
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Nádraží v Chotyni 
vyhlásilo Ministerstvo 

kultury kulturní 
památkou 

Tuto informaci jsem dostala v pátek 28. srpna 
z Libereckého kraje. Úžasná a až neskutečná 
zpráva. Správa železnic může proti rozhodnu-
tí Ministerstva kultury podat rozklad, takže 
úplně vyhráno ještě není, ale já věřím, že tato 
fáze dobře dopadne. Čeká nás hodně velký a 
hodně dlouhý boj, aby nádraží bylo opraveno 
a smysluplně využíváno. Ale s podporou 
všech super lidí, které kolem sebe mám a kteří 
pomáhají, jsem přesvědčena o tom, že vše do-

bře dopadne. A všem, kteří se jakkoliv 
zasloužili, že nádraží je kulturní 
památkou, moc a moc děkuji. 
 
V pondělí 17. srpna byl obci zapůjčen na dobu 
asi půl roku další model nádraží, tentokrát od 
pana Bernda Sonsally z Německa. Připravili 
jsme slavnostní umístění obou modelů nádra-
ží – ten první již máme několik měsíců a daro-
val nám ho pan Jaroslav Morgenstern – v naší 
knihovně. K tomuto slavnostnímu předání byl 
pozván pan hejtman, pan L. Vele, senátoři, po-
slanec, zástupci Správy železnic, zástupci Pa-
mátkového ústavu, starostové okolních obcí a 
zastupitelé obce. Pozvala jsem také Bc. Katku 
Pachmanovou, která zpracovala úžasnou ba-
kalářskou práci na téma skautské klubovny na 
nádraží. Vše si můžete prohlédnout v naší 
knihovně, kde je stálá expozice. 
                                                  starostka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Blíží se výstava ovoce, zeleniny 

a květin a Jablkobraní, na které 

zvou soused Franta a sousedka 

Jana 
Je září a to znamená měsíc sklizně ovoce, 

doufám, že se vám urodilo trochu lépe, než 

mně. Blíží se naše výstava – zaznamenejte si 

datum sobota 26. září. To je přesně ten da-

tum, kdy se na výstavě produktů našich za-

hrad v obci můžeme každý, kdo pěstuje ovo-

ce nebo zeleninu, předvést. Stačí jen při-

nést jablko, hrušku, švestku či mrkev nebo 

zelí, dýni a tak podobně. Ale nebude to ten 

den jen o květinách, ovoci a zelenině. Bude 

hrát muzika, šikovné ženy připravují jablko-

braní, bude i program pro děti, občerstvení, 

prodej jablíček a rostlin. 

Ovoce a rostliny od zahrádkářů a zahradní-

ků z obce přineste, prosím, buď přímo      

26. září dopoledne do hasičárny nebo k panu 

Františkovi Dvořákovi nebo k paní Jaroslavě 

Dlouhé i před tímto datem. 

Moc se na vás všechny těšíme, přijďte se 

pobavit, poučit a třeba i pochlubit. 

                          Váš soused Franta 

 

Milí sousedé. 

Venku to už voní podzimem, školáci už zase-

dli do školních lavic a za necelý měsíc se bu-

de konat Jablkobraní a výstava ovoce, zele-

niny a květin. Letos nás čeká pestrý prog-

ram. Mám radost, že k nám přijal pozvání 

pan Vlastimil Kocourek, který bude povídat 
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Před 110 lety byla do Chotyně zavedena elektřina z tepelné 

elektrárny v Andělské Hoře. 

Před 130 lety byl u nás založen Sbor dobrovolných hasičů. 
 



o starých odrůdách jabloní. Pro děti budou 

připravené zajímavé dílničky, loutkové di-

vadlo, krásný ručně řezaný kolotoč na ruční 

pohon od pana Holuba, dále rukodělné stán-

ky, občerstvení, různé sladké i slané dobro-

ty. Myslím, že je na co se těšit, tak nevá-

hejte a přijďte si to s námi užít. 

                        Vaše sousedka Jana 
 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 14. července 2020 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 

 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 

15 členů zastupitelstva. 

 

2. Schvaluje všemi hlasy 1. změnu rozpočtu na  

rok 2020: 

Příjmy 

Daň z příjmu FO placená plátci   -    500 000,- 

Daň z příjmu PO         - 1 500 000,- 

Daň z příjmu PO za obce       +   255 930,- 

DPH          -    700 000,- 

Ostatní neinv. transfery ze státního rozpočtu

                                          +     60 000,- 

Přijaté pojistné náhrady – VO     +     10 388,- 

- Oprava vozidla       +     20 744,- 

Komunál. Sl. a územní rozvoj      +   400 000,- 

celkem příjmy                    - 1 952 938,- 
 

Výdaje  

Chodníky a ostatní           + 400 000,- 

ZŠ a MŠ            -  700 000,- 

Bytové hospodářství           + 100 000,- 

Krizová opatření           +   40 000,- 

Platby daní a poplatků          + 255 930,- 

celkem výdaje           +   95 930,- 

 

Financování             2 048 868,- 

 

3. Schvaluje všemi hlasy Kupní smlouvu mezi  

obcí Chotyně a Severočeskou vodárenskou  

společností a.s., kterou obec Chotyně předává  

SVS a.s. stavbu „Chotyně, p.p.č. 650/5 –  

vodovod“ za částku 80 063,- Kč.a Kupní  

smlouvu mezi obcí Chotyně a Severočeskou  

vodárenskou společností a.s., kterou obec Cho- 

tyně předává SVS a.s. stavbu „Chotyně,  

k.ú. Grabštejn, p.p.č. 327/1 – vodovod“ za  

částku 80 063,- Kč. 

 

4. Schvaluje všemi hlasy prodeje nemovitostí: 

a) p.p. č. 303/2, ostatní plocha o výměře 

207 m2 v k.ú. Grabštejn a obci Choty-

ně za částku 5 175,- Kč 

b) p.p.č. 1274, ostatní plocha o výměře 

150 m2 v k.ú. Grabštejn a obci Choty-

ně za částku 3 750,- Kč 

c) p.p.č. 775/3, ostatní plocha o výměře 

24 m2 a p.p.č. 775/4, ostatní plocha o 

výměře 13 m2 v k.ú. a obci Chotyně za 

částku 925,- Kč 

d) p.p.č. 251/16, ostatní plocha o výměře 

1 652 m2 v k.ú. Grabštejn a obci Cho-

tyně za částku 413 000,- Kč 

 

Vyvěšený prodej st. p.č. 135, zastavěná plocha 

a nádvoří a p.p.č. 265/2, zahrada nebyl schva-

lován, protože je třeba GP oddělit cestu, která 

je přes oba pozemky používána a přihlásili se 

další dva zájemci o tyto pozemky. 

Prodej těchto pozemků bude vyvěšen v září 

2020, prodej bude proveden obálkovou 

metodou s nejnižší nabídkovou cenou 250,- 

Kč/m2. 

 

5. Schvaluje všemi hlasy  Smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene služebno-

sti inženýrské sítě č. 1/2020. Smlouva spočívá 

ve strpění uložení 1 ks šachty a vodovodní pří-

pojky, vstupu a vjezdu pro jejich provozování 

a udržování na p.p.č. 383/1, 1076/2 a 389/5, 

všechny v k.ú. Chotyně. 

 

Schvaluje všemi hlasy Smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene 

služebnosti inženýrské sítě č. 2/2020. Smlouva 

spočívá ve strpění uložení 1 ks šachty a vodo-

vodní přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich pro-

vozování a udržování na p.p.č. 383/1, 1076/2 a 

389/5, všechny v k.ú. Chotyně. 

 

6. Schvaluje všemi hlasy Smlouvu o zřízení 

věcného břemene – služebnosti č. IE-12-

4004141/VB/1 mezi obcí Chotyně a ČEZ 

Distribuce a.s. zastoupená na základě plné 

moci společností ELMOS LIBEREC s.r.o.. 

Jedná se o stavbu „Kabelové vedení NN, 

přípojková skříň ve zdi budovy č.p. 163, 

podzemní vedení NN, 4x přípojková skříň 

v pilíři a 4x rozpojovací skříň v pilíři – 

Zařízení distribuční soustavy. 



Den otevřených dveří u 

hasičů 
Na sobotu odpoledne připravili naši hasiči 

Den otevřených dveří u hasičů u hasičské 

zbrojnice. Počasí sice moc nepřálo, ale asi to 

vůbec nikomu nevadilo. Účast byla úžasná. 

Pro děti byly připravené super soutěže 

s hasičskou tématikou a za odměnu každý 

účastník dostal dárkový balíček. Dětské 

soutěže připravili hrádečtí hasiči a také je 

řídili. Příkladná spolupráce mezi sbory. Děti 

si také moc užily dvakrát úplně promočený 

skákací hrad, říkaly mi, že příště, kdyby 

nepršelo, tak jim ho musíme polít. Že to je 

takto super. 

Naši hasiči se postarali o výborné občer-

stvení – bramboráky, hranolky, klobásy a 

sladké pečivo. Na akci se přijel podívat i 

hejtman pan Martin Půta. 

Po celé odpoledne i  večer byla příjemná 

nálada i díky kapele Noční můry. 

Moc děkuji hasičům za krásnou akci. 

                           starostka 

 

1000 Miles Adventure 2019 
Michal Ozogán 

Pokračování 

Den 1. – Jak se mi lepila smůla na tretry 

O třetí hodině odpolední jsem se konečně 

dočkal. Starosta Nové Sedlice odstartoval 

tenhle šílený závod a my konečně mohli 

změřit svoje síly. Nejdříve nás čekalo čest-

né kolečko přes lávku. Úzkého mostku jsem 

se poslední dva ročníky bál, ale letos jsem 

projel bez zaváhání. To bylo dobré znamení. 

V asfaltovém  sjezdu do Uliče to foukalo, 

takže jsem se chytil skupinky, která se po-

malu drásala startovním polem. První den 

sice nemá moc cenu závodit, protože nás 

všechny zastaví chata Hrešná, kde začíná 

první noční zákaz, ale proč si ten začátek 

neužít. Kdo nepříjemné stoupání zdolá dříve, 

bude více unavený, ale zase na něj čeká del-

ší spánek. Můj úkol byl dojet nahoru nejlépe 

do půl druhé v noci. 

V Uliči začalo první stoupání, které třídilo 

závodníky. Trasa nás vedla kolem rozhledny, 

oblíbeného stanoviště fotografů. Po ní ná-

sledovaly první technické sjezdy. Své nedo-

statky v téhle oblasti jsem se letos snažil 

kompenzovat teleskopickou sedlovou. Doufal 

jsem, že mi dodá více jistoty především 

v prudkých pasážích. 

Hned v prvním technickém sjezdu jsem 

spadl, ošklivě si odřel koleno, z řídítek ulo-

mil navigaci a světlo a rozsypal některé věci 

z batohu. Co se přesně stalo nevím, jel jsem 

ve vláčku a asi jsem se nechal strhnout ry-

chlejším tempem a nezvládl to. Začátek zá-

vodu, kde jsem neustále někoho potkával, mi 

vůbec nevyhovoval. Mimo jiné jsem se na 

tom samém místě vysekal i před dvěma lety. 

Rozdíl byl v tom, že tehdy jsem letěl vpravo. 

Minul jsem závodníka, který měl trochu jiný 

problém. Ztratil navigaci a netušil kde. 

Stoupal nahoru a zoufalým pohledem skeno-

val zem. Já mezitím vytáhl náhradní eska 

pásky, abych svého Garmina znovu upevnil. 

Zkontroloval jsem, že všechno drží a opatr-

ně pokračoval dál. I díky tomuhle zážitku 

jsem se až do konce závodu ve sjezdech 

krotil. Další problém na sebe nenechal dlou-

ho čekat. Při šlapání do kopce jsem cítil, že 

se mi uvolňují kufry na levé botě. Sesedl 

jsem, sundal batoh a vyštrachal multiklíč. Po 

několika kilometrech se problém opakoval, 

akorát na druhé botě. To bylo neuvěřitelně 

frustrující. Celým procesem jsem prošel je-

ště dvakrát, než se mi podařilo dotáhnout 

kufry tak, aby se nepovolovaly a vydržely až 

do konce závodu. 

Teď bylo každé zastavení bolestné. Jak byl 

peloton ještě krátký, stačilo si jen oplách-

nout rozedřené koleno ve vodě a hned mě 

předjela pětice závodníků. Sice na tom vů-

bec nezáleželo, ale mojí hlavě se to vůbec 

nelíbilo. A aby toho nebylo málo, urazil jsem 

o strom nástroj na opravu bezdušových 

plášťů, který jsem měl v řídítkách, a tak ne-

šikovně se mi zaseklo přední kolo v prolákli-

ně, že jsem znovu dopadl na svoje odřené 

koleno. To se mi vůbec nelíbilo. 



Brody ještě za světla 

Ve vesnici Vinné se nás několik závodníků 

sjelo u dobrých lidí, co nám dali vodu. Ako-

rát se mi to hodilo, už mi docházela. Trochu 

si na sebe ušili bič, protože jak nějaká sku-

pinka odjížděla, tak další přijela. Čepovalo 

se o sto šest. Slunce sice pražilo, ale nebyl 

to jeden z těch dní, kdy se rozpéká asfalt 

jak čokoládový dort. Poděkoval jsem a jel 

dál. 

První brod – Laborec – jsem překonal bez 

problémů. Voda byla nízko, dno trochu bláti-

vé a komáři extra kousavý. Málem nám sež-

raly kameramany. Těsně před mílemi jsem 

se naučil, jak nosit kolo na zádech, což je 

asi nejefektivnější metoda překonání brodu. 

Jenom jsem si umyl nohy a zase frčel dál. 

Ondava byla podle očekávání ještě snazší. 

Brod krásně přístupný, žádné bahno a voda 

ještě níže než v Laborci. Už se ale začalo 

ochlazovat, tak jsem si nasadil nepromokavé 

ponožky, které mě chránily před mokrými 

botami. Poprvé jsem překonal obě řeky 

ještě za světla. 

Všechno šlo podle plánů, když nepočítám 

těch několik pádů. Za Kamennou Porubou 

jsem potkal závodníka s defektem. Takhle 

brzo a ještě v noci … muselo to pro něj být 

psychicky náročné. 

Letos se urodilo hodně ostružin. Na obou 

rukách jsem měl šrámy, jak mě švihaly výho-

nky podél cesty. Ještě pár dní jsem na ně 

myslel, kdykoliv jsem se zapotil. 

Na Hrešné to neskončilo 

Přes Bánské jsem projížděl už za noci a 

v dlouhém asfaltovém výjezdu jsem viděl 

jen světla osamělých vlků. Drásali jsme se 

nahoru. Bázeň z medvědů, která mě poslední 

dva ročníky stravovala, už zmizela a já se 

vůbec nebál vyrazit do nočních lesů. Díky 

tomu jsem na Hrešnou dorazil v 1:40 bez 

strachu o svůj život a mohl se občerstvit 

čerstvě opečenou klobásou. Posledních pár 

hodin jsem se na ni těšil. A aby moje útrapy 

neskočili, za svoje první místo odpočinku 

jsem si zvolil mraveniště. Snad deset minut 

mi nedocházelo, co mě to tak ďobe, než 

jsem zvolil zbrklý úprk. Při něm se mi poda-

řilo udělat díru do mojí zbrusu nové nafuko-

vací karimatky. Po zbytek cesty jsem ji vezl 

úplně zbytečně. Ale i to jsou míle. Karimat-

ka mi vlastně ani nechyběla. Pro správně 

unaveného závodníka je i ta nejtvrdší lavice 

měkká postel s nebesy. Usnul jsem ve 3 ráno 

a budík se na mě chystal o půl šesté. 

                                              Pokračování příště 
 

Tělocvičná jednota Sokol 

Chotyně 
Pozvánka do sokolovny 😊 

Prvního září společně se školním rokem zahájí 

po prázdninách svou činnost i cvičení v naší 

tělocvičně. Rozvrh máme téměř zaplněný a tak 

pokud máte zájem se hýbat, přijďte si v pondě-

lí a středu zacvičit zumbu, v pondělí a čtvrtek 

zahrát nohejbal, v úterý a pátek pinknout vo-

lejbal, úterý a čtvrtek s dětmi zatrénovat fot-

bal, v pátek a neděli zacvičit tabatu a ve čtvr-

tek mají svůj prostor rodiče se svými dětmi.  

U posledního bych se ráda zastavila. Cvičení 

rodičů s dětmi začíná 10.9.20 od 17.00. Mnozí 

jste s námi cvičili již minulé pololetí a tak víte, 

že díky obci Chotyně máme krásné nové cvi-

čební pomůcky a nářadí. Jako další novinku 

chystáme účast v projektu „Se Sokolem do ži-

vota aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se 

zvířátky“, který realizuje Česká obec sokolská. 

Máte se na co těšit a tak neváhejte strávit jed-

nou týdně aktivní hodinku se svými dětmi. 

Za to, že se nám i v této nelehké době daří 

udržovat budovu sokolovny a činnost sportov-

ních oddílů bychom touto cestou chtěli podě-

kovat především Obci Chotyně, dále 

Libereckému kraji a jeho programům na pod-

poru sportovní činnosti a Ministerstvu školství 

a mládeže, které rovněž formou grantů přispí-

vá na činnost dětských sportovních oddílů. 

A co nás čeká v nejbližší době a kam bychom 

vás chtěli pozvat? V neděli 20.9. od 15.00 pro-

běhne tradiční sportovní odpoledne, připrave-

no bude deset stanovišť s jednotlivými úkoly. 

Děti budou běhat, házet, skákat, střílet …. . 

Jako zpestření si děti budou  moci prohlédnout 

funkční modely letadel, improvizované letiště 

bude na velkém fotbalovém hřišti, takže se 

bude i létat . Další akcí bude v sobotu 

10.10.20 oblíbené ,,Pouštění lodiček“. Jedná se 

o pietní akt k uctění památky Sokolů poprave-



ných nacisty. Budeme se těšit na Vaše nové 

modely loděk, lodí, parníků a dalších plavidel, 

které jsou  každý rok krásnější a dokonalejší. 

No a pak už se můžete těšit na konec října na  

tradiční lampionový průvod na hrad Grabštejn, 

kde připravujeme osvětlenou cestu k hradu. 

Plánů máme hodně, sportovních i kulturních a 

tak doufáme, že budeme moci všechny akce 

realizovat bez nepříjemných ,,koronavir“ opa-

tření.  

A protože zdraví je to nejcennější co máme, 

pojďme mu společně naproti, hýbejme se, udr-

žujme se v kondici, viry s námi budou mít 

mnohem víc práce )))))    

Se sokolským NAZDAR – chotyňští Sokolové 

 

HASIČI RADÍ OBČANŮM  

Vybavte svou domácnost 

detektory kouře 

Zařízení pro signalizaci požárů v budově mů-
žeme rozdělit do dvou základních kategorií. 
Tou první je elektronická požární signalizace 
(EPS). Její využití je zejména ve výrobních a 
kancelářských prostorech, obchodních do-
mech apod. Tyto objekty jsou díky nainstalo-
vané EPS připojeny na specializovanou 
ústřednu, která přijme signál o zachyceném 
kouři a předá ho dál, ve většině případů upo-
zorní hasičský záchranný sbor kraje přes tzv. 
pult centrální ochrany. 
Druhou skupinu tvoří autonomní hlásiče po-
žáru (detektory kouře). Jedná se o jednodu-
ché přístroje, které včas detekují vznikající po-
žár a vyvolají poplach. Tyto hlásiče jsou urče-
ny pro instalaci v našich domácnostech. Pří-
stroj je napájen baterií, jejíž životnost může 
být až deset let.  
Čidla hlásiče dokáží kouř z požáru včas de-
tekovat. Optickým (blikající kontrolka) a sil-
ným akustickým signálem na něj upozorní 
uživatele domácnosti. Umožní tím nebezpe-
čí zlikvidovat již v zárodku či ohrožený prostor 
včas opustit a přivolat hasiče. Ze zkušeností 
záchranářů plyne, že právě včasné zjištění 
požáru je rozhodující pro záchranu lid-
ských životů a "hlásiče požáru" tak výrazně 
zvyšují šance na přežití. Nebezpečí hrozí 
např. v noci, kdy lidé spí a požár včas nezjistí. 
Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou 
kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření. 
Kouř je rychlejší a tišší než oheň a i malý po-
žár dokáže po pár minutách zaplnit byt vysoce 

toxickými zplodinami, které při několika vdech-
nutích způsobí bezvědomí a následně smrt 
člověka.  
Včasné varování nás může zachránit! 
Nákup autonomního hlásiče doporučujeme 
realizovat u specializovaného prodejce, který 
nám poradí s jeho instalací. Výrobek musí od-
povídat platným normám a mít označení „CE“ 
(značka garantuje, že výrobek odpovídá evro-
pským harmonizovaným normám). Je také 
možné vzájemně propojit několik hlásičů s 
tím, že v případě výstražné reakce jednoho, 
jsou zapnuty i hlásiče ostatní (např. čidlo 
reagující na kouř v garáži spustí čidlo i v lož-
nici). V porovnání s hodnotou věcí v naší do-
mácnosti, o které nás případný požár může 
připravit, je částka za pořízení hlásiče zaned-
batelná. 
Instalace hlásiče požáru 

Samotná instalace hlásiče je rychlá a jedno-
duchá. Stačí k tomu hmoždinky a běžné ná-
řadí, při instalaci postupujme vždy podle návo-
du výrobce.  
 
Vhodné umístění: 

 v ideálním případě ve všech obytných 
místnostech bytu/domu, 

 v případě montáže jednoho hlásiče v 
bytě zvolíme místo v jeho centrální čá-
sti, např. v chodbě kam ústí jednotlivé 
místnosti, 

 v místnosti vždy doprostřed stropu 
(dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 
cm od stěny a ve výšce max. 6 m od 
podlahy), 

 v bytových domech, ubytovnách apod. 
i ve společných prostorech každého 
podlaží domu, 

 v místech s vyšším rizikem vzniku 
požáru (garáže, dílny). 

 
 
Nevhodné umístění: 

 prašné a velmi vlhké prostory, např. 
kotelny, koupelny nebo prádelny, 

 blízkost ventilátorů, tepelných zdrojů, 
svítidel nebo jiných zdrojů tepla, 

 vrcholy půdních prostorů střech tvaru 
písmene „A“, 

 prostory s vysokou koncentrací 
cigaretového kouře, výparů barev, 
rozpouštědel a výfukových plynů. 

Neznalost zákona neomlouvá 

Povinnost mít nainstalovaný autonomní hlásič 
požáru je zakotvena v naší legislativě (vyhláš-
ka č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 



požární ochrany staveb). Na základě této vy-
hlášky jimi musí být domácnosti ve všech no-
vých i zrekonstruovaných objektech po 1. 7. 
2008 vybaveny v souladu s projektovou doku-
mentací stavby a rodinné domy pak dále mini-
málně jedním přenosným hasicím přístrojem. 
Tento požadavek se netýká staveb realizova-
ných před účinností této vyhlášky, avšak do-
poručujeme instalaci i v těchto domácnostech. 

Jak hlásič kontrolovat?  

V návodu výrobce by mělo být uvedeno, ja-
kým způsobem a jak často máme hlásič kon-
trolovat. Na rozdíl od hasicího přístroje kon-
trolu nemusí dělat vyškolená osoba, ale sám 
uživatel - např. jednou měsíčně prostým 
stisknutím kontrolního tlačítka, čímž se 
kontrolně spustí alarm. Jinak nám postačí 
jednou za čas v hlásiči vyměnit baterie, při-
čemž akustický signál (popř. blikající kontrol-
ka) nás upozorní, když již baterie dochází. Ba-
terie v hlásiči vydrží minimálně 1 rok, existují 
ale i s mnohem delší životností. Pamatujme, 
že hlásič s vybitou baterií je nám k ničemu. 
 
     Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková 
koordinátorka preventivně výchovné činnosti 
         HZS Libereckého kraje 

 

Nová výjezdová základna 
záchranné služby v Rokytnici nad 

Jizerou 

Posádky Zdravotnické záchranné služby Libe-
reckého kraje od poloviny srpna za pacienty 
vyjíždějí z nové výjezdové základny v Rokyt-
nici nad Jizerou. Spolu s hejtmanem Martinem 
Půtou, jeho statutární náměstkyní pro oblast 
ekonomiky, správy majetku a informatiky Jit-
kou Volfovou a  náměstkem hejtmana pro ob-
last zdravotnictví Přemyslem Sobotkou ji slav-
nostně otevřel ředitel ZZS LK Luděk Kramář. 

Nová základna, ze které vyjíždí posádka rych-
lé zdravotnické pomoci k pacientům z Rokyt-
nicka, Harrachova, Jablonce nad Jizerou, Vy-
sokého nad Jizerou a přilehlých oblastí, je plně 
moderně vybavena. Původní prostory, které 
nevyhovovaly po technické ani kapacitní strá-
nce, tak nahradí pracoviště, kde mají záchra-
náři zázemí nejen pro členy posádek, ale záro-
veň pro technické zabezpečení vozového pa-
rku. Nová stavba s důrazem na ekologický 
provoz stála zhruba 17 milionů korun a z pře-

vážné většiny ji financuje právě Liberecký 
kraj. 

„Zajištění zdravotní péče  je jednou z našich 
priorit. Proto je nezbytné zajistit moderní pod-
mínky zejména pro ty, kdo se o zdraví a živo-
ty občanů starají. Jsem rád, že v případě roky-
tnické základny ZZS LK se to povedlo a že 
jsme našli nezbytné prostředky. Výstavbou je 
zajištěn dojezdový čas pro celou oblast,“ 
uvedl náměstek Sobotka. Zdůraznil, že nová 
stavba nebude jen funkční, ale splňovat bude i 
veškerá ekologická kritéria. 
 
Zhruba rok a půl sídlili rokytničtí záchranáři 
provizorně v nedalekém Domově pro seniory, 
kterému za spolupráci patří velké poděková-
ní. „Původní stavba výjezdové základny už 
nesplňovala žádné limity pro provoz. Vše 
nám tu padalo na hlavu, nebyly zde základní 
hygienické podmínky. Provoz v ní už nebyl 
možný. Jsme rádi, že nám Liberecký kraj umo-
žnil vystavět novou, moderní základnu,“ řekl 
ředitel ZZS LK Luděk Kramář.  

V této souvislosti vyzdvihl zejména moderní 
technologie k recyklaci dešťové vody, která 
bude využívána na mytí vozidel, základna má  
i vlastní studnu. K vytápění bude sloužit tepe-
lné čerpadlo, které zajistí jak nízké náklady 
tak i malou ekologickou zátěž. 

Výstavba nové základny byla zahájena v du-
bnu loňského roku.  ZZS LK za ni z vlastních 
zdrojů zaplatila 3,6 milionu korun,  13 milionů 
korun poskytl Liberecký kraj. V roce 2019 vy-
jeli rokytničtí záchranáři k cca 1 300 přípa-
dům, nejvytíženější jsou vzhledem k svému 
umístění zejména v zimních měsících. 
                                  Michael Georgiev 
 

Třetí václavické 

dožínky 
pozvánka 

V sobotu 19.9. od 10:00 se na Wohlmannově 

statku ve Václavicích (č. p. 35) uskuteční   

3. ročník dožínek, tentokráte tématicky za-

měřených na bylinky. Akce, na níž se mohou 

potkat a v příjemném, venkovském, do volné 

krajiny otevřeném prostředí, strávit čas jak 



václavičtí, tak i přespolní. Začínáme ve sto-

dole děkovnou mší za úrodu, po níž od 11:00 

zahraje pohádku divadlo Krtek. Následovat 

budou každoroční rukodělné aktivity pro 

děti (výroba bylinkového čaje, dřevěných 

květináčků, mandal ze semínek atd.), které 

budou od 13:00 proložené ukázkou práce 

starých zemědělských strojů a mlácením 

obilí. V 15:00 nás Irena Čiháková, zahra-

dnice z Nobilis Tilia na Vlčí Hoře, seznámí s 

působením bylin na naše životy skrze navá-

zání vědomého vztahu s nimi. Tradiční sou-

částí programu bude soutěž zavařenin 

(můžete je přinést do 14:00, vyhodnocení 

obou kategorií – sladké/slané proběhne v 

16:00) a projížďky na koních. Od 17:30 si 

promítneme oceňovaný, makedonský doku-

ment Země medu o vztahu ke krajině, k její 

divokosti a udržitelnosti.                             

V mezičasech si můžete ochutnat dobroty 

od lokálních kulinářů, pivo Kocour, zakoupit 

drobnosti od tvůrců ze zdejšího kraje nebo 

se projít na obzor k nedalekému 

Wohlmannovu kříži a pokochat se výhledem 

na Lužické hory a Ještědský hřbet.        

Více informací budeme postupně 

zvěřejňovat na našem FB profilu: 

https://www.facebook.com/Wohlmannuv.sta

tek                                                      

Srdečně se na Vás těšíme.                   

přátelé Wohlmannova statku z.s. 

 

Volby do zastupitelstva 

Libereckého kraje 

a 1. kolo voleb do senátu 
Volby se uskuteční v pátek 2. 10. 2020 od 

14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 3. 10. 2020 od 

8.00 do 14.00 hodin. 

Případné 2. kolo voleb do senátu se uskuteční 

v pátek 9. 10. od 14.00 do 22.00 hodin a v so-

botu 10. 10. 2020 od 8.00 do 14.00 hodin. 

Veškeré materiály k volbám budete mít u vo-

lebních lístků, kdyby vám cokoliv nebylo ja-

sné, přijďte se zeptat na obecní úřad. 

Místem konání je opět klubovna hasičů, Cho-

tyně č.p. 200. Letos to bude trochu kompliko-

vané vzhledem ke všem možným i nemožným 

nařízením, ale na vše jsme připraveni – takže 

když půjdete volit a nebudete mít roušku, 

v klubovně hasičů ji dostanete. 

 

A koho budu volit já, je asi jasné. V krajských 

volbách to jsou jasně Starostové pro Liberecký 

kraj v čele se současným hejtmanem Martinem 

Půtou . Kdo se aspoň trošku o dění zajímá, ví, 

že to jsou opravdu správní lidé na správných 

místech. Téměř celá kandidátka je tvořena ze 

starostů obcí a měst Libereckého kraje. Mnozí 

z nich jsou jíž několik let krajskými zastupiteli 

a vědí, co kraj potřebuje. 

 

Do senátu podpořím současného pana 

senátora Jiřího Voseckého. Vím, že kdykoliv 

něco potřebuji a obrátím se na něho, pomůže 

nebo se aspoň snaží pomoci. 

                                              starostka 
 

Hrádecké dožínky a  

5. ročník oslav mikroregionu 

Hrádecko-Chrastavsko 
V Hrádku nad Nisou na hasičské 

louce 12. 9. 2020 od 13.00 hodin. 
Sportovní soutěže: 

Turnaj smíšených dvojic v plážovém 

volejbale (Kristýna Jih) od 9 hodin. 

Hrádecký rodinný čtyřboj (hřiště u 

pošty) od 9.30 hodin. 

Závod na inline bruslích (Kristýna jih) od 

9.30 hodin – pokud by někdo měl zájem 

se zúčastnit za obec, volejte tel. 

725357278. 

Kulturní program: 

13 – 14 hodin  Celestýnka 

15 – 16 hodin  Mareks 

17 – 18.30 hodin Tomáš Linka a Přímá 

linka 

19.30 – 21 hodin  RANGERS 

https://www.facebook.com/Wohlmannuv.statek
https://www.facebook.com/Wohlmannuv.statek


Výstava zemědělské techniky a 

zvířectva. 

Prodej zemědělských produktů. 

Prezentace zahrádkářů a chovatelů. 

Včelař, výroba másla, soutěž v pití 

mléka. 

Stánky členských obcí mikroregionu 

Hrádecko-Chrastavsko. 

Součástí Dožinek a Oslav také: 

Dožínkový ekoden 13 – 18 hod. 

Dílničky pro děti – připravuje 

Společnost pro Lužické hory. 

 
Osadní výbor Dolní Suchá a restaurace na 

Suché pořádají 

TRADIČNÍ POUŤ NA SUCHÉ 
12. 9. 2020 od 10 hodin 

Přijďte na fotbalové hřiště vyzkoušet 
spoustu atrakcí, projížďky na ponících a 

užít si bohatý doprovodný program. 
Jakub Děkan 

Mladej pes a starý kočky 
Pianista Ondřej Kováč 

Freddie Mercury revival 
Baragge 

 
Volné vstupné 

Akci moderuje Láďa Chudoba 

Pozvánka na cvičení rodičů s dětmi 
Vážení sportovní přátelé, milé děti a 

rodiče. Tělocvičná jednota Sokol Chotyně 
pořádá cvičení rodičů s dětmi. Cvičíme 

každý čtvrtek od 17 hodin v Chotyni 
v sokolovně. Zveme všechny děti od asi 2 

do sedmi let. 
Sebou si vezměte pouze sportovní 
oblečení a obuv do tělocvičny. Sraz 
v sokolovně 10. 9. 2020 v 17 hodin. 

Vedoucími cvičiteli jsou Ivana 
Morgensternová, Marcela Nováková a 

Karel Kocourek. 
 

Sportovní odpoledne pro děti u 
sokolovny v neděli 20. 9.  

od 15 hodin. 

V sobotu 10. 10. bude u sokolovny 
POUŠTĚNÍ LODIČEK 

Začněte vyrábět lodičky. 

 

NÁBOR 

do dětské taneční skupiny 

RISING STARS  

v Hrádku nad Nisou 
16. 9. 2020 od 17 hodin 

V tělocvičně TGM Hrádek nad Nisou 

Nábor je určený dětem ve věku 5 – 15 

let. 

Přibíráme nové členy do tří skupin. 

Přípravka věk 5 – 8 let, mírně pokročilí 

věk 8 – 11 let, pokročilí věk 11 – 15 let. 

Rozdělení bude individuální nejen podle 

věku, ale také podle tanečních 

schopností dítěte. Hlavní náplní naší 

výuky je street dance, který obsahuje 

různé taneční styly. 

V letošním roce nás čeká spousta 

vystoupení a tanečních soutěží. 

Na náboru uvidíte vystoupení všech tří 

věkových skupin. Získáte tu veškeré 

základní informace k tomu, jak budou 

tréninky probíhat a co děti čeká. 

 

V úterý 22. září od 18.30 hodin se koná 

v Domě s pečovatelskou službou 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ  

obecního zastupitelstva 

Program: 

1/ Určení návrhové komise, zapisovatele 

a ověřovatelů zápisu 

2/ Zveřejnění záměru – otevření obálek 

3/ Hospodaření obce k 31. 8. 2020  

4/ 2. rozpočtová změna na rok 2020  

5/ Výjimka z minimálního počtu žáků 

6/ Zahájení 3. změny územního plánu 

7/ Různé 
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