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OLDŘICHOVSKÉ  
LISTY

     číslo vydání: 59   (2021/1)                                       1. březen 2021                                    Evidenční číslo: MK ČR E 10198

Vážení spoluobčané,
úvodem vás všechny zdravím v počátku roku 2021 a přeji 
nám všem, aby to byl rok poslední, ve kterém jsme sužováni 
a omezováni různými opatřeními v důsledku šíření nákazy 
Covid-19. 
O aktuálním průběhu počasí psát nebudu, protože ačkoli 
někteří z vás prohlašují, že je letošní zima obzvláště tuhá, 
tak já si myslím, že je normální, ale pouze jsme si odvykli.
V poslední době se mi stále častěji vybavuje diskuse 
jihočeských kolegů starostů, kterou jsem měl tu možnost 
sledovat, a kde mě jeden z příspěvků zaujal. Jeden kolega 
starosta tam popisoval příběh, který se mu stal. Vše začalo 
tím, že ho jeden z návštěvníků obce chválil za chodníky a 
jejich údržbu. To ho tak zaskočilo, že začal vyprávět tento 
příběh: na začátku byla kritika, že v obci chodník nemají. 
Rozhodli se tedy chodník postavit. Když byl chodník hotov 
a přišla první zima, tak bylo špatně, že není chodník řádně 
uklizen od sněhu. Když byl chodník uklizen, tak bylo špatně, 
že chodník klouže a zejména starší po něm nemohou 
chodit. Posypali tedy chodník štěrkem, aby se neklouzal. 
Ejhle, začaly nadávat maminky, protože v zimě nejde jezdit 
kočárkem a sáňky jim na štěrku drhnou. Začali místo štěrku 
používat sůl a bylo opět zle. Pejskaři sepsali stížnost na 
solení, protože to jejich miláčkům rozežírá tlapičky. Celé 
své vyprávění zakončil povzdechem, že v dnešní době, 
pokud chce někdo zastávat funkci starosty, tak musí mít 

>  BLAHOPŘEJEME
V měsících prosinec 2020 až únor 2021 svá významná životní výročí oslavili:  
Rudolf Hyneček, Jiřina Třešňáková, Eva Novotná, Josef Zuska, Eva Nýdrlová,  
Ota Stehlík, Ivan Zálešák, Karel Janata, Jiří Svoboda, Jiří Štefka,  
František Dřevínek, Michal Hušek, Marek Bím, David Bekeš, Hana Berková 
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

přinejmenším trochu sklony k sebezáhubě nebo alespoň 
malý sklon k sadomasochismu.
Ani jednu variantu na sobě nepociťuji, a ani o tomto příběhu 
nepíšu z důvodu, že by tomu taky tak bylo u nás, ale zmiňuji 
se o tom z důvodu, že už Božena Němcová ve své Babičce 
napsala ono okřídlené, že „Není na světě člověk ten, aby se 
zavděčil lidem všem“. 
Bohužel poslední dobou je toto rčení více a více na místě. 
A ve všech činnostech. Například i ve vztahu k přírodě. 
Ono je hezké razit heslo „musíme se naučit žít v souladu 
s přírodou“, ale jakmile nám příroda nastaví některou ze 
svých horších tváří v podobě povodňových stavů, přívalů 
sněhu nebo následků námraz apod., tak na toto začínáme 
zapomínat, a najednou se ozývají hlasy „udělejte s tím 
něco“. Jednoduše řečeno si to poupravíme na „musíme se 
naučit žít v souladu s přírodou, ale nesmí mě to omezovat“.
Dost ale chmurných myšlenek, které se mi bohužel často 
honí hlavou. Již T. G. Masaryk řekl, že „Dobrého je v řádu 
světa víc, jen to zlé člověk cítí silněji“.
Přeji nám všem, aby veškerých současných protivirových 
opatření nebylo již třeba. Aby se nám životy vrátily do 
normálních kolejí a abychom ze současného nouzového 
stavu vyšli ponaučenější a silnější.
  
::  Jaromír Tichý, starosta obce   
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>  DOKONčENí SILNICE, NOVé OSVěTLENí, OPRAVA MOSTu NA NáDRAŽí  
      A RADAR
Rekonstrukce silnice je skoro dokončená. Stavba má zimní 
přestávku a na jaro jsou naplánovány tyto dokončovací 
práce:
Osazení zbývajících nových lamp u ekocentra a sesazení 
těch starých. Zapnutí regulace lamp na 60 % výkonu  
v období od 23:00 do 5:00.
Vyřezání kanálů do revizních šachet dešťové kanalizace (to 
jsou ta suchá kolečka uprostřed silnice).
Zasypání nových svahů hlínou a nástřik travním semenem.
Kompletní vodorovné značení. Zatím jsou jen zvýrazněné 
náběhy na ostrůvky.
V rámci dodělávek budeme se stavebníkem řešit nájezd 
na spodní cestu a napojení cesty ke hřbitovu za továrnou. 

Osvětlení
Hlavní tah nyní osvětluje 80 nových lamp. Lampy zatím 
jedou na plný výkon celou noc. Na jaře by měla být u každé 
jednotlivé lampy zapnuta regulace na 60% výkon od 23:00 
do 5:00.
V prosinci byly vyřešeny některé problémy s nežádoucím 
osvětlováním okolí komunikace na Filipce. Vybrané lampy 
byly natočeny tak, aby svítily co nejvíce na komunikaci.
Intenzita osvětlení mnohé překvapila.
Na jednu stranu je to v souladu se schváleným projektem 
i s příslušnými normami. Nová LED svítidla také mají 
intenzivnější a bělejší světlo než staré lampy se sodíkovými 
výbojkami. 
Nové LED lampy na rozdíl od starých lamp mají světlo 
směrované do kuželu pod sebou a nikoli všude okolo, jako 
staré lampy.
Na druhou stranu lampy ve 2:00 po půlnoci svítí tak, 
že můžete v klidu uklízet sněhem zasypaný chodník 
a rozsvěcet svítidlo na domě je celkem zbytečné. 
Stále není zapnuta regulace osvětlení na 60 %. 

Oprava mostu na nádraží
Společně s dokončením silnice opravila na podzim Správa 
železnic most na nádraží. Původní kamenný most, který 
se v 80. letech společně se stavbou tunelu rozšířil, byl již  
v nevyhovujícím stavu.

Z rozšířeného betonového čela (směrem k Sokolovně) již 
opadávaly kusy nekvalitního betonu.
Most prošel částečnou rekonstrukcí po povodních v roce 
2010, kdy se spravovaly základy rozšířeného betonového 
čela. Snad most nějakou dobu vydrží. Investice do dalších 
mostů a viaduktů v Oldřichově Správa železnic v dohledné 
době neplánuje. Takže nelze spoléhat na to, že Správa silnic 
za obec vyřeší chybějící odtok u železného viaduktu přes 
silnici na Máslák a na Pily.

Radar
Na základě žádosti občanů Filipky řešíme již od února 2019 
osazení radarů na hlavní silnici. Stavba se finalizuje bez 
nich. Radary řešíme samostatně. K tomu, aby zde mohly 
být radary využívány k měření rychlosti a udělování pokut, 
musí obec uzavřít smlouvu s Městskou policií v Chrastavě. 
Ta může rychlost na základě souhlasu státní policie na 
určených místech měřit. Městská policie může řidiči na 
místě udělit pokutu za překročení rychlosti. K měření může 
použít přenosný radar nebo napevno instalovaný. 
Pokuty ze záznamu radaru, ať již úsekového nebo 
jednobodového, může udělit v našem případě jen Magistrát 
města Liberce, kterému záznam Městská policie Chrastava 
zašle. V Liberci tuto činnost na rozdíl od městského úřadu  
v Turnově a v Tanvaldu zatím neprovádějí. To komplikuje 
i naši situaci. Radar – měřící zařízení navíc není levná 
záležitost. Přenosný radar „do ruky“ lze pořídit za 350 
000 Kč, radar stacionární jednobodový za 650 000 Kč  
a nejdražší úsekový radar za 750 000 Kč (úsek může být 
až 2 km dlouhý). Dále existuje ještě řešení inteligentním 
ukazatelem rychlosti (obdobný máme již u ekocentra), který 
je možné pořídit za 140 000 Kč. Tento inteligentní ukazatel 
je možné s využitím dalšího modulu za 600 000 Kč proměnit 
ve stacionární radar se vším všudy. Modul je možné pořídit 
jediný pro více těchto inteligentních ukazatelů, podobné 
jsou již instalovány v Chrastavě, v Českém Dubu, a o jejich 
pořízení uvažují i další obce v Libereckém kraji.
Zastupitelstvo obce zatím o výběru konkrétního typu radaru 
nerozhodlo.

::  Radim Šarapatka 
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>  PLáN ZIMNí úDRŽBy
S třemi kilometry nových chodníků, s pořádnou zimou  
a novou technikou – traktůrkem ISEKO se sněžnou frézou – 
získáváme zkušenosti, které chceme zanést do plánu zimní 
údržby. Jeho aktualizaci budeme projednávat na zasedání 
zastupitelstva obce v pondělí 1. 3. 2021. 
Největší novinkou bude doplnění grafické části  
o tzv. „malé pluhování“ chodníků a bedny s posypem. 
Bedny by měly přibýt na dalších místech, kde dosud 
chybí, a navíc by měly být doplněny i o lopaty, aby 
bylo čím štěrk házet. Plán zimní údržby naleznete na  
www.oldrichov.cz/urad/plan-zimni-udrzby/.

::  Radim Šarapatka 

Od 22. října 2020 máme s krátkým otevřením před 
Vánocemi v knihovně z nařízení vlády kvůli koronaviru 
zavřeno, a tak nám odpadly veškeré aktivity, které jsem 
plánoval.
Především odpadla plánovaná přednáška Marka Řeháčka 
o jeho nově vydané knize o libereckých výšinách. Pevně 
věřím, že se situace natolik zlepší, že se nám podaří 
přednášku uskutečnit.
Přes nepříznivou situaci se mi před uzavřením knihoven 
podařilo opatřit další zajímavé knihy jak dodatečným 
nákupem z fondu obce, tak i zápůjčkou z výměnného fondu 
z Krajské knihovny v Liberci.
Náš knižní fond se tak navýšil na 3 321 svazků, z toho 
naučné literatury máme 546 svazků. 
V loňském roce navštívilo naši knihovnu 105 čtenářů  
z aktivního počtu 22 uživatelů a celkově si půjčilo 223 knih. 
Potěšitelné je, že máme již 6 aktivních dětských čtenářů. 

Obec byla úspěšná v žádosti o dotaci ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu (EU, Program rozvoje 
venkova) na pokračování proměny okolí obecního úřadu. 
Již se připravuje výběrové řízení na dodavatele nového 
mobiliáře (lavičky, stolky, stojany na kola, koše), terénních 
úprav (terasy u silničního náspu s navazující kamennou 
zídkou), haťový chodník, mola a sezení na hraně betonové 
nádrže. Stavbu altánu bohužel nebylo možné do žádosti  
o dotaci zahrnout. V tomto dotačním programu mohly být 
podpořeny jen vyloženě drobné stavby.
Výběrové řízení bude zveřejněno na webových stránkách 
obce.

::  Radim Šarapatka 

>  úPRAVy NáVSI

>  INFORMACE Z KNIHOVNy V OLDŘICHOVě V HáJíCH
V loňském roce jsme se také obohatili o 220 nových knih  
z výměnného fondu liberecké knihovny.
Začal také fungovat systém zápůjček konkrétních knih dle 
Vašich přání přes tzv. mezivýpůjční systém (MVS) z Krajské 
knihovny. Přes tento počítačový software je možné si knihy, 
případně audioknihy u mě objednat, a pokud je KVK Liberec 
vlastní, tak Vám je jsem schopen v krátké době zajistit. Tyto 
knihy i CD jsou pouze pro žádajícího čtenáře, a je nutné  
u nich dodržet termín navrácení. Využijte této služby, až 
zase otevřeme.

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem do letošního roku 
popřál hodně zdraví a štěstí a těším se na brzké shledání u 
dobré knihy z naší zápůjčky.

Váš knihovník Bulíř Josef
 

Jistě se těšíte na další pokračování oldřichovské školní 
kroniky. V současné době jsou bohužel knihovny zavřené, 
takže nejsou dostupné ani německé časopisy, ze kterých 
pan Jiří Komberec překládá. Doufám, že už v červnu se 
společně začteme do dalšího pokračování oldřichovské 
školní kroniky.
Pro toto vydání jsem připravila několik fotografií, které 
dokládají, že na tuhé zimy je naše obec zvyklá. Snímky jsou 
z archivu pana Crhy, paní Röhrichové, pana Snadíka, paní 
Kafkové, pana Svobody a z archivu Severočeského muzea. 
Mimochodem, víte, kdo fotil a vytvořil černobílou zimní 
pohlednici Oldřichova? Pokud znáte odpověď, napište mi 
na email vavrova.jirina@seznam.cz. Prvního, kdo správně 
odpoví, čeká sladká odměna. 

::  Jiřina Vávrová, kronikářka obce

>  HISTORICKé OKéNKO

Ž I V O T  V  O B C I

Ž I V O T  V  O B C I
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> MIKuLáŠSKá JINAK
Poslední Mikulášská proběhla trochu jinak než  
v předchozích letech. K oldřichovskému betlému si děti 
chodily pro perníčky. Tam na ně čekal čert, Mikuláš, anděl 
a sladká odměna.
Perníčky upekla a ozdobila paní Sáblíková. Co nerozdal 
Mikuláš, dostaly děti v mníšecké školce.

::  Jiřina Vávrová

V lednu tohoto roku jsme spustili novou oldřichovskou 
hru. Jedná se o interaktivně poznávací turistickou aktivitu, 
která vás provede místní krajinou. Nabízí mnoho možností 
na procházky i výlety zakončené hledáním poztrácených 
loupežnických pokladů. S celou hrou se můžete seznámit na 
stránkách obce, kde se po rozkliknutí titulku „hra“ dostanete 
do interaktivní části. Na počítači se seznámíte s jednotlivými 
místy, budete řešit hádanky, rébusy a následně se vydáte 
hledat poklady. Těch je v zimě 11, od jara 10. Každý z nich 
má bodovou hodnotu. Pokud si vše podle pravidel pečlivě 
zaznamenáte, můžete si dojít na OÚ pro svoji odměnu. 
Po otevření restaurací bude možnost vyzvednutí odměny  
i v Besedě. První hledači mají hru již zdárně za sebou. Tak 
neváhejte a vydejte se i vy za dobrodružstvím. Hra není 
omezena věkem.

::  Jana Pospíšilová

> ZA POKLADy LOuPEŽNíKŮ

Do konce února jste se mohli účastnit soutěže  
o nejoriginálnější vlastnoručně vyrobené krmítko pro 
ptáčky a o nejzajímavější stavbu/objekt ze sněhu. 

ZIMNí A JARNí SOuTěŽE PRO MALé I VELKé
Děkujeme za všechny fotografie a za účast. Číslo 
připravujeme před koncem února, proto vám nemůžeme 
ještě prozradit výsledky. Tři nejzajímavější sněhové objekty 
a tři nejoriginálnější krmítka sladce odměníme – výsledky 
budou oznámeny na facebooku obce. 
Od 1. března do 30. dubna bude probíhat fotosoutěž 
Pozorujeme přírodu o nejzajímavější fotografii, kterou 
„ulovíte” na svých procházkách v okolí Oldřichova. 
Budou dvě kategorie – děti a dospělí. 
Tři nejzajímavější fotoúlovky sladce odměníme. 
Fotografie opět posílejte na email: vavrova.jirina@seznam.cz

::  Jiřina Vávrová
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Letošní zima je bohatá na sníh, lyžařské areály jsou zavřené, Jizerky praskají ve švech pod náporem návštěvníků z celé 
republiky, ale my v Oldřichově máme klid a krásné stopy. Děkujeme nadšencům ze Ski Oldřichov!
Jiřina Vávrová
 
::  Jiřina Vávrová 

> BěŽECKé STOPy u HŘBITOVA   

Krásný den, ráda bych Vás informovala o další možnosti 
stravování v naší lokalitě. Asi každý z nás je rád, když mu čas 
od času někdo uvaří. Ať už jste senior, matka na rodičovské 
dovolené, nebo zaměstnanec. V rámci covidové doby  
a s narozením dvojčat jsem čas od času hledala možnost, 
jak se plnohodnotně najíst za rozumný peníz bez stresu. 
Restaurace jsou zavřené a Oldřichov je tak trochu z ruky 
rozvozovým společnostem z Liberce.
Jednou variantou je hospůdka „U Františka“, o které jste si 
mohli přečíst v minulém občasníku. Další možností je bistro 
Gáblík v Mníšku, které Vám zdarma přiveze oběd až pod 
nos.

Bistro Gáblík nabízí:
- rozvoz jídla do Oldřichova zdarma,
- pro seniory je na výběr ze tří jídel i s polévkou za cenu 80 
Kč / porce 120 g,
- nebo si lze vybrat ze čtyř jídel v cenovém rozmezí 95–120 
Kč / porce 150 g a polévku za 28 Kč / porce.
V současné době je jídelní lístek k dispozici na facebookových 
stránkách nebo Vám jej předá řidič, u kterého si můžete 
objednat jídlo na celý týden dopředu.
Jídlo Vám bude doručeno zatavené v plastovém obalu 
za cenu 5 Kč / ks nebo v plastových jídlonosičích, které 
předáte řidiči.
Bistro Vám doporučuji, protože jsem s ním spokojena  
a v minulosti jsem zaznamenala poptávku 
(převážně seniorů žijících samostatně) po obědech. 

Jana Šťasná

> GáBLíK   
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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

S ohledem na vládní nařízení se společné 
akce až do odvolání nekonají.

Individuálně se můžete zapojit do hry  
Za poklady loupežníků – celoročně  
a do zimních soutěží o nejoriginálnější vlastnoručně 
vyrobené krmítko pro ptáčky a nejzajímavější stavbu  
či objekt ze sněhu – do konce února.

Od 1. března do 30. dubna bude probíhat fotosoutěž 
„Pozorujeme přírodu”  
o nejzajímavější fotografii, kterou „ulovíte” na svých 
procházkách v okolí Oldřichova. 
Budou dvě kategorie: děti a dospělí. 
Fotografie posílejte na email: vavrova.jirina@seznam.cz

Na jaře proběhne akce  
ukliďme Oldřichov  
– termín a další informace pošleme obecním mailem, 
akce bude přizpůsobena aktuální situaci.

>  KALENDáŘ AKCí >  uŽITEčNé INFORMACE

Oldřichovské listy, občasník Oldřichova v Hájích; evidenční číslo: MK ČR E 10198.  
Vychází 4x ročně. Nejbližší uzávěrky pro příští čísla: 15. 5. 2021,  15. 8. 2021, 15. 11. 2021, 15. 2. 2022 

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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Všichni naši zaměstnanci, kteří projevili zájem o očkování 
vakcínou proti Covid-19, ho mají za sebou. Vstříc nám s ap-
likací vakcíny vyšly  nemocnice Jilemnice a  Zdravotní ústav 
v libereckých Vratislavicích, kterým děkujeme.
Očkování a důsledné dodržování 3R (ruce-roušky-roz-
estupy) vnímáme jako jedinou cestu k výhře nad nemocí 
Covid-19. Nechráníme jen sebe, ale zejména naše pacien-
ty, které nechceme nijak ohrožovat, ať už tím, že je přes 
veškerou opatrnost nakazíme nebo tím, že kvůli nemocným 
záchranářům k nim nebude mít kdo vyjíždět. A zároveň je 
pro nás očkování významným výrazem solidarity se všemi, 
kdo s touto nemocí bojují nebo se jakýmkoliv způsobem 
dotkla jejich života. Chceme návrat k normálu a přejeme 
ho všem kolem sebe. Věříme principům moderní medicíny, 
koneckonců se jimi každý den řídíme.
Vakcinaci vnímáme jako nejefektivnější způsob, jak 

>  CHRáNíME SEBE, CHRáNíME PACIENTy, JDEME PŘíKLADEM

dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě. 
Důkazem toho je koneckonců i historický vývoj - zavedení 
vakcinace pomohlo už v minulosti ke snížení či dokonce 
vymýcení řady nemocí, například pravých neštovic, dětské 
obrny či záškrtu. 
Abychom získali kolektivní imunitu, je třeba proočkovat 
65 – 70 % populace. Každý, kdo se naočkuje, tedy pomáhá 
ochránit ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit 
nemohou. Vzhledem k tomu, že vakcíny jsou vyvíjeny pro 
dospělé, nejsou zatím vhodné pro děti nebo těhotné ženy. 
I ty bude muset ochránit kolektivní imunita.
Pokud má někdo obavy, zda je pro něj ze zdravotních důvodů 
očkování vhodné, má možnost vše konzultovat předem se 
svým praktickým lékařem. Očkování je dobrovolné a je také 
plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. 

I N F O R M A C E  Z Z S  L I B E R E C K é H O  K R A J E
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>  RADy PRO NáKuPy NA INTERNETu

P O L I C I E  R A D í  O B č A N Ů M

H A S I č I  R A D í  O B č A N Ů M

>  MIMOŘáDNé uDáLOSTI SPOJENé SE ZIMNíM OBDOBíM 

Nástup zimního období přináší kromě radosti milovníkům 
zimy a vyznavačům zimních sportů také řadu starostí a nepří-
jemných událostí spojených s poklesem teplot, vytápěním 
objektů či vznikem námraz a přívaly sněhu. Výjezdy hasičů  
v tomto období souvisejí převážně s požáry spojenými  
s provozem kotlů centrálního vytápění a dopravními ne-
hodami. 

Požáry a otravy oxidem uhelnatým
Zastavme se nejdříve u problematiky topné sezóny  
a připomeňme si v této souvislosti alespoň několik základ-
ních informací. Základní lhůta pro čištění spalinové cesty na 
pevná paliva s celoročním provozem (např. běžný rodinný 
dům), kde je výkon kotle do 50kW, je 3x ročně. U spotřebiče 
na kapalná paliva 2x ročně a 1x za rok je potřeba provést 
údržbu spotřebiče na plynná paliva. Vyhláška Ministerstva 
vnitra číslo 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spali-
nové cesty je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, 
pokud jsou toho schopni, si čištění spalinové cesty na pe-
vná paliva provést svépomocí. Minimálně jednou do roka 
však musí komín prohlédnout kominík. 
Je-li před znovuuvedením zařízení do provozu po klimaticky 

teplém období zanedbána pravidelná údržba, hrozí jeho 
uživateli kromě nebezpečí požáru i možnost otravy oxidem 
uhelnatým. Ta může nastat jak v případě špatně průchod-
ného komínového tělesa, tak i poruchou samotného te-
pelného zdroje. Vzhledem k tomu, že záludnost úniku 
oxidu uhelnatého spočívá v tom, že není vidět ani cítit, do-
poručujeme při užívaní těchto zařízení instalaci detektorů 
oxidu uhelnatého. 

Dopravní nehody
Také pro snížení možnosti vzniku dopravních nehod  
v zimním období  je důležité dodržovat určitá pravidla. 
Rozhodně bychom před jízdou neměli zapomínat na řádné 
očištění vozidla od sněhu a námrazy. Malé průzory v čelním 
skle nejsou pro bezpečný výhled z vozu zdaleka dostačující. 
Dejme za jízdy pozor také na padající sníh a led ze střechy 
vozidel, díky kterému může dojít k dopravní nehodě.
Nezapomeňme na novelu zákona č. 361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunikacích, zákon č. 133/2011 Sb., 
v souvislosti s povinností používat v období od 1. listopa-
du do 31. března zimní pneumatiky, pokud to stav vozovky 
vyžaduje. A také na to, že pro jízdu na sněhu bychom je 
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sníh a led ze střech, aby nebyla střešní konstrukce nad-
měrně zatížena a nedošlo k ohrožení kolemjdoucích lidí 
nebo majetku. Je tedy na vlastnících nemovitostí údržbu 
provést vlastními silami nebo si včas zajistit specializova-
nou firmu, která sníh ze střech odklidí. Pokud to nejde, je 
třeba rizikový prostor alespoň viditelně označit nebo ohra-
dit.
Obecně lze říci, že profesionální hasiči sníh, rampouchy 
nebo ledové převisy ze střech neodklízejí. Jsou určeni  
k záchranné činnosti a zasahují pouze tehdy, když jsou 
bezprostředně ohroženy životy, zdraví a majetek občanů. 
Mohou pomoci v místech s větším pohybem osob, zejmé-
na u budov s veřejným zájmem, jako jsou například školy, 
školky, zdravotnická zařízení, úřady, domovy pro senio-
ry. U obecních budov mohou být na pomoc povoláni se 
svojí technikou dobrovolní hasiči, jejichž zřizovatelem je 
příslušná obec.

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

H A S I č I  R A D í  O B č A N Ů M

měli hustit o cca 20 kPa více, než v létě. S tvorbou náledí 
je třeba nejčastěji počítat na mostech, v lesních úsecích 
a ve vyjetých podélných stopách. Odstup mezi vozidly je 
důležité udržovat větší než na suché vozovce. Minimálně 
tolik metrů, kolik činí polovina naší rychlosti v km. Mějme 
také na paměti, že vytápění vozu a vytvářené teplo přispívá 
k větší únavě a ospalosti, proto je nutný pravidelný přísun 
čerstvého vzduchu. 
Zároveň bychom měli pamatovat na to, že v zimním období 
můžeme uvíznout na silnicích v kolonách i několik hodin. 
Proto je vhodné při jízdách na delší vzdálenost mít plnou 
palivovou nádrž, ve vozidle deku, případně teplé nápoje. 
Při jízdě do horských oblastí nezapomeňme na zimní řetězy, 
lopatu a trochu písku vhodného k podsypání kol vozu uví-
zlého na zledovatělé vozovce.

Odstraňování ledu a sněhu ze střech budov
Za bezpečný stav a údržbu střech zodpovídají výhradně 
majitelé objektů, kteří jsou povinni průběžně odstraňovat 

>  VSTuP NA ZAMRZLOu VODNí PLOCHu NEMuSí BýT VŽDy BEZPEčNý 

Jakmile se hladiny rybníků, vodních nádrží a při delších 
a silnějších mrazech také řek pokryjí vrstvou ledu, lidé si 
vyráží zabruslit na čerstvý vzduch do přírody. V letošním 
roce je tato zábava vzhledem k četným koronavirovým 
omezením jiných sportovních aktivit ještě o něco láka-
vější a masovější. Aby se z romantiky a zdravé sportovní 
aktivity nestalo drama, dodržujte tato základní pravidla: 

• Nevstupujte na led, dokud se nepřesvědčíte o jeho do-
statečné síle a pevnosti (bezpečná síla ledu je minimálně 10 
cm a led má namodralou barvu). Vždy záleží také na počtu 
osob, které se na vodní ploše pohybují.
• Pokud při vstupu na led slyšíte praskání, vraťte se ihned 
na břeh. 
• Na ledové ploše pokryté sněhem, kalužemi nebo nečis-
totami (např. listím, větvemi) dbejte zvýšené opatrnosti. 
Pozor také na praskliny.
• Pokud začne led při bruslení praskat, vraťte se ihned na 
břeh, případně si lehněte a rozložte tak svoji váhu. Pokuste 
se doplazit na břeh. Pokud to není možné, zůstaňte ležet  
a snažte se přivolat pomoc. 

• Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do le-
dové vody, nepanikařte. Prudkým kopáním nohama se 
snažte dostat na hladinu, paže rozložte ze široka na led  
a neustálým kopáním nohama se snažte dostat co nejdál 
na led a plazením co nejkratší cestou na břeh. 
• Pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, nikdy 
se k danému místu nepřibližujte vestoje, ale v kleče nebo 
plazením. Na pomoc si vezměte hokejku, případně delší 
větev, bundu, opasek nebo lano. 
• Pokud začne praskat led i pod Vámi, ihned se vraťte na 
břeh a přivolejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 
nebo 112. 
• Zachráněnému se po vytažení z vody snažte zajistit tep-
lo a suché oblečení. V případě šoku nebo silného pod-
chlazení přivolejte zdravotnickou záchrannou službu na 
čísle 155. Při selhání základních životních funkcí zahajte 
okamžitě resuscitaci zachraňovaného a pokračujte v ní až 
do příjezdu záchranářů.

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



11

S Ć í T á N í  L I D u, D O M Ů  A  B y T Ů  2 0 2 1



12

S Ć í T á N í  L I D u, D O M Ů  A  B y T Ů  2 0 2 1



13

S Ć í T á N í  L I D u, D O M Ů  A  B y T Ů  2 0 2 1



14

S Ć í T á N í  L I D u, D O M Ů  A  B y T Ů  2 0 2 1


