
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jak se rodila republika 
(Z časopisu Moje země si budeme 

připomínat vznik naší republiky) 

Jaro roku 1918 bylo ve znamení nástupu le-

gionářů na Rusi. U jeho zrodu stála i náhoda, 

incident vzniklý vlastně z dobroty Čechoslo-

váků. Čtrnáctého května projížděl nádražím 

v Čeljabinsku vlak s německými , maďarský-

mi a rumunskými válečnými zajatci. V tu do-

bu už na nádraží stály zadržené vlaky 3. a 6. 

československého střeleckého pluku. Lépe 

zásobovaným našincům se zželelo zajatců, 

ze soucitu jim dali potraviny a tabák. Jenže 

když se vlak se zajatci rozjížděl, někdo 

z něj hodil mezi Čechoslováky kus železa! 

Střelec Ducháček byl zasažen do hlavy a 

vážně zraněn. 

 Ducháčkovi kamarádi se rozvzteklili, 

vlak se zajatci dostihli a údajného pachatele 

utloukli k smrti. Zajatci z jeho vagonu poz-

ději vypověděli, že dotyčný prohlašoval: 

„Než odjedeme, aspoň jednoho Čecha zabít 

si musím.“ 

 Čeljabinsk byl v té době v rukou ru-

dých, kteří československé svépomocné 

spravedlnosti moc nakloněni nebyli. Místní 

sovět zadržel deset nejaktivnějších msti-

telů a jejich budoucnost nevypadala pří-

znivě. Legionáři proto rázně zasáhli: sedm-

náctého května své druhy osvobodili, a když 

už  byli v tom, rovnou obsadili Čeljabinsk a 

zmocnili se velkého množství zbraní. Tak 

vlastně začalo sibiřské dobrodružství legio-

nářů, během nějž ovládli území dvacetkrát 

větší než současné Česko! 

Rumburk: proč jste se vrátili? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednadvacátého května propukla 

vzpoura 7. střeleckého pluku v Rumburku. U 

jejího počátku stál hlad – vojáci dostávali 

minimum jídla a ještě nekvalitního – dlouho 

zadržovaný žold a šikana ze strany němec-

kých důstojníků. 

Ke vzbouřencům se postupně přidáva-

li další vojáci, až jich bylo asi sedm set. Ob-

sadili Rumburk a vydali se na Nový Bor – 

v tom jim ale zabránili vojáci z posádky 

v Hradci Králové. Vzpoura byla tvrdě potla-

čena.  Deset z jejich vůdců bylo popraveno, 

další buď za trest posláni na frontu, nebo 

uvězněni v terezínské pevnosti. 

Za zmínku stojí, že první republika 

měla k rumburské vzpouře – tolik oslavované 

za minulého režimu – negativní stanovisko. 

Vzbouřencům bylo vyčítáno, že se neposta-

vili velení „z důvodu bojů za národní osvobo-

zení“, nýbrž „z důvodů materielních a nevůle 

odejít na frontu“. Ještě v roce 1932 mini-

sterstvo národní obrany Sdružení rumbur-

ských vzbouřenců  nedoporučilo slyšení u 

prezidenta (kde chtělo požádat o uznání 

svého počinu jako odboje a zlepšení svých 

hmotných podmínek), protože „osnovatelé 

vzpoury byli většinou bývalí zajatci, kteří 

v zajetí do čs. zahraničního vojska nevstou-

pili a dali přednost návratu ze zajetí při vý-

měně zajatců před vstupem do čs.zahranič-

ního vojska a účasti v bojích  za národní 

osvobození.“ Snahy Sdružení byly odmítnuty 

i „z důvodů výchovných“, a jelikož by „nebla-

ze působily na vojenskou kázeň“. Vzbouřen-

cům nepomohl ani fakt, že byli šikanováni 
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německojazyčnými veliteli: na národností 

hledisko nebyl vzat zřetel. 

Čeští komunisté proti legionářům 

 Dění rychle nabíralo na obrátkách 

hlavně na Rusi. Po čeljabinském incidentu si 

rudí začali uvědomovat sílu Čechoslováků. 

Bolševické špičky se pustily do vyhrožování 

našim „bratrům“, které chtěli co nejrychleji 

vyhnat ze země.  Zachovaly se například vý-

hružné telegramy Trockého adresované Če-

choslovákům.  Z mnoha šarvátek a bitev, jež 

provázely pohyb legionářů na Sibiři, připo-

meňme například bitvu o město Penzu. Le-

gionáři v ní zvítězili s desetkrát nižšími 

ztrátami než jejich protivníci, které prak-

ticky porazili na hlavu. Pozoruhodný však je 

detail, že většina padlých na straně bolše-

viků byli – českoslovenští komunisté! Z 230 

padlých jich bylo 128. Jak křivolaké jsou 

cesty lidských osudů… 

                        Pokračování příště 

 

Ještě naposledy jdu do voleb 
Hodně jsem přemýšlela, zda do voleb ještě 

jít nebo ne. Nakonec jsem se rozhodla, že 

opravdu naposledy do toho ještě půjdu. 

Hlavní důvod – odkup těch dvou bytovek a 

můj slib daný nájemníkům, že je odkoupíme 

zpět. Dobré je, že už se mi na ně daří šetřit 

a myslím, že v příštím roce by mohlo k od-

koupení dojít. 

Dalším důvodem je to, že mám Chotyni ráda. 

                               Starostka 

 

O POHÁR MIKROREGIONU 
HRÁDECKO-CHRASTAVSKO 

Dne 29. 5. 2018 se konal již 4. ročník O pohár 
mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko. Žáci 
prvního stupně všech škol mikroregionu se 
sešli, aby poměřili své síly a dovednosti v atle-
tice. Soutěžilo 11 družstev po 6 členech. Závo-
dy velice dobře zorganizovala ZŠ T. G. Masa-
ryka v Hrádku nad Nisou. Žáci deváté třídy 
pečlivě měřili výkony, sčítali výsledky a při-
pravovali diplomy pro malé závodníky. 
Občerstvovací stanici měly na starost dívky 
z 6. ročníku. Paní ředitelka základní školy 
Mgr. Edita Poláčková  a pan místostarosta 

Hrádku nad Nisou Pavel Farský předávali ce-
ny a diplomy a medaile. Paní starostka Cho-
tyně Jana Mlejnecká, která je předsedkyní mi-
kroregionu,  předala pohár vítěznému druž-
stvu. 
Dopoledne se vydařilo. Děti soutěžily oprav-
du ze všech sil a odjížděly z Hrádku spokoje-
ny a s příslibem odvety při dalším závodě – 5. 
ročníku, který se bude konat v Chotyni v roce 
2019. 
Výsledková listina 

1. ZŠ Bílý Kostel 

2. ZŠ T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou 

3. ZŠ Mníšek 

4. ZŠ Chrastava I 

5. ZŠ Chotyně 

6. ZŠ Lidická, Hrádek nad Nisou 

7. ZŠ Vítkov 

8. ZŠ Chrastava II 

9. Kryštofovo údolí 

10. ZŠ Rynoltice 

11. ZŠ Nová Ves 

 

Děkuji všem dětem, učitelům a staros-

tům, kteří se této akce zúčastnili. 

  J. Mlejnecká, předsedkyně mikroregionu 

Kdo je operátor linky 155? Ten, kdo 

v tísni pomáhá hlasem jako první. 

 „Dobrý den, Záchranná služba. Jak Vám mo-

hu pomoci?“ Stejná nebo velmi podobná věta 

zazní po celé republice každých 15 vteřin. 

Každých 15 vteřin se najde někdo, kdo nutně 

potřebuje pomoc zdravotníků pro sebe nebo 

pro své blízké. Každých 15 vteřin operátoři na 

dispečinku rozhodují, kam poslat sanitu, kam 

lékaře, kam „jen“ zdravotníka. Každých 15 

vteřin rozhodují o lidských životech. Každých 

15 vteřin aktivně pomáhají. 

Zdravotnické operační středisko Záchranné 

zdravotnické služby Libereckého kraje vzniklo 

1. ledna 2007 sloučením bývalých okresních 

dispečinků ZZS okresů Liberec, Česká Lípa, 

Jablonec nad Nisou a Semily. Hlasy, které ja-

ko první pomáhají lidem v krizových situa-

cích, patří operátorům - sestrám specialistkám 

v oboru intenzivní péče s kurzem Operační ří-

zení přednemocniční neodkladné péče. 



Hlavním úkolem operačního střediska je ne-

přetržitý příjem tísňových volání a jejich vy-

hodnocení, řízení a koordinace činnosti výjez-

dových skupin celého Libereckého kraje. 

Tísňové výzvy přicházejí z území Libereckého 

kraje na linku 155, případně z operačních stře-

disek ostatních složek integrovaného záchran-

ného systému. Zdravotnické operační středisko 

je centrálním pracovištěm operačního řízení, 

které pracuje v nepřetržitém režimu. To zna-

mená, že nikdy nemůže nastat okamžik, kdy 

by vyzvánějící telefon nikdo nezvedl.  

V okamžiku přijetí a vyhodnocení tísňového 

volání se rozběhne složitý řetězec pokynů a 

informací mezi volajícím na lince, operátorem 

a záchranáři. Pokud je to nutné a možné, roz-

běhne se i systém AED – tedy aktivace defibri-

látorů rozmístěných mezi hasiči nebo policisty. 

Ty je nutné všechny nepřetržitě koordinovat a 

rozhodovat o případném posílení pomoci. Zá-

roveň musí operátor v podstatě nepřetržitě ko-

munikovat s volajícím a poskytovat mu instru-

kce k zajištění první pomoci do příjezdu výjez-

dové skupiny na místo události. A je i tím, kdo 

koordinuje předávání pacientů nemocnicím ja-

ko cílovým poskytovatelům akutní lůžkové 

péče.  

Jedním z nejtěžších úkolů operátorů je pos-

kytování pokynů volajícím tak, aby je sprá-

vně pochopili a aby i naprosto neinformo-

vaný člověk dokázal zabezpečit první po-

moc postiženému, případně sám sobě. Pro 

tuto činnost  jsou operátoři speciálně vyško-

leni. Právě proto mohou prostřednictvím tele-

fonu pomoci volajícímu provádět postupy pro 

záchranu života do doby, než na místo dorazí 

záchranáři. 

Den linky 155 jsme připoměli 15. května. 

 

Výtěžek 8. benefičního 

koncertu Ostrova života je 

potřetí šestimístný 
 

Výtěžek letošního Benefičního koncertu 

loňský rekord nepřekonal, potřetí za se-

bou se ale podařilo vybrat šestimístnou 

cifru. V pořadí už 8. koncert proběhl 

v sobotu 19. května 2018 tradičně na 

hasičské louce v Hrádku nad Nisou. 

V posledních ročnících organizátoři zazna-

menali návštěvnost vysoce přesahující ti-

sícovku lidí a nejinak tomu bylo i letos. 

Díky štědrosti návštěvníků na konto ve-

řejné sbírky „Ostrov pomáhá“ putuje té-

měř 112 tisíc korun.  
 

Benefiční koncerty jsou stěžejní akcí spolku 

Hrádek nad Nisou – Ostrov života. Jsou vy-

vrcholením celoroční práce a zároveň podě-

kováním všem jeho příznivcům. Snahou pořa-

datelů je připravit program pro celé rodiny 

tak, aby si každý našel to své a strávil na 

louce příjemné odpoledne a večer.  
 

Letos se o zábavu postarali převážně regio-

nální umělci - skupiny MAREKs, Přízeň, 

Cover Power a zpěvačka Kaya, pozvání ale 

přijala také populární pražská kapela Hodi-

ny. Nejen děti pobavil herec libereckého 

Naivního divadla Marek Sýkora se svými 

přáteli, své umění předvedli tanečníci ze 

skupiny Peklo Sonic a večer svojí ohňovou 

šou rozzářily Ohnivé čarodějky. Všichni bez 

výjimky vystoupili bez nároku na honorář, za 

což jim patří obrovský dík.  

Pyšní rodiče mohli sledovat své nejmenší při 

vystoupeních, které s dětmi nacvičily uči-

telky mateřských škol, vystoupily také hrá-

decké mažoretky, taneční skupina Rising 

Stars ze základní školy v Doníně a nechyběl 

ani malý koncert hrádecké ZUŠ.  
 

Lidé mohli tradičně přispět libovolným obno-

sem do zapečetěných pokladniček u vchodu 

a nakupovat ve stánku s rukodělnými výrob-

ky. Také každoročně očekávaná dražba 

vynesla zajímavou částku.  
 

Pokladny u vchodu: 79.367 Kč 

Prodej ve stánku: 25.796 Kč 

Dražba: 6.500 Kč 
 

Na pomoc potřebným z Hrádku a okolí tak 

putuje celkem 111.663 korun. Opět cítí-

me respekt a pokoru. Nemáme dost slov, 

kterými bychom mohli poděkovat všem 



dárcům, účinkujícím, sponzorům a dobro-

volníkům, kteří pomáhají při organizaci 

koncertu. Uvědomujeme si, že to, co dě-

láme, by bez této podpory nebylo možné. 

A jsme pyšní na to, že to, co děláme, 

děláme právě v Hrádku nad Nisou.  
Za spolek Hrádek nad Nisou – Ostrov života 

z.s.         Věra Baumgartnerová 

 

SLAVNOSTI ŘEKY NISA  

V CHOTYNI 
Obec Chotyně se svými dobrovolnými 

organizacemi zve vodáky i nevodáky, 

chotyňáky i nechotyňáky 

na slavnosti řeky NISA 

v sobotu 16. června 2018 od 

14 hodin u sokolovny  
Hrát budou kapely – od 15.00 do 

17.30 hod. CHOTYŇSKÁ 12°, známá 

domácí dechovka a NAVETA BIG 

BAND, od 18.00 do 20.30 hod. 

ALIBI ROCK  

a od 21.15 hod. skupina ŽOLD  

Ve 14.00 hod. vystoupení dětí 

MŠ a ZŠ Chotyně 
Po celé odpoledne tvořivé malování 

s Lucií, sportovní disciplíny pod 

vedením Multisport Teamu, myslivci 

dětem, modely různých aut, skákací 

hrad velký pro větší děti a malý pro 

malé děti, malování na obličej pro děti 

a airbrush tetování pro dospělé 
V 17.30hod. připluje VÍLA 

NISA 

V 18.30 hodin loutkové divadlo 

KOZLÍK  

s Vodnickou pohádkou 
 

Různé chutné občerstvení, různé pivo 

poteče z více píp. 

Ve 23 hodin ohňostroj. 

Devatero řemesel: Grabštejnské 

noční prohlídky se sv. Barborou 
Opět po roce máte možnost objevovat 

krásy večerního hradu se svatou Barbo-

rou a jejími souputníky. Letos se ocitne-

te v příběhu plném renesance, kdy si při-

pomeneme zlatý věk grabštejnského 

panství, jeho tehdejšího majitele a ini-

ciátora velké přestavby dr. Jiřího Mehla 

ze Střelic a samozřejmě i patronku 

hradní kaple – svatou Barboru, jež vás 

osobně interaktivní formou seznámí 

s hradními příběhy, ale též s řemesly a 

povoláními, jejichž je patronkou. 
Prohlídky vycházejí každou půlhodinu 

(20.00, 20.30, 21.00, 21.30,22.00) 
Vstupné 150/100/400 

Na Obecním úřadu je stále k dispozici 

permanentní vstupenka do ZOO 

v Liberci. Je pro 5 osob. 

Ve dnech 18. – 29. 6. bude uzavřena  

KNIHOVNA. 

Knihy si můžete zapůjčit vždy ve středu 

20. a 27. 6. od 10 do 12 hodin. 

V úterý dne 19. června 2018 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/ Hospodaření obce Chotyně v roce 2017, 

schválení Závěrky  

3/ Zpráva o kontrole hospodaření obce v roce 2017 

a schválení Závěrečného účtu obce 

4/ Hospodaření ZŠ a MŠ Chotyně, příspěvkové 

organizace v roce 2017, schválení Závěrky 

5/ 2. změna rozpočtu na rok 2018  

6/ Prodeje a odkupy nemovitostí 

7/ Závěrečný účet mikroregionu Hrádecko-

Chrastavsko 

8/ Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 

2018-2022  

9/ Různé 

Diskuse během jednání. 
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