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Vážení spoluobčané,
pátrám v paměti a vzpomínám, na jaká témata píši nejčastěji
v úvodnících našich listů. Myslím si, že je to téměř vždy
o aktuálním počasí v daném ročním období a hned nato
o odpadech. Dnes, s ohledem na rozsáhlé téma „odpady“,
počasí vynechám.
Na začátek něco z platné legislativy. Nebudu zde citovat
výňatky ze zákonů nebo vyhlášek, ale zjednodušeně
řečeno: obec nikomu z vás odpady domů nedodává. Je ale
její povinností stanovením systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Oldřichov v Hájích zajistit pro své
občany místa odkládání těchto odpadů k jejich správné
likvidaci. Za tuto službu je obec oprávněna stanovit
poplatek až do výše skutečných nákladů za tuto službu.
Také bych rád připomněl něco z historie. Naše obec
s ohledem na její podhorskou polohu nedovoluje sběrným
vozům obsloužit všechny nemovitosti, takže zde byl již
našimi předchůdci zaveden systém, který dával možnost
výběru způsobu likvidace komunálních odpadů. Buď si
prostřednictvím obecního úřadu objednali nádobu od
svozové firmy a platili skutečné náklady na její vývoz (dle
ceníku firmy) nebo k odkládání využívali kontejnery za
hospodou a platili poplatek stanovený vyhláškou. Cena
za likvidaci odpadů uložených do těchto kontejnerů za
hospodou postupně vzrůstala, a tak bylo umožněno
občanům obce objednání sběrné nádoby (dále jen
popelnice) o objemu 120 litrů s týdenním vývozem až pro
šest osob. Měla to být především jakási motivace občanů ke
snaze snižovat objem odpadů tříděním. Hlavně pro ty, kteří

byli v dostupnosti sběrných vozů, ale popelnice nevyužívali.
Neslo to s sebou i cenové zvýhodnění.
Příklad: Dům se třemi poplatníky si mohl objednat
čtrnáctidenní vývoz popelnice na 120 litrů za cca 1 300 Kč
ročně namísto tehdy stanoveného poplatku ve výši 1 500 Kč.
Šestičlenná rodina namísto placení poplatku ve výši 3 000
Kč si mohla objednat týdenní vývoz 120 litrové popelnice v
ceně cca 2 300 Kč.
K takto provozovanému systému byl ještě dvakrát ročně
organizován tzv. svoz velkoobjemového odpadu a odpadu
nebezpečného.
Tuto možnost využilo mnoho občanů. Bohužel ale z motivace
ke třídění nebo dokonce ke snížení vzniku odpadů zůstala
jen ta finanční výhodnost. Nadále rostoucí celkové roční
náklady obce vedly ponejprv k navýšení poplatku na 610
Kč za osobu nebo rekreační objekt ročně, a před zahájením
výstavby kotelny na biomasu i ke změně tohoto systému,
protože z kontejnerů na ukládání směsných komunálních
odpadů, určených poplatníkům z nedostupných míst, si
mnoho z nás udělalo prostor pro odkládání čehokoliv
a kdykoliv.
Došlo tedy po letech k první změně odpadového systému,
spočívající ve zrušení velkých kontejnerů za hospodou
a těm, kteří nebyli v dosahu svozové služby, byly po
obci rozmístěny popelnice na směsný komunální odpad
o velikostech 1100 a 240 litrů. Současně všichni tímto
opatřením dotčení poplatníci dostali osobní písemné
pokračování na str. 2 + 3

> BLAHOPŘEJEME

V měsících březnu až květnu 2018 svá významná životní výročí oslavili:

Miloslava Kolínská, Vlastimil Svoboda, Zdeněk Hodač, Božena Javůrková,
Věra Reiterová, Václav Janoušek, Jaroslava Bílkovská, Ivan Zikmund, Zdeněk Dostál,
Jiřina Růžičková, Lubomír Tichý, Lenka Pavlů, Marie Částková, Marie Tichá,
Ivan Landsmann, Helena Knesplová, Ivan Berka, Lenka Urbanová.
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
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Komunální odpad se třídí na složky: papír, sklo, plasty,
kovy, nápojové kartony, textil, biologicky rozložitelný
odpad rostlinného původu, nebezpečný odpad, objemný
odpad a směsný odpad.
Směsný komunální odpad je zbylý komunální odpad po
výše uvedeném vytřídění.
Směsný komunální odpad se shromažďuje do
typizovaných sběrných nádob, které jsou umístněny na
stanovištích za účelem dalšího nakládání oprávněnou
osobou. Stanoviště jsou individuální nebo společná pro
více uživatelů.

vyrozumění, kde je pro ně stanoveno místo pro odkládání
odpadů (jednoduše řečeno, která popelnice je jim určena).
Kapacita těchto nádob byla rozmístněna s dostatečnou
rezervou, aby nedocházelo k přeplňování.
K této změně byl ještě navýšen počet tzv. „hnízd“ pro
tříděné odpady (barevné nádoby na sklo, papír a PET lahve)
a následně i zlepšení služby ze strany obce spočívající
v možnosti odložení velkoobjemových a nebezpečných
odpadů. Namísto dvakrát ročně nyní celoročně ve sběrném
místě.
Toto opatření mělo však ještě kratší životnost. Mnozí z nás
v duchu hesla „proč s tím budu jezdit do panelárny, když to
můžu dát do tý velký popelnice“ ládovali jedenáctistovkové
popelnice vším, co se do jejich vlastních popelnic nevešlo.
No a ti, kterým tyto nádoby byly určeny, chodili na úřad, že
jsou jejich popelnice věčně plné a nemají kam vysypat svůj
odpadkový koš. Nezbylo než postupně navyšovat kapacitu
těchto nádob, ale i tak byly na druhý den po vývozu opět
plné. Ne však odpadů, pro které byly určeny, ale odpadů,
které svým charakterem nejsou směsnými odpady a patří
do sběrných dvorů.
Příklad: do konce roku 2017 měla šestičlenná rodina
možnost buď 120 litrovou nádobu s týdenním vývozem
za 2 396 Kč za rok nebo mohla využívat těchto společných
nádob za poplatek stanovený vyhláškou, tj. 3 660 Kč
ročně. Myslím si, že ani nemusím psát, jak se kdo rozhodl?
V duchu: no proč ne? Na poplatku mám značnou úsporu
a to, že mi nestačí stodvacítka popelnice, řešit nemusím,
protože zbytek můžu dát do tý velký, co támhle stojí.
A nikdo se víc nezajímal, kdo vlastně „ty velký popelnice“
platí a jak k tomu přijde ta samá šestičlenná rodina, která
není v dostupnosti svozové služby, která musela platit
poplatek v plné výši a nakonec ani neměla kam svoje
odpadky dát, protože jejich určená popelnice byla věčně
plná. K tomu musíme připočíst, že volnějšího přístupu do
sběrného místa (Panelárny) zneužívalo mnoho dalších. Ti tu
zase pro změnu odkládali spíše odpady ze svého podnikání
apod. než odpady komunální. No a výsledek: v posledních
obdobích schodek v odpadovém hospodářství obce činil
cca 130 tisíc korun ročně.
Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích tedy stálo před
rozhodnutím, jak tento neutěšující stav řešit. Byly tři
možnosti. Buď výše uvedený rozdíl nadále každoročně
prodělávat, nebo jednoduše nic neřešit a prodělek
promítnout do navýšení poplatku pro všechny, anebo
přijmout opatření, které povede ke snížení schodku alespoň
na přijatelnou hodnotu.
První možnost je v dnešní době rozporuplná. Já osobně
ji také zamítám, protože v době, kdy je snahou dostat
veřejné finanční prostředky pod největší kontrolu, mi
nepřipadá zrovna vhodné jen tak odepsat z rozpočtu obce
tolik peněz. Druhá možnost je plošně navýšit poplatek. Pro
letošní rok by to znamenalo navýšení o cca 150 Kč, tedy na
760 Kč za rok na poplatníka. Třetí možností bylo přijmout
opatření, a touto cestou jsme se vydali. Ke změně předpisů
v odpadovém hospodaření obce nás též vedla i skutečnost,
že vyhláška platná do konce roku 2017 nebyla právě kvůli
možnosti výběru, zda-li občan uzavře smlouvu, či bude
platit poplatek dle vyhlášky, v souladu se zákonem.

Cílemi nových obecních předpisů o odpadech,
které jsou v platnosti od 1. 1. 2018, jsou tedy:
Zachování stávajícího poplatku, který je platný pro
všechny poplatníky. Abychom dosáhli tohoto cíle, je nutné
vycházet při rozmísťování nádob na jednotlivá stanoviště
ze zavedeného limitu do 20 litrů týdně na osobu nebo
rekreační domek.
Přiblížení dostupnosti jednotlivých stanovišť k vašim
nemovitostem. Tohoto jsme docílili zrušením velkých
společných popelnic o objemu 1 100 litrů a rozmělněním
na menší nádoby pro menší skupiny nebo jednotlivce
umístněné blíže k vašim domovům. Aby měli občané
k dispozici stejnou službu i na místech, kam se svozová
technika nedostane (Betlém, Máslák, Pod Špičákem,
Sedmidomky), zakoupila obec vlastní nádoby a zajišťuje
jejich svoz na přístupná místa v den svozu. Opatření
spočívající ve změně popelnic o objemu 1 100 litrů na
menší souvisí také se skutečností, že tyto velkoobjemové
nádoby sváděly i k ukládání odpadů jiných než směsných.
Nastavení přesného provozního řádu sběrného místa,
abychom zde mohli zřídit stanoviště zpětného odběru
vytříděných komunálních odpadů, zavést evidenci osob,
které se zapojí do systému třídění, a evidenci množství
vytříděných odpadů.
Znamená to tedy, že: po celé obci jsou na stanovištích
umístěny typizované nádoby na směsný odpad (odpad
po vytřídění všech tříditelných složek, viz výše), na
kterých jsou uvedena čísla popisná nemovitostí, kterým
jsou určeny. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou k dispozici
typizované nádoby na směsný odpad o objemech 60, 120
a 240 litrů, není v lidských možnostech rozmístit nádoby
dle přesné objemové potřeby. Vždy je ovšem dodržen
minimální limit 20 litrů na osobu či rekr. domek a týden.
Pokud má někdo pocit, že mu tento systém nevyhovuje,
může se obrátit na OÚ a budeme společně hledat
individuální řešení:
Příklady:
Platím poplatek za rekreační objekt ve výši 610 Kč za rok.
Mám tedy určeno stanoviště typizované nádoby s limitem
do 20 litrů odpadů týdně. Od května do září však bydlím s
celou rodinou (4 osoby) na chalupě stále, tak mi ten limit
samozřejmě nestačí. V tomto případě se dostavte na OÚ,
kde si lze na toto období limit navýšit doplacením.
Třídit nic nebudu, takže limit 20 litrů na osobu a týden
je zcela nedostatečný. Opět zajděte na OÚ, kde si
můžete domluvit např. četnější vývoz nebo větší nádobu
a samozřejmě doplatit rozdíl mezi výší poplatku
a skutečných nákladů na požadovanou likvidaci.
Chci mít popelnici jen pro sebe, jak jsem to měl doposud.
I v tomto případě vám lze stejným způsobem vyhovět.

Nyní bych přeci jen uvedl několik vět z vyhlášky obce:
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Poznámka: V žádném případě není popelnice vaším
majetkem, tudíž by měla být volně přístupná svozové firmě.
Ani v tomto případě nelpíme na dodržování, ani pro případ,
že se několik sousedů dohodne, že ji jeden z nich bude mít
u sebe za plotem. Pouze si tento dotyčný přebírá
odpovědnost za nevyvezení z důvodu nevystavení popelnice
ve svozový den, který se může například v období svátků
měnit.
Dále mohou občané obce využívat sběrného místa, kde
může každý poplatník odevzdat za rok 500 kg odpadů
zdarma. Další odpad nad tento limit je již zpoplatněn. Pro
čtyřčlennou rodinu to znamená další až 2 tuny odpadů, a
to je nějaké množství! Provoz sběrného místa je prozatím
třikrát v týdnu: pondělí 8:00 až 15:00, středa 10:00 až 18:00
hodin a sobota 9:00 až 13:00. Sběrné místo obsluhuje paní
Jiřina Štučková, která je za provoz odpovědná, a tudíž vás
všechny žádám o respektování jejích pokynů. Tak jako na
jiných sběrných dvorech je potřeba s sebou mít identifikační
doklad a v případě vyzvání jej obsluze předložit. Na toto
upozorňuji už jen proto, že se mezi námi našli jedinci, kteří
se na sběrném místě chovají dost nevhodně až hulvátsky.
Nevím sice, co je k takovému chování vede, ale jistě vím, že
by si to jinde nedovolili, protože by je asi obsluha „přihodila
do těch kontejnerů mezi odpadky“.
Občané, kteří se aktivně zapojí do systému obce a vytříděné
odpady (směsné plasty, papír a nápojové kartony)
odevzdávají ve sběrném místě, dostanou od obsluhy vážní
lístky, které jim v závěru roku posčítáme, a pro příští rok
budou mít dle vyhlášky slevu na poplatku.
Na závěr už jen pár slov. Z pohledu vás, jednotlivců, se

některým zdá být systém špatný, nebo špatně nastavený
zejména limit dvaceti litrů, že je nedostatečný. Ale ba
i naopak, někteří z vás úpravu vítají a dokonce jsou mezi
námi i jednotlivci, kterým je limit 20 litrů na osobu týdně
zbytečný a dobrovolně hlásí na úřadu obce, abychom jim
objem nádoby snížili. Těmto pak patří poděkování od nás
všech, protože snižují celkový náklad obce, ze kterého se
poplatek pro další rok vypočítává.
Zde bych uvedl trochu statistiky: k 30. 4. 2018 se
do motivačního systému třídění odpadů zapojilo
92 spoluobčanů a společně vytřídili 852 kg směsných plastů,
2 937 kg papíru a 86 kg nápojových kartonů.
No a právě proto, že v odpadovém hospodářství nelze
vyhovět všem dle jejich individuálních představ, jsem
již před více jak rokem vyzýval na jednom z jednání
zastupitelstev, abyste si vy sami navrhli systém hospodaření
s odpady v obci. Ani jsem se na té tvorbě nechtěl osobně
podílet, protože za ta léta vím, že odpadové hospodářství
nemůže být nikdy optimálně nastavené. A v našich
podmínkách už vůbec ne. Bohužel už z titulu své funkce
se tomu nemohu vyhnout, a pokud mám být pod nějakým
předpisem podepsán, tak musím být s tímto předpisem
i ztotožněn a stát si za ním. I v tomto případě tak tomu je.
Ovšem nechci působit dojmem, že mám patent na rozum;
pokud by někdo měl jiný, lepší a finančně přijatelný návrh
řešení odpadového hospodaření v obci, rád ho vyslechnu.
Ještě mnoho krásných jarních dnů s těmi nádhernými
kvetoucími barvami i s trochou vláhy vám všem přeje
:: Jaromír Tichý, starosta obce

> Autobusem na Pily od pondělí
11. června 2018

Za truhlárnou Na Pilách již stojí hotová autobusová zastávka
s otočkou. Po dlouhé přípravě se tedy blíží zahájení
autobusového provozu Na Pily.
KORID LK, koordinátor veřejné dopravy, již ve spolupráci
s dopravcem ČSAD Liberec navrhl úpravu jízdního řádu
linky 72 (zelený minibus do Mníšku, Fojtky a Liberce).
Od pondělí 11. června 2018 budou Na Pily dle návrhu jezdit
tři spoje:
7:04 – školní autobus do Mníšku a na kraj Liberce (přes
Fojtku)
9:18 – návrat od doktora, Mníšek a Liberec (přes Fojtku)
13:23 – návrat ze školy, cesta do Liberce s přestupem
v Mníšku na křižovatce
Spoje v 9:18 a ve 13:23 pojedou jako RADIOBUS, což
znamená, že když budete chtít jet z Pil, musíte minimálně
30 minut před odjezdem autobusu zavolat na dispečink
(+420 704 702 000). Pokud těmito spoji jedete Na Pily,
pouze to ohlásíte řidiči či řidičce při nástupu do vozidla.
Od června do srpna jede linka v zaváděcím provozu, proto
je zatím rozsah spojů takto minimální. Začátkem srpna se
dle zkušeností z provozu může jízdní řád u zastávky Na Pily
upravit, tak aby již od pondělí 3. 9. 2018 mohl jezdit dle
potřeb cestujících. Bohužel je ale při úpravách jízdního řádu
počítat s omezeními, jež vyplývají z toho, že linka navazuje
jak na autobusy na mníšecké křižovatce, tak i na vlaky
v Mníšku a v Oldřichově.

Zajíždění Na Pily bude fungovat tak, že autobus přijede od
Mníšku na náves do Oldřichova, zde odbočí Na Pily, vrátí
se a teprve pak pojede k Sokolovně (k železniční zastávce).
U školního autobusu v 7:04 to však bude naopak, aby byl
zachován přestup v Oldřichově na vlak. Takže školní spoj
zajede nejdříve k Sokolovně, pak k úřadu a pak teprve Na
Pily.
Pozor!!! Školní spoj v 7:04 z Pil již u úřadu nebude stavět
(zastávka je za rohem)!!!
Následně po zastávce Na Pilách se firma Ivana Rajna pustila
i do zastávky u mníšeckého nádraží. Takže i odtud bude
možné cestovat důstojně.
Uvítáme vaše připomínky, které můžete poslat na email
radim.sarapatka@korid.cz
:: Radim Šarapatka
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> Rozhovor s architektkou

Proč je na dětském hřišti štěpka? Jaké varianty by byly
ještě možné kromě štěpky?
Návrh štěpky vychází z faktu, že obec vlastní lesy a je
pro ni tento materiál levný. I náklady na dopravu jsou
minimální, vzhledem k blízkosti pily, ze které je štěpka
přivezená. Další možností kromě štěpky jsou jemné
oblázky. O těch jsem také uvažovala, ale vzhledem k
výrazně vyšším pořizovacím nákladům a nákladům na
dopravu nebyly vybrány.

Evou Klápšťovou

Proč je štěpka tak ostrá a plná třísek? Proč není například
buková? Kdo tuto štěpku objednával?
Parametry štěpky musí splňovat normy týkající se
dětských hřišť. O této skutečnosti jsem informovala pana
starostu, který štěpku za obec na pile objednával. Jaký typ
štěpky byl objednán a následně dodán, nevím.
Proč u hřiště nejsou lavičky?
Lavičky u hřiště jsou navrženy. Pokud vím, byla realizační
firma poptána a nabídka obcí odsouhlasena. Na podzim
nebyly realizovány kvůli dlouhodobým dešťům a následně
nástupu zimy. Mráz by narušil betonový podzemní základ
laviček. Lavičky budou dřevěné, stejné jako na cyklo
odpočívadle.

Protože se často ptáte na detaily související s úpravami na
louce u hřiště, zeptala se naše redakce přímo architektky
Evy Klápšťové.
Jak došlo k tomu, že bylo vybráno a instalováno dětské
hřiště z materiálů, které neodpovídají původnímu záměru
- tj. proč nejsou herní prvky z přírodních materiálů (ze
dřeva)?

Proč je v plánu vysadit v blízkosti dětského hřiště jedovaté
rostliny, jak např. sasanky - mnoha rodičům se to nelíbí.
Ve studii byl návrh oživit louku okolo volejbalového hřiště
a případně podél Jeřice, nikoliv v těsné blízkosti hřiště,
jarními rostlinami jako sasanky, bledule, sněženky, krokusy.
Tyto rostliny na jaře vykvetou a poté listy uschnou a rostliny
se zatáhnou do země, takže jim neublíží následné sekání
travnatého porostu. Výše zmíněné rostliny jsou všechny
opravdu jedovaté. Pokud je z nich velká obava, není nutné
je vysazovat, byť si myslím, že by to byla škoda a že snad
neexistuje zahrada, kde by nebyla nějaká jedovatá rostlina,
jenom to o ní lidé nevědí.

Obec podala žádost o dotaci na realizaci herních prvků
a provedla výběrové řízení dodavatelské firmy (Podklady
pro výběrové řízení a seznam oslovených firem připravil pan
starosta - pozn. red.). O dotaci a o vítězné dodavatelské firmě
jsem byla informována až poté, co výběrové řízení proběhlo.
Neměla jsem tedy žádný vliv na oslovení vhodných firem.
Následně jsem měla tři možnosti, jak se s touto situací
vypořádat:
1. Odmítnout další spolupráci.
2. Požadovat odmítnutí dotace a nové výběrové řízení.
3. Přijmout dotaci a vítěznou firmu a vycházet z jejich
nabídky.

Proč bylo potřeba přesunout pomník? Bude se nějak
upravovat okolí pomníku? Proč již není upraveno?
Pomník byl přesunut proto, aby se uvolnil prostor u hřiště
a bylo možné realizovat altán. Tato koncepce byla zvolena
na veřejném plánovacím setkání.
Okolí pomníku se bude upravovat bude, ale až poté,
co proběhne úprava krajské komunikace (průtahu
Oldřichovem). Úpravy komunikace vyvolají terénní úpravy
nad pomníkem a zatím nevíme, kam až budou zasahovat
a jak přesně budou vypadat. Tyto terénní práce by mohly
výsadbu kolem pomníku narušit či zničit. Bylo by to
zbytečné vynakládání energie a financí.

Odmítnout další spolupráci jsem nechtěla, protože cítím
odpovědnost za projekt a vůči lidem, kteří přišli na plánovací
setkání a věnovali svůj čas návsi.
Po konzultaci s obcí jsem se rozhodla pro přijetí dotace
a vítězné firmy. Důvody byly v zásadě dva. Zaprvé - obec
nemusí platit celou částku realizace hřiště, ale jen část.
Zadruhé odmítnutím dotace by mohla být poškozena
dotační pověst obce a bylo by pro i obtížnější získávat
dotace do budoucnosti.
Pokud budou občané cítit potřebu herní prvky změnit, je to
možné po skončení tzv. udržitelnosti projektu. To je myslím
v tomto případě 5 let. Stávající herní prvky by bylo možné
přesunout na jiné místo v obci, kde by bylo žádoucí mít
dětské hřiště a na návsi pak realizovat čistě přírodní herní
prvky.
V rámci nabídky vítězné firmy jsem se snažila alespoň o
barevné zjednodušeni a sjednocení prvků. Původní firemní
verze je mnohem křiklavější.

Proč je povrch volejbalového hřiště perkový?
Mohl by být i travnatý, ale obec se rozhodla pro perkovou
variantu.
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Jak to vypadá se stavbou altánu?
Altán má vydané územní rozhodnutí. Detailní dokumentace,
na jejímž podkladě bude možné zadat výběrové řízení na
realizační firmu, bude hotové začátkem června.
Zastupitelstvo by mohlo zadání výběrového řízení
odsouhlasit na červnovém zastupitelstvu. Přes prázdniny
by mohlo výběrové řízení proběhnout a koncem léta či na
podzim by bylo možné altán realizovat.

ŽIVOT V OBCI

> Hlavní silnice a chodník

Obě akce by se nakonec měly realizovat až na jaře 2019.
Termín se sice prodlužuje, ale k dobru věci, protože se
zatím zdá, že se bude stavět najednou a nedojde k situaci,
že bude opravená silnice, hotové obrubníky a za nimi bude
chybět chodník.
V současné době se řeší i tzv. DIO, čili průběh stavby
a dopravní opatření v průběhu stavby. Za obec se budeme
snažit o zachování průjezdu po hlavní silnici a ušetření
cyklostezky.
Situace se stále vyvíjí, takže se výše uvedené termíny
mohou opět změnit. Takto to s obdobně velkými akcemi na
silnicích bývá celkem běžné.
Jsme však již na nejlepší cestě k nové silnici a hlavně
novému chodníku.
:: Radim Šarapatka

Jedná se o dvě stavební akce se dvěma investory. Silnici bude
platit s podporou Evropské unie Liberecký kraj a chodník
bude s podporou Státního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI) platit obec Oldřichov v Hájích.
Dle informací od paní Wünchové, která zařizuje pro obě
stavby inženýrskou činnost (papírování), se uzavírají
poslední potřebné smlouvy o právu provést stavbu tak, aby
se mohlo v srpnu 2018 vydat stavební povolení na opravu
hlavní silnice a Liberecký kraj mohl požádat na podzim o
evropskou dotaci na její opravu.
V létě 2018 by měl mít Ing. Částka hotový projekt na
chodník. S tímto projektem bude obec žádat SFDI o dotaci
na chodník a zároveň podá žádost o stavební povolení na
stavbu chodníku.

> LÍPA REPUBLIKY

> Ukliďme svět, ukliďme Oldřichov

Oldřichov v Hájích se na podzim připojí k celorepublikové
akci nazvané „Lípa republiky“. O co se jedná?
Lípy republiky jsou dřeviny tradičně sázené při oslavách
výročí vzniku Československé republiky v roce 1918. Tyto
lípy jsou pro své poselství řazeny mezi významné stromy
posilující národní hrdost a sounáležitost obyvatel s místem,
kde žijí. Sázení lip zejména při kulatých výročích vzniku
republiky má u nás dlouhou a silnou tradici. Lípy republiky
jsou živými památníky a zároveň jedinečným symbolem
připomínající naše národní dějiny.
Kde bude oldřichovská Lípa republiky? Zastupitelstvo
projednalo a schválilo záměr připojit se k výsadbě. Zastupitelé
diskutovali o možném umístění lípy, nejvhodnější se zatím
jeví pozemek u hřbitova. Strom zde bude mít dostatek
prostoru pro růst, je to pietní místo s krásnými výhledy
a jedná se o pozemek ve vlastnictví obce. Máte-li jiný návrh,
kde by mohla Lípa republiky růst, předejte jej redakci listů
(viz kontakty na zadní straně listů). Lípa musí být vysazena
na obecním pozemku.
:: Jiřina Vávrová, Lenka Kosková Třísková

Dne 7. dubna se občané Oldřichova zapojili do dobrovolnické
úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko”, která probíhá
na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit
nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. (Viz http://
www.uklidmecesko.cz/).
U obecního úřadu se sešlo více než 50 dospělých i dětí.
Rozdělili jsme se na několik skupin – jedna vyrazila
korytem potoka Jeřice a pročesávala prostor mezi Jeřicí
a cyklostezkou. Cestou jsme narazili na skládku, kde
byly nejrůznější domácí spotřebiče a spousta železného
šrotu. Jeden nalezený lívanečník a bábovková forma ještě
rozhodně poslouží! V Jeřici jsme nacházeli nepořádek ještě
od povodní, včetně plechových vrat. Další skupina vyrazila
podél hlavní silnice a vysbírala odpadky z pangejtů. Třetí
skupina se vydala směrem na Filipku, kde v lese našla i
kusy auta. Se svozem nasbíraného odpadu pomáhal pan
Horák s vozíkem. Připravené pytle na cyklostezce sesbíral
pan Práč. Počasí nám přálo, takže nevadilo, že občas někdo
„zahučel” do potoka. Velká účast, spousta posbíraných
odpadků a dobrý pocit účastníků – akce se velmi vydařila.
Příští rok rozhodně budeme pokračovat. Děkujeme všem
účastníkům!!!
:: Jiřina Vávrová
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HISTORIE

> Z oldřichovské školní kroniky

Stärze z Frýdlantu.
Dne 23. července 1886 opustil Oldřichov nemocný ředitel
Mölder a odstěhoval se do místa svého narození – Wiese.
(Zřejmě Ves u Černous – pozn. red.)

Další část překladu školní kroniky z Buschullersdorfu,
vedené od roku 1864 do 16. července 1939.
Dne 15. května 1881 začala svoji službu školní rada zvolená
1. února 1880.
Na západní straně od školy bylo obtížné projít, to shledala
i školní rada, a koupila od souseda Franze Elstnera (č. p.
118) přilehlý zahradní pozemek sahající až k Jeřici a zřídila
zde plot. Pan Mölder si nepodal žádost ohledně využívání
pozemku, a tak se tráva, která každý rok na pozemku
vyrostla, prodala tomu, kdo nabídl nejvíce. Cena byla
každoročně 15 florinů. V dalších letech bylo nezastavěných
1500 metrů školních pozemků propachtováno.
C. k. školní inspektor navštívil školu 14. února a 12. června.
Při druhé návštěvě se přesvědčil o nutnosti zavedení třetí
třídy vzhledem k přibývajícímu množství dětí. Počet dětí
stoupl na 270. Jeho žádosti u c. k. krajské školní rady bylo
vyhověno a třetí třída byla schválena. V červenci 1882
obdržela obec pověření ke zřízení vhodné vyučovací
místnosti pro třetí třídu. Škola, postavená v letech 1864–
65, měla kromě ředitelského bytu v přízemí pouze dva
zařízené pokoje v patře – pro první a druhou třídu. Proto
musela být pro třetí třídu pronajata další místnost, uznaná
krajskou školní radou (BSR-Bezirksschulrat) za vhodnou,
v sousedním domě pana Floriana Elstnera (č. p. 118). Pan
Müller z č. p. 95 zhotovil 14 lavic, Franz Kraus dostal zakázku
na zhotovení stolů, židlí, skříní a tabule.
Členy nově zvolené obecní školní rady pro období 1883–
1886 byli nově zvolený starosta Josef Schöler, obecní školní
inspektor Kraus, Anton Peukert z č. p. 52, Karl Neuhäuser
z č. p. 38 a Anton Wünsch z Betléma, dále ředitel Möldner
a farář Franze Wildnera.
Na podnět ze strany krajské školní rady měla obecní
školní rada postavit na části školního pozemku nejnutnější
tělocvičné nářadí. Pan Eduard Elstner z č. p. 202 byl pověřen
dodávkou tělocvičného nářadí: jedné hrazdy, jedněch
bradel, tyče pro skok do výšky s odrazovým prknem.
Od krajské školní rady obdržela škola v listopadu
elektrostatický generátor.
Dne 23. prosince byla pro školáky uspořádána na sále
Ferdinanda Effenbergera vánoční slavnost. Zde byl pro
každou třídu přichystán jeden vánoční stromek ověšený
kšandami, tabulkami (kolárky), šátky, pery, olůvky (písátky
na břidlicové tabulky), kapesními noži apod. Děti vstupovaly
do sálu s hudbou, zpívaly sváteční písně a přednášely
básně. Každé dítě obdrželo pět jablek a pět ořechů. Chudí
školáci byli obdarováni hodnotnějšími použitými věcmi
a ošacením. Účast rodičů však byla slabá.

O. S. R. (Obecní školní rada), obecní zastupitelstvo, mnoho
obyvatel, sbor hasičů (ve kterém byl Mölder členem)
a školní mládež doprovodili odcházejícího ředitele až
k hranicím obce. Ze svého lůžka, na kterém jako nemocný
ležel, nechal, na přímluvu ze strany starosty pana Franze
Klause, zhotovit testament, v němž bylo určeno 300 florinů
pro chudé školní děti, a z těchto peněz měly být každým
rokem o Vánocích chudým školákům rozděleny úroky.
Möldner zůstal svobodným mládencem. Dne 18. června
zemřel; učitelé, hasiči a školáci čtvrté třídy ho doprovázeli
na jeho cestě k věčnému odpočinku.
Na vypsané místo ředitele školy byl dosazen sám pisatel
této kroniky, Josef Neumann ze SR (školní rady). Učitelský
sbor byl složen z těchto učitelů: ředitele Josefa Neumanna,
učitele Josefa Weisera, pomocného učitele Roberta
Böhma, z provizorního pomocného učitele Ernsta Dworaka
a hospodářské učitelky Helene Schrimpf.
Přístavba školy měla přízemí a jedno patro. Na pravé straně
chodby se nacházela místnost s učebními pomůckami
a první třída, nalevo byly zbudovány dva pokoje jako byty
pro učitele. V patře byly dvě nové místnosti, čtvrtá třída
a tělocvična. Na nové půdě byly tři bedny na dřevo.
Několik roků před tím byla postavena zvonička. Dne 29.
října 1865 byla zvonička církevně posvěcena mníšeckým
farářem Stefanem Resslem. 72 patronů věnovalo dar 158
florinů a 90 krejcarů. Zvonička vždy zvonila poledne a pak
„zvonění do hrobu“.
1. října 1887 byla odvedena školní mládež k bohoslužbě
do mníšeckého kostela a poté bylo 276 školáků rozděleno
do tříd. Vyučování začalo 2. října. Poté se shromáždila
školní mládež, učitelský sbor, obecní školní rada, část
zastupitelstva obce a obyvatel před školní budovou.
U vchodu do budovy školy farář Wildner v dlouhém proslovu
shromážděným objasnil, jaký užitek plyne z dnešní školy,
a vyzýval rodiče, aby své děti pilně posílali do školy. Jedině
tak budou výlohy přinášet užitek. Pak přistoupil k posvěcení
přístavby vyzdobené květinami a věnci.
Dle rozhodnutí obecní školní rady byly čtrnáctidenní
prázdniny určeny na 16. až 31. července. V posledních
školních dnech uspořádali třídní učitelé (vyjma Wiesera)
se svými žáky výlety. První třída do Hemmrichschenke
(hospody na Hemrichu), druhá třída do „Gasthause auf dem
Lerchenfelde“ (hospody na Skřivánčím poli), třetí třída na
Hvozd, čtvrtá třída na Frýdlantský zámek a pivovar. Sládek
školákům ukázal a vysvětlil zařízení pivovaru a obdaroval je
čtvrtkou litru piva, které školákům výborně chutnalo.

Dle dekretu vysoké c. k. zemské školní rady v Praze z 22.
března 1884 bylo přikázáno otevření čtvrté třídy. Už od
počátku církevního roku 1885 vedla O. S. R. (obecní školní
rada) zasedání častěji, hlavním bodem bylo rokování
ohledně přístavby školní budovy.
Tento rok však stavba nemohla být provedena. Pro
čtvrtou třídu byla pronajata horní přední místnost v domě
Neuhäusera (č. p. 38), zde 1. října 1885 započal školní rok
1885/1886.
Znovu a znovu se častěji scházela O. S. R (obecní školní
rada), až se konečně dohodla, že nechá provést přístavbu
ke školní budově podle plánů stavebního mistra pana

Školní rok 1887–1888 začal 1. srpna 1887. Do školy
nastoupilo na začátku školního roku 281 školáků, na konci
školního roku navštěvovalo školu 242 dětí. Jedné hloupé
dívce se nedostalo žádného vzdělání.
Před 5 lety se konala naproti vchodu do školy školní pouť.
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Proto ohlásil ředitel obecní školní radě a zastupitelstvu, že
už nenechá ve škole uklízet a topit. Teprve v listopadu 1889
bylo opět dosaženo dohody. Bez odmlouvání bylo žádosti
ředitele vyhověno. Pro každou třídu bude vyplaceno
15 florinů na úklid a 42 florinů na topení, pro vytápění
tělocvičny ve dnech cvičení v zimě 5 florinů.
Na konci školního roku udělal každý učitel se svou třídou
školní výlet do okolí. Školáci si větší část nákladů hradili sami.
Pro chudé děti byl nutný obnos uhrazen ze školní pokladny.
Takovéto výlety jsou užitečnější než školní oslava. Měly by
se také v teplém ročním období, když kvetou květiny, konat
krátké výlety, aby mohl učitel dětem prohloubit lásku ke
krásnému světu.
Na konci školního roku byl provizorní pomocný učitel Ernst
Dworak přeložen do Krásného lesa (Schönwald).
Dne 5. září dostala Oldřichovská škola přívětivého učitele
náboženství pana P. Klingera.
Na počátku školního roku 1889 navštěvovalo školu 262 dětí
a na konci školního roku 244; všechny katolického vyznání.
2. května postavil tělocvičný spolek s úředním povolením
na cvičišti následující cvičební nářadí: jednu hrazdu s
jednou železnou tyčí a vysoké lešení, na kterém byly
4 tyče na šplh, visutá hrazda, jeden pár kruhů, nastavitelné
žebřiny a jeden vodorovně instalovaný žebřík (žebřina).
Zdravotní stav dětí byl uspokojivý.
Školní rok 1889–1890 začal 1. září.
K prvnímu výročí náhlého úmrtí jeho císařské výsosti
korunního prince byli po vyučování školáci shromážděni
v tělocvičně, kde jim ředitel školy vyprávěl o pozůstalém.
Na konci školního roku byly vystaveny veškeré práce školáků
a jejich školní pomůcky. Prohlédlo si je mnoho rodičů
a přátel školy. Často jsme pak slyšeli: „Jo, jo, jak to je dnes
a jak to vypadalo za naší školní docházky!“
Žáci první a druhé třídy měli výlet do Větrova (Nichthäuser),
třetí a čtvrtá třída na Ještěd. Na jízdu tam a zpět poskytla
dráha, oproti žádosti, značnou slevu.
Byla zvolena nová školní rada ve složení: ředitel Mauermann,
pan farář Wildner, starosta obce Eduard Geisler z č. p. 113,
obecní školní inspektor Ferdinand Effenberger (č. p. 54),
pan Josef Pauker (č. p. 5), Eduart Augsten Hemrich (č. p.
11), Josef Köhler (č. p. 140) a Anton Wünsche z Betléma
(č. p. 24).
Pan Stefan Passig, sedlář z č. p. 227, daroval řemen ke
školnímu zvonu; školačka Marie Geislerová upletla tažný
popruh.
V březnu onemocněli někteří školáci neštovicemi. Dne
19. května na neštovice umřel žák třetí třídy Reinhold
Tandler, syn drážního hlídače Tandlera. Kvůli neštovicím
ztratil jmenovaný ještě dospělého syna a dospělou dceru.
Tandlerovy děti nebyly očkované.
Dne 23. prosince 1889 bylo mnoho chudých dětí
obdarováno oblečením, které bylo zakoupeno z úroků
nadace Wenzela Möldnera.
Na počátku školního roku navštěvovalo školu 268 dětí,
z toho v první třídě bylo 50 školáků, ve druhé třídě 77
školáků, ve třetí třídě 64 a ve čtvrté třídě 70 školáků. Sedm
dětí bylo od vyučování osvobozeno. Všechny děti byly
katolickeho vyznání.

Příjmy ze školní pouti byly vyšší než výdaje, zbytek peněz
byl efektivně uložen. Výtěžek byl včetně úroků 57 florinů.
Na přání školáků a velkého počtu přátel školy se učitelský
sbor a zastoupení obce rozhodlo uspořádat další školní
pouť. Sbírka, která v obci proběhla, přinesla 135 florinů
a 56 krejcarů. Tento kapitál se rozrostl na 192 florinů a 56
krejcarů. Velcí i malí se snažili.
Dne 14. srpna se konala pouť na kraji lesa pana Antona
Effenbergera (č. p. 25). Byl to nádherný den. Po odzpívání
pochodové písně (za doprovodu verbovního bubnu)
napochodovaly slavnostně oblečené a veselé děti s hudbou
k starostovi, vzaly obecní školní radu a zastupitelstvo
obce mezi sebe, šly na Pily a Hemmrich a zpět na pěkné
pouťové místo označené velkou vlajkou. Dva chlapci táhli
vozíčky, na jednom vezli 15 kg těžký buřt a na druhém 1,5
m dlouhou housku, výrobky pana Ferdinanda Effenbergera
a pana starosty Eduarda Geislera. Asi 500 dospělých z blízka
i z daleka bylo na místě. Školáci předváděli naučené hry,
přednášeli básně, zpívali písně, obdrželi pití, buřta, housku
a byli veselí. Někteří také vyhráli pěkné věci při losování.
K večeru na podium vystoupil starosta a poděkoval
školákům, učitelskému sboru, obecní školní radě
a zastupitelům obce.
Poté se chopil slova ředitel: vyzýval školáky ke správnému
plnění povinností a zvolal třikrát sláva Jeho Majestátu,
načež následovala národní hymna.
Když školáci odcházeli k domovům, odpálil člen O. S. R
(obecní školní rady) pan Anton Pauker, ohňostroj. Tentokrát
byly výdaje nižší, na další pouť zůstalo 77,45 florinů.
Dne 17. února 1988 vystoupil učitel Josef Weiser
z učitelského sboru.
Dne 26. března nastoupil na jeho místo pan Franz Altmann.
Pro roky 1886, 1887 a 1888 byly v dokončených volbách do
školního sboru zvoleni pánové: pan starosta Eduard Geisler
(č. p. 113) jako předsedající, pan Franz Klaus, pan Josef
Peuker (č. p. 5), pan Anton Peuker (č. p. 52), pan Ferdinand
Effenberger (č. p. 54) z Fojtky, pan Anton Wünsche
z Betléma (č. p. 24).
Počátkem května onemocněla část školáků první a druhé
třídy spalničkami. Proto byla rozhodnutím obecní školní
rady škola uzavřena. Pan doktor a krajský lékař Müller
z Liberce provedl 3. května prohlídku školních prostor,
poukázal na nedostatky, navštívil také nemocné školáky
a vystavil dlouhý protokol. V dlouhých zimních měsících
školáci také onemocněli úplavicí a neštovicemi. Dne
14. května bylo vyučování opět zahájeno.
Úroky z nadace Wenzela Möldnera pro chudé děti nemohly
být ještě použity.
Školní rok 1888–1889 začal 1. září a končil 19. července
1889. V oba tyto dny navštívili školáci a školní sbor kostel
ve Mníšku a zúčastnili se bohoslužby.
K slavnostní oslavě 40. výročí vlády Jeho Majestátu císaře
Franze Josefa I. Dne 2. prosince 1888 za účasti obecní školní
rady a zastupitelů obce v tělocvičně přednesl ředitel školy
delší projev k dětem, připomněl milníky života oslavence,
vyžadoval bezpodmínečné držení se císařství a ke konci
vyzval ke zpěvu písně pro císaře. Obyvatelům bylo prodáno
přes 50 obrázků s císařem.
Tuhé zimy 1887/1888 daly podnět řediteli žádat obecní
školní radu o příplatek. Přes veškeré úsilí s vysvětlováním
důvodů a doložením spotřeby otopu mu nebylo přiděleno
nic.

pokračování příště
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HISTORIE
> Střípky z oldřichovské historie

1
Dnes bych se s vámi chtěla podělit o několik zajímavých
fotografií, které mi zaslala paní Eva Sobišková, dcera první
řídící učitelky v poválečné oldřichovské škole.
Z první fotografie mám opravdu velkou radost: je z roku
1947, jsou na ní děti paní Sobiškové a v pozadí dnes již
neexistující kaplička. Je vidět, že těsně po válce byla ještě
ve slušném stavu.
Druhá fotografie je ze stejné doby a zachycuje Pily.
V popředí pila později zvaná „Chaloupka“.
Na třetím snímku je kamenolom. V letech 1945–1947 byl

pověřeným správcem pan Ferdinand Sobišek.
Na čtvrté fotografii je řídící učitelka paní Marie Sobišková
s dětmi prvních dosídlenců v roce 1945.
A na posledním snímku je paní učitelka Pěničková s dětmi
z jeslí a ze školky. Rok 1946.
Děkuji paní Evě Sobiškové za fotografie a v některém
z příštích čísel se dozvíte, co všechno paní Eva vyprávěla,
když po letech navštívila Oldřichov. Na její návštěvu se
těším na konci května.
:: Jiřina Vávrová, kronikářka obce

2

3

4

5
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ŽIVOT V OBCI
> zásah hasičů
V pondělí 14. května 2018 v 15:05 hodin byla naše jednotka vyslána k rozsáhlému požáru víceúčelového objektu do
Jindřichovic pod Smrkem. Požár nejprve zasáhl delší křídlo
bývalého statku, který se využívá jako sklad štěpky a dřeva.
Kvůli silnému větru se ale velmi rychle rozšířil i na další části
budovy. Naše jednotka kyvadlově doplňovala vodu na místo požářiště.
:: Jana Hodačová

> ČARODĚJNICE 2018
Jako již tradičně jsme pro vás, společně s obecním úřadem
a kapelou Každej pes jiná ves, pořádali akci Pálení čarodějnic.
Počasí nám letos přálo, přišlo vás opravdu hodně a dobrá
nálada se nesla celým dlouhým večerem. Buřty pro děti
věnoval, stejně jako v loňském roce, pan Jakubec a jeho
firma J&F Plus. Tímto mu děkujeme!
:: Jana Hodačová

> Stolní tenis – konečné výsledky

Nejlepším hráčem uplynulé sezony je Oskar Špaček
s úspěšností 50 %. Zúčastnil se 15 utkání a vyhrál i prohrál
po 29 zápasech.
Nejlepší dvojicí ve čtyřhrách jsou Jiří Štoček a Oskar Špaček
s 60% úspěšností.
:: Luboš Kocourek

Poslední utkání této sezony odehráli naši stolní tenisté
23. března. Během sezóny odehráli 16 utkání. Čtyři z nich
vyhráli, v jednom remizovali a 11 jich prohráli. Zvítězili ve
107 zápasech a ve 179 prohráli. S 25 body tak dosáhli na
7. místo okresního přeboru 2. třídy.
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ŽIVOT V OBCI
> VZPOMÍNKY NA JIZERKY

> Oldřichovský festival 2018
Oldřichovský festival 2018 proběhne 1. září
Zahájíme ve 14.30 a těšit se můžete na kapely:

Peanuts
blues-rock / Semily
Janberi
alternativní folk / Liberec
Barrage
big-beat / Liberec
Meredith Hunter
alternative-cossover / Liberec
Bikini
punk-rock´n´roll / Mladá Boleslav
Cumulonimbus
alternative – post hardcore / Frýdlant

VÝZVA K VÝROČÍ 50 LET CHKO JIZERSKÉ HORY
- FOTOALBUM „MOJE VZPOMÍNKY NA JIZERKY“
Máte doma fotografii, pohled nebo amatérské video
z Jizerských hor se zajímavou krajinou, událostí či osobním
příběhem? Podělte se s námi o ni!
Vytváříme jedinečnou sbírku snímků a s nimi spojených
příběhů, zážitků nebo pocitů „Moje vzpomínky na Jizerky“.
Může jít o fotografie či záběry historické, ale i z nedávné
doby. Zúčastnit se může opravdu každý.
Své snímky s krátkým příběhem (vzpomínkou) zasílejte
emailem na liberecko@nature.cz do 31. srpna 2018. Více
informací a podmínky akce naleznete na fb CHKO Jizerské
hory a webu jizerskehory.ochranaprirody.cz
Akci pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Regionální pracoviště Liberecko v souvislosti s oslavami 50.
výročí vyhlášení CHKO Jizerské hory (1968-2018). Výstava
vybraných snímků se uskuteční v říjnu 2018 v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Na své si přijdou i děti, protože v době, kdy se budou
zvučit skupiny, vystoupí děti keramického kroužku Mníšek
se svým loutkovým divadlem.
Občerstvení zajistí naši milí a již tradiční stánkaři František
Dřevínek, Kafe Tady a teď, firma Moven se svojí píckou
a restaurace Beseda.
Těšíme se na čtvrtý ročník festivalu a vás všechny.
:: Jana Pospíšilová
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ZZS LIBERECKÉHO KRAJE
Kdo je operátor linky 155? Ten, kdo
v tísni pomáhá hlasem jako první.

středisek ostatních složek integrovaného záchranného systému. Zdravotnické operační středisko je centrálním pracovištěm operačního řízení, které pracuje
v nepřetržitém režimu. To znamená, že nikdy nemůže nastat okamžik, kdy by vyzvánějící telefon nikdo nezvedl.
V okamžiku přijetí a vyhodnocení tísňového
volání se rozběhne složitý řetězec pokynů a informací mezi volajícím na lince, operátorem
a záchranáři. Pokud je to nutné a možné, rozběhne se i
systém AED – tedy aktivace defibrilátorů rozmístěných
mezi hasiči nebo policisty. Ty je nutné všechny nepřetržitě
koordinovat a rozhodovat o případném posílení pomoci.
Zároveň musí operátor v podstatě nepřetržitě komunikovat s volajícím a poskytovat mu instrukce k zajištění první
pomoci do příjezdu výjezdové skupiny na místo události.
A je i tím, kdo koordinuje předávání pacientů nemocnicím
jako cílovým poskytovatelům akutní lůžkové péče.
Jedním z nejtěžších úkolů operátorů je poskytování pokynů
volajícím tak, aby je správně pochopili a aby i naprosto
neinformovaný člověk dokázal zabezpečit první pomoc
postiženému, případně sám sobě. Pro tuto činnost jsou
operátoři speciálně vyškoleni. Právě proto mohou prostřednictvím telefonu pomoci volajícímu provádět postupy pro
záchranu života do doby, než na místo dorazí záchranáři.
Den linky 155 si připomínáme 15. května.

Kdo je operátor linky 155? Ten, kdo v tísni pomáhá hlasem
jako první.
„Dobrý den, Záchranná služba. Jak Vám mohu pomoci?“
Stejná nebo velmi podobná věta zazní po celé republice
každých 15 vteřin. Každých 15 vteřin se najde někdo, kdo
nutně potřebuje pomoc zdravotníků pro sebe nebo pro své
blízké. Každých 15 vteřin operátoři na dispečinku rozhodují, kam poslat sanitu, kam lékaře, kam „jen“ zdravotníka.
Každých 15 vteřin rozhodují o lidských životech. Každých 15
vteřin aktivně pomáhají.
Zdravotnické operační středisko Záchranné zdravotnické
služby Libereckého kraje vzniklo 1. ledna 2007 sloučením
bývalých okresních dispečinků ZZS okresů Liberec, Česká
Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily. Hlasy, které jako první
pomáhají lidem v krizových situacích, patří operátorům sestrám specialistkám v oboru intenzivní péče s kurzem
Operační řízení přednemocniční neodkladné péče.
Hlavním úkolem operačního střediska je nepřetržitý
příjem tísňových volání a jejich vyhodnocení, řízení
a koordinace činnosti výjezdových skupin celého Libereckého kraje. Tísňové výzvy přicházejí z území Libereckého kraje na linku 155, případně z operačních

Malá nebo velká sanitka?
Je mezi nimi rozdíl?

zdravotnických zařízení. Posádka vrtulníku je také speciálně vycvičena pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

Lámete si někdy hlavu, proč k někomu jede malá sanitka,
k někomu velká a k někomu dokonce obě? Důvody jsou
přitom prosté. Ten rozhodující je, zda je u pacienta třeba
lékař nebo zda stačí zdravotník. O tom, který vůz vyšle,
rozhoduje dispečer na operačním středisku bezprostředně
po kontaktu s volajícím. V jeho kompetenci je také vyslat
další vůz, je-li potřeba pomoc posílit.
V malé sanitě je lékař vždy, v té větší být nemusí. Výjezdové
posádky jsou minimálně dvojčlenné a jsou tvořeny zdravotnickými pracovníky. Výjezdová skupina Rendez-Vous (RV
– malé auto) pracuje ve složení lékař a řidič-záchranář. Ke
své práci využívají plně vybavené osobní vozidlo, které ale
neslouží k přepravě pacienta. K té je využívána výjezdová
skupina rychlé zdravotnické pomoci (RZP – velká sanitka),
která pracuje ve složení zdravotnický záchranář a řidičzáchranář. A velkou sanitu využívá i výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci (RLP). V ní jezdí vždy lékař, záchranář
a řidič-záchranář. I toto vozidlo je určené k přepravě pacienta. Podle závažnosti zdravotního stavu pacienta vysílá
operátor, tedy ten, s kým se pacient nebo jeho okolí telefonicky spojí na čísle 155, na místo události pouze samostatnou skupinu RZP nebo RV, případně obě skupiny zároveň.
Vyslat může také vrtulník Kryštof 18, kde pracuje posádka
ve složení lékař, záchranář a pilot. Dvoumotorový vrtulník je
vybaven stejně jako sanitka a umožňuje například rychlejší
zásah ve špatně přístupném terénu nebo rychlejší a šetrnější transport pacienta do vzdálenějších specializovaných

Vaše Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
www.zzslk.cz
Najdete nás také na facebooku jako
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.
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PŘEHLED AKCÍ + INFORMACE
> kalendář akcí

> UŽITEČNÉ INFORMACE

Dětský den
sobota 9. 6. 2018, 14:00–16:00
louka u obecního úřadu

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

Nohejbalový turnaj
sobota 21. 7. 2018, čas bude upřesněn
fotbalové hřiště

Sběr odpadu – areál bývalé panelárny
listopad - březen:
středa 10:00 - 18:00, sobota 9:00 - 13:00.
duben - říjen:
pondělí 8:00 – 15:00, středa 10:00 – 18:00,
sobota 9:00 – 13:00

Fotbalový turnaj
přelom červenec–srpen (bude upřesněno)
fotbalové hřiště
Sportovní den pro děti
poslední srpnový víkend (bude upřesněno)
fotbalové hřiště

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

Oldřichovský festival IV.
sobota 1. 9. 2018 od 14:30
louka u obecního úřadu

Přepážka České pošty v Ekocentru
je otevřena pondělí - pátek 14:00 – 17:00.
(Pokud to bude technicky možné, rádi Vám v Ekocentru vyjdou vstříc i mimo provozní dobu pošty, během
otevírací doby Ekocentra Oldřichov v Hájích.)

Pronájem Sokolovny

Přenechám zařízenou hospodu do pronájmu
v Oldřichově v Hájích.
Více informací na tel: 721 870 623

Momentka z akce Ukliďme svět, ukliďme Oldřichov.
Oldřichovské listy, občasník Oldřichova v Hájích; evidenční číslo: MK ČR E 10198.
Vychází 4x ročně. Nejbližší uzávěrky pro příští čísla: 15. 8. 2018, 15. 11. 2018, 15. 2. 2019 a 15. 5. 2019.
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
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