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» KVĚTEN 2021«

Usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 31. března 2021
přítomno: 5 členů ZO
omluveni: Pícha Tomáš, Sedláček Pavel, Nešlehová Lenka
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Adéla Kindermannová
ověřovatelé zápisu: Edelmann Pavel, Riantová Hana

Průběh jednání:
1.
2.
3.

4.

5.
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7.
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12.

6 občanů

hlasování - pro:proti:zdržel se

ZO schvaluje program.
Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
ZO na základě doporučení hodnotící komise schvaluje firmu David Blažej,
Dolní Podluží, aby provedla opravu střechy ZŠ a MŠ Nový Oldřichov dle
předložené nabídky, která činí částku 831.516,43 Kč bez DPH a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy.
ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č.552 v k.ú. Mistrovice u Nového
Oldřichova za účelem výstavby rodinného domu žadatelům D. J. a Š.N.
za částku 460 Kč/m2.
Z předložených 3 nabídek, byla tato nejvyšší.
V. P. – 356,- Kč/m2
M. P. – 183,- Kč/m2
ZO souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 666 v k.ú. Mistrovice u Nového
Oldřichova paní H. V. bytem Mistrovice č.p. 23. Cena za 1m2 /50,- Kč.
Žadatelka zajistí sepsání kupní smlouvy na vlastní náklady.
ZO schvaluje žádosti v rámci vyhlášeného Programu pro poskytování dotací
na podporu výstavby domácích čistíren odpadních vod v obci Nový Oldřichov –
III. Výzva – 2.kolo, pro tyto žadatele:
- M. M., nemovitost č.p. 124 Nový Oldřichov, podpora ve výši 80.000,- Kč
- M. V., nemovitost č.p. 103 Nový Oldřichov, podpora ve výši 80.000,- Kč
Žadatelé budou vyzváni k sepisu Smlouvy o poskytnutí dotace.
ZO schvaluje účetní závěrku Centra pro vzdělávání a kulturu za rok 2020. ZO
zároveň schvaluje převod hospodářského výsledku Centra pro vzdělávání
a kulturu za rok 2020 a to zisk ve výši částky 18,405,83 Kč. Částka bude
převedena do rezervního fondu Centra pro vzdělávání a kulturu.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření obce č. 1/2021, kdy se příjmy navyšují
o částku 981 000,- Kč a výdaje se navyšují o částku 30 000,- Kč.
ZO schvaluje účast na projektu Program obnovy venkova na období 2020-2021.
ZO schvaluje podání žádosti na opravu autobusových čekáren v obci. Oprava se
bude týkat: Opravy okapů, svodů, zámkové dlažby, výmalby. V rozpočtu obce
jsou dané potřebné finanční prostředky pro projekt připraveny jako spoluúčast
na dotaci. Dotace bude podána na částku 120. 000,- Kč.
ZO souhlasí s podáním žádosti z MF o dotaci na opravu střechy školy
z podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické
základny regionálního školství v působnosti obcí. Zároveň souhlasí se
zabezpečením povinné výše účasti. Žádost bude podána v těchto podílech:
vlastní podíl obce 30%, výše dotace 70%.
ZO odkládá žádost Římskokatolické farnosti Volfartice o příspěvek na opravu
kostela Povýšení sv. Kříže. Církev do jednání ZO nezaslala potřebné
dokumenty.
ZO bere na vědomí rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu
(SZIF) o přidělení dotace na akustiku do Centra pro vzdělávání a kulturu
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ve výši 394 552,80 Kč, včetně DPH. ZO pověřuje starostku obce
marketingovým průzkumem na dodavatele, který bude akci realizovat, a to dle
podmínek SZIF.
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 5:0:0
o umístění stavby, CL Mistrovice, p.č. 674 – kNN, SS100 dle předloženého
návrhu společnosti ČEZ, distribuce.
ZO schvaluje vytvoření jednoho pracovního místa v rámci Veřejně prospěšných 5:0:0
prací z Úřadu práce v České Lípě.
Diskuse s občany na téma pozemky ve vlastnictví obce.
ZO schvaluje usnesení.
5:0:0

Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném
znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu OÚ.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Následující konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce bude dle zákona
o obcích oznámeno elektronicky na webových stránkách, fyzicky na úřední
desce a plakátovacích plochách.

Vážení občané,
máme tady květen, měsíc jara a lásky čas. Jaro nám dává jen zlehka ochutnávat
sluneční paprsky, na které se všichni už těšíme v mnohem větší míře, než se nám jich zatím
dostává. Předpověď počasí není moc slibná ani na příští týdny. Slibnější jsou zprávy ohledně
ustupující nákazy koronavirem. Tak snad se to po těch dlouhých měsících podaří a prožijeme
alespoň trochu normální a klidnější léto. Určitě se už všichni těšíme, až se zase začne život
vracet do normálu a my budeme smět volně dýchat. Počty nakažených, těch, kteří měli velmi
těžký průběh a těch co zemřeli, byly velmi vysoké a zasáhly nejednu rodinu, která prochází
smutným obdobím a musí se se smrtí svého blízkého vyrovnávat. Těm všem přeji hodně sil
do dalších dní. Mrzí mě, že naše republika získala prvenství v počtu nakažených a stále
přetrvává vysoký počet nakažených na 100 tis. obyvatel v určitých krajích. Očekáváme, kdy
se i v našem kraji otevřou školky a budou se do nich moct vrátit děti. Již teď je potřeba
poděkovat rodičům a učitelům, kteří se statečně popasovali s testováním dětí ve školách, a kde
testování probíhá bez větších problémů. Kromě řešení koronavirové krize, která je dostatečně
devastující pro nás všechny, naši republiku, ekonomiku, podnikání, zadlužení státního
rozpočtu, nás potkaly nové informace, které se týkaly výbuchu muničního skladu
ve Vrběticích. Můžeme situaci soudit jen podle toho, co se dočteme v médiích, můžeme si
udělat svůj názor na danou věc podle toho, co nám přenáší televize. Nezpochybnitelným
faktem je, že ve Vrběticích zahynuli dva muži, kteří měli rodiny a malé děti a škoda se
vyšplhala přes jednu miliardu korun. Na podzim budou volby a já poprvé nevím, koho budu
volit. Kdyby byly volby prezidentské, tak mám naprosto jasno. Nechci prezidenta, který nechá
celý národ čekat více než týden na své vyjádření k novým informacím ohledně výbuchu
ve Vrběticích. Jeho vyjádření bylo velmi opatrné, aby se nikterak nedotkl Ruské federace, se
kterou je po celou dobu velký kamarád. Urážení moderátorky bylo ukázkově zemanovské.
Proč to ten chlap dělá, fakt nechápu. Souhlasím s ním, že neměl potřebné informace, aby se
mohl vyjádřit podrobněji. Neomlouvá ho však to, že mohl vystoupit a v krátkosti se vyjádřit, že
svůj detailní názor sdělí po získání informací. To raději mlčel. Moc dobře věděl, že se
po celém světě bude hovořit o jeho mlčení, a v naší republice se budou zástupci všech

politických stran předhánět v názorech na zprávu, kterou se dozvěděli od Bezpečností
informační služby. A tak chtěl být zase ten, který bude na „výslunní“ a na jeho vyjádření si
všichni museli týden počkat. Počkali jsme si a vcelku musím za sebe říct, že mě jeho vyjádření
nepřekvapilo, v tom duchu, v jakém bylo předneseno jsem ho i očekávala. Osobně si myslím,
že se kauza ve Vrběticích nevyřeší podle představ našeho pana prezidenta. Nikdy pro něj
nebude dostatek takových důkazů, které by prokázaly jasné napojení na ruskou stopu.
Zpět k volbám parlamentním. Nevolit nechci. Nepovažuji to za správné. Když pak budu
politickou situaci řešit, rozebírat a hlásat své názory, tak budu volit. Mám to právo a chci ho
využívat. Komu však dám svůj hlas, vůbec netuším. Ale co, do podzimu času dost, tak uvidíme.
Milí občané, přeji Vám krásné jaro, choďte hodně na procházky, čerpejte sílu
ze sluníčka a přírody, povzbuzujme se navzájem a jaro si užijte se vším, co k němu patří.
Marcela Novotná
starostka obce

VELIKONOČNÍ STEZKA
Velikonoční stezka se povedla, dostali jsme do schránky 82 dopisů se správnými odpověďmi.
Děkujeme paní Lence Jelenové za krásné rekvizity.

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ
Po dlouhé zimě, když konečně odtál sníh, jsme mohli nechat vyčistit místní
komunikace. Příkopy ve směru Nová ves a Kerhartice byly vyčištěny našimi
zaměstnanci. Příkopy směr Kamenický Šenov jste čistili i vy. Nepořádku v nich
bylo tentokrát opravdu hodně. Děkujeme za váš zájem a pomoc v místech, které
nejsou již v katastru obce, ale denně kolem nich chodíme a projíždíme.

PÁLENÍ
Začalo jaro, počasí se v některých dnech umoudřilo a dovolilo nám vyjít na své zahrádky
a dělat pořádek. Je už jedno, jestli se pálí větve, tráva nebo cokoliv jiného. Není povoleno
kouřem zamořovat část obce a omezovat tím ostatní obyvatele. Dejte si na to pozor
a uvědomte si, že nikdo není povinen snášet vaše počínání na úkor toho, že bude mít štiplavý
kouř v domě nebo ho bude omezovat na své zahrádce.

ÚZEMNÍ PLÁN
Připomínáme, že stále běží lhůta k podání vašich návrhů na změnu územního plánu.
Prvním krokem bude ZADÁNÍ.
Své návrhy můžete zaslat do 31.5.2021 na adresu:
- Městský úřad Česká Lípa, Úřad územního plánování, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa
- Obecní úřad Nový Oldřichov, Mistrovice 51, 471 13 Nový Oldřichov
Veškeré dosavadní informace jsou uvedeny na webových stránkách
(www.obecnovyoldrichov.cz – připravované změny územního plánu), na úřední desce.

obce

FOTOSOUTĚŽ
Téma soutěže: VIDITELNÁ ZMĚNA K LEPŠÍMU
Do 31.5.2021 tak můžete zasílat své snímky podle níže uvedených
podmínek soutěže.
Snímky nebudou rozdělovány do soutěžních kategorií. Zaslané snímky bude
hodnotit porota složená z laiků i odborníků. Porota vyhodnotí první tři
vítězné snímky, které budou ohodnoceny věcnými cenami. Snímky budou vystaveny v obecní
vývěsce a v obecním měsíčníku.
Podmínky soutěže:
Každý fotograf může zaslat maximálně 3 ks barevných nebo černobílých fotografií
v elektronické podobě na e-mail: obecnovyoldrichov.cz .Uzávěrka soutěže je 31.5.2021
Těšíme se na spousty vašich zajímavých snímků změn, které se v naší obci udály. Nemusí
to být jen opravené nemovitosti. Fantazii na fotku se meze nekladou.

SČÍTÁNÍ 2021
Online a listinné sčítání
Sečíst se můžete prostřednictvím elektronického, nebo listinného formuláře. Sečíst se online
je opravdu snadné, rychlé a bezkontaktní. Kdo chce využít listinný formulář, získá ho spolu
s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na konkrétních místech sčítání. Sčítací
komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem.
Vyplněný formulář v odpovědní obálce odevzdáte na poště, na krajské správě ČSÚ nebo
jednoduše vhodíte do poštovní schránky. Čas na odevzdání je do 11. května.
Pokud si přesto nebudete vědět rady, je možné zavolat na infolinku

253 253 683.

PARKOVÁNÍ U CYKLOSTEZKY VARHANY - U HORNÍHO HŘBITOVA
Lesy ČR budou provádět kácení kolem hřbitovní zdi u horního hřbitova.
Budou kácet zejména stromy, kterým hrozí pád na zeď hřbitova. Vykácené
dřevo bude složeno na parkovacím místě u cyklostezky. V co nejkratším čase
ho i odvezou.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vzhledem k tomu, že nebylo a stále není možné uskutečnit vítání našich nových občánků,
vítání jsme provedli improvizovaně a krásným dětičkám, které se narodily a žijí v naší obci,
jsme dárky rozvezli a maminky potěšili kytičkou. Říkali jsme si, že než bude možné miminka
slavnostně do obce přivítat, mohla by třeba taky už začít chodit do školy 😊

Nově narozené děti v naší obci:
Robin a Tomáš Šimůnkovi – narozeni dne 23.2.2021
Jáchym Navrátil – narozen dne 23.1.2021
Filip Pufler – narozen dne 25.10.2020
Vanda Pokorná – narozena dne 13.3.2021
Srdečně gratulujeme! 

PŘIZNÁNÍ
Když někdo něco provede, měl by se přiznat. To je asi úsměvná věta 😊,
ale věřte, že i to se stává. Dva chlapci se přišli osobně přiznat k tomu, že svým
jednáním znečistili veřejné prostranství a že si svůj počin po sobě uklidí.
Tak je to v pořádku, tak by to mělo být. Jejich přístup přijít se osobně doznat
je odvážný.

DALŠÍ PODANÉ DOTACE
Obec podala tyto žádosti o dotace:
1. Program obnovy venkova Libereckého kraje
- žádost o dotaci na opravu autobusových čekáren
- finanční náklady 120. 000,- Kč
- vlastní podíl obce 36. 000,- Kč, dotační podíl 84. 000,- Kč
2. Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství
v působnosti obcí Ministerstva financí
- žádost o dotaci na střechu školy, jedná se o podání druhé žádosti, první byla podána na
Ministerstvo pro místní rozvoj
- finanční náklady 1. 364. 000,- Kč
- vlastní podíl obce 954. 800,- Kč, dotační podíl 409. 200,- Kč

Tak uvidíme, jak to dopadne. Držme si palce 😊

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE OPRAVY STŘECHY ŠKOLY
Zastupitelstvo obce schválilo na základě doporučení výběrové komise
dodavatele na opravu střechy školy.
Přišly dvě nabídky:
Jan Seifert, Střešní systémy s.r.o., Děčín – nabídková cena 1. 075. 107,39
Kč, bez DPH
David Blažej, Dolní Podluží – nabídková cena 831 516,43 Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce schválilo firmu David Blažej, Dolní Podluží, stavebním dozorem bude
Jaroslav Straka, znalec z cechu pokrývačů a klempířů.

KOMÍN NA CVaKu
Konečně se podařilo dokončit všechna jednání ohledně zodpovědnosti demontáže komína na
CVaKu. Obec, revizní kominík a firma Rio media se částečně k zodpovědnosti přihlásily
a komín je již opraven, je i platná jeho nová revize.

SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST (SVS)
V současné době probíhají intenzívní jednání k uzavření další smlouvy
se Severočeskou vodárenskou společností ohledně příspěvku na Domácí
čistírny odpadních vod. V rámci první smlouvy byl příspěvek SVS ve výši
1. 000. 000,- Kč. Věříme, že se podaří vyjednat i spolupráci i na další roky.
Někde jsem zaslechla: „Musíme si podat žádost o dotaci co nejdříve, aby Liberecký kraj
dotace nezastavil.“ Liberecký kraj nemá s těmito dotacemi nic společného. Dotace poskytuje
obec Nový Oldřichov ze svého vlastního rozpočtu, a to v jedné polovině, druhou polovinou
přispívá SVS. Jedná se o ušetřené peníze obce.

Dále s SVS jednáme o individuální dotaci na čistírnu, která byla nyní vybudována
k nemovitosti školy. Celkové náklady na vybudování této čistírny byly: 369. 514,- Kč, stavbu
provedla firma Roman Macháček, Kamenický Šenov.

ODPADY
Vzhledem ke změně zákona o odpadech od roku 2021 obec řeší nastavení
systému. Zadala firmě JRK Česká republika s.r.o. žádost o vypracování
podrobné analýzy na základě dat, které jí poskytla. Firma JRK již 10 let řeší
odpadové hospodářství obcí a měst. Tak uvidíme, jaký bude výsledek analýzy.

NARUŠENÁ KLENBA POTOKA
Před obecním úřadem (travnatá plocha) je most nad potokem Bystrá. Na travnaté ploše se
sázely keře a při hloubení jedné z děr na keř…kopete, kopete a najednou se díváte na dno
koryta potoka. Byl proveden průzkum a bylo zjištěno, že klenba nad potokem je polorozpadlá
a narušená. Objednali jsme odbornou prohlídku a návrh opatření na opravu.

ÚKLID V LESE
Žáci 4. třídy se vypravili do prosluněného lesa za místním hřištěm v rámci očistné výpravy
a v lese uklízeli. Jednalo se o samostatnou akci, kdy obcházeli školu s vlastnoručně vyrobenou
pozvánkou s místem pro jména účastníků, kteří se zúčastní úklidu. Jsou to šikulové ti naši
žáci.

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
Přicházely k nám dotazy ohledně očkování psů, poptali jsme veterináře pana Mohylu, který
do naší obce pravidelně dojíždí. Sdělil nám, že předpokládá, že by dorazil v druhé polovině
května. Termín nám upřesní s ohledem na rozvolňování a aktuální nákazovou situaci. Jakmile
nám sdělí termín očkování, budeme o něm informovat na našem webu a vývěskách.
DROBEK Z KNIHOVNY
V Mistrovicích a Oldřichově se po roce 1800 vyrábělo různé zboží pro lázeňský trh v Teplicích
a Karlových Varech. Jednalo se o křišťálové výrobky často opatřené lazurou. Ve vybroušených
čočkách, obdélníčcích, čtverečcích nebo medailonech byly vyryty malé pohledy města
s doprovodným textem. Doma vyrobené zboží prodávali rytci v krámech pronajímaných na sezónu
a rovnou před zákazníkem doplňovali tato dílka o iniciály, letopočet či kresby. Teplický lázeňský
almanach v roce 1842 uvádí jmenovitě z Mistrovic AUGUSTA GEISSLERA, FLORIANA AUGUSTA
GÜRTLERA, IGNAZE VOGELA a JOSEFA VOGELA. Z Oldřichova JOSEFA HOFFMANNA.
Z naší krásné knihy KDYSI MISTROVICE, DNES NOVÝ OLDŘICHOV
pro Vás vybrala
knihovnice Irena Pokorná

INFORMAČNÍ BANNER – ODSTÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
V minulém vydání jsme vás informovali o nově umístěném banneru na našich webových
stránkách. Níže přikládáme kde banner naleznete. A protože se bude konat v naší obci
odstávka, mohli jsme si konečně vyzkoušet, zda nám banner funguje a jak při plánované
odstávce vypadá. I nadále vás budeme informovat v případech plánovaných odstávek tak, jak
jste byli doposud zvyklí, tzn. na fyzické úřední desce, vývěskách, případně sloupech
elektrického napětí a to především v nejbližším okolí plánované odstávky. Pokud informaci
dostaneme včas, informujeme vás o tom vždy i ve zpravodaji

ODSTÁVKY
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dne

Od

Do

26.4.2021

7:30

14:30

Nový Oldřichov – Mistrovice
Mistrovice
č.p. 44, 88, 92, 118, 186, 203, 226
č.ev. 5, 101, 228

KULTURNÍ KALENDÁŘ V OBCI
Datum
12.-16.7.2021

Název akce
Příměstský tábor na téma
„Indiánský tábor“

Pořadatel
Centrum pro
vzdělávání a kulturu

* akce se uskuteční pro takový počet osob, jaký umožní aktuální epidemiologická opatření

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov
Nový Oldřichov 86, 471 13, tel: 487767515, e-mail: zsmsno@seznam.cz
IČO: 70695903

Ředitelka ZŠ a MŠ Nový Oldřichov
vyhlašuje
Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání na školní rok
2021/2022:
 zápis proběhne v týdnu od 10. května do 14. května 2021
 podmínky přijímacího řízení a přihláška jsou uveřejněny na
www.skolanovyoldrichov.estranky.cz, přihlášku je možné stáhnout,
vytisknout, vyplněnou lze poslat poštou, datovou schránkou, mailem,
popř. donést přímo do ředitelny po předchozí telefonické domluvě




pro děti, které dosáhnou k 31. 8. 2021 pěti let věku s trvalým pobytem v
obci Nový Oldřichov
kopie rodného listu dítěte (pro doložení stačí odeslat jeho prostou kopii
dálkovým způsobem. Tato kopie musí být součástí spisu

Zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022

 zápis proběhne v týdnu od 10. května do 14. května 2021
 podmínky přijímacího řízení a přihláška jsou uveřejněny na
www.skolanovyoldrichov.estranky.cz, přihlášku je možné stáhnout,
vytisknout, vyplněnou lze poslat poštou, datovou schránkou, mailem,
popř. donést přímo do ředitelny po předchozí telefonické domluvě
 kopie rodného listu dítěte (pro doložení stačí odeslat jeho prostou kopii
dálkovým způsobem. Tato kopie musí být součástí spisu
doložení řádného očkování dítěte (Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá
potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za
podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem
telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti
ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo
izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také
možné, ale opět po předchozí domluvě. Potvrzení je součástí přihlášky.

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Přenosné hasicí přístroje
Ačkoliv si všichni přejeme, abychom ho nikdy nepotřebovali, potřeba hasicí přístroj
použít může vyvstat velmi nečekaně. Proto je dobré některé informace vědět
dopředu a nemuset se zdržovat čtením návodů v krizové situaci.
Je nutné zdůraznit, že běžné hasicí přístroje, tak i vnitřní hydrantové systémy
v budovách, slouží pro hašení malých požárů při jejich včasném zjištění. Tato
zařízení, i při jejich správném použití, nezvládnou uhasit požárem zachvácený celý
byt nebo provozovnu. Pokud se požár rozšiřuje, myslete na vlastní bezpečí,
zasažený prostor opusťte, vyhlaste požární poplach, kterým varujete ostatní,
zavolejte na linku 112 nebo 150. Doba činnosti přenosného hasicího přístroje je
podle jeho velikosti náplně i jen několik desítek vteřin.
Přenosný hasicí přístroj se umisťuje na stěny budov nebo na jiné pevné svislé
konstrukce. Jeho rukojeť smí být maximálně 150 cm vysoko nad podlahou, dolní mez
určena není. Musí být trvale zajištěn proti pádu a zároveň volně přístupný ke svému
užití např. nasazením na držáku. Pokud provozní situace vyžaduje jeho uložení
v uzavřené místnosti nebo skříni, musí tato být trvale odemčena a označena
grafickou značkou hasicího přístroje. Povinnost nechat přístroje kontrolovat je
v intervalu 1 rok.
Správné použití hasicího přístroje
Správné použití je graficky znázorněno na každém hasicím přístroji. Hasicí přístroj je
určen k hašení začínajícího požáru. Při použití více hasicích přístrojů je účinnější
jejich nasazení najednou.
 odstraňte pojistku
 držte hasicí přístroj ve svislé poloze, dnem dolů
 namiřte hadici, trysku, vývod z bezpečné vzdálenosti na požár
 spusťte hašení otevřením ventilu
 haste po směru větru a od kraje požáru
 hořící stěnu haste zdola nahoru
 kapající a stékající látky haste od shora dolů
Rozdělení hasicích přístrojů
Hasicí přístroje můžeme rozdělit např. podle druhu hasiva uvnitř přístroje na vodní,
pěnové, sněhové a práškové. S těmito druhy se setkáváme v běžném životě na
svých pracovištích i ve veřejných budovách. Už méně často vidíme hasicí přístroje na
požáry lehkých kovů nebo požáry jedlých tuků a olejů. Také se můžete setkat
s označením přístrojů písmeny A, B, C, D a F. Písmena určují třídu požáru, pro jejíž
hašení je takový hasicí přístroj určen.
A
požáry hořlavých látek v pevném skupenství
B
požáry hořlavých kapalin
C
požáry hořlavých plynů a par
D
požáry lehkých kovů
F
požáry jedlých tuků a olejů
Třída E bývala třídou požárů elektrických zařízení pod napětím. Samotný elektrický
proud nehoří, a proto bylo od této třídy upuštěno. Nevhodnost některých hasicích
přístrojů pro hašení elektrických zařízení pod napětím je na nich přímo označena
v textu na štítcích a příslušnými piktogramy. Třída požárů D je záležitostí specifických
průmyslových oborů.

Vodní hasicí přístroj
Vhodný zejména na požáry pevných látek. Nikdy se nesmí použít na požáry
elektrických zařízení pod napětím. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Lze
ho instalovat i do vnějšího prostředí, protože obsahuje příměs proti zamrznutí. Není
příliš univerzální, v dnešní době se nepoužívá často.
Pěnový hasicí přístroj
Vhodný zejména na požáry hořlavých kapalin. Pěna složená z vody a pěnidla
pokrývá povrch hořící kapaliny a izoluje ji od přísunu okysličovadla. Nikdy se nesmí
použít na požáry elektrických zařízení pod napětím. Najdeme ho v provozech
s hořlavými kapalinami nebo např. na čerpacích stanicích pohonných hmot.
Sněhový (CO2) hasicí přístroj
Vhodný zejména na požáry hořlavých plynů a par. Funguje na principu objemového
hašení. Hubici sněhového hasicího přístroje je nutné držet za izolovanou rukojeť, aby
jeho uživatel neutrpěl omrzliny. Název „sněhový“ vznikl z podobnosti vycházejícího
podchlazeného plynu s klasickým sněhem, nicméně v náplni přístroje se voda
nevyskytuje. Náplní je oxid uhličitý, který je vhodný mj. na požáry elektrických
zařízení pod napětím.
Práškový hasicí přístroj
Univerzální druh hasicího přístroje je vhodný i k hašení elektrických zařízení pod
napětím (do 1000 V). Princip hašení funguje na bázi chemické reakce, kdy hasicí
prášek utlumuje hoření. Avšak pozor na následné škody způsobené
samotným práškem. Ten je velmi jemný a jeho odstraňování např. z elektroniky či
potravin je velmi obtížné, v horším případě prakticky nemožné. V praxi se s ním
setkáme nejvíce, je i např. povinnou „výbavou“ nových rodinných domů.
Halonový vs. halotronový hasicí přístroj
Halonové hasicí přístroje obsahovaly pro lidský organismus toxickou chemickou
náplň a poškozovaly životní prostředí – ozónovou vrstvu, proto se s nimi dnes již
nesetkáváme. Jejich nástupci jsou halotronové hasicí přístroje, které nemají takové
dopady na lidské zdraví a přírodu, ale některé obsahují nedýchatelnou náplň. Fungují
na stejném principu jako práškové hasicí přístroje bez negativního vlivu na
elektronické součástky v hašeném prostoru. Ve srovnání s ostatními druhy přístrojů
jsou výrazně dražší.
Autor: kpt. Ing. Kateřina Štajncová
odd. stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP
HZS Libereckého kraje

V měsíci KVĚTNU významná jubilea slaví:
Veselá Jitka
Málková Jiřina

70 let
88 let

Srdečně blahopřejeme
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