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Před 30 lety dne 1. ledna 1991 se obec Chotyně
opět osamostatnila.

Adventní trhy byly opět
krásné
V sobotu 27. listopadu jsme si uspořádali
již 7. ročník adventních trhů. Naštěstí jsme
je od začátku plánovali na hřišti, takže jsme
nečekali žádný zádrhel. Zádrhel přišel, ale
já jsem se rozhodla ho naprosto nerespektovat. Několikaměsíční příprava všech, kteří
se na adventní trhy připravovali a těšili, by
přišla úplně nanic.
Měli jsme téměř čtyřicet prodejců. Lidí
přišlo určitě ještě zase mnohem více než
loni. A kdo přišel, byl nadšený a všichni moc
děkovali za krásné adventní trhy.
V sokolovně měly děti dílničky a mohly si vyzdobit perníčky, namalovat domeček a z šišky vyrobit sovičku. Bylo jich také hodně a
krásně vyráběly.
Nechyběly ani koledy a prima občerstvení.
Takže moc děkuji všem, kteří se na adventních trzích jakkoliv podíleli.
Součástí adventních trhů bylo i rozsvícení
velkého smrku vedle sokolovny, myslím, že
máme nejvyšší vánoční strom v Libereckém
kraji. S ozdobením pomohli hrádečtí hasiči
s velkým žebříkem. I jim patří můj velký dík
a v příloze Chotyňáčka pár fotek z této
akce.
starostka

Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 23. listopadu 2021
Obecní zastupitelstvo po projednání:

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo
14 členů zastupitelstva.
2. Schvaluje všemi hlasy 4. změnu rozpočtu na
rok 2021:
Příjmy
Daň z příjmu FO ze SVČ
+ 40 000,Daň z příjmu PO
+ 100 000,Odvody za odnětí půdy ze ZPF + 7 000,Neinv. přijaté tran. ze st. rozp.
- 150 000,Správa v lesním hospodářství
+ 15 000,Celkem příjmy
+ 12 000,Výdaje
Správa v lesním hospodářství
Základní škola
Činnost místní správy
Komun. služby – Grabštejn 32
Celkem výdaje

+ 15 000,- 100 000,+ 300 000,+ 500 000,+ 715 000,-

Fínancování je plus 703 000,- Kč.
3. Schvaluje všemi hlasy obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
4. Schvaluje všemi hlasy obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.
Obě vyhlášky (č. 1/2021 a 2/2021) se musely
vydat, protože od 1. ledna 2022 je v platnosti
nový zákon o odpadech. Pro náš zavedený systém likvidace odpadů se nic nemění a stejná
zůstává i výše poplatku na osobu, což činí
600,- Kč na osobu, a osvobození také zůstává
stejné.
5. Schvaluje všemi hlasy rozpočtové provizorium na začátek roku 2022 do doby schválení
rozpočtu v únoru 2022. V měsíci lednu a únoru budou financovány běžné provozní náklady

obecního úřadu a bude splácen úvěr. Bude
zaplacena faktura za čtvrté čtvrtletí 2021 za
svoz odpadu FCC Liberec a pokud bude třeba
uhradit fakturu ohledně rekonstrukce budovy
Grabštejn č.p. 32, bude tato faktura uhrazena.
6. Schvaluje všemi hlasy předložený střednědobý rozpočtový výhled na období 2021 –
2026.

bylo zhodnoceno dění ve sborech od posledního shromáždění v roce 2015. Dále proběhla
volba do orgánů OSH Liberec a delegátů na
krajské shromáždění.
Poslední naší akcí bylo Jablkobraní v naší hasičárně, už tato akce byla provedena v redukované podobě z důvodu nastalé situace. A to
byla naše poslední akce v roce 2020 a po té
udeřil Lockdown.

7. Schvaluje všemi hlasy příjem daru od paní
Miluše Pelikánové – p.p.č. 249/21, ost. plocha
v k.ú. Chotyně o velikosti 37 m2.

Zpráva o činnosti SDH Chotyně za
rok 2021

Zpráva o činnosti SDH Chotyně za
rok 2020
Dobrý den, chtěl bych vás přivítat na dnešní
výroční valné hromadě SDH Chotyně (VH se
konala v pátek 26.11.). Vítám členy sboru, hosty a zástupce vedení naší obce. Scházíme se
zde po ročním výpadku zaviněným pandemií
Covid a následnými opatřeními.
První naše akce v roce 2020 byla asistence na
Motocrosových závodech v dubnu, které se
konaly u chotyňské skládky.
Na konci měsíce jsme se sešli v hasičárně s našimi nejbližšímu na pálení čarodějnic.
20. června jsme se tradičně podíleli na občerstvení na Slavnostech víly Nisy na hřišti u
sokolovny.
7. srpna jsme vzpomněli na katastrofické povodně, které se prohnali naším krajem před 10
lety. Den na to jsme se sešli v Bílém Kostele
nad Nisou, kde bylo oficiální připomenutí výročí povodní spojené s oceněním vybraných
osob podílejících se na řešení této události.
V září byla provedena rekonstrukce vybavení
naší zásahové šatny novým nábytkem. 5. 9. se
konala jako každý rok akce Den otevřených
dveří. Celou akci ovlivnila nepřízeň počasí, i
když byl připraven program pro děti i dospělé, skvělé občerstvení, byla slabá účast diváků.
Týden na to jsme vyrazili na soutěž O Pohár
Dolního Sedla, kde naše družstvo obsadilo
čtvrté místo.
19. září vyrazili naši otcové a jejich ratolesti na
víkendový pobyt na chatu Žernovka v Rovensku pod Troskami. Otcové a ratolesti si pobyt
užili, nikomu se nestýskalo, i když tak možná
maminkám, které měly víkend sami pro sebe.
V sobotu se naši zvolení delegáti zúčastnili
Shromáždění delegátů okresu Liberec v kulturním domě ve Všelibicích. Na shromáždění

Rok 2021 začal tak, jak rok minulý skončil.
Naše první akce, na které se podílel náš sbor,
byla požární asistence při natáčení filmu na
hradě Grabštejn a jeho okolí. Film se natáčel
na více místech Čech, byla to mezinárodní
produkce s účastí hollywoodských hvězd.
V březnu jsme byli na hradě a jeho okolí provádět úklid po filmařích.
V dubnu byly v hasičárně tradiční hasičské
čarodějnice pro naše rodiny.
25. června jsme byli na hradě Grabštejn pomáhat s čištěním nádrží na dešťovou vodu.
V tomtéž týdnu potrápilo naši republiku počasí, jeho následkem se prohnalo několik větrných smrští a na jižní Moravě řádilo i tornádo. Sami víme, co je živelná pohroma, a jaké
to je, když na to nejste sami. Pomoc osobní,
věcná nebo finanční pro nás byla velkou
vzpruhou. Rozhodli jsme se zaslat finanční
dar obci Stebno na Lounsku.
U nás zahrozila velká voda v červenci v noci
ze 17. na 18. 7.
První víkend v září u nás byl opět Den otevřených dveří, tradiční soutěže pro děti a večerní
zábava pro dospělé přilákaly více návštěvníků
než v předešlém roce.
Na konci září bylo v naší hasičárně opět pořádáno Jablkobraní. Po námi podávaném občerstvení se doslova zaprášilo. Snědli a vypili nás
doslova do mrtě, promiňte mi ten výraz.
1.října vyrazili opět otcové a děti tentokrát na
chatu Panorama v Krkonoších na Benecku.
Tentokrát i naše maminky vyrazily za zábavou a to do penzionu Česká hospoda v Heřmanicích. Obě výpravy měly pěkný víkend,
všichni jsme si to užili a vůbec jsme si nechyběli.
Zatím poslední naší akcí byla pomoc při
zabezpečení Lampionového průvodu na
Grabštejn.

Na závěr zprávy bych chtěl poděkovat všem
členům sboru za účast a hlavně za práci na
všech uvedených akcích. Bez této obětavé práce by se žádná z těchto akcí nemohla uskutečnit, ještě jednou velký dík. Dále bych chtěl poděkovat všem organizacím, s nimiž spolupracujeme. A hlavně našemu OÚ v čele se starostkou.
Vám všem klidné a pohodové svátky vánoční
a hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Jan Fico, starosta SDH

Zpráva velitele jednotky
Za rok 2020 naše jednotka zasahovala celkem
u 14-ti událostí. Vyjížděli jsme ke 2 požárům
rekreačních chatek, dvakrát k požáru lesního
porostu a jednou k požáru potravin na plotně.
Z technických pomocí převažovaly popadané
stromy na komunikaci, ke kterým jsme vyjeli
celkem 6x, jednou jsme uklízeli komunikaci
po DN traktoru na Grabštejně a jednou jsme
asistovali při otevření bytu. Planý poplach byl
v tomto roce vyhlášen jen jednou. Celkem
jsme zásahovou činností strávili 9 hodin a 30
minut, při událostech jsme celkem ujeli 114
km.
Během roku, po schválení dotace z fondu požární ochrany, byla pro jednotku pořízena nová zásahová obuv, čímž byla završena kompletní obnova ochranných zásahových prostředků.
Za rok 2021 jsme byli povoláni k celkem 18-ti
událostem. Oproti předchozímu roku nám byl
planý poplach vyhlášen třikrát. K požárům
jsme byli povoláni 4x. Z devíti technických
pomocí opět převažovaly popadané stromy,
k jejich odstranění jsme vyjížděli celkem 6x.
Zbylé tři technické pomoci nás zaměstnali o
víkendu 17. a 18. července, kdy došlo k prudkým dešťům a následnému zaplavení především centrální části obce vodou. Během sobotního odpoledne a části noci jsme prováděli
pročišťování kanalizačních vpustí, odčerpávání vody a k ohroženým domům jsme naváželi pytle s pískem. V průběhu neděle byly
opět kontrolovány a pročištěny kanalizační
vpusti a proveden úklid nánosů kamení a
bahna z komunikací. Neobvyklou událostí
pro nás byl únik plynu v Hrádku, kde jsme
prováděli evidenci evakuovaných osob z panelového domu. K pobavení jednotky přispěla

pátrací akce po ztraceném muži v lese, který
se našel ještě před výjezdem jednotek.
Vzhledem k dotačním úspěchům předchozích
let nebylo letos potřeba zatěžovat obecní rozpočet nákupem ochranných prostředků.
Chtěl bych poděkovat všem členům jednotky
za odvedenou práci, jak pro náš sbor, tak pro
kulturní dění v obci.
Tomáš Moravec, velitel jednotky SDH

Benefiční koncerty
pro Grabštejn
vzpomínáme
8.benefiční koncert na záchranu kaple
sv. Barbory – sobota 19. srpna 2000
Repertoár: Scénické provedení Smetanovy
Prodané nevěsty v kostýmech ze současné
inscenace pražského Národního divadla.
Účinkující: Dana Burešová (Mařenka), Zbyněk Brabec (Jeník), Jiří Hruška (Vašek),
Libuše Márová (Háta), Marta Cihelníková
(Krušinová), Pavel Červinka (Krušina), Aleš
Hendrych (Mícha), Jiří Ceé (Principál), Pavla
Zobalová (Esmeralda), Jan Šváb (Indián) a
Luděk Vele (Kecal); s výjimkou Z. Brabce
z plzeňského Divadla J. K. Tyla všichni
sólisté z pražského ND.
Sbor Opery Národního divadla v Praze.
Dirigent František Preisler, jr.
Klavírní doprovod Jiří Pokorný
Místo konání: Dolní nádvoří hradu s pódiem
postaveným firmou SHS; scénu včetně malovaného pozadí s panoramatem typické české vesnice vytvořil Jiří Müller z Donína se
svými kamarády; pro reprodukci „cédéčka“
s nahrávkou předehry k Prodané nevěstě
areál ozvučil Miroslav Zeman z Chotyně.
Publikum: Prodaná nevěsta, začínající pro
svou délku již v 16 hodin, přilákala navzdory
vedru většímu než 30 stupňů Celsia přes
800 diváků. Byli mezi nimi mj. PhDr. Eliška
Fučíková, vedoucí Správy památkové péče
na Pražském hradu, Ing. Vratislav Kulhánek,
předseda představenstva Škoda-Auto, a.s.,
Ing. Arch. Václav Girsa, projektant restau-

rování Grabštejna, Ing. Jiří Kittner, primátor města Liberec, RNDr. Pavel Pavlík, přednosta Okresního úřadu, Ing. Josef Krejcar, vedoucí referátu kultury Okresního
úřadu a další.
Výstava: Na vernisáži v 15 hodin se představil liberecký akademický malíř Rostislav
Zárybnický, který jeden z vystavených obrazů věnoval do Obrazárny sv. Barbory. Při
vernisáži nechyběl Chrámový sbor kostela
sv. Bartoloměje řízený Rolfem Bartoschem.
Splněný slib: Václav Pokorný splnil slib
z předchozího roku – pro kapli sv. Barbory
namaloval volnou kopii ztraceného oltářního
obrazu a v předvečer benefičního koncertu
ji tam „ještě mokrou“ instaloval. Na začátku
koncertu bylo proto veřejně konstatováno:
Václav Pokorný se zasloužil o Grabštejn;
stal se tak prvním, kdo byl takto oceněn.
Propagace: Propagační úsilí se rozšířilo o
tiskovou konferenci, která byla na základě
nápadu Jana Šebelky a za jeho řízení uspořádána v Liberci týden před koncertem; díky
tomu se podařilo podnítit řadu příspěvků
zveřejněných před koncertem i po něm nejen v místním, ale i celostátním tisku.
Liberecký den se znovu osvědčil jako mediální partner. Diváci si mohli koupit stejně jako před rokem program s barevnou obálkou,
opět vytištěný libereckým Spoltiskem. Na
koncert upozorňoval formátem 86 x 60 cm
zatím největší plakát, a to v české i německé verzi.
Organizační zajištění: Hlavní roli v tomto
směru opět přijala Jana Mlejnecká.
Prostranství dolního nádvoří upravili a
pořadatelské služby zajistili grabštejnští
vojáci pod velením majora Petra Rachlického
a prázdninoví aktivisté kastelána Jana
Sedláka. Lékařskou pohotovost při koncertu
jistila MUDr. Ivana Pavlová z Hrádku n.N. O
občerstvení se starala Zlatka Koutníková
z Chotyně. Účastníkům koncertu byly
poprvé k dispozici i chemické záchody.
Přátelské posezení: Počasí umožnilo uspořádat přátelské setkání s pohoštěním venku.
Letní horko ale způsobilo, že stánku svijan-

ského pivovaru vyschla pípa a narychlo se
musela půjčit ještě jedna půlka „moku jako
křen“ v Hrádku nad Nisou. Příjemnou náladu
umocňovala cimbálová muzika primáše Kotlára z Liberce.
Sponzoři: Na uspořádání koncertu podruhé
finančně přispěl Okresní úřad Liberec, potřetí program Phare a Město Hrádek nad
Nisou. Mezi sponzory figurovaly Siemens –
informace a komunikace, Nadace Preciosa
Jablonec nad Nisou, Liberecké výstavní trhy, a.s., Lékárna U muzea v Liberci, Inexi
Český Dub, Gesta Rynoltice, Rotec Czech
Chrastava, Pivovar Svijany, hrádecké firmy
Vulkanplast, SHS, Elmar a Zahradnictví Zezula i chotyňské firmy Dlouhý Josef a Svixi.
Výtěžek: Na sponzorských darech se sešlo
135 800 Kč. Potřetí se podařilo získat příspěvek z programu Phare (121 496 Kč). Za
vstupenky a programy se utržilo 35 790 Kč.
Výdaje na koncert a dále na prořez přerostlých stromů kolem hradu (který se na žádost památkové správy hradil z benefičního
účtu) činily 203 239 Kč. Dosažený čistý výtěžek měl výši 88 900 Kč a byl opět uložen
na účtu Obecního úřadu Chotyně u KB Liberec 19823-461/0100, VS 19800, KS 0558.

9.benefiční koncert na záchranu kaple
sv. Barbory – sobota 18. srpna 2001
Repertoár: Antonín Dvořák: Jakobín – scénické provedení v kostýmech ze současné
inscenace pražského Národního divadla.
Již tradičně na zahájení benefice Luděk
Vele přednesl Janáčkovu píseň Pán Bůh vám
zaplať.
Účinkující: Alice Randová (Terinka, učitelova dcera), Jiří Ceé (Benda, učitel), Pavel
Červinka (Bohuš, hraběcí syn), Luděk Vele
(Filip, purkrabí) – všichni sólisté Opery Národního divadla v Praze, Oldřich Kříž (Adolf,
Bohušův bratranec)- Státní opera Praha, Pavel Vančura (Hrabě Vilém z Harasova), Miroslav Pelikán (Jiří, myslivecký mládenec) –
oba Divadlo F. X. Šaldy v Liberci a Blanka
Beranová (Julie, manželka Bohuše).

Sbor Opery Národního divadla v Praze.
Dirigent František Preisler, jr. (ND Praha).
Klavírní doprovod Jiří Pokorný (ND Praha).
Skupina dětí z libereckého Severáčku, připravená sbormistry manžely Pálkovými.
Místo konání: Dolní nádvoří hradu s pódiem,
které opět pořídila firma SHS z lešenářských prvků. Scénu včetně malovaného pozadí vytvořili podle návrhu Petra Lejska
z Liberce Jiří Müller a jeho přátelé.
Doprovodný klavír naladil Rolf Bartosch
z Hrádku n.N.. Židle do hlediště také tentokrát zapůjčil chotyňský Sokol.
Počasí: Podle předpovědi počasí, v průběhu
týdne upřesňované směrem k horšímu, mělo
v sobotu pršet. Naštěstí pro Jakobína pršelo, ale už v noci z pátku na sobotu, kdy přes
Chotyni a Grabštejn přešly tři bouřky a
v Hrádku nad Nisou kanalizace nestačila
prudkému přívalovému dešti. Přes den bylo
nepřívětivě parno, ale odpoledne mraky
postupně mizely a nakonec bylo příjemně
slunečno.
Publikum: Dolní nádvoří hradu bylo ze všech
beneficí, které se na něm dosud uskutečnily, určitě nejvíce zaplněné. Mezi zhruba
1 000 diváky, byli mj. šéf Baletu Národního
divadla v Praze Vlastimil Harapes, vedoucí
Správy památkové péče na Pražském hradu
PhDr. Eliška Fučíková, projektant restauračních prací na Grabštejně doc. Ing. Akademický architekt Václav Girsa, ředitel Státního památkového ústavu v Ústí nad Labem
Ing. Pavel Hušek, primátor města Liberec
Ing. Jiří Kittner (který na Jakobína přispěchal rovnou z oddávací síně liberecké radnice), představitelé Okresního úřadu v Liberci
– přednosta Oldřich Němec, zástupce přednosty Ing. Josef Krejcar a Bc. Luděk Zelenka, vedoucí referátu kultury, a v neposlední
řadě Ing. Milan Faltus, starosta Hrádku nad
Nisou, který se dostavil v čele početné skupiny představitelů měst Žitava a Bogatynia.
Stručně řečeno z pozvaných celebrit chyběli pouze František Horák, ředitel Pivovaru
Svijany (který se opery obává jako čert kříže), a také Jindřich Verner, starosta obce

Chotyně, na jejímž katastru se Grabštejn
nachází.
Výstava: Na vernisáž výstavy obrazů – začala krátce před půl čtvrtou – se osobně
dostavil jejich autor akademický malíř Vladimír Komárek, žijící v Nedvězí na Semilsku.
Obrazy, při jejichž výběru v ateliéru i při
instalaci na hradě platně asistoval Josef
Vinklát z Liberce, byly vystaveny v mázhausu, ale sama vernisáž se v důsledku až nečekaného zájmu veřejnosti uskutečnila v plenéru horního nádvoří.
O důstojný rámec vernisáže se i tentokrát
přičinil svým vystoupením Chrámový sbor
kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou,
řízený Rolfem Bartoschem. Vladimír Komárek rozšířil řady tvůrců, kteří jedno z vystavovaných děl věnovali zdejší Obrazárně
sv. Barbory; v Komárkově případě je to
obraz Houslista.
Zvon sv. Barbory: Ve středu 15. srpna
2001 byl na velkou věž hradu zavěšen nový
zvon, aby nahradil svého předchůdce, který
byl rozlit ve válečných vřavách minulého
století. Proto pomoc příslušníků grabštejnské Veterinární základny Armády České republiky při jeho transportu na věž měla význam i značně symbolický. Zvon na základě
parametrů stanovených památkáři z Ústí
nad Labem má hmotnost cca 57 kg při spodním průměru věnce 440 mm a nese název
Svatá Barbora. Dále je něm logo Grabštejn –
benefiční koncerty a především nápis sestávající z podstatného jména smíření, a to
v jazycích zdejšího trojzemí – v češtině, němčině a polštině (SMÍŘENÍ - VERSÖHNUNG – POJEDNANIE). Zvon, který je laděn na tón B2, odlila zvonařská dílna Marie
Tomáškové-Dytrychové v Brodku u Přerova
a o jeho zavěšení na věž se postaral Rostislav Bouchal rovněž z Brodku u Přerova.
Náklady spojené s pořízením nového zvonu
v celkové výši 58 960,50 Kč byly uhrazeny
z výtěžku předchozích benefičních koncertů.
Grabštejn namalovaný Josefem Mánesem:
Hrad Grabštejn prožíval svůj velký den,

když se v pátek 15. června 2001 otevíral
nový prohlídkový okruh obohacený o expozici sbírkových předmětů, které se po půl století na hrad navrátily zejména ze zámků Sychrov a Mnichovo Hradiště, kam byly původní zdejší sbírkové fondy postoupeny. Na tiskové konferenci, která otevření nové prohlídkové trasy předcházela, zástupci benefičních koncertů potěšili ředitele ústeckého
památkového ústavu Ing. Pavla Huška fotokopií akvarelu Josefa Mánese z období kolem roku 1850, na němž je zachycena tehdejší podoba Grabštejna. Předal mu ji kronikář benefičních koncertů Karel Zeman, jemuž neušla existence tohoto Mánesova díla
o rozměrech 22,5 x 29,0 cm, uchovávaného
pod signaturou K – 37813 Sbírkou grafiky a
kresby v pražské Národní galerii. Originál,
který Mánes namaloval podle všeho pro Kristiana Kryštofa Clam-Gallase, Národní galerie získala od sběratele dr. Grosse.
Trojdohoda o spolupráci: Z iniciativy obce
Chotyně byla dne 28. listopadu 2000 uzavřena smlouva o spolupráci mezi ústeckým
památkovým ústavem, obcí Chotyně a Luďkem Velem. Tato trojdohoda na základě společného zájmu tří zúčastněných stran o záchranu a prezentaci státního hradu Grabštejn, který se nachází na katastru obce
Chotyně a je ve správě Státního památkového ústavu v Ústí nad Labem, stanovuje
závazky památkářů a obce i garance Luďka
Veleho při pořádání benefičních koncertů.
Spolupráce při zajišťování 9. benefice se
odehrávala v intencích právě této smlouvy.
Propagace: Propagaci koncipovala agentura
Ingrina Jana Šebelky, který si osobně vzal
na starost pořízení fotodokumentace příprav a průběhu 9. benefice včetně všech
doprovodných akcí. Poprvé se informace o
chystaném Jakobínovi dostaly k novinářům
na tiskové konferenci uspořádané na Grabštejně v pátek 15. června a věnované prvořadě otevření nové prohlídkové trasy na
hradě. Druhá tisková konference s informacemi o závěrečných přípravách Jakobína,
grabštejnské výstavě Vladimíra Komárka a

montáži zvonu Svatá Barbora na velkou věž
hradu se uskutečnila pět dní před koncertem – v pondělí 13. srpna v salonku libereckého hotelu Zlatý lev. Vedle Luďka Veleho
byli novinářům k dispozici kastelán hradu
Grabštejn Mgr. Jan Sedlák a velitel Veterinární základny ČA plk. Ing. Josef Růžička.
Jako mediální partner se vedle deníku Liberecký den, působícího v této funkci již řadu
let, nově osvědčila regionální TV Genus.
Před představením byl opět prodáván program s barevnou obálkou. Koncert propagoval v české i německé verzi plakát o formátu 86 x 60 cm.
Pokračování příště

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Vánoce, Vánoce přicházejí
Tak jako každý rok, i letos se přiblížila doba
Vánoc. A co by to bylo za svátky, kdybychom
nezapálili svíčky na adventním věnci, nerozsvítili stromeček a neuvařili dobré jídlo.
Pohádková atmosféra vánočních svátků se
však může změnit v ohňové peklo, smích za
slzy, krása v katastrofu. A jak tomu předejít?
Věnujte prosím čas následujícím řádkům:
 Hořící svíčky umisťujte dostatečně daleko od hořlavých materiálů na nehořlavou podložku, která brání jejich přímému kontaktu s podkladem (ubrusem, chvojím apod.) a zajistěte, aby
nehrozilo jejich převrácení.
 Dávejte pozor na děti, zvířata, průvan
v bytě. Může dojít k převrácení svíček
a k následnému požáru.
 Adventní věnce, sloužící pouze jako
dekorace v žádném případě nezapalujte.
 Osvětlení vánočních stromečků kupujte nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem použití a s příslušnými certifikáty.
 Pokud máte na vánočním stromku
klasické svíčky a prskavky, mějte ho
neustále pod dozorem.
 Nikdy nenechávejte hořící svíčky bez
dozoru dospělé osoby, nenechte s nimi manipulovat děti.



Vždy se přesvědčte, že jste před odchodem z místnosti, bytu, v případě
uložení se ke spánku, svíčky uhasili.
 Při pečení, vaření a smažení nenechávejte bez dozoru zapnutý sporák nebo
vařič, postupujte obezřetně, aby nedošlo ke vznícení připravovaných potravin.
 Hořící olej na pánvi nikdy nehaste vodou, zamezte přístupu vzduchu např.
pokličkou, plechem na pečení nebo
namočenou utěrkou.
 Při použití pyrotechniky se vždy řiďte
návodem! Odpalujte ji výhradně ve
volných prostranstvích, dostatečně
daleko od lidí, domů, parkujících aut.
Hasičský záchranný sbor Libereckého
kraje přeje klidný čas adventu a krásné
vánoční svátky!

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

ZZS LK má akreditaci svědčící o
kvalitě služeb
Úsilí všech zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje o získání akreditačního osvědčení v oblasti kvality a bezpečí
poskytované péče bylo korunováno úspěchem.
Členové Spojené akreditační komise v uplynulých dnech navštívili pracoviště výjezdových
základen ZZS LK, kde prověřovali kvalitu a
bezpečí poskytované péče či soulad s legislativními a odbornými normami.
A byli spokojeni. Předseda představenstva
SAK Ivan Staněk tak 30. listopadu 2021 předal
osvědčení o získání akreditace. „Jsem opravdu
rád. V minulých měsících jsme se na akreditaci všichni poctivě připravovali, nastavili jsme
řadu nových procesů a pravidel. V tuto chvíli
můžeme říct, že jsme v České republice jediná
záchranka s platným akreditačním osvědčením. To dokládá mimo jiné zejména kvalitu
našich služeb a také to, že máme správně nastavená veškerá vnitřní pravidla jako je například oznamování nežádoucích událostí, nakládání s nebezpečným odpadem, a podobně,“
vysvětlil ředitel Kramář. Zároveň poděkoval
všem zaměstnancům záchranky za opravdu
odpovědný přístup nejen k akreditaci, ale zej-

ména za to, že svou práci dělají tak, že k ní
akreditační komise neměla výhrady. „Starost o
bezpečí a kvalitu námi poskytované péče je
nikdy nekončící proces. Ale určitě stojí za to,“
dodal.
ZZS LK také „představila“ další vůz RV Škoda Kodiaq, který v těchto dnech přibyl do její
flotily. Za pacienty v něm bude jezdit lékařská
posádka z liberecké základny. Je vybaven stejně jako ostatní vozy RV, to znamená, že nebude sloužit pro přepravu pacientů a v nástavbě
tedy není lůžková úprava, jsou v něm ale veškeré přístroje, které může lékař v terénu potřebovat. „Podařilo se nám tak konečně obnovit a
sjednotit všechna výjezdová vozidla včetně
záložních. Naše lékaře a záchranáře už neuvidíte na silnicích v jiných vozech než Škoda
Kodiaq a Mercedes Benz,“ uvedl Kramář.
„Obnovu vozového parku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje jsme započali před třemi lety. Díky tomu mohou naši
záchranáři vyjíždět na pomoc lidem v moderních sanitách. Jejich práce je nesmírně náročná, a o to víc se to projevuje v době koronavirové pandemie. Enormního nasazení zdravotníků si nesmírně vážím a velice jim děkuji,“
uvedl hejtman Martin Půta. A doplnil ho radní
pro resort zdravotnictví Vladimír Richter:
„Investice do modernizace Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje jsou naší
prioritou. Díky tomu můžeme snižovat dojezdové časy záchranářských vozidel a zkvalitňovat zásahy zdravotníků. Kvalitní zdravotní
péče se tak dostane ke každému z více než 450
tisíc lidí žijících v Libereckém kraji.“
Záchranáři také předali další svou samolepu
„Pomohl jsem zachránit lidský život“, kterou
oceňují ty, kdo se zvlášť duchapřítomně a
správně zachovali při pomoci jiným v nouzi.
Dostal ji od nich Jiří Žďárský, který dne 18.9.
2021 zcela příkladně zavolal přes aplikaci Záchranka zdravotnickou pomoc muži, který náhle zkolaboval na nohejbalovém hřišti. Zároveň s pomocí operátorky na telefonu vedl resuscitaci.
Michael Georgiev

PERMANENTNÍ VSTUPENKA
DO ZOO je stále k dispozici

Vánoční stromeček v parku
není jen na ozdobu, děti i dospělí
mohou zdobit.
Nové jízdní řády vlakové i
autobusové platné od 12. prosince
jsou na obecním úřadu k dispozici.
Můžete si vyzvednout.

Prodej rodinného domu
č.p. 267 Chotyně na st. p. č. 354 o
velikosti 138 m2 a zahrada p.p.č.
634/7 o velikosti 1 222 m2.
Dům je nízkoenergetický.
Tel. 604169449

SBĚRNÝ DVŮR
bude naposledy v tomto
roce otevřen ve středu
22. 12. od 14 do 15 hodin.
Poprvé v novém roce bude
otevřen ve středu 5. ledna.

OBECNÍ ÚŘAD A
KNIHOVNA
budou uzavřeny od
23. prosince.
Poslední platby v roce 2021
budou přijímány dne
22. prosince do 13 hodin.
Otevřeno bude v pondělí
3. ledna 2022.

Polední vánoční rozjímání na

HRADĚ GRABŠTEJN
S LUĎKEM VELEM
Zveme všechny Chotyňáky a
příznivce hradu Grabštejn
v pátek 24. prosince (Štědrý
den) přesně ve 12 hodin na
nádvoří hradu Grabštejn.
Budeme rozjímat, dáme koledy.
U Světla z Betléma zapálíme
svíčku a vzpomeneme na ty,
kteří již s námi nejsou.
Bude teplý čaj a medovina. Bude
i stůl na to, co případně
donesete (cukroví, tlačenka
apod.).
Chvilku popovídáme a půjdeme
domů.

Přejeme všem
klidné a
pohodové prožití
vánočních
svátků.
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo
MK U 11 793.

