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Vážení spoluobčané,
„léto budiž pochváleno“ – slova básníka Fráni Šrámka mají
letos hodně co do sebe. A z letošního žhavého léta nejsme
překvapeni jenom my, lidé, ale při pohledu na zbarvující se
lesy je asi trochu zaskočena i sama naše matička příroda. Za
celé roky nepamatuji, že bychom v půli srpna někdy museli
na hřbitově uklízet listí. Ovšem sečení trávy nebylo letos
asi na obtíž žádnému zahrádkáři, protože ta v tom horku
svůj růst vzdala. Takže léto budiž pochváleno, ale doplnil
bych, že jenom pokud nebude ubývat voda, protože tu
v těch vedrech potřebujeme všichni.

V nadcházejícím podzimu nás čekají komunální volby.
Volby, ve kterých si po čtyřech letech budeme volit své
zastupitele. Dle informace Městského úřadu v Chrastavě se
v naší obci ucházejí o přízeň voličů tři sdružení nezávislých
kandidátů. Věřím, že volební účast v naší obci bude zase
o nějaké to procento přečnívat přes průměrnou volební
účast v širém okolí, a proto vás všechny vyzývám – přijďte
k volbám, vyjádříte tím svou představu o budoucnosti obce.
S přáním hezkých dní vás zdraví
:: Jaromír Tichý, starosta obce

> BLAHOPŘEJEME

V měsících červenci a srpnu 2018 svá významná životní výročí oslavili:

V měsících červenci až srpnu 2018 svá významná životní výročí oslavili:
Jitka Andrová, Ladislav Fišer, Iva Honcová, Vlasta Horáková, Jiří Hušek,
Pavel Marx, Libuše Procházková, Jan Slowiak, Miloslava Torkošová,
Libuše Tvarohová, Alena Veselá, Vladimír Zíka.
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
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> ZPRÁVY Z OBCE

> ZIMNÍ ÚDRŽBA

Jménem správce toků vás žádáme o dodržování ustanovení
zákonu o vodách. Týká se to především odstranění
nepovolených zařízení na odběr povrchové vody z potoků,
umísťování lehce odplavitelného materiálu k vodotečím
(kompost, stavební suť, větve aj.) a zákaz provádění
nepovolených staveb a terénních úprav. U drobných
vodních toků se jedná o ochranné pásmo 6 m od každého
břehu. Vše musí být projednáno se správcem vodního
toku a příslušnými orgány (vodoprávní oddělení a stavební
úřad). Děkujeme.
:: Jaromír Tichý

V největším možném parnu se čtyřčlenná komise ve
složení: Jaromír Tichý, Václav Knespl, Petr Martínek a Radim
Šarapatka radila nad návrhem nového plánu zimní údržby
místních komunikací a chodníků naší obce a zadáním
veřejné zakázky na zimní „velké pluhování“. Stávajícímu
dodavateli vypršela v dubnu 2018 smlouva, a tak je nutné
vybrat dodavatele nového či staronového, pokud se Radim
Urban znovu přihlásí.
Zadání pro veřejnou zakázku a Plán zimní údržby je již
téměř hotový, čekám na poslední připomínky. Novinkou
budou časové limity odklízení sněhu:
I. pořadí: náves kvůli zásobování, autobusové otočky
u Sokolovny a Na Pilách, panelová cesta do kopce nahoře
na Filipce a prudký sjezd nad přejezdem,
II. pořadí do 6 hodin: příjezdy k trvale obydleným
objektům,
III. pořadí do 12 hodin: příjezdy k samostatně stojícím
rekreačním objektům.

> Nový altán na návsi
Výzva na podávání nabídek na zhotovení altánu byla
zveřejněna v pondělí 13. 8. 2018 a nabídky se mohou
podávat do pátku 24. 8. 2018. Návrh altánu vychází
z pera architektů Klápšťových a jeho podobu si můžete
již téměř 1,5 roku prohlédnout na nástěnce při křižovatce
u cyklostezky. Altán bude středobodem návsi, otevřeným
do všech tří stran, a bude tak konečně možné odstranit
starou autobusovou zastávku. Doufám, že dojdou kvalitní
nabídky a že bude z čeho vybírat. Cena a termín realizace
záleží na nabídkách. Už se těším, jak si tam sednu, zatímco
děcka budou lítat po hřišti.
:: Radim Šarapatka

Časové limity jsou podobné jako na hlavních silnicích.
Skutečné pořadí úklidu pak bude na dodavateli. Novinkou
je i paušální poplatek 20 000 Kč za zimní sezónu za držení
pohotovosti a oproti tomu půjdou sankce za nedodržení
časových limitů. Doufám, že dostaneme kvalitní nabídky
a bude z čeho vybírat.
:: Radim Šarapatka

> Za klid pietních symbolů

Proto jsem se rozhodl (po zvážení všech pro a proti) sepsat
petici, jejíž celé znění si můžete přečíst níže (na další
straně - pozn. edit.). Myslím, že výsledek může posloužit
i jako vodítko pro budoucí zastupitele, jak je to opravdu
s veřejným míněním o probíhající proměně návsi.

Vážení sousedé,
jak jste se mohli dočíst v našem příspěvku k rozhovoru
o proměně návsi v tomto vydání Oldřichovských listů,
nejsem zastáncem zvoleného místa pro současné umístění
pomníku věnovaného „Věčné památce květnové revoluce
5.V. 1945“. Po rozhovorech s mnohými z vás, nemohu
souhlasit ani s argumentací, že přesun proběhl na základě
veřejného mínění, která jistě ovlivnila i rozhodnutí
zastupitelstva obce. To muselo pod tíhou této argumentace
rozhodnout hned o několika problémech „šikovně“
spojených do jednoho bodu - „Proměna návsi“. Jak jsme se
ale mohli několikrát dočíst, jde pouze o studii, která může
doznat jakýchkoliv změn.

Podporu této petici můžete vyjádřit již nyní svým podpisem
na těchto místech:
Obecní úřad
restaurace Sokolovna
restaurace Beseda
restaurace U Františka
Sbírání podpisů bude ukončeno na konci září a sečtení
hlasů na podpisových arších pod peticí již bude plně
v kompetenci nového zastupitelstva obce.
					
Martin Hodač

V našich rozhovorech jsem se setkával převážně
s pobouřením a lítostí nad tím, jak bylo s pomníkem
naloženo. Pro přesvědčení obecního zastupitelstva by
nám teoreticky mělo stačit 51 podpisů (byl udán počet
50 účastníků veřejného plánování o proměně návsi
a jako účastník vím, že rozhodně ne všichni s novým
umístěním pomníku souhlasili). Pojďme tedy vybrat
důstojné místo, které bude vyhovovat většině, aby tam
tento symbol nalezl zasloužený klid po mnoho generací.

:: Neprošlo redakční ani jazykovou úpravou.
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Petice
dle čl. 18 Listiny Základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „Za klid pietních symbolů“
Zastupitelstvu obce Oldřichov v Hájích
Oldřichov v Hájích 151
463 31
My, níže podepsaní občané Oldřichova v Hájích, nesouhlasíme se stávajícím umístěním pomníku, označeným v
centrální evidenci válečných hrobů jako pietní místo CZE-5105-08179. Toto přemístění vyvolalo mezi obyvateli naší
obce zbytečné spory o důstojnosti tohoto místa. Spory vyvolává i to, zda současné místo bylo zvoleno na základě
veřejného mínění.
Vzhledem k tomu, že pomník už byl z důvodu stavebních činností v centru obce stěhován během 72 let podruhé a
další stavební činnosti jsou a budou zde plánovány, chceme se vyvarovat vzniku případných hmotných škod a dalšímu
možnému přemísťování. Naším přáním je, aby se pomníku navrátila pietnost a vážnost symbolu, který představuje.
Žádáme proto, aby tento pomník, připomínájící významnou událost českých dějin, konkrétně „Květnové povstání
českého lidu proti německým okupantům“ z roku 1945, byl přemístěn na vhodnější místo a to obecní pozemek p.č.
561/13 (naproti vchodu na obecní hřbitov), kde je obecním zastupitelstvem plánováno vysazení „Lípy republiky“ ,
jakožto živého památníku 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky.
Dále žádáme, aby tento pozemek p.č. 561/13 (naproti obecnímu hřbitovu), byl nadále nedělitelný a blokován
Obecním úřadem pro účely pietního místa minimálně po dobu života „Lípy republiky“ nebo dobu 100 let. Chceme
tak předejít případnému dalšímu nepromyšlenému stěhování pomníku „Věčné památce květnové revoluce 5.V.
1945“, či pokácení „Lípy republiky“ a to z jakýchkoliv důvodů.
Žádáme také, aby Obecní úřad plně zajišťoval údržbu těchto symbolů, připomínajících naše národní dějiny a jakékoliv
zásahy do tohoto pietního místa byly prováděny jen se souhlasem obecního zastupitelstva.
Věříme, že na základě této petice vznikne důstojné pietní místo , na které si budou moci „oldřichováci“ zajít
zavzpomínat, popřemýšlet a učit své děti lásce ke svému národu a jeho dějinám. Nemusí se jednat o umístění prvků
v záplavě květin. Stačí nám třeba jen umístění pomníku v sečené trávě pod „Lípou republiky“ a lavička s odpadkovým
košem, kde by alespoň několik generací návštěvníků mohlo nerušeně rozjímat při pohledu do krásné krajiny v
blízkosti symbolů, které bychom měli všichni se vší láskou ctít a být na ně hrdí.
Nezapomínejme a važme si našich předků, pojďme našim dětem příkladem!
Děkujeme!

Za podepsané občany je oprávněn jednat:
Martin Hodač
bytem Oldřichov v Hájích 221
463 31

V Oldřichově v Hájích dne …...............................

:: Neprošlo redakční ani jazykovou úpravou.
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> Reakce na rozhovor s ARCH.

Na dalším setkání je již uváděno jen 20 lidí a při posledním
16. Můžeme si již jen domýšlet, proč návštěvnost měla
takto klesající tendenci.

Evou Klápšťovou o proměně návsi
v minulém čísle OL

Výslednou studii pak na základě výsledků z plánování
vytvořila paní architektka Eva Klápšťová. K této verzi již
žádného veřejného setkání asi nebylo zapotřebí a tak bylo
předloženo obecnímu zastupitelstvu, které ho schválilo.
Ono jděte proti puncu „veřejného mínění“. Vždyť veřejného
plánování se mohl zúčastnit každý! (bohužel ani my jsme se
z pracovních a rodinných důvodů nemohli zúčastnit všech
setkání) A tak jsme i my, svou účastí a snahou podpořit dění
v obci, nechtěně obecním zastupitelům „svázali ruce“.

Vážení sousedé,
po přečtení minulých Oldřichovských listů, kde byl redakcí
(Lenka Kosková Třísková a Jiřina Vávrová – pozn. autorů)
otištěn rozhovor s architektkou Evou Klápšťovou o detailech
souvisejících s úpravami návsi, jsme se rozhodli reagovat.
V článku nás zarazilo, proč zastupitelka a členka spolku Živa
v Hájích (který je iniciátorem a nositelem projektu) klade
tyto otázky architektce, když by na ně mohla odpovídat
ona nebo třeba starosta Jaromír Tichý. Jistě ale ani vám
v odpovědích neuniklo, že za vše co je „špatné“, může pan
starosta. A tak jsme se ho vyrazili zeptat osobně na otázky,
ve kterých byl označen viníkem.

Když byla veřejnost v červnu roku 2016 Lenkou Koskovou
Třískovou informována v Oldřichovských listech
o plánované výsledné proměně návsi, byla tedy již studie
od května schválena obecním zastupitelstvem. Bohužel
redakci z občasníku vypadl v článku zmiňovaný výřez
proměny, namísto něj se na straně u článku dozvídáme
o připravovaném originálním oldřichovském stolním
kalendáři. O pomníku se zde dozvídáme pouze to, že
nově „bude stát na svahu vedle obecního úřadu“ a bude
otočen čelní stranou k dětskému hřišti.Studii jsme si pak
mohli prohlédnout na nástěnce u odpočívadla vedle OÚ,
protože tam měla být dle informací z článku v nejbližší
době umístěna.

Myslíme si ale, že úvodem je potřeba osvětlit náš pohled
na věc. Před téměř třemi lety přišel spolek Živo v Hájích
s nápadem, uskutečnit veřejné setkání o budoucnosti
a podobě okolí naší návsi, kde si budou lidé moci popovídat
o tom, co jim chybí nebo co by naopak rádi zachovali. Jelikož
jsme tyto prostory vždy rádi využívali, ať už jako rodiče a
nebo jako hasiči, zúčastnili jsme se setkání i my (tedy když
nám to povinnosti dovolili). Chtěli jsme svou prací jako
uživatelé těchto prostor přispět ke zvelebení tohoto místa.
Líbil se nám i počáteční cíl stmelit při společných akcích
lidi z vesnice. Čekali jsme, že se jako sousedé dohodneme,
že by bylo potřeba např. opravit, natřít a případně doplnit
herní prvky na dětském hřišti, natřít lavičky, srovnat terénní
nerovnosti, aby se netvořili kaluže. Zarostlá „zahrádka“
kolem pomníku, který už asi nejvíce zdobila jen cedulka, že
se oni starají oldřichovské děti, potřebovala jistě také nějaké
nové řešení. „Strašákem“ se stala i bývalá autobusová
zastávka, která si po mnoho let, při nejrůznějších obecních
akcích, vždy své uplatnění našla a na které se podepsali,
více než zub času, spíše uživatelé těchto prostor.

A skutečně byla. O tom nás informuje Radim Šarapatka
v srpnovém vydání Oldřichovských listů společně
s prvními, Živem v Hájích plánovanými, kroky. Těmi měli
být přesun pomníku, rekonstrukce volejbalového hřiště
a štěrkový záhon u OÚ. V té době už se ale obcí nesla
nemalá vlna negativních názorů na konečnou podobu
plánované proměny. Snad asi každý, stejně tak i my, musí
přiznat zveřejněné studii, že je to „pastva pro oči“ z pohledu
člověka, který obcí projíždí autem či na kole. Výletník, který
se zastaví, aby nabral sil, případně posvačil, bude jistě také
nadšený.

Veřejného plánování se během dvou víkendů zúčastnilo 50
lidí ze 750 obyvatel naší obce. Při prvním setkání to bylo 35
sousedů, kdy vznikly tři zcela rozdílné návrhy. Ono jak se
říká 35 lidí, 35 rozdílných názorů. Obzvláště, když se několik
kroků, které mohou jít i proti sobě, řeší jako jeden problém.

Jinak už tomu ale může být v případě, že tyto prostory
navštěvujete pravidelně celoročně, ať již třeba jako rodič
s malými dětmi, důchodce a nebo pořadatel společenskýc
h akcí. Na toto téma jsme, i na základě názorů jiných
sousedů, diskutovali se zastupitelem Radimem Šarapatkou.
Již na podzim roku 2016 jsme s ním řešily otázky vhodnosti
umístění pomníku, štěpky na dětském hřišti, plánované
vysazení jedovatých a některých chráněných rostlin poblíž
herních ploch atd. V prosincovém vydání listů občany
o rozhovoru informuje s ujištěním, že se jedná pouze
o rámcový návrh, který bude v průběhu přeměny
upřesňován. Člověk by si mohl myslet,že obrátí-li se na
zastupitele a člena spolku, který se označil nositelem
projektu, dostanou se tyto připomínky( přes svůj vnitřní
nesouhlas) i k ostatním zastupitelům, aby ti k nim mohli při
svém rozhodování přihlédnout. Naše rozdílné názory na
studii vedly k tomu, že jsme se brigád již nechtěli účastnit.
Bohužel - pomník již byl přesunut a vše „jede“ podle plánu.
Rozdíl je pouze v tom, že jsme kvůli možným nepopulárním
krokům přestali být informováni. Je ale zvláštní, že se
některé tyto otázky vynořili opět právě v tomto období .
Zavádějící se nám zdá nejen jejich formulace, ale i odpovědi.

Dobrým příkladem pro celý článek je například pomník.
Někteří byli pro zachování a úpravu okolí, jiní se přimlouvali
pro jeho přesun ke zdi OÚ do květinového záhonu, padali
i návrhy ustavit ho do svahu pod lípu před OÚ a někteří
ho chtěli přesunout na obecní hřbitov, aby už měl
jednou provždy klid. Mohl ale také skončit i na obecním
pozemku mezi cyklostezkou a hlavní silnicí vedle domu
Janečkových. Namísto toho jsme mohli mít před obcí pec
na chleba, či veřejnou saunu. Zajímalo by nás, kolik hlasů
dostalo současné umístění, kde se v budoucnu počítá se
stavební činností na silnici, chodnících a někdy v budoucnu
i s přístavbou OÚ. Pro nás je symbolika tohoto místa
jednoznačná – my dáváme „za barák“ věci, které nemají
být vidět! Nemyslíme si ani, že pomník, který je zapsán
v centrální evidenci válečných hrobů patří do míst, kde je
žumpa obecního úřadu a naplánován vstup na veřejná WC.
Ale je to třeba jen náš názor!
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Například štěpka na dětském hřišti. Norma ukládá, že
dopadové plochy s výškou pádu do 1 metru mohou být
travnaté. Proč tedy máme štěpku i pod herními prvky jako
je tabule na malování, houpací koně a v místech kam by
dítě nemohlo spadnout ani při skoku? Proč nejsou sypané
dopadové plochy jen v místech, kde jsou potřeba?

Proč byly od dětského hřiště odstraněny lavičky a stolky, když
za ně doposud nebyla nabídnuta alternativa? Nezlobte se ,
ale kopečky hlíny vážně nejsou vhodné k sezení například
pro prarodiče, kteří chtějí vyrazit na hřiště s vnoučaty.
Nebylo by lepší instalovat na náves koše než se pouštět do
výsadby dalších stromů?

Na výběr byly kromě štěpky i oblázky. Vážně je v ceně tak
propastný rozdíl o jakém píše paní architektka? Informovali
jsme se na oldřichvské pile – bukovou ani dubovou štěpku
neprodukují. Cena smrkové, dodané na hřiště je 400 Kč bez
DPH/m3. Cenu normou požadovaných oblázků nám sdělili
v pískovně ve Václavicích – 426 Kč bez DPH/m3. To se nám
ale nezdá jako propastný rozdíl. Rozdíl by tak vznikl spíše
v dopravě, ten se ale mohl kompenzovat použitím tohoto
materiálu pouze na místech normou udávaných.

Jakou životnost bude mít povalový chodník s molem?
Nebude molo pro děti zase jen nebezpečným lákadlem?
Jaká bude životnost v porovnání k ceně? Kolikrát se po něm
projdete třeba vy?
Proč byly opět napevno zabetonovány sloupy volejbalového
hřiště, když hasiči při veřejném plánování žádalí, aby byla
zachována rovná plocha bez pevných překážek v celé délce
„hasičské dráhy“? Při pořádání sportovních i kulturních akcí
se stávají tyto tyče překážkou s nebezpečím zbytečných
úrazů. Vždyť hrozící riziko jejich odcizení se dalo vyřešit
uzamykáním!

Norma také udává parametry štěpky a redakce nás
informuje, že toto paní Klápšťová sdělila panu starostovi
Tichému. Mrzí nás ale, že vám zastupitelka Lenka Kosková
Třísková, jež je členkou redakce, už nezdělila informaci
z prosince 2017, že se čeká na slehnutí současné vrstvy
štěpky, aby mohla být nasypána vrstva finální. Tuto
informaci nám sama od pana starosty předala, když jsme
se nad dopadovými plochami pozastavovali.

Takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho, ale nebyl
rozhovor s architektkou Klápšťovou spíše jen pověstné
„Vrtěti psem“ v době těsně před volbami do obecního
zastupitelstva? O tom si jistě uděláte obrázek každý sám.
Nyní už ale k otázkám na pana starostu Jaromíra Tichého:

Nezapomínejme ale ani na životnost a vlastnosti
diskutovaných materiálů v poměru k ceně. Jak často se bude
muset dřevěná štěpka obměňovat v porovnání s oblázky?
A co třeba deště? Zatímco štěpka vodu nasává, oblázky ji
odvádějí. O tom a dalším už ale může člověk přemýšlet při
tahání třísek nejen z dětských bot a oblečení (v tom lepším
případě).
Další otázka směřovala k vysazení jedovatých rostlin poblíž
dětského hřiště. O plánovaném místě vysazení narcisů,
sasanek a sněženek si může udělat představu každý sám
dle zveřejněné studie – nerozumíme tomu, proč najednou
v článku je jejich umístění přesunuto na břeh Jeřice. Toto
jistě hezké kvítí bude zcela určitě lákat děti k utrhnutí –
sněženky jsou chráněné. Větší děti jistě jejich rodiče poučí
(budou-li si jedovatosti rostlin vědomi) – co ale batolata
nebo děti bez doprovodu? Pravdou je že jedovaté rostliny
mohou růst v téměř každé zahradě, stejně jako do nich
zalétávají včely. Postavíme si tedy proto vedle dětského
hřiště včelí ůl?

Jaké slovo má nadále v realizaci přeměny návsi architektka
E. Klápšťová? Mysleli jsme, že pro obec vytvořila studii
jak naložit s veřejným prostorem, dostala zaplaceno a za
realizaci a případné potřebné změny už nese odpovědnost
zastupitelstvo?
Na toto téma, i s ohledem na článek v předchozím vydání
Oldřichovských listů, bych rád začal připomínkou, jak vše
začalo:
Na sklonku roku 2015, v dobách kdy se ještě všichni
členové ZO scházeli ke svým pravidelným poradám, nás
Ing. Kosková Třísková informovala, že spolek Živo v Hájích
obdržel dotaci od nějakého nadačního fondu, který přispívá
na akce, v kterých je zapojena veřejnost a z těchto peněz
lze zaplatit i nějaké aktivity s tímto spojené. Po vzájemné
debatě zastupitelů došlo k dohodě, že bychom veřejnost
zapojili do diskuse o budoucí podobě návsi a na návrh Ing.
Koskové Třískové jsem ke zpracování studie oslovil, právě
manželé Klápšťovi.
Zpracovaná studie byla zastupitelstvu k projednání
předložena na druhém zasedání ZO v roce 2016. V rozpravě
k tomuto bodu uvedla Ing. Kosková Třísková, že spolek Živo
v Hájích má pro realizaci tohoto projektu nějaké finanční
prostředky, a že je tedy nutné rozhodnout, kterou částí se
začne. Současně navrhla započít přemístěním pomníku. K
jejímu návrhu jsem podotknul, že je nutné k přemístění
pomníku souhlas orgánu registrující památná místa a
navrhl jsem studii schválit, a až po zpracování realizační
dokumentace rozhodnout čím se započne. Následně došlo
usnesením ke schválení studie a doporučení ke zpracování
podrobnější dokumentace k realizaci.
Spolek Živo v Hájích se však ihned pustil do realizací částí,
které nepodléhali povolením příslušných úřadů, tj. oprava
zašlého volejbalového hřiště, odstranění přilehlé zahrádky
k pomníku a následně i přemístění pomníku za úřad k silnici.

Sasanky(rozrůstají se plošně) a narcisy kvetou od března do
května, jejich vzrůst může být až 30 cm. Aby bylo dosaženo
požadovaného cíle, nepřichází v úvahu sekání (u narcisů
až měsíc po odkvetení). Jak bude vypadat tento porost,
budou-li mezi ním při hrách pobíhat děti? A jak bude
vypadat třeba po čarodějnicích? Nejenže tato akce je hojně
navštěvována, ale při přípravách najíždí na náves těžká
technika se dřevem – podívejte se na plánované rozmístění
prvků – bude jezdit přes srovnané volejbalové hřiště, přes
květiny, přes dětské hřiště nebo květnatou louku?
Máme to štěstí, že žijeme mezi krásnými lesy a loukami.
Opravdu když chceme jít relaxovat do přírody, potřebujeme
ji k tomu přemístit na prostranství určené ke shromažďování
lidí? Z jakého důvodu si téměř každý doma zahrádku seká
na nejnižší úroveň?
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O jednotlivých krocích podrobně informovali veřejnost
prostřednictvím svých i obecních webových stránek.
Veškeré tyto práce probíhali v režii spolku a já jejich průběh
sledoval, jak se říká z okna úřadu a nijak jsem do jejich
průběhu nezasahoval.
Další fází byla obměna a doplnění herních prvků. Již při
veřejném diskutování o budoucí podobě návsi, kterého
jsem se částečně též účastnil, jsem hovořil o plánovaném
záměru stávající dosluhující herní prvky nahradit novými
ve stejném duchu a popřípadě je doplnit o další. Když se
po čase objevila možnost požádat za tímto účelem o dotaci
z Ministerstva místního rozvoje, navrhl jsem zastupitelstvu
nesoustředit se pouze na vyžití dětí v centru obce, ale
i na další části v obci. S ohledem na podmínku čerpání
dotačních prostředků, která podmiňuje realizaci pouze na
pozemcích ve vlastnictví žadatele, navrhl jsem toto řešení;
Vyměnit a doplnit herní prvky u úřadu, vytvořit nové dětské
hřiště na Pilách a stávající herní prvky od úřadu přenechat
sportovcům k Sokolovně, kde ještě mohou posloužit i když
to není obecní pozemek. K tomuto návrhu se při jednání ZO
vyjádřila Ing. Kosková Třísková, že je nutné dokumentaci k
žádosti ještě projednat s Klápšťovými, aby návrhy zapadly
do konceptu úpravy parku u úřadu. Po té ZO jednomyslně
schválilo podání žádosti na MMR o spolufinancování
předloženého projektu a jmenovalo komisi pro hodnocení
nabídek, do které byli krom mě jmenováni místostarosta
V. Knespl a Ing. Kosková Třísková.
Po „přiklepnutí“ dotace a podpisu smlouvy mě oslovila
Ing. Klápšťová, že by chtěla nahlédnout do dokumentace,
která byla přiložena k žádosti o dotaci na spolufinancování
herních prvků z MMR. Její žádosti jsem vyhověl. Po té jsme
měli schůzku, kde mi sdělila, že tento typ herních prvků je
špatný a má o jejich podobě jinou představu. Informoval
jsem ji, že změnit schválený projekt pro financování ze
státního rozpočtu tak, že dojde ke změně zadání, není
zcela jednoduché ba snad i nemožné. Rozešli jsme se
s tím, že sjednám schůzku s dodavatelem, abychom
dohodli možnosti přijatelných úprav. Než k této schůzce
došlo, kontaktovala mě Ing. Kosková Třísková, že hovořila
s Ing. Klápšťovou, která ji informovala o úvaze, že od
realizace projektu odstoupí, protože herní prvky nejsou v
souladu s jejich koncepcí, a to je v rozporu se schválenou
studií, která vzešla z návrhu veřejnosti. Veřejnost je
veřejnost, takže jsem inicioval schůzku mezi dodavatelem
a Ing. Klápšťovou, kteří si konečnou podobu hřiště u úřadu
vzájemně dohodli a odsouhlasili. Já pouze dohlížel, aby
úpravy projektu nevybočili mimo mantinely stanovené
dotačním programem MMR.
Ale abych ve skutečnosti odpověděl na původní otázku;
Ing. Klápšťová provádí tzv. autorský dozor nad realizací
přeměny návsi a za úplatu tvoří realizační dokumentaci
k části, která podléhá stavebnímu povolení nebo alespoň
územnímu souhlasu včetně získání příslušných povolení.
Souhrnem v časové ose:
– Přesun pomníku a zplanýrování stávajícího umístnění
bylo plně v režii spolku Živo v Hájích.
– Nová podoba volejbalového hřiště včetně povrchu a
umístnění sloupků pro síť byla opět práce spolku Živo
v Hájích pod koordinací Mgr. R. Šarapatky.
– Návrh obnovy stávajících herních prvků a jejich doplnění
mám na svědomí s největším podílem já.
– Rozmístnění, úpravy terénu v okolí herních prvků,

rozsah a tvar dopadové plochy včetně materiálu (štěpky)
stanovila i osobně vyměřila Ing. Klápšťová. Já jsem byl
pouze iniciátorem plochy z recyklovaného materiálu pod
kolotočem.
Tuto historii jsem považoval za důležité uvést na úvod
k našemu rozhovoru, ale nejsem si zcela jist, zdali jsem tím
neodpověděl i na Vaše další dotazy? Takže dál jen krátce.
Přišel někdy některý ze zastupitelů s dodatečnými
připomínkami k jednotlivým krokům plánovaných ve
studii a řešili jste je dodatečně v rámci zastupitelstva?
Myslím, že ne. Kromě upozornění Ing. Koskové Třískové na
možnost ukončení spolupráce s Ing. Klápšťovou pokud ji
nebude vyhověno, tak ne.
Jak je to s dětským hřištěm? Dle poznámky autorek
v článku jste podklady pro výběrové řízení a seznam
oslovených firem vybral Vy?
Ano. Tento bod k jednání ZO jsem předkládal v plném
rozsahu já a byl jednomyslně přijat. O tomto kroku jsem se
zmínil už v úvodu. Myslím si, že je to moje náplň práce, plně
využívat možnosti dotačních programů pro rozvoj obce.
Stejně tak tomu bylo i v případě využití dotačního programu
Ministerstva zemědělství ČR na pořízení odpočinkového
místa na křižovatce u Poláků (lavičky, stůl a odpadkový koš).
Jaký rozdíl je v potřebných dopadových plochách mezi
dětským hřištěm Na Pilách a tím na návsi? Herní prvky
vypadají stejně.
Na oko vypadají stejně, ale rozdíl zde přeci jenom je. Na
Pilách je dětské hřiště umístněno v aktivní záplavové zóně,
tudíž není možné mít dopadové plochy pod herními prvky
z odplavitelného materiálu. Jsou tedy na první pohled
stejné, ale jsou nižší, a tak naše normy pro tyto prvky
nevyžadují „změkčené“ dopadové plochy. Mohou být
travnaté. V případě hřiště u úřadu, ano. Tam jsou vyšší.
Neznamená to však, že „dopadovka ze štěpky“ musí být v
celé ploše. To byl jednoznačně požadavek Ing. Klápšťové.
Kdo rozhoduje o případných změnách ve studii? A co
mohou případně udělat běžní občané Oldřichova pro
případnou změnu? Stačí třeba petice s 51 hlasy (50 mělo
být účastníků celého plánování a jistě ne všichni měli
stejný názor)?
O případných změnách ve studii samozřejmě s konečnou
platností rozhoduje ZO. A co mohou běžní občané
Oldřichova udělat pro případnou změnu?
Za prvé: Nevím neboli spíše neznám a nedělám rozdíl mezi
běžným a (ne)běžným občanem Oldřichova!
A za druhé: Co mohou udělat? Měli přijít na tu veřejnou
debatu! Přesně takto jsem odpověděl jednomu „běžnému„
občanu, který mi spílal za umístnění odpočinkového místa
za úřadem. Řekl jsem mu, že takto měl nadávat na sále
Besedy a ne teď na mě!
Jedním z pěkných cílů realizace přeměny návsi bylo
zlepšení sousedských vztahů. Jak to vnímáte s odstupem
téměř dvou let? Přináší to zamýšlený výsledek?
Pokud si jako nestranný člověk budu prohlížet fotografie
pořízené z realizace počátku přeměny návsi, které jsou
na jednotlivých webových stránkách, tak zcela určitě.
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Děkuji za rozhovor a všem přeji hezké nadcházející
podzimní dny.

Ovšem po událostech posledních několika měsíců o tom
pochybuji. Protože oslovovat někoho „sousede“ a pak
vědomě publikovat takové články jako byl v posledním
vydání Oldřichovských listů, mě uráží.

(K odpovědím byly použity podklady z jednání Zastupitelstva
obce Oldřichova v Hájích, zápisy z jednání s Ing. Klápšťovou
a dodavatelem herních prvků na dětská hřiště, archiv
Oldřichovských listů a webové stránky obce Oldřichov
v Hájích a zapsaného spolku Živo v Hájích)
				
Martin a Jana Hodačovi

A závěrem bych chtěl dodat; K článkům tohoto typu jsem
se nikdy nepřikláněl a doufám, že ani nikdy nebudu, ale
jsem rád, že se mohu k danému tématu také vyjádřit. Sám
totiž považuji osobní propagaci postavenou na kritice práce
druhých za největší slabost.

:: Neprošlo redakční ani jazykovou úpravou.

> JEŠTĚ JEDNOU K NÁVSI

O všech dílčích krocích při úpravách návsi jsme se zastupiteli
vždy diskutovali, všechny kroky zastupitelstvo jednohlasně
schválilo.

Jako zastupitel a člověk často jmenovaný v článku cítím
potřebu komentovat některé skutečnosti. Především není
pravda, že proměnu návsi inicioval spolek Živo v Hájích
a že nějakým způsobem nutil zastupitele k nějakým krokům.
S možností upravit náves jsem přišla v roce 2015 já
sama na poradu zastupitelů, radila se s ostatními a obec
tehdy se souhlasem všech zastupitelů podala žádost
o podporu u Nadace VIA do programu, jenž se zvelebováním
veřejných prostranství zabývá. Tuto dotaci jsme nezískali,
ale o půl roku později jsem na semináři pořádaném nadací
Nesehnutí znovu získala nabídku podpory pro veřejnou
diskusi o proměně návsi. Znovu jsem diskutovala se
zastupiteli o tom, zda si přejí akci uspořádat. Všichni byli
pro.

Paní Klápšťovou jsem nechala promluvit ve věci návsi
proto, že jsem u konkrétních jednání o realizaci nebyla,
detaily neznám a pan starosta říkal, že detaily u hřiště
rozhodovala paní Klápšťová. Předala jsem jí tedy dotazy,
které mám od občanů.
Osobně považuji plán úprav návsi za velmi zdařilý,
opakovaně každému ráda osobně říkám, že detaily můžeme
upravit, že při plánování není možné zohlednit vše. Celá
úprava návsi nemůže proběhnout během jedné sezony, věci
se chystají postupně, proto se mohou objevit dočasně dílčí
problémy. Výsadbu sasanek jsem komentovala několikrát
– proběhnout vůbec nemusí, podobně s tyčemi u hřiště:
při úpravách jsme měli prostředky na povrch, ale ne na
nové tyče a za sebe věřím, že plánované odstranitelné tyče
časem umístíme. Podobné je to s chybějícími lavičkami –
v projektu se s nimi samozřejmě počítá, kvůli rozšíření
hřiště posezení dočasně zmizelo a na náves se rozhodně
vrátí. Nešťastná štěpka se jistě dá také dál řešit.
:: Lenka Kosková Třísková

Současně jsem se souhlasem obce žádala Nadaci VIA
o podporu v jiném programu na úpravy prostranství
a poprosila jsem spolek Živo v Hájích, aby žádost zaštítil
– obec totiž zde žádat nemohla. Chtěla jsem nějakým
způsobem obci přispět, o což se jako zastupitel snažím po
celou dobu svého působení.

> Návštěva sourozenců
Sobiškových

Dne 25. května měl Oldřichov milou a vzácnou návštěvu.
Zavzpomínat na poválečné působení své maminky přijeli
sourozenci Eva a Jiří Sobiškovi. Jejich maminka Marie
Sobišková byla po válce první řídící učitelkou v oldřichovské
škole. Paní Eva a pan Jiří s manželkou se prošli po návsi
a zavítali do budovy bývalé školy. Zde se nám věnovala
paní Darina Vrbová, které tímto moc děkuji! Sobiškovi
vzpomínali, jak vypadala školní budova těsně po válce, kde
byl jejich byt, kde byly učebny, kde kabinet… Chválili, jak
je budova bývalé školy pěkně udržovaná. Přidali i několik
historek z dětství. Starosta Jaromír Tichý sourozencům
Sobiškovým předal malou pozornost od obce – První
českou kroniku Ladislava Ulrycha a knihu starých fotografií
Hrádecka–Chrastavska.
:: Jiřina Vávrová
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> PSI

> Klubík v září pokračuje!

Milí sousedé,
ráda bych Vás touto cestou požádala, abyste vynaložili
veškeré své úsilí a zabezpečili si domácí mazlíčky – své psy.

Rádi uvidíme známé tváře, ale také přivítáme nové.
Máme pro Vás připravené výlety, stezky, hledačky, zážitky
se zvířaty, ohýnky, jízdu na koních a především tvořivé
aktivity, a to jak pro děti, tak pro dospělé.
V rámci Klubíku se můžete také těšit na slavnosti, které
budou v odpoledních hodinách, aby se mohli zúčastnit
i tatínkové nebo děti, které již chodí do školy.
Kdy a co se bude dít, se dozvíte emailem, který je rozesílán,
nebo na našich FB stránkách (klubík oldřichov).
Pokud budete mít nějaké dotazy, či nápady, můžete nás
kontaktovat na sajtny@seznam.cz.
			
Těšíme se na vás, Péťa a Eva

O tomto tématu se stále dokola diskutuje a stále bez náprav
– málokomu z nás se chce nápravu sjednávat legislativní
cestou.
Za několik uplynulých měsíců jsem byla několikrát
atakována některým z volně pobíhajících psů. Jakožto běžci,
cyklistovi, chodci a především jako mámě s kočárkem jsou
mi tyto situace velmi nepříjemné. Zřídkakdy s sebou beru
na procházku svého psa, protože se bojím čelit konfliktu
s cizím psem, který si běhá po vsi bez dohledu.
Věřím, že všichni jsou moc hodní a poslušní, ale neznám je,
a sázet na jejich dobré rozpoložení, když mám v jedné ruce
kočárek a v druhé svého psa, nemohu a nebudu.
Prosím, abyste nám všem umožnili klidné a bezstarostné
užívání veřejných prostranství. Děkuji za pochopení.
					
Jana Svatoňová

HISTORIE
> Z oldřichovské školní kroniky

č. p. 11. 4. třída navštívila mimo jiné také Hejnický kostel
a parní pilu v Bílém Potoce, kde jim správce, hajný Neumann,
dělal milého průvodce.

Další část překladu školní kroniky z Buschullersdorfu,
vedené od roku 1864 do 16. července 1939.
Školní rok 1890/1891 začal 1. září 1980 a skončil 19. června
1891. Byl započat bohoslužbou a byl také bohoslužbou
ukončen. Na oslavu jmenin Jeho majestátu císaře se
po bohoslužbě shromáždili školáci a učitelský sbor
v tělocvičně. Zde již byla předem pozvaná obecní školní
rada. Po krátkém pozdravu ředitel podotknul, že díky
moudrým a dobrotivým zákonům a nařízení Jeho majestátu
úřadujícího císaře je zjevně čím dál více a více oddanosti,
lásky, uznání a úcty. Poté přednášeli školáci vlastenecké
písně a básně. Nakonec společně zazpívali píseň císaři.
19. listopadu, v den jmenin Jejího veličenstva císařovny
Elisabethy, se mimo školní mládež, obecní školní rady
a zastupitelstva obce dostavilo do školy i mnoho jiných
žen a mužů. V projevu ředitele byly vyjmenovány důležité
mezníky v životě této vysoce postavené ženy a děti byly
vyzvány, aby zřetelně přednesly písně a básně, které se ve
škole naučily a které oslavují rakouský císařský dvůr.
Píseň císaři předneslo jedno dítě z první třídy; ke jmeninám
císařovny druhá třída přednesla „Jak miluji tu krásnou
zem“; modlitbu za vlast recitovala 3. třída; Marie Theresie,
císař Karel ve škole, Košíkářka a Píseň moudrosti přednášela
4. třída. Poté byl požádán pan Eduard Geisler, aby si vzal
slovo. Vyjádřil radost z přenesených písní a vyzval školáky k
pilnosti a poslušnosti jak ve škole, tak mimo ni.
Na konci školního roku jela 4. třída na výlet na Smědavu,
3. třída k vodopádu Černého potoka, 2. třída na Novou
louku, 1. třída k panu Eduardu Augstenovi v Hemmrichu

Jako náhradu za Dominika Krauseho, který onemocněl
v Eberdorfu, rozhodla okresní školní rada přijmout slečnu
Franzisku Palme. Slečna Franziska přišla z učitelského
institutu z Brna a nastoupila službu 5. října 1890. 1. února
byla dle rozhodnutí okresní školní rady přeřazena do
Raspenavy a ten samý den se vrátil pan Dominik Kraus
zpět do Oldřichova. Pan farář Klinger odešel z učitelského
sboru a přestěhoval se 27. 12. 1880 do Wansdorfu. Školáci
doprovodili svého oblíbeného učitele až na hranice
Oldřichova. Jedno učitelské místo zůstalo neobsazené
a pan farář tedy vyučoval dále.
Obecní školní rada koupila 18 m koberců k položení do
chodeb během zimních měsíců. Okresní školní rada také
zařídila, že škola dostala 400 brožur pro chudší školáky.
24. prosince bylo obdarováno 20 chudých školáků zimním
oblečením. K nákupu těchto věcí byly použity úroky
z Möldnerovy nadace a čistý zisk z jednoho pěveckého
vystoupení tělocvičného spolku, dohromady 25 florinů.
Ředitel vybral nejchudší děti a zeptal se jich, co nejnutněji
potřebují. Po nákupu (v Liberci) byly tyto věci ředitelem
rozděleny za přítomnosti pana správce.
Na začátku školního roku navštěvovalo školu 263 žáků, na
konci roku 239. Všechny děti byly katolického vyznání.
Školní rok 1891/1892 začal jako ostatní roky 1. září
bohoslužbou. Vyučovalo se 46 týdnů, 6 týdnů byly prázdniny.
19. listopad byl oslavován stejně jako předcházející rok.
Během zpěvu písně císaři nechal spolek veteránů vypálit
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salvy z hmoždířů. 1. října se zúčastnil celý učitelský sbor
přivítání Jeho majestátu v Libeci, škola zůstala uzavřena.
Mnoho dětí šlo s rodiči do Liberce, aby uviděly císaře. Byl
to pamětihodný den pro celé severní Čechy.
Pouze první a čtvrtá třída byla na výletě. První třída šla přes
Pily skrze les do Fojtky, čtvrtá třída se vydala po zříceninách.
Třídní učitelé druhé a třetí třídy neudělali dětem na konci
školního roku radost.
Pan učitel Altmann byl zaměstnán jako ředitel v Hajništi
a přestěhoval se tam 3. srpna 1891. 2. třída a obecní školní
rada ho na části cesty doprovázela. Byl to pečlivý učitel.
Volné učitelské místo obdržel učitel Robert Böhm. Nově byl
zaměstnán s maturitním vysvědčením očekávaný Gustav
Klaus z Oldřichova. Učitelka hospodářství se přestěhovala
na nařízení okresní školní rady do Krásného lesa. Na její
místo přišla slečna Anna Buchberger z Bílého Potoka. Kaplan
Röder z Mníšku vyučoval náboženství. Učitelský sbor tedy
tvořili: ředitel Mauermann, učitel Böhm, pomocný učitel
Kraus, pomocný učitel Klaus, učitel náboženství Röder
a učitelka hospodářství Buchberger.
Dle nařízení okresní školní rady byla pořízena opomenutá
skříň s prosklenými dvířky pro učební pomůcky. Hliněná
kamna ve 2. třídě byla poškozená, neodpovídala
požadavkům, nedokázala ani při topení uhlím vytvořit
teplotu víc jak devět až deset stupňů, a byla proto zbourána.
Nová železná kamna stála 35 florinů a vykonávala dobrou
službu. Na příkaz obvodního lékaře pana Halperna z Mníšku
byla senkrovna ještě jednou zakryta dřevěnou deskou a na
záchodech byla do zdí osazena zasklená okna. Zvonička byla

pokryta novým plechem, který byl zaletován. Podlaha ve
velkém pokoji a ve vedlejším pokoji byla rozežrána houbou
a musela být proto nahrazena novou podlahou.
Dle nařízení krajské školní rady muselo vedení školy
každoročně předložit výkaz o stavu očkování nově
nastoupených školáků. Podle prvního výkazu bylo 30
školáků očkováno, ale neměli potvrzení, 7 školáků bylo
očkovaných a měli potvrzení, 4 školáci byli neočkovaní; tyto
doktor očkoval později. Ke konci měsíce října onemocnělo
hodně žáků neštovicemi, stejně jako v jiných obcích. Dle
nařízení obecní školní rady byla první a druhá třída od 3. do
22. listopadu uzavřena, třetí a čtvrtá třída byla uzavřena od
14. do 28. listopadu 1891.
Během této doby byla škola vyčištěna a dezinfikována.
Ferdinad Elstner z domu č. p. 27 zemřel na neštovice 23.
ledna 1892 a byl ihned přemístěn do márnice. Byl to hodný
a pilný žák první třídy.
23. prosince 1891 bylo 36 školáků obdarováno ošacením z
Möldnerovy nadace. Na počátku školního roku 1891/1892
navštěvovalo školu 265 dětí (135 chlapců a 141 dívek), devět
bylo osvobozených a dvě duševně slabé. Všichni školáci byli
katolického vyznání. Dle nařízení krajské školní rady se v první
třídě cvičilo kolmé písmo. Na konci školního roku informoval
ředitel okresní školní radu, že dle svého pozorování kolmé
písmo přináší lepší držení těla a oči jsou méně namáhány.
– Pokračování příště –

> Z historie obce
Dnes se vracím k fotografiím, které nám poskytlo
Severočeské muzeum v Liberci. Ještě jednou jim touto
cestou děkuji.
První fotografie je z Gahlerova alba. Adolf Gahler (1866
– 1919) fotografoval Liberec a další města a vesnice
Jizerských hor. Fotografoval i přírodní scenérie a byl jedním
z průkopníků horolezectví v Jizerských horách. Fotografie je
pořízena začátkem dvacátého století. Poznáváte, kde je to
vyfoceno? Všimněte si těžby písku na snímku vpravo.
Následující fotografie (2, 3, 4) zachycují střední a dolní část
obce v padesátých letech. Fotografoval pan J. Vlasák.
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Na fotografii č. 5 si můžeme prohlédnout dům čp. 95
v roce 1982. Fotografoval pan Scheybal. Zájmu fotografů z
libereckého muzea neušel ani dům čp. 50 a jeho kamenná
stodola (foto 6, 7). Snímky pořídila paní Ducháčková v roce
1991.
A poslední dnešní fotografie ukazují č. p. 5 v roce 1969.
Fotografoval pan Kaván (foto 8, 9).
Máte-li nějaké starší fotografie či jiné materiály z naší
obce, prosím, podělte se o ně s námi. Zasílejte na
vavrova.jirina@seznam.cz, nebo mi dejte vědět na tel.
603366526, přijdu za vámi. Děkuji.
:: Jiřina Vávrová, kronikářka obce
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ŽIVOT V OBCI
> Přátelská fotbalová utkání
V sobotu 11. srpna se odehrála 2 přátelská fotbalová utkání. Tato akce se nesla ve vzpomínce na Romana Nýdrleho. Byly sestaveny 2 mančafty, kdy jeden se skládal z Romanových vrstevníků, se kterými začínal v žácích, a druhý tým
byl sestaven z hráčů, kteří tenkrát hráli za dospělé. Jejich
vzájemný souboj dopadl 2:1 ve prospěch dospělých. Sešlo
se tak 27 fotbalistů Romanovy éry.
2. zápas odehrál tým Oldřichova proti Mníšku B. Oldřichov
vyhrál 3:2.
Na tomto místě si dovolím informovat, že Mníšek B bude
hrát sezonu 2018/2019 na oldřichovském hřišti. První
„domácí“ zápas odehraje v sobotu 8. září od 17:00 proti
Hejnicím.
:: Luboš Kocourek

> Někdy nehouká sanitka,
ale přilétá vrtulník

Přemýšlíte někdy, jak se záchranáři dostanou do těžce
přístupného terénu bez cest a silnic? Nebo proč k „obyčejné“ mrtvici letí vrtulník? Letecká záchranná služba je nedílnou součástí zdravotnické záchranné služby. V České republice funguje v současné době deset středisek, odkud vzlétá
vrtulník k záchraně života, sídlo liberecké letecké záchranky
je na letišti Liberec.
Vrtulník Kryštof 18 (jméno dostal podle sv. Kryštofa, patrona poutníků, řidičů, letců či leteckých záchranářů, číslo 18
je pořadové číslo vzniku LZS Liberec v tehdejším Československu) zasahuje především na území Libereckého kraje a je
provozován pouze ve dne.
Stejně jako záchranáři pozemní, i letečtí jsou řízeni dispečinkem. Ten je podle potřeby vysílá buď k zásahům do
nepřístupného terénu nebo k pacientům, kteří vyžadují co
nejrychlejší transport do nemocnice. To může být právě
příklad oné mozkové mrtvice, kdy je nutné, aby se pacient
na ošetření do iktového centra dostal co nejdříve tak, aby
byly maximálně sníženy možné následky.
Výzva ke vzletu vždy přichází ze zdravotnického operačního
střediska, které vysílá adekvátní pomoc na místo události
na základě vyhodnocení informací od volajícího. Již během
hovoru s volajícím upozorní operátoři posádku na připravovaný vzlet. Pilot s mechanikem startují motory vrtulníku,
poté nastupuje lékař a záchranář s podrobnými informacemi, a během dvou minut odlétají. Na místě zásahu pilot
s pomocí celé posádky vybere nejvhodnější místo k přistání.
Záchranáři ošetří pacienta a lékař rozhodne o způsobu transportu a směřování do zdravotnického zařízení.
V případě transportu pacienta do Krajské nemocnice
v Liberci přistává vrtulník na nově vybudovaném heliportu
přímo v areálu nemocnice, kde je pacient předán zasahující
posádkou vrtulníku přímo ošetřujícímu týmu.
Při zásazích s využitím podvěsu LZS Liberec úzce spo-

lupracuje s Horskou službou Jizerské hory a Krkonoše. Od
roku 2005 létají záchranáři moderním dvoumotorovým
vrtulníkem EC 135 T2, který je pro záchranné činnosti
využíván po celé Evropě.
EC 135 T2 je dvoumotorový vrtulník, s cestovní rychlostí
asi 230 km/h (maximální 287 km/h). Zdravotnická zástavba
vrtulníku je upravena pro tři až čtyři členy posádky a jednoho pacienta. V tomto složení posádky, a s daným zdravotnickým vybavením, je vrtulník schopen letět přibližně 1,5
hodiny, což je to zhruba cesta do Prahy a zpět s rezervou
pro další zásah v Libereckém kraji.
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PŘEHLED AKCÍ + INFORMACE
> OLDŘICHOVSKÝ FESTIVAL
Akce se blíží závratnou rychlostí. Všechny kapely potvrdily
účast a je na co se těšit. Teď už jen aby přálo počasí.
:: Jana Pospíšilová

> kalendář akcí

> UŽITEČNÉ INFORMACE
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

Oldřichovský festival IV.
sobota 1. 9. 2018 od 14:30
louka u obecního úřadu
Oldřichovský špacír
sobota 27. 10. 2018, 8:00
start v Sokolovně

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

Mikulášská pro děti
sobota 1. 12. 2018, 14:00
sál Besedy
Vánoční trhy
sobota 1. 12. 2018, 16:00
sál Besedy

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

Živý Betlém a zpívání koled
neděle 9. 12. 2018, 16:00
louka u obecního úřadu

Přepážka České pošty v Ekocentru
je otevřena Po - Pá, 14:00 - 17:00.
(Pokud to bude technicky možné, rádi Vám v Ekocentru vyjdou vstříc i mimo provozní dobu pošty, během
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