hájích a 
Obce Mníšek. Obě obce přispějí každá částkou 20 000 Kč/rok. Obec 
Oldřichov již nyní přispívá objednateli veřejné dopravy - Libereckému 
kraji paušální částkou 60 000 Kč/rok, dohromady bude obec Oldřichov 
přispívat částkou 80 000 Kč/rok (cca. 2 % z celkových nákladů na 
dopravní obslužnost pro Oldřichov). 
 
V pracovní den se do Liberce dostanete s výjimkou jediného přímého 
spoje s jedním přestupem celkem 6 autobusovými spoji (5:04, 7:02, 
13:05, 13:26, 14:26 a 21:05). Z Liberce pak 8 spoji. Přestupy se nabízejí 
v Mníšku na křižovatce na autobusy z Nové Vsi do Liberce a zpět, u 
nádraží z vlaků z Liberce, nebo v libereckých Pavlovicích na křižovatce u 
bývalé Tesly na autobusy linek MHD č. 13, 24 a 26. Vždy se tedy dá 
dojet za cca. půl hodiny z Oldřichova do Liberce na Fügnerovu. Na/z 
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ranní, odpolední a noční směnu v průmyslové zóně JIH se pak 
dostanete přímým autobusem linky 659. 
V sobotu Oldřichovem žádný linkový autobus nejede a v neděli jede 
pouze pár spojů 659/101 a 102 na noční a z noční směny v průmyslové 
zóně JIH. 
Z Mníšku odjíždí spoj do Oldřichova od nádraží. Nová zastávka 
Mníšek,žel.st. a 72/16 od zrychleného vlaku v 12:59 z Liberce, která 
zajíždí do Oldřichova (přestup 6 min.)“ (zdroj: Oldřichovské listy č.34) 
 
 
Kadeřnictví 
Prostory kadeřnictví na obecním úřadě prošly rekonstrukcí. Ke konci 
roku byla rekonstrukce dokončena. Z Oldřichovských listů: 
"Jak většina návštěvníků kadeřnictví ví, prostředí této provozovny již 
odpovídalo jejímu stáří. Navíc se ještě přihodilo to, že pravděpodobně 
částečným poklesem podloží pod budovou došlo k oddělení příčky od 
stropu. Rozhodli jsme se tedy přistoupit k rekonstrukci těchto vnitřních 
prostor. Došlo tedy ke kompletnímu vybourání příčky a podlah. 
Založení nového základu pod příčkou, hydroizolace, tepelné izolace, 
nová příčka, podlahy, obklady, elektroinstalace, vodovod i odpad 
včetně základního vybavení. Původní záměr, stihnout vše do konce 
prázdnin, byl nereálný. Bohužel termíny se nám prodloužily více než 
jsme očekávali, ale jsme přesvědčení, že výsledek bude o to 
příjemnější. Touto cestou se omlouváme všem návštěvníkům 
kadeřnictví a přejeme příjemné chvíle při návštěvě provozovny." 
 
Zdroj : Oldřichovské listy č.34 
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10. Společenská kronika 

 
Úmrtí v roce 2014: 
Anežka Pošmůrná 
Jarmila Tománková 
Jarmila Šištíková 
Václav Třešňák 
Jiří Klajl 
Irena Husáková 
Jana Vachová, 
Miloslav Cicvárek 
Pavla Dlouhá 
Jana Šepsová 
Václav Šarapatka 
Prkno (křestní jméno nezjištěno) 
 
Narození v roce 2014: 
Veronika Vrňatová 
Ema Sonntagová 
Johanka Podlipná 
Natálie Dolejšová 
Tereza Štučková 
Lucie Pluhařová 
Jonáš Senohrábek 
Václav Šarapatka 
Anna Marie Hodačová 
Štěpánka Trávníčková, 
Adam Patočka 
Prkno (křestní jméno nezjištěno) 
Ondřej Hromádka 
Eduard Kryštof Kmínek 
 
Vítání nových občánků obce proběhlo na obecním úřadu 27. dubna 
2014.  
(zdroj: Obecní úřad Oldřichov v Hájích) 
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11. Z událostí, akcí a kulturního dění v obci 

Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap 
8. ledna 2014 v restauraci Beseda proběhla akce s názvem 
"Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap". Petr Hirsch vyprávěl o svém 
cestování do Santiaga de Compostela a do Jeruzaléma. Vyprávění 
doprovázel promítáním fotografií z cesty.  

 
10. ledna v Sokolovně hrála kapela Každej pes, jiná ves. Muzicírování s 
podtitulem "Jen tak". 
 
Koncert v Besedě 
18. ledna se konal v restauraci Beseda "trojkoncert" s podtitulem "Za 
tunelem II" kapel Rain (crossover metal z Nového Města pod Smrkem, 
Raspenavy), Cumulonimbus (crossover - post hardcore z Frýdlantu) a 
Silent Session (rock z Turnova). Muzika byla výborná a Beseda, jako 
obvykle, "praskala ve švech". 

 
Tradiční Sokolský ples se konal 25. ledna 2014 na sále Besedy. Hrála 
kapela DO NAHA. 
 
Povídání z cest - Afghánistán 
O Afgánistánu vyprávěl v restauraci Beseda 12. února 2014 Mirek Thiel. 
Vyprávění doprovodilo promítání fotografií.  
 
Tradiční Hasičský ples se konal 22. února 2014 na sále Besedy. K tanci a 
poslechu hrála skupina J.V.S Band. Všichni se skvěle bavili a radost 
udělala také velmi bohatá tombola. 
 
Kroužek animace 
Kroužek animace pro oldřichovské děti pokračoval i v tomto roce pod 
vedením Jiřiny Vávrové. V lednu jsme dokončovali malování na sklo se 
zimní a jarní tématikou a v únoru jsme začali s pískovou animací. Na 
animačním stolku jsme měli nasypaný velmi jemný písek, do kterého 
jsme kreslili. 
 
Kavkazské arabesky 
27.2.2014 se konalo v Besedě divadelní představení souboru Teď, 
nádech a leť, "představení obrazů a příběhů, které jsme potkali na 
cestách Gruzií. O životech a osudech utkaných z beznaděje a vůle,   
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rozkladu a viny, hrdosti a skepse, velebnosti a směšnosti, které již 
nejsou gruzinské, ale naše - lidské." Scénář, texty, scénografie a hrají v 
mnoha postavách a rolích Karolína Plachá a David Zelinka. 
 
V pátek 7. března v Sokolovně hrála skupina Každej pes, jiná ves. 
Muzicírování s podtitulem "jen tak". 
 
Masopust 
Tradiční oldřichovský Masopust se konal 8. března 2014. Pořádal TJ 
Sokol Oldřichov v Hájích s přispěním Mysliveckého sdružení Mníšek. 
Průvod masek prošel Oldřichovem, počasí bylo krásné. Večer se masky 
sešly na tancovačce v sále Besedy. Hrála skupina DO NAHA. 
 
Karneval 
Nedělní odpoledne 9. března patřilo dětem. Děti v maskách tančily a 
soutěžily na sále Besedy. Karneval pořádal TJ Sokol Oldřichov v Hájích. 
 
Taneční kurzy v Oldřichově 
12. března 2014 začaly v Oldřichově taneční kurzy pod vedením Josefa 
Svobody, tanečního mistra. Patnáct párů, převážně z Oldřichova, se 
každou středu scházelo od 19 hodin na sále Besedy. 
 
Oldřichovští ochotníci 
Divadelní soubor FILIPILY začal v březnu nacvičovat nový kus "Tři sestry 
a jeden prsten", pohádku od Jana Wericha. Do konce roku se jim však 
nepodařilo představení uskutečnit, snad se zadaří příští rok. 
 
Sport bál 
22. března se na sále Besedy konal druhý ročník oldřichovského 
Sportbálu. Organizátoři Radim Šarapatka a David Pospíšil vsadili opět 
na kvalitní muziku: zahrál Jazz H Factor (účastníci tanečních kurzů si 
mohli zatančit foxtrot i walz) a Pakáš. Večer zpestřila tradiční 
zatloukaná, krasobruslení dvojic a lety na lyžích.  
 
Cirkus v Besedě 
Cirkusové vystoupení na sále Besedy pro děti proběhlo koncem března. 
Klauni předvedli své vystoupení pro hrstku dětí a sklidili velký potlesk. 
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První oldřichovský quest 
Od 2. do 4. dubna se v hájovně čp. 100 konal seminář questingu. 
Seminář vedla Blažena Hušková a cílem bylo vytvořit první oldřichovský 
quest neboli hledačku. Frekventanti se seznámili s trasou hledačky a 
vytvořili deset zastavení se zábavnými úkoly. Celá hledačka je ve 
verších a je určena i pro rodiny s dětmi. 
 
Oldřichovské velikonoční trhy 
Tradiční oldřichovské velikonoční trhy se konaly 12. dubna na sále 
čerstvě vymalované Besedy. Ke shlédnutí bylo vystoupení tanečního 
studia Alymirka a práce dětí z animačního kroužku. Pořádalo Živo 
v Hájích z.s. 
 
Čarodějnice v Oldřichově 
Tradiční Čarodějnice uspořádal SDH Oldřichov v Hájích na louce u 
obecního úřadu. K tanci a poslechu hrál Každej pes, jiná ves, pro děti 
byly přichystány čarodějnické soutěže jako namotávání pavouků, hod 
netopýrem na cíl a další. Tento rok bylo senzační počasí, hranice hořela 
parádně, prostě loučení se zimou, jak má být. 
 
Nový disco klub Beseda 
17. května proběhlo otevření nového Disco klubu Beseda. Speciálním 
hostem večera byla liberecká kapela Atmo Music. 
 
Bleší trhy 
Další ročník Bleších trhů v Oldřichově proběhl 7. června 2014 v 
dopoledních hodinách. Počasí nám přálo a tak se na louce před úřadem 
objevilo několik improvizovaných stánků, kde se příchozí mohli 
"prohrábnout" vším možným. Pořádalo Živo v Hájích z.s. 
 
Dětský den 
Odpoledne 7. června 2014 patřilo dětem. Čekala na ně spousta atrakcí 
a soutěží: skákací hrad, stříkání z hasičské hadice, poznávání paroží, 
skupina v historických kostýmech, skákaní v pytlích a mnohé další. Bylo 
nádherné počasí, takže si děti i dospělí užili hezké odpoledne. 
 
Každej pes, jiná ves 
Další venkovské Count-Rockování v restauraci Beseda proběhlo 27. 
června 2014. 
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Dobrodružná výprava Klubíku na Ovčín 
Dobrodružná výprava oldřichovských dětí, rodičů, prarodičů a přátel 
Klubíku se konala 16.-17. července 2014. Tentokrát jsme vyrazili na 
Ovčín a přespali jsme v jurtě. Cestou na Ovčín jsme řešili úkoly, které 
nám zanechali oldřichovští lesní skřítci. Večer nás čekaly hry, opékání 
buřtů, hraní na kytaru a noční stezka odvahy. V jurtě se krásně spalo, 
počasí nám přálo, takže výprava byla povedená. Děkujeme všem 
majitelům jurty, kteří nám přespání umožnili. Organizovala Jiřina 
Vávrová. 
 
Hasičská zábava 
15. srpna 2014 se konala hasičská zábava na sále restaurace Beseda. 
Hrála kapela Každej pes, jiná ves. 
 
Neckyáda 2014 
6. září se konal první ročník oldřichovské neckyády. Počasí bylo 
vysloveně letní a tak si účastníci užili soutěže na souši (štafeta v praní 
námořnického prádla v neckách na valše, skládání papírových parníčků 
na čas, převážení vlka, kozy a zelí, hod záchranným kruhem na cíl, 
lovení zlatých rybek) i na vodě. Úkolem bylo zdolat Písečák na 
libovolném plavidle, nesměla to však být loď. Klasické necky se ukázaly 
jako výborné plavidlo. O občerstvení se postarali Milan Zapadlo a 
Hanka Myslivcová. Pořádalo Živo v Hájích z.s. 
 
Koncert v Besedě 
20. září 2014 proběhl v restauraci Beseda koncert skupin Meredith 
Hunter a Pomalu Plující. 
 
Drakiáda 2014 
Naštěstí se nenaplnila nepříznivá předpověď počasí a tak drakiáda 
proběhla za krásného počasí 18. října 2014 v odpoledních hodinách Na 
Pilách u lípy. Draci parádně lítali a objevilo se i několik doma 
vyrobených draků. Pořádalo Živo v Hájích z.s. 
 
Podzimní blešák zorganizovala Jarmila Hušková a Monika Petruchová a 
proběhl 19.10.2014 na sále v Besedě. 
 
Koncerty 
25. října se konaly hned dva koncerty - jeden v restauraci Beseda a 
druhý "U Kozy" v Oldřichovském sedle.  
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Tradiční Hubertská zábava se konala na sále Besedy 15. listopadu 2014. 
Pořádalo Myslivecké sdružení Mníšek. Kromě zvěřinových hodů a 
hudby byla také možnost vyhrát v tombole. 
 
Vánoční strom 
Oldřichovští hasiči postavili vánoční strom u Obecního úřadu v 
Oldřichově v Hájích. Strom dostali darem od raspenavských kolegů. 
 
Mikuláš chodí Oldřichovem 
Velké, ale hlavně malé Oldřichováky potěšil Mikuláš, Čerti a Anděl, kteří 
chodili 5. prosince večer po vsi. Děkujeme oldřichovským hasičům, kteří 
již tradičně obchází oldřichovské domácnosti a nadělují hodným i někdy 
trochu zlobivým dětem. 
 
Oldřichovské vánoční trhy 
Tato tradiční akce proběhla 6. prosince 2014 odpoledne. Tentokrát 
jsme kromě tanečního studia Alymirka měli možnost shlédnout i 
vystoupení dětí ze ZŠ Mníšek pod vedením paní učitelky Jany 
Pospíšilové. Děti krásně zazpívaly, sousedé se sešli a popovídali si, 
nakoupili a poseděli v kavárničce. Pořádalo Živo v Hájích z.s. 
 
Dopravní Silvestr 
Hudební akce, která upozorňovala na změnu jízdních řádů, proběhla 
13. prosince. Vystoupily kapely Tudor a Hliňák, Papillon a Tep sklepa. 
Čepovalo se frýdlantské pivo Albrecht a sál byl vyzdoben různými 
nádražáckými dekoracemi. 
 
Zpívání koled a Živý Betlém 
V neděli 14.12.2014 jsme se sešli u Obecního úřadu v Oldřichově v 
Hájích abychom společně zazpívali koledy, popili něco svařáku a popřáli 
si krásné svátky. Počasí bylo nepříznivé, hustě pršelo, tak snad příští rok 
bude lepší. Občerstvení zajistil SDH Oldřichov v Hájích. Pořádalo Živo 
v Hájích z.s. 
 
Předsilvestr  
Restaurace Beseda byla v prosinci 2014 uzavřena, obec hledala nového 
nájemce. Proto se Předsilvestr konal tentokrát v Sokolovně 27. 
prosince. Hrál Každej pes, jiná ves. 
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Akce v Ekocentru v Oldřichově v Hájích 

V roce 2014 proběhly v Ekocentru tyto akce pro veřejnost:  

1. února Vepřové hody 

22. března Žabí festival 

26. dubna Den Země 

24. května Den včely 

20. září Stříhání ovcí aneb Od ovečky ke klubku vlny 

18. října Den stromů 

6. prosince Vánoce na statku 

 

Od 1. května byl opět otevřen Ekokemp v areálu bývalé pískovny. 

V říjnu 2014 byl v ekocentru otevřen přírodovědný kroužek pro děti od 

1.- 5. třídy základní školy. Děti (včetně oldřichovských) se seznamují 

s přírodou formou zábavných her a aktivit v terénu i v laboratoři. 

V ekocentru si návštěvníci mohou prohlédnout expozici Jizerky všemi 

smysly, dále si mohou projít Včelí naučnou stezku, která vede 

Oldřichovem.  
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12. Tělovýchova a sport 

Zima byla na sníh skoupá, takže jsme si na oldřichovské sjezdovce 
nezajezdili, ani rybníčky nezamrzly, proto ani bruslení v Oldřichově se 
nekonalo.  Na lyžařské stopy pro běžkaře na oldřichovských lukách také 
nedošlo. 
 
Sobotní odpoledne v Sokolovně 
 
Zima bez sněhu a děti je potřeba nějak zabavit? Z iniciativy Lenky 
Koskové a ve spolupráci s TJ Sokol Oldřichov v Hájích vznikl nápad 
využít tělocvičnu pro rodiče s dětmi v sobotu odpoledne. Zařádit si, 
zaskákat na trampolíně, zahrát si fotbálek nebo hopsat přes švihadlo. 
Příjemné odpoledne s kamarády v pohybu, i když je venku ošklivo. 
 
Florbal 
Od loňského roku se v neděli večer v Sokolovně schází parta mužů a 
chlapců, kteří hrají florbal. 
 
TJ Sokol Oldřichov v Hájích 
 
Saně: 
Ve dnech 30. - 31.8.2014 se uskutečnilo otevřené mistrovství ČR v jízdě 
na kolečkových saních ve Smržovce. Na těchto závodech v kategorii 
starších žáků obsadil Tomáš Šlouf 1. místo a v kategorii mladších žákyň 
byla Simona Marešová třetí. 
Protože letošní zima sáňkařům příliš nepřála, také přírodní dráha ve 
Smržovce nebyla zprovozněna. Naši mladí sáňkaři vyjížděli na sáňkařské 
dráhy do zahraničí. 26.-29.12.14 absolvovali zimní soustředění ve 
Vysokých Tatrách na Slovensku. 9.-11. ledna 2015 se zúčastnili 
mezinárodních závodů v německém Oberhofu a 26.2.-2.3.2015 v 
rakouském Igls. V obou závodech obsadil náš nadějný závodník v 
kategorii starších žáků 4. místo. 
 
Turisti: 
Členové Klubu Českých turistů TJ Sokol Oldřichov v Hájích v roce 2014 
měli jako svoji hlavní činnost pořádání turistických pochodů, a to v 
květnu “Netradiční pochod cestou necestou po kopcích kolem 
Oldřichova” a v říjnu tradiční “Podzimní špacír”. 
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Netradiční pochod se konal 24. května 2014 a byl pořádán jako 
hvězdicový typ pochodu. 
 
Cílem byl Špičák, Poledník a Olivetská hora. Každý účastník musel projít 
alespoň jeden vrchol a jednu kontrolu, kde se prezentoval. Celkem se 
účastnilo 15 pochodujících. (z Oldřichova 6, ze Stráže nad Nisou 2, z 
Liberce 2 a z Jablonce nad Nisou 5). 
Počasí bylo sychravé, ale nepršelo. 
 
Podzimní špacír se konal 25. října 2014. Start - prezentace a cíl v 
Sokolovně. Trasa 8 km 83% účastníků Hřebenový buk, Skalní hrad, Koza 
Trasa 10 km 18% účastníků Hřebenový buk, Špičák, Skalní hrad, Koza. 
Trasa 20 km Pily, Červená ruka, Fojtka, přehrada Mníšek, Špičák. Trasa 
30 km Pily, Červená ruka, Fojtka, Dračí kámen, přehrada Mníšek, 
Špičák. 
Celkem se účastnilo 54 turistů, nejmladšímu byly 4 roky, nejstaršímu 82 
let. 
Z Oldřichova v Hájích 12 účastníků, z Liberce 19 účastníků, 
nejvzdálenější z Německa. 
Počasí bylo po ránu mlhavé, ale na Špičáku už jasno. 
 
Členové KČT TJ Sokol Oldřichov v Hájích se účastnili akcí pořádaných TJ 
Sokol, jako byl Sokolský ples, Masopust a Dětský maškarní rej, Dětský 
den apod. 
 
Členové KČT se schází pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci a 
účastní se akcí pořádaných kolegy ze sousedních KČT jako Pepíkovský 
pochod, Václavské pochody, Loupežnická pěšina, zdobení vajíčkovníku 
apod. 
 
Stolní tenis: 
Oddíl stolního tenisu je tvořen převážně závodními hráči (tzv. 
Registrovaní). Menší počet členů oddílu jsou tzv. Neregistrovaní, kteří 
nehrají soutěž, ale pravidelně se zúčastňují společných tréninků. 
 
Oddíl má v současné době jedno závodní družstvo, které hraje Okresní 
přebor 2.třídy (OP2). V této sezóně má OP2 11 družstev z nichž je 
Oldřichov v Hájích na třetím místě. 
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Soutěž se hraje dvoukolově. To znamená, že každé družstvo odehraje 
20 utkání. 
Náš oddíl je sice stabilizovaný, ale věkový průměr hráčů je hodně 
vysoký, takže nemáme konkurenci v okrese. Na druhé straně sklízíme 
pochvalu a obdiv, že jsme schopni dosahovat tak dobrých výsledků. 
 
Registrovaní: Němec Josef, Raule Petr, Špaček Oskar, Štoček Jiří, Tuž 
Jaroslav, Vávra Pavel. 
 
Neregistrovaní: Bockschneieur Ivo, Čelouch Jiří, Jareš Radan, Němec 
Martin, Růžička Pavel, Šitina Josef. 
 
Kopaná: 
V sezoně 2013 – 2014 jsme skončili ve středu tabulky na 6. místě 
Okresní soutěže – sever. V letní přestávce jsme uspořádali fotbalový 
turnaj za účasti čtyř mužstev – Bílý Potok, Chotyně, Gasservis a domácí 
Oldřichov v Hájích. V tomto turnaji jsme vyhráli. Na turnaji řídil 
mužstvo již nový trenér Luboš Kolínský, který již v minulosti byl hráčem 
Oldřichova v H. 
 
V sezoně 2014 – 2015 jsme v podzimní části soutěže skončili na 
sedmém místě se ziskem 17 bodů. 
Úspěch oldřichovských fotbalistů dokonce zaznamenal Liberecký deník 
22.srpna 2014. 
http://liberecky.denik.cz/fotbal_region/fotbal-oldrichov-zahajil-
kanonadou-20140822.html  
„Nejnižší fotbalová soutěž na Liberecku odstartovala a hned bylo 
dosaženo hokejových výsledků. O ty se postarali hráči Oldřichova, 
Stráže B a Rynoltic B. Loňští účastníci okresního přeboru se moc 
nepředvedli. Horní Řasnice upotila těsnou výhru nad Bílým Potokem, 
ale Hlavice prohrála s céčkem Hrádku.“ 
… 
„Oldřichov - Nové Město B 13:2 (5:1). Domácí se zřejmě přes léto dali 
dohromady a posílili, protože třináctka je až příliš dobrý výsledek na III. 
třídu. Střelecky se blýskl Vojtěch Zeman, autor tuplovaného hattricku. 
Další branky: T. Holub 2, M. Holub, Rác, Vrňata, Černý, Soukup David, 
Láznický. Rozhodčí: Popelář, 50 diváků.“ 
Autor: Miloslav Cihlář 
 

http://liberecky.denik.cz/fotbal_region/fotbal-oldrichov-zahajil-
http://liberecky.denik.cz/fotbal_region/fotbal-oldrichov-zahajil-
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Celý rok se o hřiště i Sokolovnu velmi dobře staral zaměstnanec 
Ladislav Votruba, který byl přijat na pracovní místo zřízené s dotací 
Úřadu práce v Liberci (Veřejně prospěšné práce). V loňské sezoně 
kromě údržby trávníku dokončil obklady stěn a vymalování v kabinách, 
dokončil WC pro návštěvníky hřiště a opravil podlahy. V podzimním 
období jsme získali dotaci na údržbu zařízení z Grantového fondu 
Libereckého kraje ve výši 48 000,- tisíc korun, takže k novým 
střídačkám a záchytným sítím za brankami jsme opravili u čp. 113 
(kabiny mužstev) komínové těleso a část klempířských prvků na 
budově. 

 
Cvičení žen 
Cvičení žen probíhalo každé úterý od 18.30 pod vedením Ireny 
Dolanské. Pro velký zájem se cvičení v loňském roce přesunulo na sál 
Besedy. 
 
Tradiční turnaj v nohejbale 
se konal 5. července 2014 na fotbalovém hřišti. Organizace se chopil 
Tamango a Radim Šarapatka. Reportáž z turnaje odvysílala dokonce 
televize Prima ve zpravodajství. http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-
prima/zpravy-ftv-prima-672014 
 
Volejbal  
Přes léto jsme opět hráli volejbal u obecního úřadu. Scházeli jsme se v 
úterý v 19 hodin na hřišti a trénovali na závěrečný srpnový turnaj. 
 
Tradiční volejbalový turnaj, tentokrát s podtitulem "Pralesní liga", se 
konal na hřišti u obecního úřadu v Oldřichově 30. srpna 2014. Čtyři 
družstva spolu změřila síly. Vyhrálo družstvo Pavla Marxe. 
 
Oldřichovský Klubík  pořádal v červenci dobrodružnou výpravu, 
tentokrát se spaním v jurtě na Ovčíně. Děti se vyřádily při všelijakých 
hrách a soutěžích. 
 
Jóga probíhala pravidelně ve čtvrtek na sále v Besedě pod vedením 
Lenky Koskové- Třískové. 

  

http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-672014
http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-672014
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Lukostřelci měli dvě soutěže s názvem „Zkroucený šíp“, jarní soutěž se 
konala za vytrvalého deště, nicméně zejména dětským účastníkům to 
vůbec nevadilo. 
 
Horolezecký oddíl Mlok pokračoval ve své činnosti, členové lezli 
například v srpnu v Dolní Lysé, v září na Stržovém vrchu nebo se 
účastnili Posledního slanění v prosinci. (zdroj : www.homlok.cz) 

  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2014 Stránka 38 

 

13. Zájmová a občanská sdružení 

Zapsaný spolek Živo v Hájích  
Pokračoval i v roce 2014 ve své činnosti, pořádal vánoční a velikonoční 
trhy, drakiádu, neckyádu, zpívání u rozsvíceného vánočního stromu a 
živý Betlém, bleší trhy, organizoval divadla a mnohé další akce.  
 
Rodičovský klub „Klubík“ 
Klubík pod vedením Jiřiny Vávrové ani v roce 2014 nezahálel: 
pravidelně jsme se scházeli jednou měsíčně a hráli jsme nejrůznější hry, 
věnovali se výtvarným činnostem. Malí zahradníčci s rodiči vytvořili 
záhonek u pomníku u obecního úřadu. V červenci jsme uspořádali 
dobrodružnou výpravu se spaním v jurtě na Ovčíně. Nevynechali jsme 
ani tělocvičnu v Sokolovně, kde jsme měli nainstalovanou i trampolínu. 
Na podzim Klubík trochu prořídl, některé děti začaly chodit do školky či 
do školy. 
 
Kroužek animace 
Kroužek animace pokračoval v činnosti pod vedením Jiřiny Vávrové i 
v roce 2014. Děti jsou již pokročilými animátory, takže jsme se zabývali 
animací v písku a kreslením na sklo. 
 
Hubertka 
Oldřichovské děti s maminkami již tradičně vyrážejí třetí srpnový týden 
na chatu Hubertku v Jizerských horách. Tentokrát jsme výpravu pojali 
jako sportovně- relaxační, děti si zejména užívaly lesa kolem Hubertky a 
singltreku, který nabízí náročnější jízdu na kole. Nechyběl ani výšlap na 
horu Smrk.  
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14. SDH Oldřichov v Hájích 

6. února 2014 proběhlo Cvičení nositelů dýchací techniky v Základní 
škole ve Mníšku, kterého se zúčastnili také oldřichovští hasiči. 
 
Každoroční hasičská soutěž Ježkovo Peklo se konala 15. a 16. března 
2014. Oldřichovští hasiči se tentokrát soutěže nezúčastnili, ale jeli na 
návštěvu spřáteleného SDH Velký Beranov a soutěž sledovali jako 
pozorovatelé. 
 
10. května se oldřichovští hasiči zúčastnili speciálního výcviku ve 
Vysokém Mýtě v zařízení, které simuluje reálné podmínky požáru tzv. 
Flashover kontejneru. Vyzkoušeli si, co vydrží jejich ochranné pomůcky 
a oni sami při teplotách až 500 stupňů Celsia. 
Výcvik ve Vysokém Mýtě se objevil hned na několika místech v tisku a 
na internetu: 
http://www.pozary.cz/clanek/85157-liberecti-profici-predavali-
zkusenosti-dobrovolnym-kolegum-vedli-vycvik-ve-flashover-
kontejneru/ 
 
„Liberečtí profíci předávali zkušenosti dobrovolným kolegům, vedli 
výcvik ve flashover kontejneru. 
Jedním z hlavních protivníků je pro hasiče oheň. Právě v tomto duchu 
byla vedena odborná příprava pro členy JSDHO Liberec – Vesec, 
Frýdlant, Chotyně, Raspenava a Oldřichov v Hájích. 
Díky možnostem, které nabízí výcvikové zařízení ve Vysokém Mýtě 
(ZSRPP – Zařízení simulující reálné podmínky požáru tzv. FLASHOVER 
KONTEJNER), si mohli vyzkoušet své teoreticky nabyté znalosti v 
podmínkách téměř reálných. Vyzkoušeli si na vlastní kůži, co vydrží 
jejich ochranné pomůcky a oni sami při teplotách až 500°C. Celkem se 
zúčastnilo 24 frekventantů. 
Vedením této odborné přípravy byli pověřeni lektoři FOK z ÚO Liberec. 
Vybraní členové z řad JSDHO nejprve prošli teoretickou přípravou v 
časové dotaci 3h + 1h . Zde si připomněli všechny důležité zásady pro 
boj s ohněm a kouřem. Dozvěděli se o nebezpečných jevech 
doprovázejících požáry v uzavřených objektech, jakými jsou např. 
ROLLOVER, FLASHOVER a BACKDRAFT. 
V teoretické rovině byli seznámeni, jak nebezpečným jevům 
předcházet, jak je rozeznat a v neposlední řadě, jak se jim bránit. Další 
částí teorie byla práce s proudnicí a využití tzv. 3D hašení. Po tomto 
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tříhodinovém bloku následoval praktický výcvik v používání proudnice 
při 3D hašení a správnosti aplikace vody jako hasiva. 
Ve dnech 26. 4 a 10. 5. následoval výcvik ve Vysokém Mýtě s časovou 
dotací 4h. Nejprve proběhla tzv. pozorovací část. „Na vlastní kůži" si 
hasiči vyzkoušeli, co je ROLLOVER v téměř reálných podmínkách požáru 
řízeného ventilací s důrazem na nutnost dodržovat všechny zásady pro 
boj s ohněm a kouřem, které se dozvěděli v teorii. Zároveň se ocitli, 
někteří i poprvé v životě, v prostředí nulové viditelnosti kvůli tmě a 
kouři uvnitř kontejneru. 
Druhá část byla zaměřena na průzkum a vyhledání osob. Zde se utvrdili 
v tom, jak je důležité této činnosti věnovat pozornost při své pravidelné 
odborné přípravě, a to nejen teoreticky, ale i prakticky. Neznámé 
prostředí, vysoká teplota, téměř nulová viditelnost a navíc nebezpečí 
číhající v peci, to vše patřilo k této části výcviku. 
Tepelná setrvačnost už byla pouze závěrečnou „třešničkou na dortu“. 
Frekventanti si na vlastní kůži vyzkoušeli kvalitu svých ochranných 
pomůcek. Dále bylo prakticky předvedeno jak správně zacházet s 
proudnicí, lépe řečeno jak aplikovat vodu, aby nehrozilo nebezpečí 
opaření. Mnozí zjistili, že méně je někdy více. Závěrem celé odborné 
přípravy bylo připomenutí těch nejdůležitějších zásad, upozornění na 
některé nedostatky ze strany cvičících a doporučení do odborné 
přípravy, kterou si provádí JSDHO samostatně. 
Speciální poděkování patří HZS Pardubického kraje za zapůjčení 
výcvikového zařízení.“ 
 
A v Libereckém deníku 
http://liberecky.denik.cz/pozary/hasici-se-ocitli-v-ohnivem-kontejneru-
20140514.html ze 14.5.2014 
 
„HASIČI SE POTÝKALI nejen s vysokými teplotami, z hořícího kontejneru 
simulujícího požár v uzavřeném prostoru museli vytáhnout i v něm při 
průzkumu objeveného člověka. Nebyla to ale žádná lehká figurína, 
nýbrž instruktor z řad profesionálních hasičů. Autor: Deník/David 
Modrý 
 
Vysoké Mýto, Liberecko – „Už vím, co znamená vařit se ve vlastní 
šťávě," řekl Deníku Petr Martinek, dobrovolný hasič z Oldřichova v 
Hájích. Ten se v sobotu spolu s několika kolegy z Liberecka zúčastnil 
fyzicky náročného výcviku.  

http://liberecky.denik.cz/pozary/hasici-se-ocitli-v-ohnivem-kontejneru-20140514.html
http://liberecky.denik.cz/pozary/hasici-se-ocitli-v-ohnivem-kontejneru-20140514.html
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Zatímco většina lidí si v ten den užívala hezkého počasí a relaxovala, 
dobrovolní hasiči z Liberce – Vesce, Frýdlantu a již uvedeného 
Oldřichova v Hájích, se vydali vstříc mnohem vyšším teplotám. Den 

strávili ve Vysokém Mýtě, kde se nachází jedno  z mála zařízení, ve 

kterém si mohou na vlastní kůži otestovat zásah u reálného požáru  v 
uzavřeném prostoru. Doslova krev potili v takzvaném flashover 
kontejneru (FOK) pod dohledem instruktorů Hasičského záchranného 
sboru Libereckého kraje (HZSLK) ze stanice Liberec a Raspenava. 
„Poznali jsme, jaké to je být ve velké tepelné zátěži při náročném 
zásahu. Díky tomu jsme si vyzkoušeli, jaké máme hranice v odolnosti 
vůči teplu," zhodnotil výcvik Martinek.“ 
 
22. května zachraňovali hasiči těžařskou kobylu, která zapadla mezi 
veliké balvany v lese na Filipce. Koně se podařilo pomocí kladkostroje 
vytáhnout po třech hodinách, vše dobře dopadlo, kůň měl pouze 
oděrky. 
 
Záchrana koně v tisku 
http://liberecky.denik.cz/nehody/tezarsky-kun-spadl-mezi-balvany-
hasici-ho-vytahli-po-trech-hodinach-20140522.html 
 
„Těžařský kůň spadl mezi balvany, hasiči ho vytáhli po třech hodinách 
Těžařský kůň uvízl mezi balvany v lese v Oldřichově v Hájích na 
Liberecku. Zraněného se ho podařilo hasičům vyprostit po třech 
hodinách. Autor: Deník/David Modrý 
22.5.2014 17:02, aktualizováno 22.5.2014 17:19 
Oldřichov v Hájích - Velmi náročný zásah v těžko přístupném terénu 
mají za sebou profesionální hasiči z Raspenavy, Liberce a dobrovolní 
hasiči z Oldřichova v Hájích. 
Hasiči se ve čtvrtek krátce před polednem přes tísňovou linku 112 
dozvěděli o dřevařském koni, který zapadl mezi veliké balvany v lese v 
části Filipka v Oldřichově v Hájích při těžbě dřeva a zůstal uvězněný. 
Kobyla o váze několika set kilogramů uklouzla a spadla mezi kameny. 
Nemohla se hnout, natož se z jámy sama dostat. Hasiči na místo 
přivolali své liberecké kolegy z lezeckého družstva. 
Samotné vyproštění ale nebylo jednoduché. "Kvůli záchraně museli 
hasiči uříznout strom, přes který sestrojili s pomocí lezeckého vybavení 
jakýsi kladkostroj. Ten ještě v průběhu tahání museli dovybavit dalšími 
kladkami. Spousta lezeckého materiálu byla potřeba i na podvázání 
zvířete," popsala náročný zásah mluvčí hasičů Zdenka Štrauchová.“ 
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Okrsková soutěž v požárním útoku okrsků Chrastava a Hrádek nad 
Nisou se konala v Oldřichově v Hájích na louce u obecního úřadu 21. 
června 2014. Soutěže se zúčastnily hasičské sbory: Oldřichov v Hájích, 
Mníšek u Liberce, Nová Ves, Chrastava, Bílý Kostel, Kryštofovo Údolí, 
Hrádek nad Nisou, Chotyně, Dolní Sedlo, polská Gozdnica a Zbylutov 
1. místo obsadil Mníšek u Liberce, 2. místo Hrádek nad Nisou a krásné 
3. místo získal Oldřichov v Hájích. Gratulujeme! 
Zúčastnila se i tři družstva žen z Hrádku, Chrastavy a Dolního sedla 
 
Spoustu hodin trávili oldřichovští hasiči na opravách hasičského vozidla 
Tatra. Tatra je jako nová a je právem chloubou SDH Oldřichov v Hájích. 
 
Oldřichovští hasiči se poslední srpnový víkend zúčastnili akce nazvané 
"Pyrocar 2014"- největšího setkání hasičů a požárních automobilů. 
 
Hasičská soutěž Mikroregionu Jizerské Podhůří 
20. září 2014 zvítězilo družstvo oldřichovských hasičů v soutěži 
Mikroregionu Jizerské Podhůří, která se konala v sousedním Mníšku. 
Gratulujeme! 
 
Jak trénují oldřichovští hasiči? 
Například tak, že "v plné polní" zdolají 900 schodů u skokanského 
můstku na Ještědu. Klobouk dolů! 
 
Začátkem října se oldřichovští hasiči zúčastnili soutěže "Hasičská noc 
pod Ještědem".  
Účastnil se závodní tým ve složení: Petr Martínek, Martin Mareš, Milan 
Sádek a Jakub Nýdrle. 
 
SDH Oldřichov v Hájích organizoval také tradiční hasičský bál, letní 
hasičskou zábavu, zajišťoval Čarodějnice, stavěl vánoční strom a 
obcházel oldřichovské domácnosti na Mikuláše. Oldřichovští hasiči mají 
za sebou další úspěšnou a aktivní sezónu. 
 
zdroj : SDH Oldřichov v Hájích 
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15. Střípky z oldřichovské historie 

Tuto kapitolu věnuji novým informacím z oldřichovské historie, které se 
podařilo odhalit. Děkuji Martinu Hodačovi za článek o událostech z 12. 
března 1757, který uvádím v plném znění tak, jak byl otištěn 
v Oldřichovských listech č. 34 
 
12. března 1757                                            
Milí sousedé, 
rád bych se s Vámi podělil o jeden objevený střípek z historických 
událostí naší obce, který mi při jedné internetové diskuzi vynesl na 
světlo pan Tomáš Javůrek z Prahy 10 a kterému bych chtěl i touto 
formou poděkovat. 
Naše novodobá tištěná kronika od Mgr. Ladislava Ulrycha již bohužel 
tuto pasáž neuvádí, ale kronika Antona Franze Ressela z roku 1933 se 
na str. 45 k tomuto dni zmiňuje -" Existuje zpráva, která uvádí, že 12. 
března 1757 u Oldřichova byla "akce". "  
Bohužel touto zmínkou nebyla myšlena žádná akce kulturní, ale jak již 
možná mnozí z Vás dle data tušíte, jednalo se o jednu z bojových akcí 
Sedmileté války, která předcházela, o více než měsíc, známé bitvě u 
Liberce. 
Třeba to mohl být pro obyvatele naší obce, kteří byli již z předešlých 
válečných let tak nějak zvyklí na občasné průchody císařských i 
nepřátelských vojsk, jež vždy znamenaly plenění a požáry, den jako 
každý jiný, kdyby se toho dne od Frýdlantu směrem k Liberci nevydal na 
průzkum pruský plukovník Puttkamer s 300 husary, 100 dragouny a 
jedním praporem granátníků (což by mělo být něco kolem 800 mužů). 
V Oldřichově v Hájích (dříve Busch-Ullersdorfu) byl v té době malý oddíl 
Rakušanů sestávající ze 100 husarů, 100 dragounů a 200 Chorvatů z 
pluku Sluiner.  
12. březen 1757 se stal dnem, kdy v naší obci a jejím blízkém okolí, 
vystřídala běžný denní ruch, klid a "pohodu" válečná vřava, která 
přinesla do domovů Oldřichováků jen strach a beznaděj v podobě 
svištících kulí a smáčela místní půdu krví. 
Podle jedné verze, která čerpá z Die Kriege Friedrichs des Grossen sv.3 
vol.2, Berlín 1901,strana 30-31, se Rakušané vydali Prusům vstříc a 
střetli se s nimi někde v lese mezi Raspenavou a Oldřichovem. Měl jim 
vyjet naproti malý oddíl husarů, který je chtěl nalákat do pasti. Tu 
tvořili Chorvaté poschovávaní za stromy, kteří měli Prusy zasypat 
náhlou střelbou.  
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Prusové skutečně na rakouské husary, kteří se před nimi objevili, 
okamžitě zaútočili, dali se do jejich pronásledování a byli při tom 
napadeni Chorvaty. Nenechali se však zastavit a pronásledovali 
Rakušany až k Oldřichovu v Hájích. Tady se uvádí ztráty Rakušanů 33 
mužů,což je přesně jako počet ztracených rakouských koní v dalším 
zdroji. Prusové přiznali 3 padlé a 10 raněných husarů.  
Podle druhé verze, čerpající z Militaerischer Nachlass sv.1, vydaný v 
Lipsku r. 1858,str.353-354, došlo k boji až přímo u Oldřichova, kde na 
ně Rakušané čekali. Na vesnici zaútočili pruští husaři, které nezastavila 
ani prudká palba Chorvatů poschovávaných za ploty a stromy. Tady se 
jedná o zprávu vévody Bevernského, napsanou ve Frýdlantu právě 
12.3. 1757. Ten se v ní zmiňuje, že Prusové měli jen dva lehce raněné, 
ale tohle bylo prý běžné zlehčování vlastních ztrát, aby více vyniklo 
jejich vítezství. Podle Prusů mělo v boji padnout asi 50 Rakušanů, 10 
jich mělo být zajato a přišli také o 33 koní. Nějaký popis z rakouské 
strany se panu Javůrkovi nepodařilo dohledat, a tak se jejich ztráty 
nedají potvrdit. 
Tuto skutečnost mi doložil i kopiemi stran z již výše uvedených zdrojů a 
v neposlední řadě i z knihy Pragmatische Staatsgeschichte,8. díl z roku 
1767 str. 281. Na základě těchto informací se mi podařilo dohledat 
ještě kreslené vyobrazení této událostii s popisem, které je součástí 
tohoto článku. Dle kostela na obrázku je sice patrné, že se zřejmě 
nejedná o autentické vyobrazení, protože naše obec prý kostel nikdy 
neměla, ale kdo ví - třeba i o něm se někdy, někde, nějaké zmínky 
najdou .... vždyť, jak se naše kronika zmiňuje, všechny průchody vojsk 
byly spojeny s pleněním a požáry .... to by už ale byla pouhá spekulace!  
  Všechny informace k této události jsem přeposlal i naší kronikářce 
paní Vávrové, která je jistě využije k doplnění kroniky, protože by byla 
velká škoda, kdyby tento kus historie upadl opět v zapomnění, jelikož 
co se velikosti naší obce týká, šlo dle počtu zúčastněných a padlých 
vojáků o potyčku docela velkou, ač bráno z celkového pohledu 
Sedmileté války, zřejmě zanedbatelnou. 
Budiž to pro nás prosím i připomínkou toho, že většina starostí a třeba i 
nesvárů, které v dnešní době řešíme my, jsou v porovnání s těmi, 
kterým museli čelit obyvatelé Oldřichova před více jak 250 lety, přeci 
jen trochu malicherné a podaří-li se nám přijmout tuto myšlenku, 
budeme možná již zítra vidět náš domov a společné žití v něm, v úplně 
jiném světle.“ 
                                                                                        Martin Hodač 

  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2014 Stránka 45 

 

Další nové informace z historie naší obce se mi podařilo získat od pana 
Petera Neumanna z německého Bad Mergentheim. Pan Neumann mi 
zaslal fotografie Oldřichovské školní kroniky od roku 1892 a jeho 
prastrýce na školní fotografii. Jeho praprastrýc Josef Neumann byl 
vedoucím učitelem v oldřichovské škole od roku 1919, do důchodu 
odešel v roce 1936. Pan Peter Neumann mi zaslal také dvě školní 
fotografie z doby, kdy zde jeho praprastrýc učil. Najdete je v obrazové 
příloze na konci kroniky.  Doufám, že se nám zápisy podaří rozluštit a že 
obohatí oldřichovskou kroniku. 
 
Další „nové“ fotografie z historie obce mi zaslala paní Renate Beck z 
Mnichova. Její praprababička s rodinou je na fotografii v obrazové 
příloze před č. p. 54 „Vereinshalle“ – dnešní restaurací Beseda. 
Fotografie je z roku 1912. Prohlédněte si také č. p. 229 – dnešní poštu. 
Povšimněte si schodů a výkladní skříně, které již dlouho na budově 
nejsou. V domě zřejmě býval i obchod. 
 
Dále si prohlédněte oldřichovskou náves v roce 1912 – stála tu 
kamenná, třímetrová pyramida věnovaná válečným obětem z let 1849 
– 1879. 
 
Další snímky jsou z roku 1964, na jednom z nich je oldřichovská náves 
s křížem na kamenném podstavci a na dalším je záběr z Pil, kde je 
dobře vidět Pila Chaloupka.  
 
Živu v Hájích z.s se podařilo v roce 2014 získat grant na vydání knihy 
s pracovním názvem „Oldřichovské příběhy“. V knize bychom chtěli 
zachytit vyprávění pamětníků o životě v Oldřichově, příběhy, které se 
nedostaly do kronik a předávají se jen ústním podáním.  
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16. Obrazové přílohy 

a. Stavební činnost v obci 
 
Popovodňové opravy komunikací a mostků 
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Malování  Besedy 
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Oldřichovský Klubík tvoří záhonek u OÚ 
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Teráska Besedy 
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Další etapa vodovodu 
 

 
 
 
 
 
Zrcadla v zatáčce za viaduktem 
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b. Uzavírky, výluky, dopravní informace 
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c. Společenská kronika 
 
Vítání občánků 27.4.2014 
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d. Z akcí a událostí v obci 
 
Lednový večer se starostou 
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Oldřichovská knihovna 
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Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap 
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Každej pes, jiná ves 
 

 
 

 
Hasičský bál 
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Sokolský ples 
 

 
 
Florbal 
 

 
  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2014 Stránka 61 

 

Lednový koncert : Za tunelem II. 
 

       
 
 
Povídání z cest – Afgánistán 
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Animační kroužek – malování na sklo 
 

 
 
 
Kavkazské arabesky 

  
  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2014 Stránka 63 

 

Masopust 
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Karneval pro děti 
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Oldřichovští ochotníci 
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Taneční v Oldřichově 
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Kroužky pro oldřichovské děti ve spolupráci s DDM Větrník 
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Sportbál 
 

 
 

 

 
  



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2014 Stránka 69 

 

Velikonoční trhy 
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Questing aneb jak se dělají hledačky 
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Cvičení žen 
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Čarodějnice 
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Cirkus v Besedě 
 

 
 
 
Disco Beseda 
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Oldřichovští fotbalisté 
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Nohejbalový turnaj 
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Dobrodružná výprava Klubíku na Ovčín  - červenec 2014 
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 Volejbal 
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Neckyáda 
 

 
 

 

 
 

 

 



Kronika obce Oldřichov v Hájích 2014 Stránka 79 

 

Říjnové koncerty 
 

  
 
 
Podzimní blešák 
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Drakiáda 
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Ustavující zasedání nového zastupitelstva 
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Vánoční trhy 
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Dopravní Silvestr 
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Živý Betlém 
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Předsilvestr v Sokolovně 
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e. SDH Oldřichov v Hájích 
 
Cvičení hasičů v Mníšku 
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Velký Beranov – Ježkovo Peklo 
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Vysoké Mýto – flashover kontejner 
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Záchrana koně 
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Hasičská soutěž v Oldřichově 
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Práce na hasičské Tatře 
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Hasičská noc pod Ještědem 
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Mikuláš, Anděl a Čert v podání oldřichovských hasičů 
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f. Akce v Ekocentru v Oldřichově v Hájích 
 
Vepřové hody 
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Žabí festival a Vánoce na statku 
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g. Střípky z oldřichovské historie 
 
12. března 1757 
 

 
 
Oldřichovská školní kronika od roku 1892 
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Školní fotografie z Oldřichova (kolem roku 1919) 
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Fotografie od paní Renate Beck – rodina její praprababičky před 

Vereinshalle, rok 1912 

 

Budova pošty čp.229 (rok 1912) 
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Náves s pomníkem (1912) 

 

Náves s křížkem a směrovou cedulí na Pily (1964) 
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Budova pošty (1964) 

 

Pily (1964) 
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