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OLDŘICHOVSKÉ  
LISTY

   číslo vydání: 57   (2020/3)                                               1. září 2020                                    Evidenční číslo: MK ČR E 10198

Vážení spoluobčané,
vyhlídky našich meteorologů, ve kterých nám z počátku 
roku předpovídali katastrofálně suché léto, se naštěstí 
nevyplnily. Naopak se nám obcí prohnala víkendová 
povodeň, která si sáhla i na třetí povodňový stupeň. 
Možná to byla symbolická připomínka po deseti letech od 
katastrofálních povodní v roce 2010. Ovšem naši hoši od 
SDH byli zavčasu ve střehu a připraveni pomáhat. Dokonce 
po stabilizaci situace v Oldřichově pomáhali kolegům  
v Raspenavě, kde Smědá řádila o trochu více. Myslím si, že 
jménem nás všech jim patří velké poděkování.
Povodeň nám však trochu uškodila. Gabionová zeď na 
stavbě chodníku před Hynečkovými a Kavkovými na první 
pohled nejeví žádné poškození, ale při bližším ohledání 
odborníky z oboru statiky je to horší a přinese to s sebou  
i přiměřené zdržení. Bohužel se stavba takového rozsahu 
bez komplikací málokdy povede, což se ani nám nevyhnulo. 
Na druhou stranu mohu prozradit, a rád, že jsme byli 
úspěšní s další žádostí o finanční podporu na tzv. druhou 
etapu, která byla v loňském roce vyřazena. Obdrželi jsme 
tedy v letošním roce další finanční podporu od Státního 
fondu dopravní infrastruktury ve výši více jak milion korun. 
A já jen doufám, že už se nám žádné nesnáze neobjeví  
a Oldřichov bude do zimy v plné kráse s novou silnicí,  
s novým chodníkem, na který bude svítit nové úspornější 
osvětlení a pod jehož dlažbou se bude optickými vlákny 
šířit rychlejší internet.
Závěrem bych se rád zmínil o skutečnosti, že nás na podzim 
čekají volby do krajských zastupitelstev. Nechci vás nabádat, 
koho volit. To je věc jen a jen vašeho rozhodnutí. Já vás chci 
jen požádat, abyste k volbám šli a změnili statistické údaje, 
které tyto krajské volby, co do účasti, zrovna moc vysoko 
nevynáší.
Přeji nám všem, aby teplé počasí vydrželo co nejdéle a aby 
nám alespoň nádherné podzimní barvy listí v našich lesích 
zpříjemnily pohledy na tu naši rozkopanou obec.
      
::  Jaromír Tichý, starosta obce      

>  BLAHOPŘEJEME
V měsících červen až srpen svá významná životní výročí oslavili:  
Manfred Gierlowski, Zdeňka Röhrichová, Josef Choc,  
Stanislava Honsejková, Blažena Horáková, Jiří Louda,  
Antonín Česánek, Radomír Šrajbr, David Savický,  
Pavla Eichlerová, Jiří Kadlec, Martina Šrajbrová 
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
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>  SRAZ KLUBU DŮCHODCŮ 
Vážení sousedé, jelikož se jarní setkání „Klubu“ 
nekonalo z důvodu opatření proti šíření nákazy 
COVID-19, jistě teď netrpělivě očekáváte setkání 
druhého pololetí. Setkání je plánováno v první polovině 

října, a proto prosím bedlivě sledujte na konci září 
komunikační kanály a vývěsní plochy obce, na kterých 
budou vyvěšeny plakátky s přesným termínem. 

:: Martin Hodač

>  NOVÁ ZUBNÍ LÉKAŘKA OD 1. LEDNA 2020 

V průběhu roku 2020 jsme Vás informovali o tom, že 
zubní ordinaci ve zdravotním středisku, které vybudoval 
mikroregion Jizerské podhůří, z vlastní vůle k dubnu 2019 
opustila paní zubařka MUDr. T. Bodnar. Liberecký kraj proto 
vyhlásil výběrové řízení na obsazení zubní ordinace novým 
lékařem, do kterého se však nikdo nepřihlásil. Jak z tisku  
i z médií všichni víme, najít zubního lékaře pro poskytování 
péče v menších obcích je velmi komplikované. 
O zubní ordinaci projevila zájem paní doktorka MUDr. 
Helena Šuchmová, která převedla svoji stávající ordinaci  
z Liberce do Mníšku, a to včetně svých stávajících pacientů, 
které ošetřovala v Liberci. Paní doktorka začala také 
registrovat nové pacienty z Mikroregionu Jizerské podhůří. 
Dle sdělení veřejnosti však byly a jsou objednací lhůty 
velice dlouhé a pacienti měli problémy s řešením bolestí. 
Ke konci roku 2019 paní doktorka naplnila svoji kapacitu  
a další pacienty již neregistruje. 

V dubnu 2020 zcela nečekaně, bez vlastní iniciativy obcí 
mikroregionu, jsme dostali jinou konkurenční nabídku 
paní zubařky MUDr. Jany Šrollové, DiS., STOMA-Hygieinos, 
s.r.o., z Liberce. Paní doktorka Šrollová se přestěhovala 
do Mníšku a ráda by rozšířila svoji stávající praxi o další 
ordinaci a působila v naší obci, kde bude trvale bydlet. 
Setkali se proto starostové všech tří dotčených obcí a řešili 
nečekanou nabídku, zda vypovědět nájemní smlouvu 
zavedené paní zubařce a pronajmout zubní ordinaci lékařce 
jiné. Paní doktorka MUDr. Šrollová nabídla podstatně větší 
rozsah poskytovaných služeb pro své pacienty, vlastní 
široké vybavení včetně např. panoramatického rentgenu, 
zaměstnává např. také dentální hygienistku. Paní doktorka 
bude registrovat celé rodiny z mikroregionu Jizerské 
podhůří.
Specializuje se také na děti, ke kterým má velice lidský 
vztah. Nabízí možnost ošetření nejen v Mníšku, ale také  
v Liberci, což by mohli uvítat lidé pracující ve městě.

Starostové jednali osobně s paní doktorkou a upozornili 
ji, že největším zájmem a prioritou mikroregionu je, aby 
registrovala co největší možný počet pacientů Mikroregionu 
Jizerské podhůří. Paní doktorka toto garantovala, vzhledem 
k tomu, že bude provozovat ordinaci jak v Liberci, tak  
v Mníšku a má dostatečné personální kapacity. 
Starostové se tedy rozhodli nabídku MUDr. Šrollové 
využít s tím, že zahájí praxi v Mníšku od 1. ledna 2021. 
Již v průběhu roku 2020 bude přijímat a ošetřovat nové 
pacienty z Mikroregionu Jizerské podhůří. 
MUDr. Šuchmové je ukončen pronájem ordinace ke konci 
listopadu 2020.

Jaromír Tichý, předseda Mikroregionu Jizerské podhůří

V případě zájmu registrace u nové paní zubařky  
MUDr. Jany Šrollové ji kontaktujte na tel. č.: 721 210 399

Dokončení návsi možná pomůže dotace od Státního 
zemědělského a intervenčního fondu.
Pokud bude obec úspěšná a bude jí přidělena dotační 
podpora ve výši 85 %, mohlo by v brzké době být dokončeno 
okolí obecního úřadu. 
V plánu je postavit altán, osadit chybějící lavičky, zvelebit 
betonovou vanu požární nádrže fošnami na sezení  
a dvěma moly. Sešlo z původního plánu hlubší část nádrže 
zahodit lomovým kamenem, místo toho se tam protáhnou 
dřevěné fošny na sezení a přidá se další molo. Za nádrží má 
vzniknout povalový chodník s několika „info-fošnami“.

>  OLDŘICHOVSKÁ NÁVES BUDE Snad se to povede a ruku v ruce s humanizací průtahu obcí 
konečně prokoukne celá náves.

::  Radim Šarapatka

>  RECYKLÁT K ODBĚRU
Kdyby měl někdo zájem o recyklát ze silnice (např. na 
zpevnění přístupových cest nebo dvorků), ozvěte se na OÚ 
Oldřichov v Hájích.    



3

Ž I V O T  V  O B C I

>  SILNICE, CHODNÍK A OPTIKA 
Od úterý 4. 8. 2020 postoupila „Humanizace průtahu 
obcí Oldřichov v Hájích“ do II. etapy náves–ekocentrum,  
i když jen zlehka – frézováním vozovky od návsi k odbočce 
ke hřbitovu. Tato podetapa IIa. by měla být dokončena 
do konce srpna a pak se rozjede poslední podetapa IIb. – 
odbočka ke hřbitovu–ekocentrum.
Po dobu podetapy IIa. mohou dle vyjádření pana 
stavbyvedoucího občané a chalupáři projíždět stavbou. 
Samozřejmě opatrně a s respektem k dočasným omezením.
V poslední fázi, v podetapě IIb., budou moci držitelé 
povolení od obecního úřadu objíždět po cyklostezce.  
V té době by již měla být průjezdná Filipka, takže oficiální 
přístup do obce bude od Raspenavy. Povolení vjezdu na 

pokračuje. Tempo stavby je stále úctyhodné, ale už aby to 
bylo hotové. Přeci jen vstávat i v sobotu o půl sedmé, raději 
neotvírat okna kvůli prachu a další omezení se stavbou 
spojená občanům Filipky život neusnadňují.
Teď už to vydržíme a na podzim se budeme těšit z nové 
silnice, a hlavně z nového chodníku.
Termín dokončení celé stavby je nyní stanoven na  
11. listopadu 2020.
Společně s chodníkem buduje firma smart cloud s.r.o.  
i páteřní optický kabel, který napojí nemovitosti u silnice. 
Není nutné měnit poskytovatele internetu. Firma smart 
cloud s.r.o. buduje prostřednictvím dotace od Ministerstva 
průmyslu a obchodu pouze infrastrukturu a nemá zájem 

obecní komunikace („cyklostezku“) vydává obecní úřad.
Oproti původnímu plánu má stavba cca 1 měsíc zpoždění. 
Začátkem srpna již měla být hotová polovina stavby od 
návsi na Filipku. Realita je taková, že stavba na Filipce stále 

zajišťovat připojení pro jednotlivé uživatele. Většině 
uživatelů, kterým dodává internet Luděk Barth, se na podzim 
zrychlí připojení k internetu tím, že odpadnou mezistupně 
a budou napojeni přímo na první přijímač signálu z Ještědu. 
 
::  Radim Šarapatka
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Tak, milí čtenáři i ostatní obyvatelé našeho krásného i když 
dočasně méně průjezdného Oldřichova v Hájích, jsme již 
přestěhováni. Tedy naše knihovna je na obecním úřadě 
přestěhována o patro níže. Věřím, že se Vám zde bude líbit; 
alespoň první ohlasy návštěvníků byly příznivé. Prostředí 
je takové útulnější, a potvrdila to i návštěva představitelů 
z Krajské vědecké knihovny z Liberce (viz fotografie 
přestěhované knihovny).
Znovu jsem obohatil výběr knih naší knihovny. Od 
spisovatele Bryndzy máme „Kanibala z Nine Elms“, od 
Coleho „Loutkaře“, od Mornštajnové „Tiché roky“, od 
Vondrušky „Kroniku zániku Evropy“, od Bočka „Poslední 
aristokratku“ a dvě další pokračování, od Cartera „Hovor se 
smrtí“, od Deavera „Kříže u cesty“, knihy od Larssona, např. 
„Dívka, která si hrála s ohněm“, jsou tu také nové tituly 
od Michala Viewegha. Nechybí ani nový žánr cestopisů, 
historie a sportu.
Na podzim obdržíme další tituly od Bryndzy, Cola, „Kaštánek“ 

>  INfORMACE Z KNIHOVNY V OLDŘICHOVĚ V HÁJÍCH

od Sveistrupa, knihy od Jo Nesba, Mornštajnové a cestopis 
od Kolbaby „Šest kontinentů“.
Také děti tu budou mít připravené nové tituly jako například 
„Prahou kráčí lev“ či „Standa a dům hrůzy“.
Ke konci letošního roku pak připravuji v rámci naší knihovny 
přednášku oblíbeného spisovatele Marka Řeháčka o své 
nově vydávané knížce o libereckých výšinách. Marek 
Řeháček píše o Jizerských horách a podještědském okolí.  
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni 
na vývěskách obce a místním internetu. Pokud bude 
o podobné akce zájem, rád bych v jejich organizaci dál 
pokračoval.
Přijďte se do knihovny podívat, uděláme si kávičku nebo 
čaj a popovídáme při výběru vhodné knihy pro Vás a Vaše 
děti.

Na Vaši návštěvu se těší Váš knihovník Bulíř Josef

Ž I V O T  V  O B C I

Od pondělí 24. 8. 2020 již do Oldřichova opět pojedou vlaky. 
V sobotu si tak můžete udělat výlet veřejnou dopravou až 
do polských lázní Świeradów-Zdrój. Vlakem v 8:49 nebo ve 
12:49 dojedete do Raspenavy, kde za chvíli přijede autobus 
691, který vás doveze přes Nové Město pod Smrkem na 
polskou stranu Jizerek do Świeradówa-Zdróje. Jedna ze 
zastávek je přímo u dolní stanice lanovky na Stóg Izersky, 
který je 3,3 km po rovince od Smrku.
Stojí však za to dojet až na konečnou, dojít si nahoru na 
kolonádu a projít si malé centrum.
Pravého turistu pak neodradí výživný výstup 400 výškových 
metrů na Polanu Izerskou, odkud se dá pokračovat na Velkou 
jizerskou louku, na chatu Gorzystów, jedinou zachovalou 
budovu (bývalou školu) této polské sestry osady Jizerka. 
Odtud se ještě dá dojít „na piráta“ přes říčku Jizeru až na 
Smědavu, kde lze jet autobusem 650 zpět do Raspenavy 
na vlak.
Pro lehčí rodinný výlet je tu lanovka, která vám výstup 
ušetří. Nejkratší cesta z vrcholu pak vede přes Smrk na vlak 
buď do Nového Města pod Smrkem nebo do Bílého Potoku.
Ve vlaku si kupte jízdenku jen do Raspenavy. V autobusu 
platí do 22. 11. 2020 zaváděcí jízdné 25 Kč dospělý, 10 Kč 

>  AUTOBUSOVOU LINKOU Z RASPENAVY DO POLSKýCH JIZEREK
děti 6‒18 let, studenti do 26 let a cestující 65+. Děti do 
6 let jedou veřejnou dopravou zdarma. Lanovka stojí 40 
PLN (360 Kč). Děti 4‒13 let a cestující 65+ mají zlevněné 
jízdné 35 PLN. Děti do 4 let cestují na lanovce zdarma.
 
::  Radim Šarapatka
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Další část překladu školní kroniky z Buschullersdorfu, 
vedené od roku 1865 do 16. července 1939.
Školní rok 1925/26: Dnem 1. září 1925 začal školní rok 
1925/26. I naše škola musela bohužel uzavřít jednu třídu  
a učebnu, když do prvního ročníku nastoupilo jen 20 
dětí. Dle dekretu zemské školní rady z 6. srpna 1925 byla 
definitivou třída uzavřena, a proto má od 1. září 1925 naše 
škola určené tři vzestupné třídy. Některé třídy se musely 
sloučit, což při malém rozměru místností v naší škole 
přineslo velké starosti pro školní mládež, a to z pohledu 
pedagogického i hygienického. 
Paní učitelka Gabriele Eiter byla dekretem okresní 
školní rady zbavena svého místa poté, co dva roky k naší 
spokojenosti působila ve škole. Stejným dekretem byla 
přijata na místo učitelky ručních prací, kde nahradila 
dočasně uvolněnou nemocnou učitelku Annu Jäckel. 
Během prázdnin byly ve třídách provedeny opravné práce. 
Podlahy byly i letos opět natřeny protiprachovým olejem. 
III. učebna obdržela nové školní lavice, které dodala firma 
Fischl a Niemes za cenu 8 308,10 Kr. 
Rozdělení tříd se řídilo následujícím schématem: I. učebna 
‒ školáci z 1., 2. a 3. ročníku, celkem 45 dětí, s ředitelem 
Josefem Neumannem, II. učebna ‒ 4. a 5. ročník, celkem 
44 dětí, s učitelem Franzem Kratzrem, III. učebna ‒ 6., 7.  
a 8. ročník, celkem 44 dětí, s učitelem Franzem Hornem.
V neděli 20. prosince 1925 se na sále pana Effenbergera 
uskutečnilo školní představení. Vydařené výkony školní 
mládeže dosáhly hojně shromážděnými návštěvníky 
zaslouženého uznání. Akce byla zahájena vánoční básní. 
Poté následoval dialog „Lékař loutek“ a pohádková hra 
„Siebenschön“ (Sedmikráska). Vánoční hra „Ježíšek vyučuje 
tělocvik“ vyvolala u návštěvníků jásot a veselí. Obzvláště 
dobře se líbil živý obraz „Spinnstube“ (přástevna na bavlnu, 
na přízi) s písní „Rädchen schnurren“ (Kolečka vrní). 
Po představení bylo školním dětem rozděleno oblečení  
a potřebné věci. 
V úterý 9. ledna 1925 provedl na zdejší škole inspekci 
okresní školní inspektor pan profesor Richter a uznale se 
vyjádřil nad výkony školy. Dekretem okresního školního 
výboru byla propuštěna zastupující učitelka ručních prací 
slečna Gabriele Eiter a na její místo dosazena učitelka 
ručních prací Auguste Ruzicka. V červnu 1926 onemocnělo 
hodně dětí na spalničky a plané neštovice. 
Dne 26. června byl školní rok obvyklým způsobem ukončen. 
 
Školní rok 1926/27 začal 1.září. 
Dne 26. srpna zemřela školačka 1. ročníku Charlotte 
Kufnert na vyčerpání. Smrt byla pro ni vysvobozením od 

> Z OLDŘICHOVSKÉ ŠKOLNÍ KRONIKY

Školní ročníky 1925/26 a 1927 

jejího těžkého utrpení. Byla zcela nevidomá. Její spolužáci 
ji doprovodili k poslednímu odpočinku. 
Během prázdnin byly na školní budově provedeny některé 
stavební úpravy. Ve třídách byla přestavěna kamna. Chodby 
a schodiště byly nově natřeny a dvě třídy nově vymalovány. 
Třídy byly rozděleny následně: I. učebna s 65 dětmi  
a s učitelem Franzem Hornem, II. učebna s 30 dětmi  
a s ředitelem Josefem Neumannem, III. učebna s 40 dětmi 
a s učitelem Franzem Kratzrem. Kvůli lepšímu rozdělení 
dětí do jednotlivých učeben byli s povolením okresního 
školního výboru ze dne 27. září 1926 třeťáci přesunuti do 
II. učebny.
Také letos bylo dětem o Vánocích přiděleno ošacení, 
použité předměty a knihy. 
Učitelka ručních prací Anna Jäckel byla na vlastní žádost 
1. května 1927 přeložena do trvalé výslužby kvůli nemoci. 
Jmenovaná působila od 1. 9. 1920 až do 1.3.1927 jako 
učitelka ručních prací na místní škole. I její zástupkyně, 
Auguste Ruzicka, byla kvůli nemoci uvolněna z funkce,  
a tak byla jako zástupkyně zaměstnána Berta Zemanek, 
která byla 1. května 1927 převelena jako pomocná 
učitelka na lidovou školu do Dlouhého Mostu. Vyučováním  
v ženských ručních pracích a domácím hospodářství byla 
pověřena od 1. května učitelská adeptka Luise Paulik. Bylo 
to její první zaměstnání.
Dne 30. května 1927 po dlouhé nemoci zemřela původní 
učitelka ručních prací Anna Jäckel. Byla pohřbena ve 
svém rodišti v Rückersdorfu (obec v Sasku na hranicích 
Šluknovského výběžku). 
Školní rok byl uzavřen 28. června 1927. 

Školní rok 1927/28: 
Tento školní rok začal 1. září obvyklým způsobem. 

Vzhledem k tomu, že první tři ročníky měly dohromady 
přes 70 dětí, byly střední a vyšší stupeň sloučeny. Obecní 
školní rada rozhodla na svém sezení dne 10. 10. 1927,  
z důvodu přeplněných učeben, o podání žádosti  
o provizorní paralelu. Této žádosti bylo usnesením zemské 
školní rady ze dne 31. 10. 1927 vyhověno a 1. listopadu 
1927 přibyla IV. učebna. Provizorní učitelské místo bylo 
dočasně přiděleno učiteli panu Rudolfu Ulbrichovi. Jelikož 
však jmenovaný zůstal na svém služebním místě ve Starém 
Vranově, byla 10. 11. 1927 přijata jako pomocná učitelka 
na zdejší škole Marie Kleinewächter. Na místo z důvodu 
nemoci uvolněné učitelky ručních prací paní Auguste 
Ruzicka byla přijata slečna Marie Müller. Učitelka ručních 
prací Auguste Ruzicka byla na vlastní žádost dne 31. ledna 
1928 poslána do dočasné výslužby. Jmenovaná působila 

Ročníky 1926 a 1927 
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H I S T O R I E

Hrobka významné oldřichovské rodiny Neuhäuser  
a Berger je dominantou hřbitova. Je v ní pochován i první 
velitel oldřichovských hasičů Franz Neuhäuser. Před deseti 
lety byla ze střechy hrobky ukradena měděná střešní krytina 
a hrobka zchátrala do havarijního stavu. Před čtyřmi lety 
členové spolku Živo v Hájích ve spolupráci s členy místního 
SDH zachránili objekt tím, že mu dali novou střechu. Dále 
očistili zdi a fasádu, vyklidili suť a provedli sanační práce. 
V další fázi oprav jsme se zaměřili na nové vnitřní a vnější 
omítky. Čeká nás ale ještě spousta práce. Pomozte nám 
finančním příspěvkem dokončit záchranu hrobky!
Váš příspěvek bude použit na:
●  výrobu a osazení vstupní mříže,
●  dokončení vnitřních a vnějších omítek,
●  opravu římsy,
●  obnovu vnitřních maleb,
●  výrobu bočních oken.

od 1. 5. 1926 do 31. 1. 1928 na zdejší škole jako učitelka 
ručních prací.
O Vánocích byly školní děti jako každoročně obdarovány 
oblečením, pomůckami a předměty v hodnotě 2 000 Kr.
Pan okresní školní inspektor provedl dne 11. května na 
zdejší škole inspekci. Školní rok byl ukončen 28. června 
1928.
Školní rok 1928/29: Školní rok začal 1. zaří 1928. Během 
prázdnin bylo provedeno důkladné vyčištění školní 
budovy. Dveře učeben, skříně v učebnách, stoly a židle 
byly natřeny. Dvě třídy byly vymalovány. Školu celkově 
navštěvovalo 149 dětí a rozděleny byly následovně: učebna 
I.a: 17 chlapců, 19 dívek; učebna I.b: 18 chlapců, 36 dívek; 
učebna II.: 20 chlapců, 11 dívek; III. učebna: 12 chlapců, 
14 dívek. Pomocná učitelka Marie Kleinwächter byla 
přeřazena do školy v Machníně. Na její místo byla přijata 
pomocná učitelka Elsa Ulbrich. Z důvodů abnormální zimy  
a následného onemocnění dětí chřipkou byla škola od 19. 2. 
do 23. 2. 1929 uzavřena. Na zdejší škole byla dne 23. května 
provedena inspekce panem okresním inspektorem. Dne  
9. května 1929 byla za přítomnosti pana profesora Wenzela 
Richtera složena a ustanovena nová obecní školní rada. 
Po pozdravném projevu vysvětlil tento zplnomocněnec 
okresního úřadu význam a úkoly obecní školní rady, 
vyslovil odstupujícím členům obecní školní rady, obzvlášť 
předsedovi panu řediteli Josefu Neumannovi, uznání 
za vykonanou práci a díky ve jménu okresního úřadu. 
Všechny nové členy požádal o hojnou spolupráci při řízení 

a budování domácího školního systému. 
Do nové obecní školní rady byli zvoleni: jako předseda 
obecní školní rady pan Ferdinand Prokop, č.p. 8, jeho 
zástupce pan Josef Neumann (ředitel školy), jako členové 
pánové Franz Horn (učitel), Wenzl Prokoph (zástupce 
obce), Anton Pfeifer z č.p. 125 a Adolf Patzelt z č.p. 257.
Jako náhradníci byli zvoleni pánové Hermann Lange (č.p. 
176), Rudolf Köhler (č.p. 24) a Gustaf Wildner (č.p. 165).
Dne 28. června byl školní rok ukončen.
Školní rok 1929/30: Školní rok začal 2. září 1929. Během 
prázdnin byly provedeny opravy v hodnotě 5 074 Kr. 
Kancelář a IV. učebna byly vymalovány. Dveře spodních 
místností a skříně v kanceláři byly natřeny, školní tabule 
opraveny. Do I. a II. učebny a do záchodů bylo položeno 
a instalováno světlo. Ve II., III. a IV. učebně byly z důvodu 
ozařování sluncem okna osazena mléčnými skly. Ve školním 
učitelském sboru nedošlo k žádným změnám. I. učebna 
měla 28 dětí s panem učitelem Franzem Hornem, II. učebna 
55 dětí s panem ředitelem Josefem Neumannem, III. 
učebna 45 dětí s učitelem Franzem Kratzrem a IV. učebna 
17 dětí se slečnou Else Ulbrich.
Dne 6. května byly důstojným způsobem oslaveny  
80. narozeniny pana prezidenta.
Dne 17. června udělali učitelé se svými školáky školní výlety, 
a to: I. učebna do Fojtky, II. učebna do Větrova, III. učebna 
do Frýdlantu a IV. učebna do Hamru na Jezeře.
Dne 28. června byl školní rok obvyklým způsobem uzavřen.  
– Pokračování v příštím vydání – 
Z němčiny překládá p. Jiří Komberec

Za vaši podporu děkujeme. Děkujeme zároveň i nadaci 
VIA, která vaše příspěvky až do částky dvacet tisíc korun  
zdvojnásobí.
Přispět libovolnou částkou můžete prostřednictvím 
sbírky uspořádané pod záštitou portálu darujme.cz.  
Protože se náš projekt na portálu darujme.cz špatně hledá,  
uvádíme na něj odkaz na našich spolkových stránkách  
(https://www.zivovhajich.cz/hrobka). Najdete jej i na 
Facebookové stránce spolku (Živo v Hájích).
Děkujeme i za zájem a sdílení informací o možnosti přispět 
na obnovu hrobky.

::  Jiřina Vávrová

> DALŠÍ fÁZE OPRAVY HROBKY 
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Ž I V O T  V  O B C I

Letošní festival bude obohacen o vystoupení kovboje 
Steva. Předvede vám pistolnické umění, lasování a jiné  
westernové dovednosti. Určitě si tuto jedinečnou příleži-
tost nenechte ujít.

::  Jana Pospíšilová

>  VYSTOUPENÍ KOVBOJE STEVA
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R O Z H O V O R

>  JAK UDĚLAT ZE STARÉHO NOVÉ – ROZHOVOR S VANESOU TROSTOVOU
Jsme v dílně Vanesy Trostové, povoláním restaurátorky, 
kamenosochařky, ilustrátorky a dokumentátorky, která  
v posledních letech zrestaurovala mnoho drobných 
památek v našem okolí. Ačkoli je Vanesa velmi skromná 
osůbka, reportér Ivo Raisr ji v parném letním odpoledni 
přemluvil, aby si našla čas na krátký rozhovor.

Vaneso, co ti tady v dílně vzniká pod rukama? 
Opravuji Krista pro Milana Maršálka z Dolní Řasnice. 
Je to fanda betlémů, který vede sdružení Český svět. 
Zaujalo ho, jak jsem opravila figury betlému ve Frýdlantě; 
a tak mě oslovil, zda bych pro něj sochu zrestaurovala.  

Ve frýdlantě jsi toho dělala opravdu hodně. Jednak různé 
sochy, pomníčky a také náhrobek posledních Redernů. 
Byla to pro tebe velká zakázka?
To opravdu byla, a také moje nejoblíbenější. Jednak se 
skládala z mnoha postav a také se dělala na etapy. Tehdejší 
farář Vít Audy sehnal něco málo peněz na rozjezd, aby bylo 
vidět, že se s opravami již začalo. Dokázal sehnat peníze  
z různých grantů i na další etapy a nebál se rozmíchat maltu 
a sám opravovat faru po povodních v roce 2010.

Máš ve frýdlantě nějakou rozdělanou zakázku i v současné 
době?
Ve Frýdlantě přímo ne, ale v Dětřichově jsme nedávno 
sesazovali pomník k hrobu Franze Malika. (Jedná se  
o hajného zastřeleného pytláky v roce 1827, pozn. red.) Od 
obce jsem si chtěla vypůjčit traktůrek ke složení pomníku, 
ale traktorista si vzal dovolenou. Sehnala jsem tedy místního 
člověka, zemědělce pana Maixnera, s nakladačem na balíky, 
aby mi pomník sesadil. Jela jsem do Dětřichova náhodou  
s vozíkem, tak jsem si od něj hned vzala dva balíky sena.

Vybavuji si, jak ti ještě nedávno v dílně ležela socha Krista, 
které toho hodně scházelo. Ten asi přišel jinam, že?
Tenhle Kristus už leží na posteli v kapli Božího hrobu, která 
je součástí Křížové cesty v Království ve Šluknově. Stavba 
kaple byla celá rozsypaná a z Krista zbylo asi jen 30 %. (Kaple 
samotná byla de facto znovu vystavěná v loňském roce  
z ruiny, pozn. red.) Ten zbytek jsem musela celý s kolegyní 
Markétou Novotnou dodělat, mimo jiné chyběl hrudník  
s rukou.

Měla jsi se při opravě čeho chytnout? Dostala jsi nějaké 
podklady?
Podklady na to právě vůbec žádné nebyly, ani jedna fotka. 
Celou restauraci jsme museli s kolegyní Markétou pocitově 
a tvarově vychytat podle zbytků. Modelem nám byli 
kamarádi a známí, které jsme naštelovali do ležící pozice: 
podle jednoho vznikla kostra, podle druhého svaly, podle 
třetího šlachy.

K jiným zakázkám určitě dostáváš kupu materiálů. Vedeš 
si přesnou evidenci, kdy a kde jsi co dělala?
Mám to všechno v notebooku: fotky, zprávy, podklady.  
V hlavě toho už nosím tolik, že si ani nepamatuji, co jsem 
dělala letos a co loni. Jak nemám čas, jedu jednu zakázku 
za druhou, pak mi ani nepřijde, že jsme toho letos zvládli 
už tolik.

Letos jste toho měli opravdu hodně, i když se vezme  
v potaz situace s koronavirem.
To je pravda. S pár zakázkami mi pomáhal Tomáš „Rámus“ 
Repčák, na jiných jsem pak dělala s kolegyní Markétou  
z Nedaříže. Znali jsme se ze školy, děti jí vyrostly, a tak jsme 
se spojily. Původně jsem zakázku na Krista z Božího hrobu 
nechtěla vzít kvůli péči o Jonáše, ale s ní jsem věděla, že to 
zvládneme.

Přímo v Oldřichově v Hájích jsi nedávno zrestaurovala 
hřbitovní kříž. Kdo ti s tím ještě pomáhal?
Loni se restauroval samotný kříž (viz článek v Oldřichovských 
listech 01/2020), letos jsem usazovala desku s nápisem. 
Vždy je problémem vyluštit, co na desce bylo původně za 
nápis. Pokaždé volám o pomoc všechny kolem. Jířa Vávrová 
mi hodně pomohla s rozluštěním oldřichovského verše, ale 
také dětřichovského nápisu. Jednak má sama zkušenosti  
a má i kontakty na další znalce.
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S další kolegyní jste pak restaurovali portál v Chotyni. Jak 
jste dokázaly skloubit vaši práci s péčí o malé děti?
S kolegyní Markétou Korečkovou a našimi dětmi, Julií  
a Jonášem, jsme letos v Chotyni opravily kamenný portál  
u školy, schodiště a zábradlí. To byl hrdinský výkon!  
V Chotyni je pěkné prostředí pro děti, a navíc mají úžasnou 
starostku, je super.

Cítíš rozdíl, když tě osloví někdo ze starostů nebo 
starostek, kteří jsou zapáleni do obnovy a ochrany 
kulturních památek? V našem okolí mě napadá třeba 
mníšecký starosta Roman Slezák.
Zcela určitě. Velký kus práce odvádí místostarostka Hana 
Čepičková, která zpracovává podklady s žádostmi o dotace, 
bez kterých se téměř žádná oprava neobejde. Přijde mi, 
že starosta má na starosti mapování a místostarostka 
papírování. Klobouk dolů před Mníškem, rozjeli obnovu 
ve velkém, nechávají obnovovat nejen kulturní památky, 
ale třeba také historický mezník panství v Mníšku u hlavní 
silnice.

Poštěstilo se ti restaurovat ještě něco jiného v Oldřichově, 
kromě kříže na hřbitově?
Letos jsem ještě stihla opravit nápis na pomníku květnové 
revoluce u obecního úřadu. Zakázka byla vyloženě na 
žádost pana Martina Hodače. Je hotová už asi měsíc, ale 
ještě jsem neměla čas ji vyfakturovat. Tahle zakázka byla 
zvláštní tím, že písmena nápisu byla emailem vymalována 
na jiném místě, než bylo předsekáno z lomu. Myslím, že 
přišel nějaký místní úderník nebo nadšenec a emailovou 
barvou to vybarvil přes lomy písmen. Dneska by to takhle 
nikdo neudělal, ale tehdy byla taková doba. Bavily jsem 
se o tom s Jířou a shodly jsem se, proč to nezachovat tak, 
jak to bylo. Ať to lidi vidí přesně v původní podobě jako 
monument z té doby, součást naší historie. Jako třeba 
pomník padlým na hřbitově. Ti lidé při květnové revoluci 
opravdu umírali, a za dobrou věc.

Pozlacování nápisů na pomníčcích si děláš také sama?
Spolupracuji s profesionálním pozlacovačem. Nemůžu 
všechno dělat sama. On také umí perfektně německy, živil 
se překládáním, vyzná se v bibli a dokázal rozluštit i hodně 
zapeklité nápisy. Já všechno nevím, oni to mají každou 
neděli v kostele.

Před dílnou máš na paletách dva kusy žuly. Další zakázka?
Tohle mi přivezl pan Rajn osobně dodávkou. Jedná se o kříž  
z Mníšku, který nechal postavit roku 1892 sedlák Franz 
Stärz. Raději mám auto s hydraulickou rukou, není zapotřebí 
tolik techniky a lidí.

Co bylo ještě předtím, než ti přivezli části podstavce  
z toho kříže?
Musíš tam dojet, nafotit to, udělat rozpočet. To je období, 
kdy všichni chtějí rozpočty, do nějakého termínu. Ještě 
předtím, než mám vůbec zakázku. Strávíš spoustu času 
průzkumem, uděláš si základní fotodokumentaci. Málokdo 
ti to proplatí. Pak jim to pošleš v termínu, oni to vezmou  
a většinou někde žádají o dotaci. Pak to leží v šuplíku  
a čeká se na schválení dotace. A pak ti v ten nejnevhodnější 
termín řeknou: „Ano, můžete to dělat“. Třeba na konci 
července (smích).

Proč je konec července špatný termín?
Sezóna už je skoro u konce. Končí se, když venku klesne 
teplota pod 5 °C a začnou mrazy. Málokdo poptává 
restaurování interiérů. Sezóna pro mě začíná v březnu,  
v dubnu. Nejhorší pro mě je, když se všechno nahromadí  
a pak toho mám moc. Nedá se to stihnout. S péčí o Jonáše 
zvládnu pracovat nanejvýš čtyři hodiny denně. A to nejlepší 
v letošní sezóně mě ještě čeká: oprava starého vstupu do 
ZOO v Liberci.

Kříž do Mníšku už vypadá těsně před dokončením. Vrhneš 
se tedy potom na vstup ZOO?
Téměř. Ještě předtím přijede pan Rajn a budeme kříž 
usazovat. Pak mě čeká sepisování dokumentace. Zprávu 
musím dělat ke každé zrestaurované památce, v případech 
nepamátek ji po mě většinou vyžadují kvůli prezentaci 
grantovým organizacím. Zkrátka je kolem toho spousta 
papírování, které ti zabere celou zimu.

Celý rok má tedy pro restaurátora pevný řád?
Jasně. Z kraje roku sepisuješ rozpočty, na podzim doháníš 
chybějící dokumentaci a zprávy, které musí být do konce 
roku odevzdané. Žádná pauza mezitím, na jaře se už začíná 
dělat. Mohlo by se zdát, že mám mimo sezonu klid, ale 
není to tak.

Vaneso, jakou školu jsi musela vystudovat, abys mohla 
dělat svou práci?
Studovala jsem na Střední průmyslové škole kamenické 
a sochařské v Hořicích. Pak ještě na Škole restaurování  
a konzervačních technik v Litomyšli (v té době pomaturitní 
tříleté studium, dnes Fakulta restaurování Univerzity 
Pardubice, pozn. red.). Nastoupila jsem hned druhý rok 
od založení školy. S učiteli nás bylo dohromady třicet; byli 
jsme úžasná parta.

R O Z H O V O R
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Se spolužáky jsi pořád v kontaktu?
Se spoustou lidí ze školy jsem pořád v kontaktu. Hlavně 
ze začátku po škole jsme dělali spoustu věcí společně. 
Třeba jsme spolu dělali na zámku Kratochvíle, spoustu let 
(v rozmezí 2005—2011, pozn. red.). Když měl někdo větší 
zakázku, přizval kolegy. Tohle pak na čas přerušily rodiny  
a děti, protože nás bylo hodně žen.

Měla jsi možnost dělat i pro zahraniční objednatele?
V Praze jsme měli dobrý kšeft pro Američany. To byla 
pohoda. Na atice americké ambasády v Bubenči jsme 
restaurovali sochy. Bylo to ale čerstvě v době po září 2011, 
když platily šílené bezpečnostní podmínky. S kolegyní 
Korejdou jsme zjistily, že nám odposlouchávají telefony. 
Důkladně kontrolovali nářadí i dovážený materiál. Musela 
jsem také projít americkou bezpečnostní prověrkou.

Spolužáci tedy pro tebe nejsou konkurenti?
Ne, to určitě ne. Hodně spolupracujeme. Jsou to lidi, kteří 
vyloženě pracují rukama, ne že by jenom řídili. Někdo si 
vystuduje školu, má papír, začne si na všechno najímat lidi. 
To je jiný styl práce: dostat zakázku na svoje vzdělání, na 
svůj papír, někomu to přeprodat nebo si to nechat udělat. 
Přijde mi, že málokdo už vůbec pracuje rukama, to je něco, 
co se ve finále nedá ošidit. Je potřeba vzít rejžák a začít 
drhnout ten šutr nebo ho vytmelit. Tenhle styl práce mi 
přijde poctivý.

Pochopil jsem tudíž správně, že máš spoustu nabídek, 
které musíš odmítat, protože nemáš čas?
Já jsem v tomto ohledu hodně pasivní. Nejdu do žádných 
soutěží, zakázky si mě vyhledávají samy. Zadavatelé mě 
oslovují přímo sami. Ani nemám žádnou stránku. Ale třeba 
se situace změní, až bude Jonáš víc samostatnější. Budu 
mít volné třeba celé dopoledne.

Zatím tedy za sebe necháváš mluvit všechny památky  
a sakrální stavby, které jsi opravila.
Faktem je, že tyhle drobné památky chce málokdo dělat. 
Protože je s tím strašně práce a není to vůbec prestižní  
v porovnání s tím, když děláš sochu, morový sloup, fasádu. 
Pomníčky a křížky jsou poházené někde po lese, musíš tam 
jet, převážet to, poradit si, jak se obejít bez připojení vody 
a elektřiny. A je to hlavně za malý objem peněz. Větší firma 
nebo nóbl restaurátor by těžko chtěli dělat malý žulový 
pomníček; pro ně je to úplná prkotina. To raději vezmou 
větší kšeft, třeba ostění oken na zámku.

Větší zakázky ale s sebou nesou i větší riziko a starosti?
Teď mi všichni říkají, že všude je spousta práce. Byly ale roky, 
kdy nebylo téměř nic. Ale já jsem měla svoje pomníčky, 
takže mi to ani nepřišlo. Pro mě je tenhle styl práce akorát, 
asi si mě to našlo. Jsem raději za pomníčky než za velké 
zakázky morových sloupů nebo fasád.

Vaneso, děkuji za rozhovor. 
::  Ivo Raisr, 10. srpna 2020

Příběhy žabáků ferdy a Kvaka.

LÉTO

Byl červenec a léto v plném proudu. Byly báječné prázdniny. 
Kvak a Ferda se ten slunečný den rozhodli jít dolů k potoku. 
„To je krásný den, co si tak jít zaplavat?“, navrhl Ferda. 
„No jasně“, řekl Kvak.
„Jdu jen za ty velké balvany a vezmu si plavky.“ 
„Já si plavky neberu,“ řekl Ferda. „No dobře, ale já jo,“ řekl 
Kvak. 
„Až si budu nandavat plavky, nesmíš se na mě dívat, dokud 
nebudu ve vodě.“
„A proč?“, zeptal se Ferda.
„Protože vypadám v plavkách příšerně. Tak proto,“ řekl 
Kvak.
Ferda zavřel oči, když se Kvak vyhrabal zpod velkých 
balvanů a snažil se dostat do vody. „Hlavně nešpehuj,“ řekl.
Ferda a Kvak skočili najednou do potoka. Cákali se a plavali 
celé odpoledne. Užívali si to náramně. Ferda plaval rychleji 
a stříkal vodu všude kolem. Kvak plaval pomalu opatrně  
a snažil se nepotopit. Bál se hloubky a vln.
Želva šla zrovna kolem po břehu, když zaslechla, že se něco 
děje u potoka. 
„Ferdo, řekni želvě, ať jde pryč,“ řekl Kvak. „Nechci, aby mě 
viděla v plavkách, když zrovna budu vylézat z vody.“
Ferda tedy plaval k želvě. 
„Hej ty tam, želvo,“ kváknul Ferda, „budeš muset odlézt 

>  ČTENÍ PRO DĚTI jinam.“
„A proč bych jako měla?“, zeptala se želva.
„Protože Kvak si myslí, že v plavkách vypadá legračně,  
a nechce, abys ho viděla,“ řekl Ferda.
Pár ještěrek se zrovna opodál vyhříval, když zaslechli, že se 
něco děje u potoka.
„Opravdu vypadá Kvak tak legračně v těch jeho plavkách?“
Najednou se z trávy vyplazil zelený had. „Pokud Kvak 
vypadá skutečně tak legračně v těch plavkách, potom si to 
nesmím nechat ujít a musím ho vidět.“ 
„My ho musíme také vidět,“ kroužily kolem vážky. 
„No já taky,“ objevila se tu najednou myš. „Neviděla jsem 
již tak dlouho nic legračního.“
Ferda plaval zpátky ke Kvakovi.
„Je mi líto, Kvaku“, řekl Ferda. „Všichni chtějí vidět, jak 
vypadáš v plavkách.“
„V tom případě zůstávám právě tady, dokud ihned 
neodejdou pryč,“ řekl Kvak.
Všichni seděli na břehu a čekali. Čekali na Kvaka, až vyleze 
z vody ven. 
„Prosím,“ brečel Ferda, „prosím, jděte pryč.“
Ale nikdo neodešel. Kvakovi začala být větší a větší zima. 
Začal se třást a posmrkávat. „Budu muset vylézt z vody,“ 
řekl Kvak. „Jinak budu nemocný.“ 
Kvak vylezl rychle z potoka. Studená voda pomalu 
odkapávala z plavek přímo na jeho nohy. Všichni na břehu 
se začali smát na celé kolo. Nejvíc se smála želva, ale  
i Ferda. „Čemu se tak směješ, Ferdo?“
„Směju se tobě, Kvaku, protože vypadáš strašně legračně  
v těch tvých super plavečkách.“

R O Z H O V O R
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„To si piš, že jo, proto je mám.“
Potom se Kvak oblékl a rychle pospíchal domů.
 

Na závěr: Prosím, namalujte Kvaka v jeho krásných 
plavečkách a obrázek zašlete do redakce. Vybereme ty 
nejhezčí a zveřejníme.
Otázka k zamyšlení: Jak dlouho žijí žáby?

::  Petr Nýdrle  
podle knihy “Kvak a Žbluňk jsou kamarádi”, Arnold Lobel

Ž I V O T  V  O B C I 
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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
období 1. 4. – 31. 10.:  
pondělí  8:00 – 15:00, středa  8:00 – 15:00,
sobota  9:00 – 12:00  
období 1. 11. – 31. 3.:  
středa  8:00 – 15:00, sobota  9:00 – 12:00 
Knihovna
provozní doba: pondělí  14:00 – 16:00, 
              středa  14:00 – 17:00 

Oldřichovský hudební festival
sobota 5. 9. 2020, 13:00
louka u obecního úřadu

Podzimní špacír
sobota 24. 10. 2020
start v Sokolovně

Strašidelný les
čtvrtek 5. 11. 2020
start bude upřesněn

Mikulášská
sobota 12. 12. 2020, 14:00
na sále Besedy

Vánoční trhy
sobota 12. 12. 2020, 16:00
na sále Besedy

Živý Betlém a zpívání koled
neděle 13. 12. 2020, 16:00
louka u obecního úřadu

>  KALENDÁŘ AKCÍ >  UŽITEČNÉ INfORMACE

Oldřichovské listy, občasník Oldřichova v Hájích; evidenční číslo: MK ČR E 10198.  
Vychází 4x ročně. Nejbližší uzávěrky pro příští čísla: 15. 11. 2020,  15. 2. 2021, 15. 5. 2021, 15. 8. 2021 

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.  
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Posádky Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje 
od poloviny srpna za pacienty vyjíždějí z nové výjezdové 
základny v Rokytnici nad Jizerou. Spolu s hejtmanem 
Martinem Půtou, jeho statutární náměstkyní pro oblast 
ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitkou Volfovou  
a  náměstkem hejtmana pro oblast zdravotnictví Přemy-
slem Sobotkou ji slavnostně otevřel ředitel ZZS LK Luděk 
Kramář.
Nová základna, ze které vyjíždí posádka rychlé zdravotnické 
pomoci k pacientům z Rokytnicka, Harrachova, Jablonce 
nad Jizerou, Vysokého nad Jizerou a přilehlých oblastí, je 
plně moderně vybavena. Původní prostory, které nevy-
hovovaly po technické ani kapacitní stránce, tak nahradí 
pracoviště, kde mají záchranáři zázemí nejen pro členy 
posádek, ale zároveň pro technické zabezpečení vozového 
parku. Nová stavba s důrazem na ekologický provoz stála 
zhruba 17 milionů korun a z převážné většiny ji financuje 
právě Liberecký kraj.
„Zajištění zdravotní péče  je jednou z našich priorit. Proto 
je nezbytné zajistit moderní podmínky zejména pro ty, kdo 
se o zdraví a životy občanů starají. Jsem rád, že v případě 
rokytnické základny ZZS LK se to povedlo a že jsme naš-
li nezbytné prostředky. Výstavbou je zajištěn dojezdový 

>  NOVÁ VýJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ SLUŽBY V ROKYTNICI N. J.

čas pro celou oblast,“ uvedl náměstek Sobotka. Zdůraz-
nil, že nová stavba nebude jen funkční, ale splňovat bude  
i veškerá ekologická kritéria.

Zhruba rok a půl sídlili rokytničtí záchranáři provizorně 
v nedalekém Domově pro seniory, kterému za spoluprá-
ci patří velké poděkování. „Původní stavba výjezdové 
základny už nesplňovala žádné limity pro provoz. Vše nám 
tu padalo na hlavu, nebyly zde základní hygienické pod-
mínky. Provoz v ní už nebyl možný. Jsme rádi, že nám Li-
berecký kraj umožnil vystavět novou, moderní základnu,“ 
řekl ředitel ZZS LK Luděk Kramář. 
V této souvislosti vyzdvihl zejména moderní technologie 
k recyklaci dešťové vody, která bude využívána na mytí 
vozidel, základna má  i vlastní studnu. K vytápění bude 
sloužit tepelné čerpadlo, které zajistí jak nízké náklady tak 
i malou ekologickou zátěž.

Výstavba nové základny byla zahájena v dubnu loňského 
roku.  ZZS LK za ni z vlastních zdrojů zaplatila 3,6 milionu 
korun,  13 milionů korun poskytl Liberecký kraj. V roce 
2019 vyjeli rokytničtí záchranáři k cca 1 300 případům, 
nejvytíženější jsou vzhledem k svému umístění zejména v 
zimních měsících.

I N f O R M A C E  Z Z S  L I B E R E C K É H O  K R A J E
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Vybavte svou domácnost detektory kouře
Zařízení pro signalizaci požárů v budově můžeme rozdělit 
do dvou základních kategorií. Tou první je elektronická 
požární signalizace (EPS). Její využití je zejména ve výrob-
ních a kancelářských prostorech, obchodních domech 
apod. Tyto objekty jsou díky nainstalované EPS připojeny 
na specializovanou ústřednu, která přijme signál o zachy-
ceném kouři a předá ho dál, ve většině případů upozorní 
hasičský záchranný sbor kraje přes tzv. pult centrální ochra-
ny.
Druhou skupinu tvoří autonomní hlásiče požáru (detektory 
kouře). Jedná se o jednoduché přístroje, které včas detekují 
vznikající požár a vyvolají poplach. Tyto hlásiče jsou určeny 
pro instalaci v našich domácnostech. Přístroj je napájen 
baterií, jejíž životnost může být až deset let. 
Čidla hlásiče dokáží kouř z požáru včas detekovat. Op-
tickým (blikající kontrolka) a silným akustickým signálem 
na něj upozorní uživatele domácnosti. Umožní tím ne-
bezpečí zlikvidovat již v zárodku či ohrožený prostor včas 
opustit a přivolat hasiče. Ze zkušeností záchranářů plyne, 
že právě včasné zjištění požáru je rozhodující pro záchranu 
lidských životů a “hlásiče požáru” tak výrazně zvyšují šance 
na přežití. Nebezpečí hrozí např. v noci, kdy lidé spí a požár 
včas nezjistí. Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou 
kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření. Kouř je rychle-
jší a tišší než oheň a i malý požár dokáže po pár minutách 
zaplnit byt vysoce toxickými zplodinami, které při několika 
vdechnutích způsobí bezvědomí a následně smrt člověka. 
Včasné varování nás může zachránit!
Nákup autonomního hlásiče doporučujeme realizovat u 
specializovaného prodejce, který nám poradí s jeho in-
stalací. Výrobek musí odpovídat platným normám a mít 
označení „CE“ (značka garantuje, že výrobek odpovídá ev-
ropským harmonizovaným normám). Je také možné vzá-
jemně propojit několik hlásičů s tím, že v případě výstražné 
reakce jednoho, jsou zapnuty i hlásiče ostatní (např. čid-
lo reagující na kouř v garáži spustí čidlo i v ložnici). V po-
rovnání s hodnotou věcí v naší domácnosti, o které nás 
případný požár může připravit, je částka za pořízení hlásiče 
zanedbatelná.

Instalace hlásiče požáru
Samotná instalace hlásiče je rychlá a jednoduchá. Stačí k 
tomu hmoždinky a běžné nářadí, při instalaci postupujme 
vždy podle návodu výrobce. 
 
 
 

Vhodné umístění:
• v ideálním případě ve všech obytných místnostech bytu/
domu,
• v případě montáže jednoho hlásiče v bytě zvolíme místo 
v jeho centrální části, např. v chodbě kam ústí jednotlivé 
místnosti,
• v místnosti vždy doprostřed stropu (dle doporučení min. 
ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve výšce max. 6 m od pod-
lahy),
• v bytových domech, ubytovnách apod. i ve společných 
prostorech každého podlaží domu,
•  v místech s vyšším rizikem vzniku požáru (garáže, dílny).

Nevhodné umístění:
• prašné a velmi vlhké prostory, např. kotelny, koupelny 
nebo prádelny,
• blízkost ventilátorů, tepelných zdrojů, svítidel nebo  
jiných zdrojů tepla,
•   vrcholy půdních prostorů střech tvaru písmene „A“,
• prostory s vysokou koncentrací cigaretového kouře, 
výparů barev, rozpouštědel a výfukových plynů.

Neznalost zákona neomlouvá
Povinnost mít nainstalovaný autonomní hlásič požáru je za-
kotvena v naší legislativě (vyhláška č. 23/2008 Sb., o tech-
nických podmínkách požární ochrany staveb). Na základě 
této vyhlášky jimi musí být domácnosti ve všech nových 
i zrekonstruovaných objektech po 1. 7. 2008 vybaveny v 
souladu s projektovou dokumentací stavby a rodinné domy 
pak dále minimálně jedním přenosným hasicím přístrojem. 
Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účin-
ností této vyhlášky, avšak doporučujeme instalaci i v těchto 
domácnostech.

Jak hlásič kontrolovat? 
V návodu výrobce by mělo být uvedeno, jakým způsobem 
a jak často máme hlásič kontrolovat. Na rozdíl od hasicího 
přístroje kontrolu nemusí dělat vyškolená osoba, ale sám 
uživatel - např. jednou měsíčně prostým stisknutím kon-
trolního tlačítka, čímž se kontrolně spustí alarm. Jinak nám 
postačí jednou za čas v hlásiči vyměnit baterie, přičemž 
akustický signál (popř. blikající kontrolka) nás upozorní, 
když již baterie dochází. Baterie v hlásiči vydrží minimálně 
1 rok, existují ale i s mnohem delší životností. Pamatujme, 
že hlásič s vybitou baterií je nám k ničemu.

Autor: 
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

>  HASIČI RADÍ OBČANŮM
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