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Vážení spoluobčané,
v předchozím vydání jsem závěrem úvodního slova psal
o přání, aby nám vydrželo hezké počasí co nejdéle. Dnes,
v půli listopadu, kdy píši tyto řádky a z okna vidím krásné
slunné počasí a cyklostezku plnící se návštěvníky, mohu být
spokojen, že se alespoň toto mé přání splnilo. Opět jsem
utvrzen, když říkám, že v té naší kotlině bývají podzimy
hezké.
Z hezkého počasí máme radost nejen my, ale především
firma INTEGRA, která v naší obci provádí rekonstrukci
krajské silnice a stavbu našeho chodníku. Já pevně věřím,
že v čase vydání těchto listů již budeme jezdit po novém
povrchu silnice a užívat si bezpečí chodníků při procházkách.
Už v tomto čase můžeme pozorovat, že tato nemalá
stavba, kterou realizujeme společně s Libereckým krajem,
velice významně změní ráz naší obce a další generace při
prohlížení starých snímků nebudou věřit, že tu někdy byla
zaoblená silnice z dlažebních kostek lemovaná alejí, která
vzala z největší části za své před pokládkou první vrstvy
asfaltu.
K dokončení revitalizace zeleně na hřbitově jsme přistoupili
i my. Tuto dlouhodobě plánovanou akci zahájili naši
předchůdci před cca dvaceti lety obnovou jedné strany
aleje. Po jejím řádném zakořenění došlo k vykácení
a následnému vysazení druhé strany aleje. Takový postup
se ukázal jako dobře zvolený, protože staré stromy tvořily
dočasnou ochranu nově vysazeným stromkům, a následně
dobře zakořeněné stromy tvořily ochranu další výsadbě,
a proto jsme v tomto duchu postupovali i s novou zelení
uvnitř hřbitova. Nejprve došlo k výměně a doplnění
vnitřního stromořadí a v dnešních dnech dochází k výměně
stromů podél obvodové zdi. Při každé etapě postupné
revitalizace vyvstaly názory některých spoluobčanů, že je
starých stromů škoda a není tedy nutné je kácet apod. Věřte
však, že stromy byly díky nevhodné údržbě v minulosti ve
špatném stavu. Zaměstnanci obce mohou potvrdit, kolik
popadaných suchých větví po každém větším větru odklízeli.
Ponecháním některých starých stromů bychom pak jen
problém pouze oddálili, ale nevyřešili. Jsem tedy sám za
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sebe rád, že se většina zastupitelů přiklonila k dokončení
původního záměru celkové revitalizace.
Jak už jsem psal výše, rok 2020 bude, co se týká vzhledu
obce, velice zlomový. A já chci věřit tomu, že dalšími
generacemi budou tyto změny kladně hodnoceny.
Závěrem bych chtěl jen přát. Jak jsem psal v úvodu, tak
pohled na plnou cyklostezku sice vůbec nevypadá na to,
že je za dveřmi počátek adventních časů, ale skutečnost
je neúprosná. Konec roku je tady. Děkuji za dosavadní
spolupráci a přeji nám všem krásný a pohodový závěr roku
2020, krásné a pohodové vánoční svátky v kruhu svých
nejbližších a do nového roku plno sil, zdraví a osobních
i pracovních úspěchů.
:: Jaromír Tichý, starosta obce

> BLAHOPŘEJEME

V měsících září až listopad svá významná životní výročí oslavili:
Věra Nýdrlová, Jindřich Martínek, Jaroslav Senohrábek, Milan Tannert,
Jiří Komberec, Miroslava Juklíčková, Miloslav Vrňata, Jarmila Volfová,
Zdeněk Dolejš, Lubomír Vondrouš, Zdeňka Navrátilová, Martin Kočí,
Jaromír Tichý, Jaroslav Kerda, Jiří Svatuška.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
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ŽIVOT V OBCI

> Mikulášská nadílka – letos jinak

Vánoční akce jsou bohužel zrušeny. Jediná, kterou je možné
uskutečnit, je individuální procházka obcí k Betlému pro
mikulášské perníčky.
Sladké překvapení čeká děti v sobotu 5. prosince od
14 do 17 hodin u oldřichovského Betléma. Mikuláš bude
rozdávat úžasné perníčky, které upekla a nazdobila paní

Sáblíková. Udělejte si s dětmi vycházku k Betlému! Jana
Pospíšilová bude instalovat Betlém opět začátkem prosince.
Oldřichovský Betlém najdete nedaleko č. p. 144, v části
obce Betlém.
:: Jiřina Vávrová

> Z Oldřichovské školní kroniky
pan ředitel Josef Neumann.
11. října 1930 byl kvůli problémům se srdcem uvolněn do
konce roku 1930 pan učitel Franz Horn a první třídu vedla
v zastoupení slečna Anna Franze. Pomocná učitelka slečna
Anna Franze se narodila v Mníšku, navštěvovala vzdělávací
instituci pro učitele v Liberci a byla dva roky zaměstnána
jako učitelka ručních prací v Liberci.
Výnosem zemské školní rady z 3. 10. 1930 byla provizorní
paralelní třída definitivně změněna na postupovou třídu.
11. dubna 1930 byla otevřena nově vybavená školní
kuchyň. Na nové zařízení bylo vydáno obecní školní radou
1.000 Kr.
Od 16. do 18. dubna složily pomocné učitelky Anna Franze
a Brunhilde Spavolek učitelské zkoušky na učitelském
vzdělávacím institutu v Liberci.
20. dubna nastoupil pan učitel Franz Horn po půlroční
přestávce z důvodu nemoci opět na své místo. Pomocná
učitelka Anna Franze byla dekretem z 20. dubna 1931
přeložena na školu v Nové Vsi.
2. července uskutečnili třídní učitelé se svými žáky školní
výlety: I. třída šla do Fojtky, II. třída k Černému vodopádu
do Bílého Potoka, IV. třída jela autobusem do Litoměřic, dál
lodí po Labi do Ústí a navštívila Lumpepark (původní ZOO

Další část překladu školní kroniky Buschullersdorfu, vedené
od roku 1865 do 16. července 1939
Školní rok 1930/31: 1. září začal školní rok 1930/31 se
třemi třídami, protože žádost o definitivní a provizorní
třídu ještě nebyla vyřízena. Během prázdnin byla jedna
třída vymalována a ve čtvrté třídě byla vyměněna kamna.
V I. třídě byla postavena posuvná tabule, kterou dodala
firma Ulbrig z Chrastavy.
20. září 1930 mohla být otevřena díky opatření zemské
školní rady provizorní paralelní třída. Jako pomocná učitelka
byla přijata slečna Brunhilde Spavolek. Tato učitelka
absolvovala vzdělávací instituce v Českých Budějovicích
a v Chebu a působila na provizorní uršulinské škole v Liberci.
(Jako Uršulinky či Voršilky – podle světice známé jako sv.
Uršula či sv. Voršila – se označují sestry několika katolických
řeholních společenství. Jsou to: Římská unie řádu svaté
Voršily, vzácně také Řád sester uršulinek Římské unie.)
Slečna Else Ullrich, která na naší škole dva roky ke
spokojenosti vyučovala, byla 1. 9. 1930 přeložena do
Starých Habartic.
Rozdělení tříd bylo následovné: I. třída se 30 žáky – pan
učitel Franz Horn, II. třída 58 žáků – slečna Brunhilde
Spavolek, III. třída 52 žáků – pan Franz Kratzer a IV. třída –
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HISTORIE
v Ústí pojmenované po ornitologovi Heinrichu Lumpe, Dr.
h. c.) a Pastýřskou stěnu v Děčíně–Podmoklech. Ve 22:30
přijely autobusem spokojené a zdravé děti zpátky domů.
30. června opustil učitelský sbor učitel Franz Horn
a přestěhoval se do Hrádku, kde začal působit jako ředitel
školy. Pan ředitel Horn byl v naší škole zaměstnán jako učitel
17 let – v letech 1907 až 1910 a 1917 až 1931. Poslední
školní den se shromáždil učitelský sbor a školní mládež
k jednoduché rozlučkové slavnosti s panem ředitelem
Hornem. Také obecní školní rada vyslovila jmenovanému
uznání a díky za jeho působení v obecní školní radě a ve
škole.
27. června byl školní rok 1930/31 ukončen.

Třídy byly rozděleny takto: I. třída 32 žáků – Josef Neumann,
II. třída 51 žáků – Anna Franze, III. třída 58 žáků – Josef Pohl
a IV. třída 25 žáků – Franz Kratzer.
15. dubna byla uspořádána Goetheho oslava. V přednesu
byl popsán život knížete básníků a jeho význam pro
německý národ. 19. května 1932 přijel na inspekci místní
školy pan okresní inspektor a 22. června 1932 byl školní rok
ukončen.
Školní rok 1932/33:
1. září byl zahájen školní rok. Protože měl druhý a třetí ročník
61 dětí, požádala obecní školní rada o provizorní třídu. To
ale bylo výnosem ze dne 26. 9. 1932 zemskou školní radou
zamítnuto, protože se mohly děti přeřadit do jiných tříd. Ve
II. třídě byla postavena nová kachlová kamna a přikoupeny
dvě školní lavice. Pan Josef Pohl, učitel z Krásné Studánky,
byl přeložen na školu ve Fojtce. Na vlastní žádost byl přijat
pan Ferdinand Leukert na místní školu jako definitivní
učitel. Pochází z Liberce. Škole byla přidělena slečna Anna
Franze jako pomocná učitelka.
Třídy byly rozděleny takto:
I. třída 19 dětí – Franz Kratzer, II. třída 61 dětí – Josef
Neumann, III. třída 54 dětí – Ferdinand Leukert a IV. třída
38 dětí – Anna Franze.
Inspekce 31. 3. 1933 W. Richter okresní školní inspektor.
28. června 1933 byl školní rok uzavřen obvyklým způsobem.
Školní rok 1933/34:
Během prázdnin byla nově osazena dvoje kachlová kamna
a další byla přemístěna. Oplocení kolem školní zahrady, až
na část u silnice, bylo obnoveno. Protože ve III. třídě bylo 61
žáku, zažádala obecní školní rada o jednu provizorní třídu.
Slečna Anna Franze byla dekretem ze dne 24. 7.1933
přemístěna na školu ve Václavicích. Paní Elizabeth Taschner
rozená Zeidler byla výnosem přijata jako definitivní učitelka,
ale dekretem okresní školní rady byla přidělena k službě na
měšťance ve Vratislavicích.
Slečna Elisabeth Schier byla přidělena místní škole. Pochází
z Liberce a je od roku 1928 ve službách školy.
Rozdělení tříd bylo následovné: I. třída 24 žáků – ředitel
Josef Neumann, II. třída 49 žáků – učitel Franz Kratzer, III.
třída 63 žáků – učitelka Elisabeth Schlier a IV. třída 63 žáků
– učitel Ferdinand Leukert. Žádosti o zřízení provizorní třídy
nebylo vyhověno.
27. 10. 1933 začaly slavnostním způsobem oslavy 15. výročí
Československé republiky.
1. ledna 1934 onemocněl učitel Franz Kratzer erispelem
(růží) a teprve 1. května 1934 opět mohl nastoupit do
služby. Během jeho nemoci ho zastupoval pomocný učitel
Hugo Vater. Jmenovaný se narodil 1914 a službu na místní
škole nastoupil 1. 1. 1934.
13. 4. 1934 proběhla inspekce, kterou provedl pan
W. Richter, okresní školní inspektor.
1. května 1934 byl pomocný učitel Hugo Vater zproštěn své
služby na místní škole.
Z nařízení okresní školní rady byly nově uspořádány: školní
inventář, seznamy žáků a školní knihovna. Školní rok byl 28.
6. 1934 ukončen.
Školní rok 1934/35:
1. září 1934 byl zahájen nový školní rok. Během prázdnin
byl obnoven plot naproti silnici, byt školníka dostal novou
podlahu a byla instalována nová kuchyňská kamna. Byla

Školní rok 1936/37 s ročníky 1927/28 a 1929, učitel Alfred
Weinert

Školní rok 1938/39 s ročníky 1927/28 a 1929, učitelka Anni
Cerny
Školní rok 1931/32:
1. září 1931 byl zahájen nový školní rok. Protože některé
děti onemocněly záškrtem, mohlo se s pravidelnou výukou
začít až 3. září. Žačka Marie Tietze na následky této nemoci
zemřela.
Během prázdnin byla ve IV. třídě vyměněna podlaha, pod
kamna ve II. třídě a na chlapeckých záchodech položena
nová dlažba. IV. třída byla nově vymalována. Školník
Ferdinand Brückner odešel do penze a na místo školníka byl
přijat Reinhart Lange z Betléma. Pan Josef Pohl, definitivní
učitel v Krásné Studánce, byl přeložen na místní školu.
Jmenovaný se narodil 20. 3. 1887 v Nových Pavlovicích,
navštěvoval učitelský institut v Liberci a je od roku 1907 ve
službách školy.
Slečna Anna Franze, která byla dočasně v letech 1930/31 ve
službách místní školy, byla nově zaměstnána jako pomocná
učitelka. Slečna Hilde Spavolek byla přemístěna do školy
ve Fojtce.
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do výslužby, novým okresním školním inspektorem byl
jmenován pan profesor Emil Benatzky.
6. březen začal slavnostně oslavami 85. narozenin pana
prezidenta Tomáše G. Masaryka. Oslav se zúčastnili
zástupci obce a zástupci obecní školní rady.
2. dubna definitivní učitelé Elisabeth Taschner a Ferdinand
Leukert úspěšně složili druhý díl učitelských zkoušek pro
měšťanské školy.
28. června byl školní rok 1934/35 ukončen.

také opatřena nová skříň na knihy. Učitelka Elizabeth Schier
byla přeložena do Fojtky. Učitelka Elisabeth Taschner byla
přeložena zpět na své definitivní místo.
Rozdělení tříd: I. třída 16 žáků – ředitel Josef Neumann, II.
třída 45 žáků – učitel Ferdinand Leukert, III. třída 59 žáků –
učitel Franz Kratzert a IV. třída – učitelka Elisabeth Taschner.
Římsko-katolické vyučování náboženství vedl nový farář
z Mníšku páter Wilhelm Beh.
Dne 27. října začal slavnostně státní svátek.
31. října odešel okresní školní inspektor Wenzel Richter

- Pokračování v příštím vydání Z němčiny překládá Jiří Komberec

> KÁCENÍ LIP NA HŘBITOVĚ
O kácení lip a obnově zeleně na hřbitově píše pan starosta v úvodním článku na straně 1.
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> Druhá fáze oprav hrobky u konce
Instalací kované vchodové mříže byly pro letošní rok
zakončeny práce na hrobce rodiny Neuhäuser–Berger.
Spolek Živo v Hájích v letošním roce pracoval na vnitřních
a vnějších omítkách a na úpravě okolí hrobky. V kampani
na darujme.cz získal s přispěním Nadace VIA celkem
46 900,- Kč, které spolek investoval do kované mříže a ještě
investuje do nových oken a dalších prací na hrobce. Za Vaši
podporu a zájem děkujeme.
:: Jiřina Vávrová

> Ohlédnutí za festivalem
Nebudu lhát, když napíši, že i letos jsem si oddychla po
uklizení festivalového prostoru a zavření dveří obecního
úřadu.
Přípravy byly veliké, vše proběhlo skvěle, dorazily a odehrály
všechny kapely a i počasí nezklamalo.
Tradiční déšť, který neodradil tanečníky, se stal součástí
první zářijové soboty.
Velice mne těší, že se nám daří udržet festival v nekomerčním
pojetí. Všem hudebníkům se zde líbilo a zpětně poděkovali
za fajn příležitost si zahrát. Samozřejmě, že nebýt dobrého
zvukaře Jakuba Hlobila, vše by mohlo být jinak.
Chci poděkovat panu starostovi a obecnímu úřadu za
spolupráci a finanční podporu, Petru Martínkovi, Tomášovi
Podlipnému a dále sdružení Živo v Hájích, které zaštítilo
sportovní předakci. Veliké poděkování patří nadaci Via,
která poskytla finanční prostředky, díky nimž jsme mohli
pořídit odměny a poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili
do pomoci během jarní karantény. Kdo jste nemohl přijít,
děkuji ještě jednou i touto cestou.
Akci podpořili i stánkaři Marcela Růžičková a spol., firma
Moven, Fofr kafe. Plakáty i letos navrhl Eda Bílkovský a tiskl
Michal Ryška.
Polovina letošního dobrovolného výtěžku poslouží na vznik
cvičné horolezecké stěny. Petr Vávra se již s dalšími nadšenci
vrhl do čištění skalního prostoru za kotelnou.

Druhá polovina se opět využije pro další festivalový ročník,
který vychází na 4. 9. 2021.
Děkuji všem příznivcům i vám, kteří jste i letos přišli a užili
si místní hudební atmosféru.
:: Jana Pospíšilová
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> turnaj v nohejbalu
V létě, mezi vlnami koronaviru, se stihl odehrát tradiční
turnaj v nohejbalu. Počasí nám přálo, a tak na třech hřištích
bojovalo deset přihlášených družstev o putovní pohár, na
kterém jsou zvěčněna jména vítězů všech ročníků. Pohár je
vždy po celý turnaj vystaven na stole rozhodčích, aby borce
motivoval k co nejlepším výkonům. Je to zajímavé čtení,
protože už jen pamětníci znají jména a vybavují si tváře
borců prvních ročníků. Jó, jak ten čas letí.
Letošní mač a tím pádem i pohár vyhrálo družstvo „Filipka“
ve složení Pavel Marx, Dan Moher, Honza Polák, Adam
Danihel. Do příštího turnaje mají tedy pohár doma.
Hrálo se za skvělé atmosféry fandění, vůně grilovaných
klobás a krkovičky a osvěžujícího piva. Za to zaslouží
pochvalu manželé Marešovi, kteří v tom mají už léta praxe.

Klobásky a pivo prostě k nohejbalu a fandění patří. Dále
zaslouží pochvalu, že se vůbec v Oldřichově něco hraje.
Úžasný je Radim Šarapatka, který se po Tamangovi ujal
organizace. A věřte, je s tím dost starostí. Plakáty, rozměřit
a nalajnovat hřiště, natáhnout sítě, zajistit ceny, zapisovat
výsledky utkání a pak zase úklid hřiště.
Všechno ale dobře dopadlo, a tak se již všichni těšíme na
příští, již 30. ročník.
Doufám, že hřiště zůstane zachováno a neporostou tam
třeba brambory.
Chtěl bych ještě za tým pořadatelů poděkovat Tamangovi,
který, dokud mu zdraví dovolilo, nohejbal hrál, pak ho
organizoval a teď už mu jen fandí.
:: Milan Nýdrle
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> Cvičná horolezecká stěna
Za kotelnou na přírodním žulovém masivu vzniká cvičná
horolezecká stěna. S nápadem přišli Petr Vávra a Jakub
Kabíček, zastupitelstvo obce záměr schválilo a také částečně
finančně podpořilo. V tuto chvíli je již celá stěna očištěna
od náletových dřevin, mechů a nečistot a jsou osazeny
jistící prvky na deseti lezeckých cestách. Stěna by měla
sloužit zejména pro cvičné a rekreační lezení, zároveň by
mohla být využita jako atrakce pro dětské akce. Dále bude
k dispozici SDH Oldřichov v Hájích, jako výcvikový polygon.
Cvičná horolezecká stěna bude slavnostně otevřena až na
jaře, je třeba ještě provést klasifikaci cest a osadit informační tabuli, nicméně již teď je možné si lezení vyzkoušet.
Upozorňujeme, že lezení je na vlastní nebezpečí!
:: Jiřina Vávrová

> FOTO ZE STAVBY KOMUNIKACE
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PŘEHLED AKCÍ + INFORMACE
> kalendář akcí

> UŽITEČNÉ INFORMACE
Obecní úřad

Mikulášská nadílka jinak

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

sobota 5. 12. 2020, 14:00–17:00
oldřichovský Betlém

Rozběháme Oldřichov
pátek 1. 1. 2021, 10:00
sraz u Besedy

facebook: http://www.facebook.com/oldrichov
webové stránky: http://www.oldrichov.cz

Sokolský ples

sobota 23. 1. 2021, 20:00
sál Besedy

Masopust

sobota 27. 2. 2021 – ráno průvod, večer bál
Sokolovna, sál Besedy

Dětský maškarní rej

neděle 28. 2. 2021, 14:00
sál Besedy
Pozn.: Jedná se o předpokládané termíny.
Zda akce proběhnou, závisí také na případných
hygienických opatřeních kvůli Covid-19.

Oldřichovské listy, občasník Oldřichova v Hájích; evidenční číslo: MK ČR E 10198.
Vychází 4x ročně. Nejbližší uzávěrky pro příští čísla: 15. 2. 2021, 15. 5. 2021, 15. 8. 2021, 15. 11. 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.
Kontakt na redakci: listy@oldrichov.cz
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INFORMACE ZZS LIBERECKÉHO KRAJE
> Vozový park záchranky se rozrostl o šest nových sanit

Šest nových vozů Mercedes od listopadu vyjíždí za pacienty
Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Předání
nových sanit bylo tentokrát kvůli covidu bez účasti veřejnosti a možnosti prohlídky, hejtman Martin Půta řediteli ZZS
LK Luďku Kramářovi ovšem alespoň symbolicky předal klíče
od nových sanit po zasedání krizového štábu kraje.
O poskytnutí peněz na jejich pořízení rozhodla rada kraje
na začátku října.

zajistit celkem 22 nových sanit a stabilizovat tak vozovou
základnu. Některé původní vozy již opravdu nebyly v dobrém technickém stavu a nesplňovaly požadavky moderní
medicíny. Pokud to bude možné, budeme samozřejmě
záchranáře i v tomto ohledu stále podporovat. Určitě si
všichni zejména v současné vypjaté době uvědomujeme,
jak moc je pro nás dostupná a moderní zdravotnická péče
důležitá,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Je
důležité, aby měli pracovníci záchranné služby k dispozici
moderní a kvalitní automobily. Vozidla jsou denně
v náročném provozu a tak na ně musí být absolutní
spoleh,“ doplnil Vladimír Richter, krajský radní pro resort
zdravotnictví.
Stará auta, která záchranka nahrazuje, ze silnic nezmizí.
Po důkladném technickém servisu budou nadále sloužit
jako záložní. Po jednom novém mercedesu dostanou k dispozici záchranáři na základnách ve Frýdlantě, v Turnově, v
Jablonci nad Nisou a v Jablonném v Podještědí. Dvě nové
sanity budou vyjíždět za pacienty z liberecké základny.
Náklady na pořízení nových aut byly zhruba 25 milionů
korun. Do konce roku plánuje záchranka pořídit ještě dva
nové vozy Škoda Kodiaq, v nichž za pacienty vyjíždí lékař
a které nemají lůžkovou úpravu. Ty bude platit z vlastních zdrojů a jejich cena bude zhruba 8 milionů korun.
„Vzhledem k tomu, že kvalitní a bezpečná auta jsou pro
naši práci nezbytná, budeme se samozřejmě snažit zabezpečit finanční prostředky na další pravidelnou obnovu
vozového parku. A jsme Libereckému kraji vděční, že nás
podporuje a vychází nám podle svých možností vstříc,“
dodal Kramář.

Všechna auta jsou vybavena tak, aby jejich zařízení plně
odpovídalo požadavkům pacientů a záchranářů. „Je pro nás
samozřejmě důležitý komfort pro pacienta. K tomu, abychom ho zajistili, potřebujeme mít všechno po ruce. Ve chvíli, kdy bojujeme o život člověka před sebou, si nemůžeme
dovolit vstát od pacienta a jít něco někam hledat,“ vysvětlil
Kramář. Dodal, že v tomto bodě je klíčová spolupráce se
společností Fosan, která modelové tovární vozy převezme
od výrobce a dále je pro potřeby záchranářů upravuje. Do
pořizovací ceny každého z aut se tak promítne zejména
přestavba vozu na sanitu. Znamená to nejen polepy, ale
zejména instalaci komunikační techniky a zdravotnického
vybavení. Ve třech z právě přebraných sanit jsou elektrická
nosítka, ve třech mechanická. Všechna auta jsou vybavena
LED světlomety pro lepší viditelnost a majáky s červenomodrým světelným výstražným zařízením, samozřejmostí je
vzduchové odpružení. „I nyní jsme se při vybavování vozů
řídili zkušenostmi a požadavky našich zaměstnanců. Auta
tak mají například opět lepší samozavírací systémy šuplíků
a skříněk,“ řekl Kramář.
„Během posledních dvou let se nám podařilo pro záchranku
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
> Pořiďte si pro svoji bezpečnost domácí detektor
nebezpečných plynů
plynu stoupajícího ke stropu, nebo těžkého, který se drží
u podlahy. Vhodné umístění konkrétního detektoru by
mělo být popsáno v návodu použití výrobku. Poplašným
signálům se vyhneme právě správným umístěním a dostatečnou vzdáleností od spotřebiče.
Konkrétních modelů domácích detektorů úniku plynu je
celá řada. Detekují různé plyny, nejčastěji propan-butan,
zemní plyn, ropné látky a etylen. Na trhu je také dostatečný
výběr detektorů plynu, které lze zapojit do běžné zásuvky
s napájením 220V.
Jak se zachovat při úniku plynu
Když víme, odkud plyn uniká, okamžitě uzavřeme hlavní
uzávěr plynu. Místnost se snažíme vyvětrat otevřením oken
a dveří. Poté místo urychleně opustíme. Nezapomeneme
varovat sousedy v domě a událost oznámíme na tísňovou
linku 150 nebo 112. Zamezíme používání otevřeného ohně
nebo jiného možného iniciátoru výbuchu (např. vypínače,
elektronické přístroje, spotřebiče).
Pokud dojde k nadýchání nebezpečného plynu, vyneseme
postiženou osobu na čerstvý vzduch, udržujeme ji v klidu
a teple a sledujeme dýchání a stav vědomí. Při zástavě
dechu okamžitě zahájíme umělé dýchání. Vždy zavoláme
lékaře prostřednictvím tísňové linky 155 nebo 112, i když
se postižená osoba subjektivně cítí dobře.

Hasiči v posledních letech zaznamenávají stoupající počet
zranění, poškození majetku nebo úmrtí z důvodu úniku nebezpečného plynu. Také počet domácností používajících k
vytápění, ohřevu vody nebo vaření zemní plyn nebo propan-butan stále roste.
Domácí detektor úniku plynu by měla mít pro vlastní bezpečnost každá domácnost, kde se nachází plynový ohřívač,
vařič, nebo jiný přístroj, který je poháněn plynem, případně místa, kde jsou skladovány tlakové lahve s plynem. Detektor plynu dokáže včas odhalit případné nahromadění
hořlavých, výbušných či toxických plynů, protože reaguje
už při koncentracích, které ještě nejsou zdraví nebezpečné.
Na přítomnost plynu upozorní zvukovou a světelnou signalizací. Některé detektory také na digitálním displeji zobrazí
koncentraci nebezpečného plynu v dané místnosti.
Nejčastější nebezpečné plyny v domácnosti
Metan
●
hlavní složka zemního plynu
●
hořlavý a výbušný
●
lehčí než vzduch, hromadí se pod stropem
Propan-butan
●
hořlavý a výbušný
●
těžší než vzduch, klesá k podlaze

Pro snížení pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události
v souvislosti s provozem
plynových zařízení je důležité provádět jejich pravidelné
revize a kontroly.

Oxid uhelnatý
●
vzniká při nedokonalém hoření a spalování
●
hořlavý, výbušný a smrtelně jedovatý
●
není ani cítit, ani vidět
●
je mírně lehčí než vzduch, stoupá ke stropu
Kam umístit detektor
Detektory instalujeme do místností, kde hrozí únik plynu.
Nejčastěji jsou to kuchyně, kotelny nebo místnosti, kde je
například plynový ohřívač vody (tzv. „karma“). Místo instalace volíme podle toho, jestli chceme odhalit únik lehkého

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