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Vážení spoluobčané,
svatý Martin na bílém koni měl sice jeden den zpoždění, ale 
nic naplat: zima je tady a čím jsem starší, tak tím méně se na 
zimu těším. Možná to bude i tím, že jsem se po celou dobu 
svého tzv. produktivního věku nějakým způsobem podílel 
na zimní údržbě a ta člověku nepřidá. O tom jsem však psal 
již několikrát a nechci se k tomu vracet. Chtěl bych vám, 
kterým se ještě informace nedonesla, oznámit, že máme 
od letošního podzimu k dispozici nový komunální stroj 
ISEKI, který je nejen profesionální sekačkou, ale je určen 
i k jiným činnostem, jako je například zimní údržba. Stroj 
je vybaven nastavitelnou radličkou a sypačem zejména 
pro úklid chodníku. Slibujeme si, že se zimní údržba opět 
poněkud zlepší ve prospěch nás všech a pěších zejména. Po 
dostavbě chodníku v příštím roce tak budeme připraveni na 
větší rozsah (více jak 3 km).
Tím přecházím k druhému tématu, a tím je rekonstrukce 
silnice a výstavba chodníku. V minulém vydání jsem 
psal o úplné uzavírce v příštím roce a o omezeních s tím 
spojených. Nechtěl jsem záměrně strašit, ale chtěl jsem 

>  BLAHOPŘEJEME
V měsících září až listopad 2019 svá významná životní výročí oslavili:  
Růžena Hoffmannová, Zdeňka Müllerová, Dana Feldeková,  
Iva Hlaváčková, Zdeněk Teischel, Alena Svobodová, Milan Bernat,  
Jiří Vrba, Petr Hübner, Hana Sedláková, Jana Štefková. 
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

popsat ten nejčernější scénář, ke kterému může dojít. Aby 
se vám dostal dostatek informací a abyste se mohli optat na 
to, co vás zajímá, mám od dodavatele stavby a technického 
dozoru stavby přislíbeno veřejné projednání objízdných 
tras v příštím roce s místními občany, které proběhne  
v úterý 14. ledna 2020 na sále Besedy od 18.00 hodin.  
V případě nepředvídané změny termínu konání budete 
včas informováni.

Svatým Martinem jsem začínal a přáním hezkých svátků 
vánočních budu končit. Přeji nám všem, abychom 
nejkrásnější svátky v roce prožili v klidu a pohodě,  
v blízkosti svých milých a známých. Abychom v přípravách 
na tyto svátky utrpěli co nejméně stresů. Přeji vám ty 
nejlepší nápady při obstarávání dárků pro své nejbližší 
a všem hospodyňkám vzkazuji: „Ježíšek přijde, i když 
nestihnete vše naklidit podle vašich představ.“
Do nového roku 2020 vám všem přeji pevné zdraví a mnoho 
pracovních a osobních úspěchů.
::  Jaromír Tichý, starosta obce      
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Propustek na silnici vedoucí za železničním mostem dále na 
Pily a na Máslák je v současné době vyměněn za kapacitně-
jší a na silnici je hotovo. Bohužel se vyměněný propustek 
napojil na již dříve nefunkční odtok, takže ještě není vyhrá-
no. Musí se kopat dál tak, aby voda dále pokračovala podél 
náspu až do Jeřice. Řešení je již vymyšlené, ale zde krumpáč 
a lopata již nestačí. Aby odtok vody fungoval, bude se 

Ž I V O T  V  O B C I

>  INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
Obec Oldřichov v Hájích poptává zájemce o práci knihovní-
ka obce. Jedná se o vedlejší prac. úvazek na 5 hodin týd-
ně (po: 14.00–16.00, stř: 14.00–17.00) s odměnou ve výši  
1 300,-Kč/měsíc). Nástup 1. 1. 2020. Základní ovládání PC 
podmínkou. Zájemci hlaste se na tel: 482 725 093 nebo 

>  AkCE PROPUSTEk POD VIADUkTEM NA PILy 
muset kopat dešťová kanalizace, která vodu převede přes 
dnes již neexistující příkop u paty náspu. S největší pra-
vděpodobností budeme muset přečkat zimu s provizorním 
zasakováním v místě, kam až voda doteče.
Není to jednoduchá akce, ale udělat se musí a obec se jí 
musí postavit čelem. 
::  Radim Šarapatka (redakčně kráceno)

>  CHODNÍk A HLAVNÍ SILNICE – VEŘEJNĚ O DALŠÍM PRůBĚHU PRACÍ 
14. ledna navážeme na jednání z podzimu 2017, kdy jsme 
se na sále Besedy sešli nad zvětšenými plány rekonstrukce 
silnice a chodníku. Toto setkání organizovala Jana Sva-
toňová.
Na setkání 14. ledna 2019 stavebník představí zkušenosti 
s dosavadním průběhem prací a především výhled, jak se 
bude po zimní přestávce pokračovat dále.
Luděk Barth vytiskl velkoformátové plány, takže si opět  
uprostřed sálu postavíme model silnice, abyste si mohli ce-
lou akci přehledně projít a byli jste v obraze, co celá stavba 
přinese za omezení, a ve výsledku za příjemné novinky.
::  Radim Šarapatka (redakčně kráceno)

osobně na OÚ Oldřichov v Hájích v pracovních dnech.  
Nejpozději do 18. 12. 2019. 
Touto cestou moc děkuji dosavadnímu knihovníkovi 
Jiřímu Volfovi za odvedenou práci. Ze zdravotních 
důvodů chce ukončit svoji činnost k 31. 12. 2019. 
::  Jaromír Tichý
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>  OPTICká INTERNETOVá SÍť PRO OLDŘICHOV
V rámci probíhající stavby silnice a chodníku se již počítá 
s položením chráničky a budek pro optický kabel, kterým 
poletí internetové připojení a zrychlí se stávající síť.
Ve spolupráci s Luďkem Barthem a dalšími oldřichovskými 
ajťáky jsme připravili zadání pro projektanta, který tuto 
stavbu navrhoval, aby bylo možné požádat o nezbytný 
územní souhlas. Kabel, který je tenčí než přívodní kabel 
kdejakého ručního fénu a pohodlně se vejde do nejmenší 
chráničky, by v silnici a chodníku měl kopírovat zemní 
vedení pro nové veřejné osvětlení. Doufáme, že se nám do 
projektu podaří zakomponovat i další důležité přechody 
silnice tak, abychom se dostali s optikou všude, kde je 
potřeba. V souběhu s hlavní silnicí připravíme projektovou 

dokumentaci pro územní souhlas i pro veškeré další vedení 
pod veřejnými komunikacemi a pod obecními pozemky. 
Tak, aby bylo vše potřebné připraveno, až začne další 
stavba např. vodovodu, nebo se bude rekonstruovat místní 
komunikace. Síť se bude stavět takto postupně a postupně 
nahradí vedení vzduchem, které je přeci jenom více 
náchylné na změny počasí.
Záměr a zadání celé sítě budeme projednávat na zasedání 
zastupitelstva obce v pondělí 25. 11. 2019.
Jestli chcete svištět online světem rychlostí blesku, tak nás 
přijďte podpořit, ať se nehledají žádné výmluvy, proč to 
nejde.
::  Radim Šarapatka

Záslužnou medaili Libereckého kraje I. stupně za záchranu 
lidských životů převzal 11. října z rukou hejtmana Martina 
Půty oldřichovský občan Ivo Raisr. 16. září svou pohotovou 
reakcí zabránil tragédii, když převzal řízení autobusu na 
trase z Liberce do Prahy, jehož řidič zkolaboval. Ivo bravurně 
odvezl autobus plný cestujících do bezpečí. Jeho hrdinský 
čin ocenila i obec Oldřichov v Hájích. 
::  Jiřina Vávrová, foto: Liberecký kraj

>  PODĚkOVáNÍ IVO RAISROVI

>  PáTRáNÍ PO ZTRACENéM CykLISTOVI 
Oldřichovští hasiči mají za sebou rozsáhlou pátrací akci.
V sobotu 19. 10. 2019, krátce před půlnocí, se Oldřichovem 
rozezněla siréna. V tu chvíli ještě nikdo z místních hasičů 
netušil, jak náročné 3 dny bude mít před sebou. Událost 
byla nahlášena jako pátrání po pohřešované osobě. 
Jednalo se o 70 letého pána, který si vyrazil se svým 
kamarádem na cyklovýlet do naší oblasti, a během kterého 
se za nevyjasněných okolností ztratil. Vše bylo ještě ztíženo 
nemocí, kterou pán trpěl, a my jsme věděli, že bez léků 
nemůže být po určité době schopen pohybu.
První noc létal mezi Oldřichovem a Viničnou stezkou 
vrtulník s termovizí, do pátrání byli zapojeni hasiči, 
policisté a kynologové se psy. Do nedělních ranních hodin 
bylo pátrání neúspěšné, v 6 hodin bylo přerušeno, aby 
po krátkém spánku začalo v 9 hodin ráno znovu. To už byl 
zřízen v naší hasičárně krizový štáb, odkud se pátrací akce 
koordinovala. Zapojovaly se další hasičské jednotky z okolí, 
rodina, horská služba a červený kříž. Celkem se každý den 
jednalo o několik desítek lidí. Nutno říci, že i přesto, že měl 
pán u sebe mobilní telefon, operátor nebyl schopen díky 
špatnému signálu v dané oblasti určit polohu přesněji než 
na několik kilometrů. Neměli jsme se tedy čeho chytit a tak 

se v neděli propátrávala oblast asi 20 km2. Se setměním 
bylo pátrání ukončeno. V pondělí ráno se začalo znovu. 
Do štábu se chodili hlásit obyvatelé Oldřichova s nabídkou 
pomoci, kterou jsme rádi využili. Nebudu raději nikoho 
jmenovat, protože by mě mrzelo, kdybych na někoho 
zapomněla. Tímto jim patří velký dík!
Byly vytvořeny pátrací čety, kdy každá z nich pročesávala 
rojnicemi přidělený úsek. S pondělním polednem přišla od 
jedné čety nadějná zpráva. Našlo se pánovo kolo, schované 
v těžko přístupném terénu Červených skal nad Viničnou 
stezkou. To už jsme věděli, že jsme blízko. Ale i tak trvalo 
ještě nekonečné 4 hodiny, než psi hejnických psovodů 
pána našli. Kdo zná oblast okolo Poledníku a Červených 
skal, jistě ví, jak těžký je tam terén. Pán byl 2 dny a 2 noci 
zapadlý ve skalní průrvě. Byl podchlazený, dehydrovaný, ale 
se záchranáři komunikoval. Kvůli těžkému terénu ho musel  
v podvěsu vytáhnout vrtulník. 
Všichni zúčastnění si sáhli na dno svých sil. Fyzicky  
a psychicky se tento zásah řadí k nejnáročnějším, který kdy 
naši hasiči měli. Všem patří velké poděkování! 
::  Jana Hodačová, Hasiči Oldřichov v Hájích
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Od soboty 19. října byl pohřešován senior, který se 
ztratil na cyklovýletě v Jizerkách. Pátrání probíhalo ve 
velmi náročném a členitém terénu rozsáhlé části NPR 
Jizerskohorských bučin. Pohřešovaný byl nalezen po téměř 
43 hodinách potlučený, dehydrovaný, ale živý. To by nebylo 
možné bez lidí ochotných pomoci. 
S hlubokou úctou děkuji všem členům sdružení 
dobrovolných hasičů Oldřichov v Hájích, Hejnice, Mníšek, 
Frýdlant, Raspenava, Lázně Libverda, Krásná Studánka, 
Stráž nad Nisou, Chrastava a Větrov, členům Hasičského 
záchranného sboru Libereckého kraje, Horské služby ČR 
Jizerské hory, Českého červeného kříže Liberec, policistům, 
dobrovolníkům, všem, kteří poskytovali velmi důležité 

>  PODĚkOVáNÍ ZA POMOC PŘI PáTRáCÍ AkCI
informace a také těm, co se podíleli na jejich zveřejnění  
a poskytovali podporu.  
Všechna pátrání nemívají šťastný konec, o to víc může být 
každý, kdo se na něm podílel, hrdý.
A vůbec nezáleží, jaký úkol plnil (všechny byly důležité),  
a každý byl součástí týmu, který zachránil lidský život. 
Celkem pomáhalo přes 100 lidí, někteří ve všech třech 
dnech. 
Pomoc druhým by měla být samozřejmost, stejně jako 
umět za ni poděkovat.  Proto všem upřímně děkuji, bylo mi 
nesmírnou ctí.
npor. Milan Porubský
vedoucí OOP Hejnice

Zdravíme všechny členy i příznivce našeho Klubíku.
Jsme moc rády, že jsme mohly pro Klubík vymýšlet hry 
a tvořivé aktivity. Od ledna 2020 bychom chtěly předat 
vedení a pomyslné žezlo někomu, kdo by rád v naší práci 
pokračoval. Jistě máte některé nebo i někteří plno nápadů, 
které by se daly v rámci Klubíku realizovat, a tak společně 
s dětmi zažít mnoho pěkných chvil. I my se rády, podle 
možností, se svými ratolestmi zúčastníme.
Děkujeme obci za příspěvek na naši činnost a doufáme, že 
se najde dost ochotných maminek, popř. tatínků, kteří se 
do práce s dětmi v rámci oldřichovského Klubíku zapojí.
::  Peťa a Evča

>  kLUBÍk
Letošní XXII. ročník pochodu byl veden tradiční trasou na 
Hřebenový buk. Tam se účastníci mohli rozhodnout, zda 
půjdou zpět přes Špičák a Spálenou lípu nebo se projdou 
kolem Skalního hradu a Lysých skal.
Letošní účast byla slabší a pochodu se zúčastnilo 23 lidí. 
Nejstaršímu bylo 78 let a nejmladšímu 5 roků. Nejvzdálenější 
2 účastnice měly trvalé bydliště v Praze.
:: Luboš Kocourek

>  PODZIMNÍ ŠPACÍR

Po absolvování osmi utkání jsou naši stolní tenisté na  
8. místě a mají 11 bodů. Vyhráli 1 utkání, v jednom 
remizovali a 6 prohráli. Celkové skóre je 40:104 bodů.
Nejlepším hráčem je pan Oskar Špaček s 50% úspěšností. 
50% úspěšnost mají i dvě herní dvojice, a to Josef a 
Martin Němcovi a Jiří Štoček s Oskarem Špačkem.  
:: Luboš Kocourek

>  STOLNÍ TENIS

Výkonný výbor zvolil nového předsedu a stal se jím 
pan Luboš Kocourek. V případě potřeby jej můžete 
kontaktovat na e-mailu predseda@tj-sokol.cz.  
:: Luboš Kocourek

>  NOVý PŘEDSEDA TJ SOkOL

Premiéra Strašidelného lesa proběhla poslední říjnový 
večer. Hojná účast potěšila organizátory a strašidla 
poschovávaná v lese. Kdo měl pro strach uděláno, šel 
po cestě označené světýlky bez baterky. Strašidla kromě 
strašení také hlídala, aby nikdo nesešel z cesty. Odvážlivci 
cestou potkali třeba čarodějnici, kaloně, čerty, bílou paní 

>  STRAŠIDELNý LES
nebo kostlivce. Na konci trasy se podepsali u lebky, opekli 
si buřty, dostali pamětní medaili a pavoučka pro štěstí. 
Strašidelný les připravilo Živo v Hájích. Děkujeme za buřty 
Láďovi Jakubcovi!!!
::  Jiřina Vávrová
Foto: Blažena Hušková, Jana Pospíšilová
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Betlém bude opět instalován 1. prosince.
Večerní prohlídka betléma s výkladem proběhne  
23. 12. v 17.00 hodin. Letos se můžete těšit na jeho další 
rozšíření, které je zaměřené na místní spolky a budovy 
charakterizující naší vísku. Své místo nalézá i vzpomínka na 
některé zesnulé. 
Pro děti jsou připraveny další hledací úkoly. Kdo můžete, 
přineste lampičky, kterými si betlém nasvítíme.
Hostem večera bude dlouholetý kamarád a vězeňský 
kaplan Martin Škoda, který vnese do celého setkání  
i trochu toho zamyšlení.
Přijměte betlémský dar jako poutavý cíl pro zimní 
procházky, směřující po žluté značce na Pily a dále do 
Betléma. 
Přeji požehnané a klidné Vánoce.
::  Jana Pospíšilová

Málokterému oldřichovskému uchu asi uniklo, že 7. září 
proběhl již tradiční hudební festival.
I když nás opět chvíli provázel déšť, nic dalšího nepokazilo 
jeho průběh. Letošní novinkou bylo pronajaté pódium  
z Mikroregionu Frýdlantsko, které nám přijel postavit pan 
starosta a místostarosta Hejnic společně s dalšími lidmi.
Mohli jsme slyšet lidové písně v podání kapely Lahváček, 
zatančit si s DNA Brothers a Chvostoskokem, připomenout 
si skladby Stevieho Wondera s Ears thru´years, 
zařádit si s Meredith Hunter a ti nejvytrvalejší si vychutnali 
Source of Sadness se skvělým bubeníkem Edou Bílkovským. 
Celou akci zvučil Jakub Hlobil.
Pan starosta Tichý pomohl s předáváním cen za sportovní 
klání v piškvorkách, lukostřelbě, zatloukané a chůzi na 
slackline. Ceny do soutěže věnovala firma Uniza obchodní 
společnost s.r.o. Firma Restyl Plan s.r.o. věnovala Oldřichovu 
dvě kompletní lučištnické vybavení pro děti, které spravují 
místní lučištníci a budou k dispozici pro dětské dny a další 
podobné akce. V případě zájmu o zapůjčení se obraťte na 
mne či manžela Davida Pospíšila. Firma Autoplachty Ryška 
opět vyrobila plakáty. Velice děkujeme všem třem firmám 
za finanční podporu.
Poděkování i letos patří mnoha lidem:
V prvé řadě obecnímu úřadu, který akci zaštítil, pracovníkům 
úřadu, kteří přivezli a složili stany. Spolku Živo v Hájích, 
který zajistil stavbu stanů, úklid a celou předakci. 
Edovi Bílkovskému za návrh plakátu; restauraci Beseda, 
Kafe tady a teď, Františku Dřevínkovi a Hance Myslivcové 
s Milanem Zapadlem za pomoc s občerstvením pro 
hudebníky.
Poděkování patří i Vám, našim věrným návštěvníkům.
Každý rok věnujeme polovinu z dobrovolného příspěvku na 
rozvoj aktivit v Oldřichově. Letošní částka 4 100,- Kč, kterou 
převzalo sdružení Živo v Hájích, podpoří výrobu kované 
mříže na hrobku rodiny Neuhäuser a Berger.  Během 
festivalu jste se mohli seznámit s historií i průběhem 
oprav hrobky rodin Neuhäuser a Berger z nainstalovaného 
plakátu. Na něm byly představeny i některé návrhy mříží 
od studentů z Technické univerzity v Liberci. Mříž je jednou 
z etap, která esteticky hrobku uzavře. Druhou polovinu 
převzal OÚ.

>  OLDŘICHOVSký BETLéM

>  OLDŘICHOVSký FESTIVAL V. A SPORTOVNÍ PŘEDAkCE

Co či koho jsme již podpořili:
- výrobu praporu pro SDH Oldřichov v Hájích,
- úpravy prostranství před OÚ OvH,
- lučištníky,
- sbírku pro Karolínku.
Festival VI. je plánován na 5. 9. 2020 a proběhne, stejně 
jako v předchozích letech, v nekomerčním duchu. Již nyní 
se můžete těšit na skupinu Rain a Bikini.

Děkuji za podporu a Vaši účast.
::  Jana Pospíšilová
Foto: Jana Pospíšilová, Jiřina Vávrová a účastníci festivalu
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>  ZASTUPITELSTVO PO ROCE
Dne 29. 10. 2019 uplynul rok od chvíle, kdy začlo fungovat 
naše sedmičlenné zastupitelstvo ve stávající sestavě 4+2+1.
 
K tomuto výročí mu naděluji statistiku a malé ohlédnutí.
Od prvního zasedání v nové sestavě jsme se začali scházet 
pravidelně každý měsíc a ejhle, pořád se něco děje. Došlo 
tedy na to, že sejít se šestkrát do roka veřejně jako vždy 
předtím bylo málo.

Do uzávěrky listů (15. 11. 2019) jsme projednali celkem 
131 bodů na 13 zasedáních. Z toho jsme jeden bod nepři-
jali: 4 byli proti, 3 pro (každoroční žádost spolku Lungta  
o vyvěšení tibetské vlajky). 2 body jsme stáhli z jednání, pro-
tože chyběly zásadní informace (zakládací listinu Ekocentra 
z.ú. a žádost Suchopýru o prodej pozemku v panelárně).
Naprostou většinu projednávaných bodů jsme schválili jed-
nohlasně a to v 86% (110 ze 128).
Nejednohlasně, ale těsně, prošlo 8 bodů:

Usnesení ze dne Text usnesení pro proti zdržel/a se

č. 4/1/2018 29. října 2018 Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích volí starostou obce Ja-
romíra Tichého. 4 3 0

č. 6/1/2018 29. října 2018 Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích volí předsedou finančního 
výboru Martina Hodače. 4 3 0

č. 8/1/2018 29. října 2018 Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích volí členkami finančního 
výboru Martu Jandovou a Mgr. Jiřinu Vávrovou. 4 3 0

č. 9/1/2018 29. října 2018 Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích schvaluje rozšíření počtu 
členů kontrolního výboru ze 3 na 5 členů. 4 2 1

č. 13/1/2018 29. října 2018 Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích schvaluje do funkce člena 
Sněmu Mikroregionu Jizerské podhůří Martina Hodače. 4 3 0

79/5/2018 3. prosince 2018 ZO projednalo a schvaluje zřízení stavebního výboru. 4 1 2

33/3/2019 25. března 2019

ZO projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a 
závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy nezávislého 

auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 
bez výhrad. Závěrečný účet za rok 2018 a zpráva o výsledku přezk-

oumání hospodaření za rok 2018 jsou přílohou tohoto zápisu.

 4 2 1 

A dále se někdo z nás zdržel u dalších 11 bodů, protože 
třeba nahlásil střetu zájmů, nebo neměl dostatečné 
informace, aby nějak hlasoval.
Zajímavé je i kdo a proč něco do projednávání navrhoval. 
Protože když si odmyslíme body, které se projednávají 
na základě žádosti občanů, firem, nebo prostě vyplývají 
z chodu obce, a vezmeme jen ty body, které někdo z nás 
iniciativně vymyslel a dal na program jednání, tak získáme 
tato čísla:
Jaromír Tichý – 3 body (zřízení 3. pracovního místa  
a finanční výpomoc TJ Sokol, medaile pro Ivo Raisra za 
záchranu autobusu) + dalších 112 jako navrhovatel na 
základě žádosti občanů, Libereckého kraje a dalších.
Jiřina Vávrová – 4 body (projektor, kronika, akce Ukliďme 
Česko a Mikulášská)
Martin Hodač – 3 body (přesun pomníku, nové židle do 
Besedy, medaile pro Ivo Raisra za záchranu autobusu)
Jana Svatoňová – 5 bodů (zřízení stavebního výboru, návrh 
pro zpracování znaleckých posudků pro výkupy pozemků 
pod budoucími chodníky, návrh na zřízení pošty Partner na 
OÚ)
Radim Šarapatka – 7 bodů (pošta Partner na OÚ, aktualizace 
plánu zimní údržby, běžkařské stopy, posunutí dopravní 
značky začátek obce až k Mníšku, myčka sklenic a akustika 

na sále, autobus na Pily - dodatek smlouvy)
Jako řadoví členové zastupitelstva máme odměnu 1379 
Kč hrubého měsíčně, místostarosta 5900 Kč měsíčně. 
Starostův plat veřejný není, ale odpovídá výši pro tuto 
pozici na plný úvazek.
Spočítal jsem, že každý z nás věnuje zastupitelstvu min.  
5 hodin měsíčně (jedno veřejné zasedání a příprava). 
Kdo je v jednom ze dvou ze zákona povinných výborech 
(kontrolní a finanční), tak práci pro obec věnuje další 1–2 
hodiny měsíčně.
Pokud tu práci berete vážně a děláte alespoň něco navíc 
= připravujete vlastní body k projednání a staráte se třeba  
o kroniku, o web nebo o další záležitosti, tak hodiny 
přibývají. Sám za sebe to mám průměrně tak 15–20 hodin 
měsíčně práce pro obec.
Pokud vás dění v obci zajímá, tak přijďte na kterékoli 
zasedání zastupitelstva obce (koná se jednou za měsíc vždy 
v pondělí od 18:00).
Materiály i mapy se promítají na plátno, takže budete  
v obraze a můžete se k projednávaným bodům vyjádřit. 
Na konci zasedání je vždy prostor pro jakékoli dotazy či 
požadavky. Věřte, že váš názor je důležitý a přináší potřebné 
další pohledy na věc.
::  Radim Šarapatka
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Další část překladu školní kroniky Buschullersdorfu, vedené 
od roku 1864 do 16. července 1939.

Školní rok 1912/1913: 
Ve dnech 5., 6. a 7. září 1912 byly nově zaregistrované děti 
zapsány do školy a 16. září začal školní rok. Protože teploměr 
ráno v 7:30 ukazoval pouze čtyři a půl stupně, silně pršelo 
a cesta byla značně blátivá, bylo upuštěno od bohoslužby 
ve Mníšku.
I. třída dostala jako třídního učitele ředitele Mauermanna, 
II. třída učitele Leonharda Thiema, III. třída učitele Bruno 
Reimera, IVa. učitele Josefa Raaze a IVb. slečnu Kaess. 
Dne 17. října klesla teplota na 0 stupňů. Proto se začalo 
18. října s vytápěním učeben. K vymetání tříd byl na 
zkoušku použit kastanin. (Zřejmě se jednalo o oloupané  
a drcené kaštany, kterými se natíraly zdi a podlahy, poté se 
místnosti vymetly, což mělo zřejmě čistící účinek – pozn. 
překladatele.) 
Na jmeniny Jeho Majestátu, 4. října, se v 7:30 učitelé i žáci 
shromáždili ve svých třídách a pak se vydali na bohoslužbu 
do Mníšku. Černožlutá vlajka vlála na školní budově. Po 
bohoslužbě byly ve třídách předneseny písně a básně 
vhodné pro tuto příležitost. 
Dne 4. listopadu složil v Litoměřicích pan učitel Raaz zkoušky 
z hraní na housle pro učitele středních škol. 
Dne 19. listopadu vlála na školní budově smuteční vlajka u 
příležitosti úmrtí císařovny Elisabeth. Učitelský sbor a žáci 
se zúčastnili bohoslužby ve Mníšku.
Dne 21. listopadu navštívil školu pan Eduard Krause z c.k. 
okresní školní rady a provedl inspekci všech tříd a učitelů. 
Dle jeho posudku pracuje učitelský sbor velmi pečlivě  
a úspěchy jsou docela dobré. 
Dne 21. prosince 1912 byly úroky z nadace Wenzela 
Möldnera rozděleny mezi 12 chudých žáků (à 2 K). 
Dne 8. března 1913 byla obložena prkny část střešních 
nosných trámů na školní půdě a byly postaveny schody. 
Dne 12. března 1913 povolila školní rada spolu se 
zastoupením obce učitelům II. třídy až do odvolání přidat 
k příspěvku na bydlení, který činil 30 K, ještě dalších 20 K. 
O velikonočních prázdninách byly podlahy ve třídách 
napuštěny prachovým olejem. (Prachový olej je směsí 
minerálního oleje a rostlinného oleje proti tvoření prachu 
– pozn. překladatele). 
24. června se vydala II. třída na výlet do Lázní Libverda 
na Hubertovu chatu, 27. června šla IV. třída na výlet do 
Raspenavy k rybníku. Konečně 15. července 1913 byl školní 
rok uzavřen.
Během školních prázdnin byla přebudována zvonička na 
škole, získala nové oplechování a byla natřena olejem. 
Náklady: klempíř pan Zimmert z Raspenavy – 148 K. 
Učebny, chodby a předsíně byly světle vymalovány 
malířem Hartigem z Oldřichova, spodní díl stěn byl natřen 
světlezelenou barvou – vše za 279 K. Firma Saldsieder 
a Hackl z Pavlovic instalovala v I. třídě, v bytě školníka,  
v chodbách, v kuchyni a v jednom obývacím pokoji ředitele 
školy elektrické vedení. Náklady této instalace ve výši 112 K 
nesla školní komunita. 
Protože IV. třída neměla ani 70 dětí a žádná třída nedosáhla 
počtu 80 dětí, byla c. k. okresní školní radou zrušena paralela. 
Tato třída bude opět využívána jako tělocvična. Slečna Lydia 

>  Z OLDŘICHOVSké ŠkOLNÍ kRONIky
Kaess byla dle rozhodnutí z 1. 8. 1913  c.k. okresní školní 
radou přemístěna do Hejnic. Slečna Olga Hübner byla na 
vlastní žádost uvolněna a bylo jí vysloveno uznání. Jako 
učitelka ručních prací byla přijata slečna Otilie Raaz, která 
16. září 1913 nastoupila svoji službu. Pan farář P. Haas 
dostal na vlastní žádost místo faráře a během prázdnin se 
odstěhoval. Na jeho místo byl dosazen pan farář K. Rohn, 
který předtím sloužil v Liberci a který od nynějška bude 
vyučovat náboženství v Oldřichově.

Školní rok 1913/1914: 
Školní rok začal 16. září 1913 bohoslužbou ve Mníšku. I. třídu 
dostal ředitel Mauermann – 24 dětí, II. třídu pan Leonhard 
Thiem – 56 dětí, III. třídu pan Bruno Riemer – 60 dětí a IV. 
třídu pan Josef Raaz – 58 dětí. Tři chlapci navštěvovali vyšší 
školu, jeden chlapec, Wöhl, je skoro slepý, jedna dívka je 
hloupá.
Dne 4. října zdravila přicházející žáky černožlutá vlajka. 
V 7:30 byli školáci odvedeni k slavnostní bohoslužbě do 
Mníšku. V 10:00 se shromáždili učitelé a žáci v tělocvičně. 
Ředitel pan Mauermann přednesl projev o konání a úsilí 
Jeho Majestátu císaře a o štěstí a neštěstí v císařském domě. 
Nato přednesli žáci písně a básně. Trojím provoláním slávy 
císaři a zpěvem císařské písně byla slavnost ukončena.
19. listopadu 1913 v 7:30 ráno šly děti a učitelský sbor do 
Mníšku, kde se všichni zúčastnili bohoslužby za zemřelou 
císařovnu Elisabeth. Před tím byla jedna vyučovací hodina 
věnována zemřelé císařovně.
Dne 23. prosince 12 žáků obdrželo z Möldnerovy nadace 
každý 2 K. Na vlastní žádost dostal pan učitel Bruno Reimer 
učitelské místo v I. třídě v Habarticích a z učitelského 
sboru v Oldřichově vystoupil 31. ledna 1914. Reimer byl  
v Oldřichově sedm let. Brzy po svém nástupu v Oldřichově 
si získal srdce dětí díky svému milému jednání. Na jeho 
místo nastoupil 1. února 1914 pan Alfred Schmidt. 
Pan Franz Berger, krčmář, daroval škole k nákupu učebních 
pomůcek své cestovní diety ve výši 30 K. Představenstvo 
a dozorčí rada Raiffeisen–Kasy/Pokladny věnovalo škole 
na učební pomůcky 100 K. Tyto prostředky byly dány  
k dispozici řediteli školy. 
Výnosem c. k. zemské školní rady z 26. ledna 1914 a se 
souhlasem Zemské správy Böhmen (Čechy) obdrželi učitelé 
školy příplatky: ředitel Mauermann 60 K, učitel Thiem 30 K, 
učitel Alfred Schmidt 30 K, učitel Josef Raaz 30 K a slečna 
Ottilie Raaz 4,50 K.
Pan okresní vikář, děkan Funke z Chrastavy, dne 4. května 
1914 za účasti pana faráře Duty a pana katecheta Rohna v 
době od 10:45 do 11:45 dopoledne provedli přezkoušení 
náboženství v jednotlivých třídách. Z obecní školní rady byli 
přítomni pan starosta Geisler a obecní inspektor Ferdinand 
Effenberger.
Pan vrchní okresní lékař, doktor Metzel z Frýdlantu, 
naočkoval 4. května v 15:30 odpoledne ještě neočkované 
děti v první třídě.
10. června 1914 zvolilo zastoupení obce novou školní radu: 
Karla Effenbergera a Edmunda Köhlera z Filipky. Pro Mníšek 
byl opět zvolen Ferdinand Storm. 
Dne 12. června 1914 svítilo poprvé elektrické světlo, proud 
byl z transformátoru z elektrického závodu v Hirschfelde.
Zavraždění následníka trůnu arcivévody Franze Ferdinanda.
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Nástupce trůnu arcivévoda Franz Ferdinand byl se 
svojí chotí dne 23. června 1914 na návštěvě v Sarajevu.  
V blízkosti radnice byla v 9:30 do přední části auta hozena 
bomba, kterou sám arcivévoda z auta zase vyhodil zpět. 
Poté, co byli uvítáni a po návštěvě na radnici, byl v autě 
arcivévoda a jeho choť v rychlém sledu za sebou zastřeleni 
z revolveru jednoho Srba. 
Mrtvá těla byla ve čtvrtek 2. července uložena ve Woln 
a následně byla v sobotu 4. července převezena do 
Artsstätten bei Maria a uložena do hrobky. 
Učitelský sbor a školní mládež se zúčastnili 3. července 
smuteční bohoslužby v kostele ve Mníšku.
15. července 1914 byl školní rok uzavřen děkovnou 
bohoslužbou. 27. července narukoval pan učitel Thiem, pan 
Raaz a pan Reckziegel. Poslední se po několika dnech vrátil. 
Tři hromové výstřely pozdravily mladé ráno, říšská vlajka 
vlála na škole. V 7:18 ráno bylo shromážděno přibližně 100 
dětí, ředitel pan Reckziegel odvedl děti k bohoslužbě do 
Mníšku.  Z učitelského sboru se připojili: pan obecní školní 
rada Wünsche a pan odborný učitel Dominik Kraus.

Školní rok 1914/1915
16. září 1914 začal nový školní rok. Protože dva učitelé 
(Thiem a Raaz) chyběli z důvodu mobilizace, muselo být 
zavedeno půldenní vyučování. I. a II. třída měla vyučování 
vždy odpoledne a vyšší třídy dopoledne. V I. a III. třídě 
vyučoval pan ředitel, II. a IV. třídu měl ředitel pan Reckziegel. 
Pan farář Rohm byl přeložen a na jeho místo nastoupil farář 
Stanislaus Weber. 
Sbírka mezi ženami vynesla 8 K a 10 h. Výdělek za sklizeň 

obecního ovoce (aleje) činila 22 K a 20 h. Tyto peníze 
budou použité k nákupu ovčí vlny, ze které budou dívkami z 
vyšších tříd zhotoveny štucle (rukávníky), návleky na kolena  
a pokrývky hlavy. Obec poté pošle tyto věci našim vojákům.
Dne 3. října se zúčastnil učitelský sbor a veškerá školní 
mládež u příležitosti jmenin Jeho Majestátu císaře 
slavnostní bohoslužby ve Mníšku.
Dne 9. prosince 1914 zasedala obecní školní rada. Na 
vlnu k pletení a na oblečení pro vojáky na bojišti povolila 
vydat dalších 30 K a pro učitelku ručních prací příspěvek 
na bydlení 40 K. Školníkovi Brücknerovi bude bezplatně 
přenechána elektrická lampa, lampu v domě zaplatí obecní 
školní rada. Pro rok 1915 byla získána dotace na provoz 
školy ve výši 28%. Školní vedení mohlo oznámit c.k. okresní 
školní radě potěšitelnou zprávu, že nebezpečí války zavdalo 
příčinu obyvatelům obce podvolit se očkování. Očkování 
převzal pan vrchní okresní lékař Dr. Metzel. Celkem se 
nechalo naočkovat 151 občanů. 
15. července 1915 byl školní rok uzavřen. Školní sbor se 
zúčastnil děkovné bohoslužby ve Mníšku. K výpravě do 
kostela se připojila i část obecní školní rady, hasiči a spolek 
veteránů.

– Pokračování v příštím vydání – 
Z němčiny překládá pan Jiří Komberec

>  ZNOVUNALEZENá MNÍŠECká FARNÍ kRONIkA
Mníšecká farní kronika z let 1774–1898 s četnými 
retrospektivními zápisy byla nalezena za oltářem při opravě 
mníšeckého kostela začátkem devadesátých let minulého 
století. Na opravě kostela se finančně podíleli i odsunutí 
němečtí obyvatelé Mníšku. Manželé Gisela a Walter 
Herbigovi tehdy odvezli farní kroniku do Německa, kde 
pořídili přepis původních německých i latinsky psaných 
zápisů do němčiny. Poté farní kroniku vrátili zpět do Čech. 
Pan Raban ji uložil na faře v Raspenavě a tam zůstala bez 
povšimnutí ležet až do letošního jara. Na jaře jsem psala 
článek o drobných památkách Mníšku a Fojtky a narazila 
jsem na jméno mníšeckého faráře Josefa Dutého (německy 
Duty). Začala jsem se zajímat o osobu Josefa Dutého  
a odpovědi našla v Německu, u paní Christy Schloer. Paní 
Christa mi přivezla dva svazky přepisu mníšecké farní 
kroniky, které v devadesátých letech pořídili manželé 
Herbigovi. Samozřejmě jsem zajásala, protože mníšecká 
farní kronika obsahuje i četné zápisy týkající se Oldřichova. 
Při dalším setkání s paní Christou, kterého se zúčastnil i pan 
Ota Simm, vyvstala otázka, kde se vlastně nachází originál 
mníšecké farní kroniky. A rozjelo se pátrání. Oslovila jsem 
mníšeckého starostu pana Slezáka, který zavolal faráři 
Andršovi. Pana Andrše zároveň kontaktoval i pan Martin 
Barus, archivář z litoměřického biskupství. A pan Andrš 
po delším hledání skutečně našel v pozůstalosti po panu 
Rabanovi nesmírně cennou mníšeckou farní kroniku. Pan 
Andrš s panem Simmem odvezli oba materiály (originál 
a přepisy) na litoměřické biskupství, kde je pan Barus 
porovnal.

Kronika začíná přepisem zpráv o Mníšku ze 16. století  
a pokračuje až do konce století 19. Originál má novodobou 
vazbu, kterou zřejmě zajistil pan Raban. Strojopis od manželů 
Herbigových obsahuje přepisy kroniky z let 1774–1898 a z let 
1898–1938. Tady vyvstává otázka, kde je druhý díl originálu 
mníšecké kroniky!? V pozůstalosti se našel pouze díl první, 
který končí rokem 1898. Latina je pro strojopis „překládána“ 
do němčiny, ale nejedná se o přesný překlad, spíše o popis 
toho, co je v originálu napsáno. 
V současné době má pan Barus z litoměřického biskupství 
oba materiály naskenovány a zkoumá je. Přepisy se mi  
z Litoměřic vrátily, a tak se mohu věnovat zkoumání zápisů 
týkajících se Oldřichova. Je samozřejmě pravděpodobné, že 
z mníšecké farní kroniky čerpal i Franz Anton Ressel. Přesto 
doufám, že se najde něco nového, co do svých Dějin obce 
Buschullersdorf (Geschichte der Gemeinde Buschullersdorf) 
nezahrnul, a že se tudíž dozvíme nějaké zajímavosti o historii 
Oldřichova, které jsme dosud neměli k dispozici.
::  Jiřina Vávrová, kronikářka obce

H I S T O R I E



9

Bývalo zvykem, že při slavnostních nebo bohužel smutných 
událostech byly vysazovány stromy. Němečtí osadníci 
vysazovali duby, Češi mají za národní strom lípu.
Při pročítání Oldřichovského zpravodaje z 1. června 2019 je 
v článku z Oldřichovské školní kroniky zmínka, že 14. května 
roku 1908 byla uspořádána akce Pouť stromů. Při této 
příležitosti byl na školní zahradě vysazen 10 m vysoký dub. 
Starosta obce pan E. Geisler vzal dub pod svou ochranu  
a do péče. Pamatuji si na ten již mohutný strom jako žák 
školy u školního hřiště. Tam jsme o velkých přestávkách 
anebo před vyučováním hrávali fotbálek, ale neměli jsme 
vůbec potuchy, že je ten dub tak slavný. Zajímalo mě to 
až teď, když jsem se to dočetl ve zpravodaji Oldřichovské 
listy. Šel jsem se tedy podívat, jak se mu po 111 letech daří.  
A ejhle, strom nikde. Strom byl prý, tentokrát už beze slávy, 
pokácen někdy kolem roku 1980.
Podobně smutný osud potkal lípu u dnešní Včelí stezky. 
Musela být hodně stará, měla v průměru asi 2,5 m, byla 
dutá, ale stále rostla. Pak si v její dutině udělali nimrodi 
číhání na zvěř. Prořezali průzory a zateplili prostor starými 
dekami. Nakonec jim toto někdo uvnitř zapálil a tak se dnes 
jen říká „U spálené lípy“. Dceřiné výhonky z kořenů ale 
rostou dál a mohutní a při odborné péči z některého určitě 
vyroste následně krásná dominanta při Včelí stezce. 

>  PAMáTNé STROMy V OLDŘICHOVĚ
Lípy vysazené na návsi v roce 1945 spolu s pomníkem zase 
musely ustoupit stavbě samoobsluhy někdy v roce 1970. 
Dub u památníku výroční vlády Franze Josefa naštěstí stále 
ještě roste. 
Lípa vysazená u hřbitova v roce 2018 u příležitosti stého 
výročí vzniku republiky roste zatím v anonymitě, ale 
doufejme, že se dočká památníčku, jako to mají v okolních 
obcích. 
Lípy u křížku pod chalupou pana Trosta jsou v dobré 
kondici. Zato lípy u křížku nad bývalou panelárnou vzaly za 
své po úderu blesku asi v roce 1980. Doufám, že podobný 
osud nepotká dosud rostoucí lípy u nádrže na návsi, 
které byly vysazeny v roce 1968 u příležitosti Dubčekova 
Pražského jara, které pak bylo ukončeno v srpnu příjezdem 
spojeneckých vojsk. Z alejí stromů podél cest dnes máme 
alej ke hřbitovu, alej lip k Bustovým, podél cyklostezky  
a alej lemující Včelí stezku.
Každý z nás by měl zasadit aspoň jeden strom, ať už obyčejný 
nebo ovocný, aby až se na jaře zazelená a rozkvete, učinil 
dotyčnému radost a potěšení a potomkům vzpomínku. 
Doufám, že už je po Oldřichově hodně takových soukromých 
památných stromů. Na místě je hezké rčení „sázej stromky 
pro potomky“, ať se Oldřichov zelená a je tu hezky.
::  Milan Nýdrle

H I S T O R I E

Krásné počasí a u Spálené lípy i slušný vítr přál 29. září 
Drakiádě.
Foto: Jiřina Vávrová

>  DRAkIáDA 2019
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P Ř E H L E D  A k C Í  +  I N F O R M A C E

Obecní úřad
Jaromír Tichý – 724 179 355 – starosta@oldrichov.cz
Jana Bekešová – 482 725 093 – info@oldrichov.cz
úřední doba: po 8:00 – 16:00, út 8:00 – 14:30,  
st 8:00 – 17:00, čt 8:00 – 14:30, pá 8:00 – 12:00
facebook: http://www.facebook.com/oldrichov
webové stránky: http://www.oldrichov.cz

Sběr odpadu – areál bývalé panelárny
listopad – březen:  
středa 10:00 – 18:00, sobota 8:00 – 12:00.
duben – říjen:  
pondělí 8:00 – 15:00, středa 10:00 – 18:00,  
sobota 8:00 – 12:00

knihovna
provozní doba: pondělí 14:00 – 16:00,  
středa 14:00 – 17:00 

Mikulášská
sobota 30.11. 2019 ve 14:00
na sále Besedy

Vánoční trhy
sobota 30. 11. 2019 od 16:00
na sále Besedy

Oldřichovský Betlém Jany Pospíšilové
od neděle 1. 12. 2019
Betlém

Živý Betlém a zpívání koled
neděle 8. 12. 2019 od 16:00
louka u obecního úřadu

Večerní prohlídka Betléma s vánočním  
zamyšlením
pondělí 23. 12. 2019 v 17:00
Betlém

Předsilvestr
sobota 28. 12. 2019 ve 20:00
Beseda

>  kALENDáŘ AkCÍ 

Oldřichovské listy, občasník Oldřichova v Hájích; evidenční číslo: MK ČR E 10198.  
Vychází 4x ročně. Nejbližší uzávěrky pro příští čísla: 15. 2. 2020, 15. 5. 2020,  15. 8. 2020,  15. 11. 2020 

Listy připravují: Jiřina Vávrová a Lenka Kosková Třísková. Korektura: Ivo Raisr. Sazba: McCAN, s.r.o. 
Přispívat může každý. Občasník nepřijímá a nezveřejňuje soukromou inzerci.  

Kontakt na redakci: listy@oldrichov.cz

>  UŽITEČNé INFORMACE

Sokolský ples
sobota 25. 1. 2020 ve 20:00
na sále Besedy

Vodnářský ples
sobota 1. 2. 2020 v 19:00
na sále Besedy

Zahájení tanečního kurzu
středa 12. 2. 2020 ve 20:00
na sále Besedy

Hasičský ples
sobota 15. 2. 2020 ve 20:00
na sále Besedy

Masopust
sobota 22. 2. 2020
 

Bližší informace k jednotlivým akcím najdete na 
plakátech.
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Uklidili jste už kola, přezuli auto na zimní pneumatiky a po-
malu kontrolujete, zda máte seřízené vázání a nabroušené 
lyže? Než přivítáme zimu, je třeba pořádně se připravit na 
dlouhé večery a tmavá rána. A samozřejmě i na topnou 
sezónu. 
Z pohledu Zdravotnické záchranné služby bude ale asi 
příprava vypadat trochu jinak. Nezajímá nás až tak, zda 
máte revizi všech svých plynových spotřebičů nebo zda 
jste stihli dokoupit dřevo na topení. Byli bychom ale rádi, 
abyste doma měli nainstalovaný hlásič oxidu uhelnatého. 
To je plyn, který zabíjí. Jen loni jsme k případům otravy 
oxidem uhelnatým vyjížděli téměř třicetkrát, v některých 
případech byla nutná hospitalizace postižených a něko-
likrát museli být dokonce převezeni do speciální komory. 
Hlásič, který nosí na oblečení připnutý naši řidiči, přitom 
přítomnost nebezpečného plynu vždy velmi rychle odhalil. 
Pořízení toho domácího je záležitostí několika stokorun – 
pokud je koncentrace oxidu uhelnatého v domácnosti nad 

normou, hlásič vás alarmem upozorní.
Další noční můrou Zdravotnické záchranné služby jsou 
špatně oblečení chodci. Ačkoliv u dětí se situace zlepšuje, 
na oblečení i tašky většinou reflexní prvky našívají samo 
výrobci, u dospělých a zejména seniorů tomu tak není. 
Pokud se tedy pohybujete venku za snížené viditelnosti, 
nezapomeňte si připnout reflexní pásky nebo jiné prvky. 
Vaši viditelnost zvýší několikanásobně – zatímco v tmavém 
oblečení je chodec viditelný na vzdálenost cca 18 metrů,  
s reflexními prvky je to až 200 metrů.
S prodlužujícími se večery a ubýváním sluníčka záchranářům 
přibývá také výjezdů k lidem s psychickými problémy a de-
presemi. Psychiatrické nemoci, jako je například demence 
či schizofrenie, se staly  třetím nejčastějším důvodem pro 
výjezd záchranky – podle statistik je to zhruba 45tisíckrát 
ročně. A proto – neuzavírejte se do sebe, komunikujte se 
svým okolím a těšte se na jaro! 
Michael Georgiev – ZZS LK

>  ZZS Lk: NA CO DBáT NA PODZIM

Z Z S  L k  A  H A S I Č I   I N F O R M U J Í

Čas adventu se každým rokem slaví po čtyři neděle před 
vánočními svátky. Letos připadá první adventní neděle na 
1. prosince. Světlo svíček může přinést do každého domo-
va atmosféru klidu, pohody a předvánočního rozjímání, 
ale také neštěstí, pláč, ztráty na majetku, zdraví a někdy  
i životech. Abychom předešli podobným nehezkým zážitků 
s ohněm, máme tu několik základních rad, jak nakládat se 
zapálenými svíčkami, olejovými a aromatickými lampami. 
• Nikdy nenechávejme zapálenou svíčku nebo aro-
matickou lampu bez dozoru dospělé osoby, přitom pozor 
na únavu, usnutí apod. Zabraňme, aby na hořící svíčku 
dosáhly malé děti. Hlídejme také starší děti a domácí ma-
zlíčky.
• Pod každou zapálenou svíčku, olejovou nebo aro-
matickou lampu patří podložka z nehořlavého materiálu  
o dostatečné šíři, například z keramiky, kovu nebo kalíšek 
ze žáruvzdorného skla. • Odstraňme z dosahu 
hořících svíček všechny hořlavé materiály a ozdoby, jako 
jsou větvičky jehličnatých stromů a další ozdoby z plastů, 
textilií či papíru.
• Pozor na vznik průvanu v místnosti, který může 
svíčku převrhnout nebo plamen rozkmitat a zapálit okolní 
ozdoby na věnci nebo svícnu, případně záclony a další by-
tové textilie.
• Dbejme již při nákupu svíčky či adventního věnce o 
bezpečnost. Například svíčky, které mají v sobě zalisované 
suché květy, listy nebo jiné hořlavé materiály, mohou po 
prohoření tuto ozdobu snadno zapálit a následně způsobit 
požár, který se v bytě šíří velmi rychle.
• Pokud na adventním věnci nejsou svíčky umístěné 
v misce z nehořlavého materiálu, který oddělí svíčku od de-
korace a zachytí horký vosk, svíčky v žádném případě ne-
zapalujme. Věnec s nezabezpečenými svíčkami ponechme 
pouze jako dekoraci. 

Požáry vánočních stromků
Požáry vánočních stromků od zapálených svíček a prskavek 
se už objevují ojediněle, protože většina domácností dnes 
využívá elektrické osvětlení. I u něho bychom měli dodržo-
vat základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat výrobky 
nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem 
použití a s příslušnými certifikáty. Hasiči totiž evidují také 
několik případů z minulých let, kdy kvůli elektrickému 
zkratu začal hořet vánoční stromek. 
Zábavní pyrotechnika
V některých obcích upravuje místo a čas používání zábavní 
pyrotechniky obecně závazná vyhláška. Také vypouštění 
lampionů štěstí je v některých městech a obcích zcela 
zakázáno.
• Zábavní pyrotechnika nepatří do rukou dětem.
• Dodržujme vždy pokynů výrobce.
• Zábavní pyrotechniku neodpalujme pod vlivem al-
koholu nebo jiných omamných látek.
• Pyrotechnické předměty odpalujeme v dostatečné 
vzdálenosti od osob i zvířat, abychom zamezili zraněním 
nebo případnému poškození sluchu. 
• Pro odpalování různých pyrotechnických před-
mětů zvolme volná prostranství, neodpalujme je v uza-
vřených prostorech, v blízkosti aut a zástavby. I zbloudilá 
světlice může zapálit například obložení balkonu či jiné 
hořlavé materiály.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje přeje klidný čas 
adventu a krásné vánoční svátky!
 
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti 
HZS Libereckého kraje

>  HASIČI RADÍ OBČANůM










