
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 4. února 2020 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 

14 členů zastupitelstva. 
 

2. Bere na vědomí rozpočet mikroregionu  

Hrádecko-Chrastavsko na rok 2020, který  

schválila členská schůze mikroregionu  

v prosinci 2019. Plánované příjmy na rok 2020  

jsou ve výši 331 026,- Kč, výdaje 330 000,-  

Kč. Financování je mínus 1 026,- Kč. 

 

3. Schvaluje všemi hlasy Smlouvu o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Chotyně 

a SVS a.s. v rámci stavby Chotyně – prodlou-

žení vodovodu v p.p.č. 650/5, č.stavby LI 

021 018. 
 

4. Schvaluje všemi hlasy připojení se obce 

Chotyně k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“.  

Dne 10. března 2020 si prostřednictví meziná-

rodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ připomene-

me již 61. výročí povstání Tibeťanů proti čín-

ské okupaci Tibetu, které bylo násilně potlače-

no armádou Čínské lidové republiky a při 

němž zahynulo na 80 000 Tibeťanů. Statisíce 

Tibeťanů zemřely v následujících letech ve vě-

znicích, pracovních táborech nebo během hla-

domoru. Počet tibetských uprchlíků v exilu do-

sáhl zhruba 140 000. 
 

5. Schvaluje všemi hlasy podat žádost o dotaci 

na fasádu a podřezávku obecního úřadu z Pro-

gramu obnovy venkova Libereckého kraje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z DT1 – obnova a údržba venkovské zástavby 

a občanské vybavenosti. 

 Podřezávku a fasádu obecního úřadu máme 

stejně v plánu a kdyby se na to podařilo něco 

získat (250 000,- Kč), tak bychom je mohli 

použít někde jinde. 
 

6. Schvaluje všemi hlasy podat žádost o dotaci 

na vozidlo dodávku pro SDH Chotyně.  

Naši hasiči mají dvě dodávky. Volkswagena 

jsme koupili již staršího po povodních za 

111 000,- Kč a opravdu má již dožito. Mazdu 

hasiči získali darem a má také své roky za se-

bou. Na novou dodávku včetně potřebného vy-

bavení pro hasiče lze podat žádost o dotaci. 

Určitě nás tam bude čekat i velký podíl vlast-

ních prostředků, ale naši hasiči si to zaslouží. 
 

7. Schvaluje všemi hlasy podání dotace na 

rekonstrukci dvora OÚ na Místní akční skupi-

nu Podještědí, která připravuje vyhlášení vý-

zvy na rekonstrukci veřejných prostranství.  

Výzva by měla být vypsána co nejdříve a kdy-

bychom uspěli, jednalo by se až o 80% dotaci. 

Dvůr stejně uděláme, protože úřad už musí být 

krásný. 
 

8. Schvaluje všemi hlasy uspořádání veřejné 

sbírky pro D. na zahraniční léčbu jeho vrozené 

vady. Sbírka bude vyhlášena v okamžiku, kdy 

bude potvrzena zahraniční léčba.  
 

Chotyňské nádraží – jak dál??? 
Minulý týden jsem byla se zástupci Národní-

ho památkového ústavu na nádraží a oni si 

vše fotili. Myslí si, že to má šanci na zápis. 

Již je možno podepisovat na OÚ petici za 

zachování nádraží. 

Ročník 28              Únor   2020                      ZDARMA 

 

Před 110 lety byla do Chotyně zavedena elektřina z tepelné 

elektrárny v Andělské Hoře. 

Před 130 lety byl u nás založen Sbor dobrovolných hasičů. 
 



Petice za zachování budovy nádraží 

Chotyně. 

Tvůrce petice: Michala Marková 

My, níže podepsaní, vyjadřujeme svůj 

nesouhlas se záměrem Správy železnic (dří-

ve SŽDC) částečně nebo úplně zbourat hi-

storickou nádražní budovu v obci Chotyně 

v Libereckém kraji. 

Genius loci Libereckého kraje je nerozlučně 

spjatý s místními industriálními památkami. 

Technická architektura z období průmyslo-

vého rozkvětu na přelomu 19. a 20. století 

je zdejším jedinečným bohatstvím, a k to-

muto bohatství patří i drážní stavby. 

Chotyňská nádražní budova se nachází na 

mezinárodní trati z Liberce do Žitavy a díky 

své poloze na vysokém náspu tvoří odedávna 

přirozenou dominantu obce. V rámci drážní 

architektury v České republice tato unikátní 

budova téměř nemá obdoby. Skutečnost, že 

od druhé poloviny 90. let minulého století 

neslouží svému původnímu účelu a stát o ni 

prakticky nepečuje, na věci nic nemění. Je-

jím odstraněním by obec citelně ztratila, 

její rekonstrukcí by naopak velice získala. 

O nádražní budovu navíc jeví zájem samotná 

obec Chotyně, a to jak o její rekonstrukci, 

tak i o následný provoz a její opětovné oži-

vení. Nejde tedy o případ, kdy by bylo pro 

opuštěnou budovu potřeba složitě a s pře-

kážkami hledat další využití: pro zdejší oby-

vatele, kteří s nádražím vyrůstali, je rozho-

dně žádoucí, aby obec dostala možnost s ob-

jektem citlivě naložit. 

Zájem o dlouho přehlíženou industriální ar-

chitekturu v současnosti mohutně ožívá a 

existuje mnoho pozitivních příkladů podob-

ných památek, kterým se podařilo opětovně 

vdechnout život. Budova chotyňského nádra-

ží je navzdory nepřízni osudu relativně za-

chovalá, a finančně i technicky velmi nároč-

ná demolice budovy nebo i jen její podstat-

né části by pro obec neznamenala žádný pří-

nos: naopak by byla ztrátou nejen pro Cho-

tyni samotnou, ale i pro její okolí a pro indu-

striální architekturu České republiky obe-

cně. 

Apelujeme tedy na Správu železnic, aby ne-

dopustila ani částečnou demolici unikátní 

budovy, která má potenciál stát se repre-

zentativní ozdobou zdejšího regionu, a žá-

dáme zachování nádražní budovy v původním 

rozsahu. Demolice by byla krokem v mnoha 

ohledech nelogickým a bohužel nevratným. 

 

Zpráva o činnosti SDH 

Chotyně za rok 2019 
Chtěl bych vás seznámit s činností našeho 

sboru za loňský rok. 

V lednu jsme zahájili naši sezónu tradičním 

Hasičským bálem. Zahrála nám opět kapela 

Alibi rock. Opět na návštěvníky čekala bo-

hatá tombola, skvělé občerstvení. Přesto 

účast hostů byla tak slabá. Děkujeme všem 

sponzorům a těm, kdo se na pořádání bálu 

podíleli. Budoucnost našich bálů budeme je-

ště řešit. 

Další naší akcí byli Hasičské Čarodějnice, 

konané pro naše nejbližší v naší hasičárně. 

Celá léta jsme si dělali legraci, že to všech-

no jistíme z hasičárny. A tak došlo i na nás a 

těsně před půlnocí jsme vyjeli na zásah. 

Jsem u hasičů třicet let a to  byl první po-

žár o čarodějnicích, co jsem zažil. 

15. června jsme se spolupodíleli na pořádání 

Vítání víly Nisy. Byl to dvacátý ročník. Kdo 

přišel a vydržel, zažil pěknou akci zakonče-

nou tradičním ohňostrojem. 

10. srpna se naši hasiči podíleli na zajištění 

Chotyňského motocrossu, jak po stránce 

hasičské, tak pořadatelské. 

O víkendu prvního zářijového týdne se v na-

ší hasičárně konal tradiční Den otevřených 

dveří. Pro děti byly připraveny různé hry a 

soutěže, po jejich splnění byly odměněny 

dárkovými balíčky. Pro dospělé posezení 

s hudbou a pro všechny dobré jídlo a pití. 

Jenom to počasí nás zase potrápilo a bylo to 

znát i na účasti návštěvníků. Chtěl bych po-

děkovat Hrádeckým malým hasičům a jejich 

vedoucím za uspořádání dětských soutěží. 

21. září vyrazila mužská část sboru spolu se 

svými potomky na Expedici VONEŘOK, kte-



rá se uskutečnila v našich nejvyšších ho-

rách. Po pátečním ubytování jsme v sobotu 

ráno vyrazili z naší chaty a po náročném vý-

stupu lanovkou jsme dobyli vrchol Čertovy 

hory v Harrachově. Zpět do Harrachova 

jsme sestoupili po svých. Večer na chatě po 

uložení ratolestí proběhlo zhodnocení celé-

ho výstupu. Akce se líbila jak dětem tak i 

tatínkům. A maminky byly asi nejšťastnější, 

že. Nejspíš to nebyla poslední expedice. 

Týden na to se v naší hasičárně konalo Jabl-

kobraní spolu se zahrádkářskou výstavou, na 

které jsme poskytli  prostory a zajistili ob-

čerstvení. Celá akce měla kladný ohlas, bylo 

to vidět na účasti návštěvníků z celého 

kraje. 

Již na loňské valné hromadě jsme probírali 

možnost rekonstrukce naší kuchyně. To si 

vzal za své Jindra, nechal vypracovat pro-

jekt a dohodl s OÚ financování celé akce. 

Rekonstrukce byla provedena z valné části 

svépomocí, pouze na určité práce byli požá-

dány o spolupráci odborné firmy. 

Na konci své zprávy bych chtěl poděkovat 

všem, kteří se podíleli svou prací a jinou čin-

ností na zde zmíněných akcích. Hlavně však 

bych se rád zmínil o Jindrovi a jeho partě 

děvčat z kuchyně jako třeba Hance a Věru-

šce a dalších, bez jejichž práce by se žádná 

ze zde zmíněných akcí nemohla uskutečnit. 

Díky vám za to. 

Dále bych rád poděkoval našemu OÚ v čele 

s paní starostkou a našim kolegům z okolních 

sborů za spolupráci jak na úrovni jednotek 

tak i sborů. 

              Jan Fico, starosta SDH Chotyně 

 

Zpráva velitele jednotky 

SDH 
V letošním roce naše jednotka zasahovala u 

25-ti událostí. K požáru jsme vyjížděli 10x, 

k technické pomoci 11x a 3x nám byl vyhlá-

šen planý poplach. V říjnu jsme se zúčastnili 

taktického cvičení v prostorech firmy Dry-

lock. Celkem jsme zásahovou činností strá-

vili 42 hodin, 26 minut a ujeli jsme 292 km. 

V zimním období se účastníme teoretické 

odborné přípravy v Hrádku nad Nisou. 

V letním období se především věnujeme 

nácviku činnosti související se zásahy a 

údržbě techniky. V průběhu roku se 

tradičně podílíme na kulturním dění v obci – 

účast na Víle Nise, Den otevřených dveří, 

Jablkobraní  apod. 

Ve spolupráci s obcí jsme i v letošním roce 

žádali o krajskou dotaci z fondu požární 

ochrany na obnovu osobních ochranných pro-

středků. Po schválení dotace byly pořízeny 4 

ks zásahových svítilen Survivor a 10 ks leh-

kých zásahových oděvů, které využijeme 

především u lesních požárů. 

Chtěl bych poděkovat všem členům jednotky 

za odvedenou práci, jak pro náš sbor, tak 

pro kulturní dění v obci. 

           Tomáš Moravec, velitel jednotky 

 

Spolek Svaz žen Chotyně 
Ohlédnutí za loňským rokem nám nejprve 
připomene náš Maškarní ples v březnu ve sty-
lu Divokého západu. Sál místní sokolovny se 
jako každoročně naplnil veselými maskami a 
lidmi, kteří se přišli pobavit, zatancovat si, 
popít a třeba i ochutnat tradiční guláš nebo 
řízky. 
18. 5. proběhla oslava Dne matek spojená 
s oslavou našeho výročí 70-ti let od založení 
Svazu žen v Chotyni. V Pohostinství U lip 
bylo pro členky i naše hosty připraveno 
občerstvení. 
Další naší akcí byl Den mužů 1. 6. u fotbalové-
ho hřiště, kde soutěžila přihlášená družstva 
v připravených disciplínách. K dobré náladě 
přispěla hudba, bohaté občerstvení i příjemné 
počasí. Soutěžící dostali po vyhodnocení krá-
sné ceny, ale i ti, kteří přišli fandit nebo si jen 
posedět a pobavit se, si přišli určitě na své. 
Na oslavu MDD jsme opět připravily pohád-
kovou louku, kam dorazilo 150 dětí, které by-
ly nadšeny z pohádkových bytostí, soutěží, ve 
kterých byly odměňovány dárečkami a dobro-
tami. Zdarma bylo pro děti i připraveno obče-
rstvení na prostranství U lip. 
Členky si jako každoročně udělaly také výlet. 
Tentokrát jsme 19. 10. vyrazily do Sloupu 
v Čechách na skalní hrad, následovala návště-
va nedaleké sklárny v Lindavě s krásnou za-



hradou vyzdobenou skleněnými výtvory. Ve 
stylové sklářské krčmě jsme si pochutnaly na 
zvěřinových hodech. Po obědě se jelo na pro-
hlídku nedaleké motorkářské jeskyně zvané 
Pekelné doly a stihlo se zajet ještě na zámek 
v Zákupech. Výlet byl zakončen večeří a pose-
zením s muzikou v hospůdce v obci Lindava. 
30. 11. byla v pohostinství U lip výroční schů-
ze našeho spolku s večeří a muzikou pro naše 
členky i hosty.  
Mikulášskou nadílku jsme v sokolovně pro 
děti udělaly 14. 12.  Byly zde dílničky, kde si 
mohly děti vyrobit dárečky s vánoční téma-
tikou. Pouštěla se hudba, při které se děti vy-
dováděly při čekání na čerty s Mikulášem. Sál 
byl plný rozzářených a spokojených dětiček, 
kterým Mikuláš nadělil balíčky pamlsků. 
Chceme velmi poděkovat za přízeň všem na-
šim sponzorům a podporovatelům. Majitelům 
pohostinství U lip za prostory a občerstvení, 
OÚ Chotyně za příspěvky na dětské akce, za 
práci pracovníků obce a v neposlední řadě ta-
ké manželům a přátelům, kteří nám při akcích 
pomáhají. 
V novém roce vám všem přejeme pevné zdra-
ví, hodně šťastných dnů a spokojenosti. 
Srdečně zveme všechny chotyňské i přespolní 
na naše letošní akce počínaje tradičním Maš-
karním bálem v sokolovně 14. 3. tentokrát 
v námořnickém stylu. 
                                 Spolek Svaz žen Chotyně 
 

Klub seniorů v Chotyni – zpráva o 
činnosti za rok 2019  

Již třetím rokem se pravidelně schází náš klub 
důchodců v Chotyni, počtem 15 až 20 členů. 
Pobočka SPCCH Hrádek nad Nisou. Aktivně 
se zúčastňujeme akcí pořádaných v obci Cho-
tyně, jako je Víla Nisa, Jablkobraní, Diakonie, 
Adventní trhy, Lampiónový průvod na hrad 
Grabštejn. 
S klubem v Hrádku nad Nisou jezdíme na tý-
denní rekondice do lázní, jedno-denní výlety 
do Jánských Lázní, adventní trhy v Jablonci 
nad Nisou, vánoční trhy v Lysé nad Labem, 
komentovanou prohlídku ZOO v Liberci, Pa-
mátný den Sokolstva v Liberci. Dále se zúčast-
ňujeme výletu na Kunětickou horu a návštěvy 
hřebčína v Kladrubech, které pořádá Sokolská 
župa Liberec. V loňském roce jsme opět dobře 
obstáli na celostátní výstavě Senior prací v Ly-
sé nad Labem, kde jsme obdrželi čestná uzná-

ní. Hezký výlet byl také do Prahy s návštěvou 
kostela a divadla na muzikálu Sestra v akci 
s Lucií Bílou. 
S klubem turistů jsme se učili, jak správně 
chodit s hůlkami. V soutěži o nejhezčí vánoční 
stromek z ozdob vlastnoručně vyrobených 
jsme se umístili na pěkném druhém místě. 
Toto je jen malý výčet z naší činnosti. Byli by-
chom rádi, kdyby se k nám připojili i další se-
nioři z Chotyně. Též musím moc poděkovat 
naší paní starostce, která nám umožňuje schá-
zet se v Domě s pečovatelskou službou. Před 
schůzkou našeho klubu se též cvičí joga. Kdo 
chcete přijít mezi nás, joga začíná v 15.30 ho-
din a klub v 16,45 hodin každou středu. 
    Za klub seniorů v Chotyni Jitka Tvrdíková 
 

 

Povídky pana Mirka Černého 
Černý 

   Mám tohle příjmení již od narození a tak 

by pochopitelně měla být černá barva mému 

oku i sluchu lahodící, přesto však přiznávám, 

že od dále uvedené zkušenosti, jsem měl po 

dlouhou dobu právě z černých psů největší 

respekt. 

   Přijeli jsme tak jako mnohokráte před tím 

nakupovat psy pro potřeby armády na malé, 

ale nám příjemné kynologické cvičiště v Ha-

vířově. Přeplněná klubovna i četné hloučky 

debatujících příznivců této podívané a velký 

počet vzrušeně poštěkávajících psů potvr-

zovaly naše zkušenosti o výtečných organi-

začních schopnostech funkcionářů této ky-

nologické organizace. Nejdříve však úkony 

zachovávající život, od rána jsme neměli v ú-

stech a tak nabídnutá černá ostravská klo-

bása i dobře vychlazený nápoj v nás mizí ja-

ko na soutěži jedlíků. Nepřijeli jsme však na 

podobné, ale jak již bylo řečeno, nakupovat 

služební psy. Řadíme je tedy podle seznamu 

do velkého kruhu a prohlížíme veterinární 

doklady o platném očkování proti vzteklině a 

jiným nemocem. Ti, kteří nemají požadované 

v pořádku, opouštějí nastoupený kruh a zbý-

vající udělají obrat vpravo a začnou chodit i 

klusat dokola kolem stolku a nákupní komise 

Československé armády, jejímž jsem před-

sedou a také současně figurantem. Poslední 



jmenovanou činnost mně nemusí nikdo zá-

vídět, ale dělám ji dobrovolně a rád, neboť 

dává zkušenosti, které bych jinak nezískal 

ani za dvě stě let života. V pohybu psů je vi-

dět všechno potřebné, mechanika, tempera-

ment i chuť pracovat a hlavně různá posti-

žení bolestivým onemocněním nebo úrazem. 

Právě teď předvoláváme do středu kruhu ke 

stolku psa, který kulhá na levou zadní kon-

četinu a dalšího, který dává hlavu i ucho na 

stranu, což svědčí o neléčeném zánětu slu-

chovodu.  Kromě uvedeného popisuji předvá-

děné psy a jejich exteriér převádím do kó-

dových znaků. Tato věc je dobrá hlavně pro-

to, že je jedním z opatření zabraňujícím mo-

žnou výměnu psa za jiného, neboť vynaléza-

vost lidská i vojáčků základní služby nezná 

mezí. Dalším zdravotním úkonem bude pro-

hlídka kvality a úplnosti chrupu, z čehož vy-

plývá, že každý prodávající by měl otevřít 

svému psovi tlamu a nechat mu prohlédnout 

a spočítat zuby. Někteří to umí, mnozí zase 

ne a tak se často musíme uchýlit k účelové-

mu triku, že psa provokativním pohybem ru-

ky vydráždíme a on nám pak dovolí i byť ne-

chtěně, v široce otevřené a štěkající tlamě 

provést požadovanou „inventuru“. Není to 

ovšem tak jednoduché, jak by se zdálo, ne-

boť někteří „jakopsovodi“ jsou schopni v ro-

zhodujícím okamžiku povolit vodítko a pustit 

rozzuřeného psa prohlížejícímu do obličeje. 

Máme s tím zkušenosti a tak jsme stále při-

praveni odskočit nazad a nabídnout psovi 

nějaký předmět, který pro tyto účely nosí-

me v ruce. Na výstavách to mají rozhodčí 

mnohem jednodušší, neboť psa, který si ne-

nechá prohlédnout chrup prostě vyloučí. My 

si takový přepych nemůžeme dovolit, proto-

že dobrý pes za špatného psovoda nemůže a 

nabídka by se citelně zmenšila. Konečně má-

me i tento vzrušující úkon za sebou a může-

me přistoupit k přezkoušení požadovaného 

výkonu psů. První je přinášení předmětu pso-

voda, je však dobrovolné a není podmínkou 

nákupu, takže počty nabízených psů, kteří 

splnili zdravotní podmínky, se nezměnily. 

Druhá přezkušovaná disciplína výkonu psa je 

tzv. zkouška odvahy.  Pes je samostatně při-

vázaný na řetěz k úvaznému kolíku a měl by 

prokázat, že se nebojí nenadálého útoku cizí 

osoby ani výstřelu. Je to většinou rozhodu-

jící disciplína a podle mých zkušeností vyřa-

zuje dvě třetiny nabízených psů. Z těchto 

důvodů si právě také dělám figuranta sám, 

abych mohl opravdu objektivně posoudit, 

zdali je pes v této disciplíně cvičený, ale 

zbabělý, nebo necvičený a statečný. První 

totiž pro službu v armádě není k ničemu, 

druhý se dá bez velkých problémů vycvičit 

na požadovanou úroveň. Také tato disciplína 

probíhá bez závažných nedostatků až na to, 

že ztenčila počet nabízených psů na polovi-

nu. Zbývá malý černý pes, která nadělal 

spoustu problémů při prohlídce zubů, budu 

muset být velmi opatrný. Při této příleži-

tosti musím ovšem vysvětlit, že armádě jsou 

nabízeni nejen psi, kteří cvičili v kynologic-

kých klubech a kteří byli od počátku nácviku 

obrany učeni kousání do ochranného rukávu, 

ale i psi, kteří pokousali celou vesnici nebo 

zadávili sousedovi kozu. Z toho pak vyplývá, 

že figurant ve sportovní kynologii může na-

cvičovat i předvádět úchvatná zadržení pr-

chajícího pachatele, neboť věří, že psi učení 

kousání do rukávu nekousnou jinam a pokud 

se o to pokusí, jsou ze zkoušek nebo závodu 

vyloučeni. Oproti tomu figurant armádní ná-

kupní komise musí počítat i s tím, že se utká 

se zlým a sebevědomým psem, který rukáv 

nikdy neviděl a bude jej ignorovat. Majitel 

černého psa pečlivě uvazuje svého svěřence 

na dlouhý řetěz a odchází do stanoveného 

úkrytu, ostatní záleží na mně a Satanovi, tak 

se totiž pes jmenuje. Vycházím pomalu mimo 

dosah řetězu a opisuji kruh kolem zuřivého 

psa. Jeho pohyb připomíná sedačku řetízko-

vého kolotoče, je vidět, že je na uvázání 

zvyklý a na cvičiště asi nikdy nechodil. Po-

zor, pozor, varují dlouholeté zkušenosti 

v tomto směru, ale musím dokončit, co jsem 

začal, jiná možnost ani není. Dávám tedy 

znamení k výstřelu a s jeho zvukem podni-

kám na psa s nápřahem prutu výpad. Bílé 

zuby se nastaveného rukávu jen dotkly a 



raf, už mě drží za nohu, někde uprostřed 

holeně. Bolest projela až do morku kostí. 

Máchnu prutem, abych hříšníka potrestal za 

„nefér“ hru, je však zřejmě i v tomto směru 

zkušený a bleskově odskakuje mimo dosah. 

Snažím se odskočit o jedné zpět, ale útoč-

ník je tu znovu a zakusuje se do boty odleh-

čované nohy. Tentokrát je bolest snesitel-

nější, ale ležím na zádech, neboť pes mě do-

slova podtrhnul a nyní se se mnou přetahuje 

o moji nohu. Nový nápřah, nový odskok psa, 

rychle z dosahu řetězu. Přibíhá místní sama-

ritánská služba včetně našeho veterináře a 

prohlížíme společně nohu. Zhmožděná holení 

kost a prokousnuté lýtko, ještě že tak. Být 

to zezadu, bylo by možná utržené. Dobře 

mně ovšem tak, mám nosit ochranný oděv, 

jenže v té době byly tyhle obleky jako ze 

dřeva a podle toho vypadala i práce figuran-

ta. V ordinaci lékařské pohotovosti mně no-

hu ošetřil  lékař, příznivec kynologie a pro-

hlásil, že si mám dát na pár dní pohov. 

Ovšem výkup není u konce a tak musím požá-

dat jeho organizátory o pomoc ve formě mí-

stního figuranta. Nabízejí hned tři a tak si 

vybírám toho, o kterém myslím, že umí, 

ovšem pod podmínkou, že bude pracovat 

v ochranném obleku. Poslední disciplínu a 

podmínku nákupu, zadržení pachatele s pro-

tiútokem na psa již sleduji jen jako rozhod-

čí. Nakonec se ukázalo, že ochranný oblek 

nebyl ani třeba, neboť psi, kteří splnili po-

žadavek, kousali do rukávu a ostatní před 

útokem figuranta utekli. Mezi nimi byl i če-

rný Satan. Řekl jsem tenkrát jeho majiteli, 

aby psa na příště řádně připravil a předem 

upozornil na jeho nebezpečné kousání mimo 

rukáv. Uznale přislíbil, ale dosud jsme se na 

žádném z dalších nákupů nesetkali. 

   Asi po půl roce jsem opět nakupoval psy 

v severomoravském kraji a ten den v Ostra-

vě. V závěru zdravotní prohlídky upoutal mo-

ji pozornost malý, černý pes, který si nech-

těl nechat prohlédnout zuby. Silně připomí-

nal neblaze proslulého Satana, ale jmenoval 

se Alan a jeho majitele jsem před tím nikdy 

neviděl. Posuzování psů dospělo až ke zkou-

šce odvahy na kolíku a když se na úvazném 

řetězu ocitl černý Alan, byl jsem rázem 

„doma“. Jeho zuřivý pohyb nabyl podoby po-

hybu sedačky řetízkového kolotoče a bílá 

pěna odletující z otevřené tlamy varovala 

před lehkovážností. Zašel jsem za psovo-

dem, který byl zatím v předepsaném krytu a 

optal se, jak ke psu přišel. Po delší chvíli při-

znal, že pes není jeho a původní majitel prý 

čeká v nedaleké restauraci na výsledek ná-

kupu. Tak opravdu hoši, na tohle vám sko-

čím, pomyslel jsem si a oblékl ochranný 

oděv, snad potřetí v životě, ale vyplatilo se. 

I když jsem útok na nohy čekal a byl plně 

soustředěný, neubránil jsem se a nemít kal-

hoty, ve kterých se nedalo pořádně chodit, 

měl bych pěknou díru v noze a nechodil bych 

možná vůbec. Zachoval jsme ale klid a připu-

stil Alana-Satana k závěrečné zkoušce – za-

držení prchajícího pachatele s protiútokem 

na psa. Docela jsem se na toto utkání těšil, 

neboť jsem věřil, že pes je zlý a nebezpe-

čný pouze na řetězu. Převlékl jsem  se opět 

do montérek a výtečníka ponechal jako po-

sledního. Zatím skáče na vodítku, které pso-

vod drží se zřejmým respektem a čeká na 

moje znamení k vypuštění. Stalo se. Utíkám 

od psa a kontroluji jeho běh přes rameno. 

Teď! Prudce se otáčím a s nápřahem prutu 

se rozbíhám proti útočícímu psovi, kdo z ko-

ho. Uhnul ze směru útoku na deset metrů 

přede mnou a teď obíhá s patřičným respe-

ktem a zbaběle poštěkává. Volám na maji-

tele, aby si pro psa přišel, ale pes se k němu 

nemá a odbíhá do protější zarostlé stráně. 

Alane, Alane, zní už skoro za horizontem, 

ale pak se jasně ozývá Satane. Tak přece to 

byl Satan. Později jsem se dozvěděl, že se 

psem od prvního neúspěšného pokusu prode-

je necvičili a aby při druhém nebyl k pozná-

ní, změnilo se jméno i osoba prodávajícího, 

co kdyby se povedlo. Udivila mě ovšem nese-

rióznost obou prodávajících, že tak mimořá-

dně nebezpečného psa pro figuranta prodá-

vali bez upozornění podruhé. Inu, peníze ma-

jí kouzelnou moc i kdyby měly být od krve. 

 



Hasičský záchranný sbor Libereckého 
kraje 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 
 

Pravidla pálení biologického odpadu 
  

Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na 
svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou 
jarní měsíce každoročně spjaty s pálením bio-
logického odpadu (listí, větví, rostlinného odp-
du apod.). Z hlediska pohledu požární ochra-
ny je tato činnost spojena se zvýšeným rizi-
kem vzniku požáru.  
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení 
zákazu je možno trestat u fyzických osob až 
do výše 25 000 Kč a u právnických osob post-
ihem do 500 000 Kč. Také spalování „nepří-
rodních“ materiálů a odpadu je zakázáno. Na 
rozdíl od vypalování porostů není pálení shra-
bané trávy, listí či klestu zákonem výslovně 
zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá 
pravidla a omezení.  
 

Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, 
které provádí podnikající fyzické a právnické 
osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat 
každé pálení na krajské operační a infor-
mační středisko Hasičského záchranného 
sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS LK). 
Pálení lze nahlásit z pohodlí domova po inter-
netu pomocí jednoduchého formuláře 
„NAHLÁŠENÍ PÁLENÍ“, který je uveřejněn 
na webových stránkách www.lk.hzscr.cz. 
Stejný formulář lze využít i pro nahlašování 
odpalování ohňostrojů. V případě, že pálení 
není možné nahlásit přes formulář na webu, 
lze využít také číslo 950 471 100.  
Při ohlašování pálení je nutno uvést zejména 
následující informace: 

 datum a místo pálení 

 jméno osoby, která je za pálení 
odpovědná a kontakt (mobilní telefon) 

 dobu, po kterou bude pálení probíhat 

 spalovaný materiál 

 způsob zabezpečení místa 
 

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na 
fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na 
svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba 
plánuje pálení většího množství biologic-
kého odpadu, je vhodné také ohlásit pálení 
na KOPIS HZS LK. I pro tyto práce na sou-
kromém pozemku platí určitá pravidla: 

 Je třeba dodržovat povinnosti vyplýva-
jící ze zákona o ovzduší a platných 
obecně závazných vyhlášek obcí 

(požární řád obce, vyhlášky o nakládá-
ní s komunálním odpadem apod.) 

 Pálení musí být po celou dobu přítom-
na osoba starší 18 let. 

 Oheň by se neměl rozdělávat za po-
moci hořlavých kapalin. 

 Při nepříznivých povětrnostních pod-
mínkách (silný vítr, inverze) by se pá-
lení mělo přerušit. 

 Je třeba dodržovat bezpečnou vzdále-
nost ohniště od zástavby a hořlavých 
předmětů (domy, auta, ploty apod.) a 
mít k dispozici jednouché hasební pro-
středky (lopata, kbelík s vodou, písek 
apod.). 

 Velikost ohniště je třeba volit tak, aby 
všechen hořící materiál shořel v době, 
kdy je na místě přítomen dozor. 

 Po ukončení pálení se musí ohniště 
řádně uhasit. V období sucha je třeba 
ohniště kontrolovat i v průběhu násle-
dujícího dne, popřípadě opakovaně 
prolít vodou. 

 V případě, že se oheň vymkne kontro-
le a nelze ho uhasit vlastními silami, je 
osoba provádějící pálení povinna oka-
mžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS 
LK, případně na tísňové linky 150 ne-
bo 112. 
 

Všechny zmíněné informace se samozřejmě 
týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pálení ča-
rodějnic“. Při těchto oslavách je třeba dát také 
pozor na konzumaci alkoholu spojenou právě 
s otevřeným ohněm nebo manipulací se 
zábavní pyrotechnikou. 
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková 
  koordinátorka preventivně výchovné činnosti 
           HZS Libereckého kraje 
 

Plánované akce v roce 2020 
15.2. Dětský maškarní bál 

14.3. Maškarní ples (Námořnický bál) 

30.4. Pálení čarodějnic 

Květen  Den mužů 

Červen  Den dětí 

20.6. Víla Nisa 

Září Den otevřených dveří u hasičů 

Září Oslavy mikroregionu (Hrádek n.N.) 

Září Sportovní den dětí u sokolovny 

26.9. Výstava ovoce a zeleniny + 

jablkobraní + den seniorů 

10.10.  Pouštění lodiček 

http://www.lk.hzscr.cz/


30.10. Lampiónový průvod na hrad 

28.11. Adventní trhy + rozsvícení vánočních 

stromů 

Prosinec  Čert a Mikuláš v sokolovně 

20.12. Polední vánoční rozjímání na hradě 

31.12. Silvestrovský fotbal 
 

Projekt Seniorská obálka 
Obec Chotyně se přihlásila do projektu Se-

niorská obálka. Seniorskou obálku nebo také 

I.C.E.kartu využije zejména zdravotně pos-

tižený nebo osaměle žijící senior. Znamená 

výrazné zjednodušení práce záchranářů, 

kteří mají při přečtení kompletních infor-

mací, umístěných na předem známém místě 

v bytě pacienta, kompletní přehled o jeho 

aktuálním zdravotním stavu, alergiích či 

aktuálně užívaných lécích a tak může dojít 

k rychlejší záchraně jeho života. Nechybí 

ani kontaktní informace na nejbližší příbuz-

né. Po vyplnění stačí kartu viditelně umístit 

do průhledných desek na dveře lednice nebo 

vnitřní stranu vchodových dveří do domu 

nebo bytu. 

V případě, že se senior nebo handicapovaný 

ocitne v kritické situaci, například po úrazu 

zůstane ležet v bezvědomí sám doma a hasi-

či nebo strážníci musejí pro vstup záchra-

nářů vylomit dveře, aby se k němu dostali, 

najdou důležité informace o jeho zdravot-

ním stavu na této kartě. Z ní se hned dozvě-

dí, jaké léky bere a tak určit nejlepší způ-

sob zdravotní pomoci. 

Seniorská obálka tak může záchranářům vý-

razně pomoci při zákroku a seniorům nebo 

zdravotně postiženým, kteří ji mají doma, 

mohou informace v ní zachránit život. 

Až Seniorské obálky obdržíme, dostanou 

je všichni obyvatelé Domu s pečovatelskou 

službou, kteří jsou v pečovatelském bytě. 

S vyplněním samozřejmě případně pomů-

žeme, pokud bude zájem. 

Ostatní zájemci o tuto obálku se mohou 

nahlásit na obecním úřadu a my jim 

obálky potom dodáme. 

                        starostka 
 

 

T. J. Sokol Chotyně zve děti a 

rodiče na 

Dětský maškarní bál 
V sobotu 15. 2 2020 od 15 hodin. 

Čeká vás spousta soutěží, tance a 

odměn. Připraveno bude také 

občerstvení a bohatá tombola. 

 

20. ročník mezinárního veletrhu 

cestovního ruchu Euroregion Tour 

2020 se bude konat ve dnech  

6. – 7. března 2020 

v Eurocentru v Jablonci n. N. 
Veletrh vám představí kompletní nabíd-

ku krajů, regionů, měst a obcí České 

republiky i sousedních států, nabídku 

cestovních a dopravních kanceláří, lázní 

a wellness, památek, center volnočaso-

vých aktivit a dalších subjektů z oblasti 

cestovního ruchu. 

V rámci doprovodného programu vás če-

ká bohatý kulturní program, promítání 

filmů, ochutnávky, řemeslníci a prodejci 

reg. produktů, zábava pro děti i dospělé. 

Otevřeno bude: 

V pátek 6. 3. od 10 do 18 hodin 

V sobotu 7. 3. od 9 do 13 hodin 

Připomenutí – Maškarní bál Svazu žen 

bude 14. 3. – téma Námořnický bál 

Veřejné zasedání se koná  

25. února v DPS od 18.30 hod. 
Program: 

1. Rozpočet obce Chotyně na rok 

2020 

2. Rozpočet ZŠ a MŠ Chotyně, 

příspěvkové org. na rok 2020 

3. Odkup nemovitostí 

4. Různé 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo 

MK ČR U 11 793. 


