
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jak se rodila republika 
(Z časopisu Moje země si budeme 

připomínat vznik naší republiky) 

V létě posledního roku války předváděli čes-

koslovenští legionáři pravé divy udatnosti – 

zvláště na Rusi a v Itálii. Rozhodujícím způ-

sobem tak přispěli k zařazení našeho ještě 

nezrozeného státu mezi vítězné mocnosti se 

vším, co k tomu patřilo. 

   Velitelé armád, v jejichž sestavě legionáři 

bojovali, se předháněli v chvále: třeba ital-

ský vrchní velitel naše muže po zářijové bit-

vě o Doss´Alto v denním rozkazu označil za 

„neochvějně věrné“ a „obdivuhodně chrab-

ré“. Potvrdila se tak oprávněnost vydání Bal-

fourovy deklarace z počátku srpna: v té 

britská vláda uznala legie za součást doho-

dových ozbrojených sil a Národní radu čes-

koslovenskou za „budoucí československou 

vládu“. Konečně zde byl – po řadě nezávaz-

ných projevů sympatií – závazný dokument 

na nejvyšší úrovni! 

Plamenomety a plynové granáty 

   Boje o Doss´Alto nebyly rozsáhlé, zato 

dramatické a kruté. Před obrovskou přesilou 

c.k.armády – která bitvu považovala za přes-

tižní střetnutí se „zrádnými Čechy“ – museli 

nakonec legionáři ustoupit do obranného tu-

nelu vysekaného ve skále. Věděli, že Doss´-

Alto (2 000 m n.m.) je klíčové místo pro 

udržení velkého úseku fronty. 

   A také věděli, že nemají kam ustoupit. Za 

legionáři byla skála, před nimi rakousko-

uherští vojáci, kteří zajaté Čechoslováky 

věšeli jako velezrádce (zásadně na vyvýše-

ných místech, aby je vidělo co nejvíce lidí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Na Doss´Alto poslala Vídeň své nejlepší 

muže, kterým navíc přislíbila tisíc korun (!) 

za každého zajatého našince. Do ústí tunelu 

bušila dělostřelba, šlehal smrtící oheň pla-

menometů a kouřily granáty s jedovatým 

plynem. Legionáři se však nevzdávali, jedno-

tlivé vlny útoků odráželi i v boji na bodáky, 

nože a polní lopatky. 

   Až za celý den přišla našim pomoc, která 

je zachránila. Bojový úkol – udržet Doss´-

Alto – však Čechoslováci splnili! Na druhý 

den pak museli sledovat, jak jsou v údolí 

věšeni čtyři jejich zajatí kamarádi… 

„Spas duši, kdo můžeš!“ 

   Naši legionáři zahraničním vojskům  impo-

novali odvahou, kázní a tím, že jasně věděli, 

zač bojují. Příkladem může být boj o ruskou 

Kazaň, kde našinci proti bolševikům předvá-

děli nejen pravé divy odvahy, ale i vyspělé 

strategické myšlení. Kazaňští se zpočátku 

na Čechoslováky zcela spolehli – svoji obranu 

nechali na nich. Svědčí o tom i rozhořčená 

poznámka z dopisu plukovníka Švece, jedno-

ho z legionářských velitelů: „V době, kdy se 

mělo jednat o úpornou obranu Kazaně, uspo-

řádali si tu ‚páni‘  koňské dostihy, žijí šantá-

ny, vyhazují se zbytečně peníze a naši hoši 

spí na poli v dešti, v neustálém nervovém na-

pětí a prolévají za ně svou krev.“ 

   Když se nakonec kazaňští přece rozhodli 

zmobilizovat síly, postavili pod legionářské 

velení jen několik set „novobranců“, kteří 

většinou nikdy neměli pušku v ruce, často se 

sebezraňovali a utíkali z fronty. Příkladem 

jim šel velitel baterie ruského dělostřelec-
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tva, který z bojů odcválal s výkřikem: „Spas 

duši, kdo můžeš!“ 

   Čechoslováci tak nakonec u Kazaně stáli 

sami proti desetinásobné bolševické přesile 

a nezbylo jim než ustoupit. To byla první 

velká porážka legií. 

Vrátí se pomník sebevražedného 

plukovníka? 

   Plukovník Josef Jiří Švec sice také úspěš-

ně bojoval u Kazaně, ale největší slávu si zí-

skal u Zborova. Do legionářské mytologie 

později vstoupil ve stanici Aksakovo-Bele-

bej. Jeho vojáci – zagitovaní českým komu-

nistou Janem Vodičkou – odmítli bojovat 

proti bolševikům. Situaci Švec vyřešil znač-

ně nezvykle: zastřelil se ve štábním vagonu 

(měl 35 let). Důstojníkova smrt jeho vojáky 

tak otřásla, že se do bolševiků opravdu pus-

tili. (Což pamětní deska J. J. Švece na gym-

náziu v Pelhřimově komentuje slovy „Umřel, 

aby zvítězil“.) 

   Po válce se Švec stal jednou z ikon legio-

nářů: vyšel jeho deník, psaly se o něm knihy 

a divadelní hry, měl i řadu pomníků – jeden 

také v Praze u Hradu. Ten za druhé světové 

války nacisté poslali do Německa k roztave-

ní. Už to ale nestihli, a tak byl pomník po 

válce vrácen do ČSR. Tam ho komunisté roz-

tavili hned v roce 1949. Nyní se jedná o je-

ho obnovení. 

                               Pokračování příště 
 

Oznámení o době a místě 

konání voleb do 

zastupitelstva obce 
Starostka obce Chotyně podle § 29 zák.č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 

a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-

ších předpisů zveřejněním v místě obvyklým 

oznamuje: 

1. Volby do zastupitelstva obce Chotyně se 

uskuteční: 

V pátek dne 5. října 2018 od 14 do 22 hodin 

a v sobotu dne 6. října 2018 od 8 do 14 hod. 
 

2. Místem konání voleb je volební místnost 

v Chotyni č.p. 200 – klubovna hasičů. 
 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 

prokáže svoji totožnost a státní občanství 

České republiky, popřípadě státní občanství 

státu, jehož občané jsou oprávněni volit na 

území České republiky. 
 

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 

dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb 

může volič obdržet hlasovací lístky i ve voleb-

ní místnosti. 

        Jana Mlejnecká, starostka 
 

Jsem opravdu moc ráda, že je v Chotyni 

pouze jedna kandidátka. Nevymýšlí se 

žádná špína a je klid na pořádnou práci. 

Zastupitelé zůstali stejní, došlo jen 

k jedné výměně. Paní Věra Markovičová, 

která obci převzala funkci paní Vlasty 

Landové, opustila svoje místo v zastupi-

telstvu. Staronovým členem zastupitel-

stva je Ing. Jaroslav Vele. 

I když nemáte z čeho vybírat, moc vás 

prosím, přijďte k volbám a podpořte nás 

svými hlasy. Bude to znamenat, že jste 

s naší prací spokojeni. 

                               Starostka 
 

Kandidátka nezávislých 

CHOTYNĚ-OBEC, KDE SE HEZKY 

ŽIJE 

1. Jana Mlejnecká 

2. Ivana Morgensternová 

3. Anna Holická 

4. Tomáš Halala 

5. Klára Zemanová 

6. Aleš Kolínský 

7. Lenka Charvátová 

8. Hana Klapková 

9. Jan Fico 

10. Jiří Hejlek 

11. Petr Janek 

12. David Málek 

13. Jan Novák 

14. Josef Kraus 

15. Ing. Jaroslav Vele 
 



Volební program 

2018 – 2022  
Náš volební program vychází z volebního 

programu pro volby v roce 2014, protože 

budeme pracovat tak, jak pracujeme 

dosud. 
 

1. Děti a mládež 

Splněno je zateplení budovy MŠ a 

zlepšení zahrad u MŠ a ZŠ. 

Dále budeme vytvářet podmínky pro 

činnost, hlavně sportovní. Vybudovaná 

zařízení budeme vylepšovat, udržovat 

bezpečná a v pořádku. 

Podporujeme činnost školy a školky – 

finančně, sportovně, kulturně. 

Výrazně podpoříme organizace, které 

připraví programy pro děti a mládež. 
 

2. Rodiče, střední věk a dříve 

narození 

Vstřícně přistupovat k řešení problémů 

obyvatel obce. 

Pokračovat ve všech akcích, které jsou 

již tradicemi a podporovat je: 

Plesy místních organizací 

Velikonoční trhy a dílničky 

Pálení čarodějnic – již pouze s klasickou 

hranicí 

Den mužů 

Dětské dny a vítání víly Nisa 

Den otevřených dveří u myslivců 

Sportovní den dětí a mládeže 

Den otevřených dveří u hasičů 

Den seniorů spojený s výstavou ovoce, 

květin a zeleniny a jablkobraním 

Lampiónový průvod na hrad Grabštejn 

Divadelní představení Vojanu spojené 

s ochutnávkou svatomartinského vína v 

DPS 

Adventní trhy a rozsvícení vánočního 

stromu 

Polední vánoční rozjímání v kapli na 

Grabštejně 

 

Pomáhat realizovat každý dobrý nápad, 

ať se týká sportu, kultury, zálib apod. 

Stále máme ty velké šachové figurky a 

šachovnici venkovní – je to docela výzva, 

zkusit se scházet při hraní venkovních 

šachů. 

Dbát o čistotu obce. 

Podporovat dobrovolné organizace. 
 

3. Bytový fond a obecní majetek 

Podařilo se zbourat vyhořelé garáže za 

č.p. 151 – 153 a udělat zde stání pro 

auta. 

Nepodařilo se ještě odkoupit zpět do 

majetku obce bytový dům č.p. 16 Choty-

ně a č.p. 5 Grabštejn. Toto je zásadní 

priorita pro rok 2019. 

Výrazně se v tomto období soustředíme 

na obecní majetek – obecní úřad + 

knihovna + garáž, škola, bytové domy, 

vstup do MŠ – dlažba a schodiště, 

objekt hasičské zbrojnice. 
 

4. Vzhled obce a veřejná zeleň 

Podařilo se hodně vylepšit hřbitov. 

Stále si být vědomi potřeby pracovníků 

obce, aby byla zajištěna čistota a 

údržba obce. 

Pečovat o vzrostlé stromy v obci a 

pravidelně udržovat obecní pozemky. 

Podporovat zemědělské hospodářství. 
 

5. Stav místních komunikací 

Podařilo se opravit snad všechny místní 

komunikace. 
 

6. Bezpečnost 

Pokračovat ve spolupráci s Městskou 

policií Hrádek nad Nisou. 
 



Blíží se výstava ovoce, 
zeleniny a květin a 

jablkobraní, na kterou zve 
náš soused Franta a  
paní Jana Mitrová 

Je září a to znamená měsíc sklizně ovoce, které 
se letos skutečně urodilo až v neskutečném 
množství. Na naší zahrádce tolik, že to až 
lámalo větve. 
29. září - to je ten správný datum, kdy se na 
výstavě produktů našich zahrad v obci může-
me každý, kdo pěstuje ovoce nebo zeleninu, 
předvést. Stačí jen přinést jablíčko, hruštičku, 
švestičku či mrkvičku nebo zelí, dýni a tak po-
dobně. Potom se toho 29. přijít podívat, jak se 
vašemu ovoci v hasičárně daří. Ale nebude to 
ten den jen o květinách, ovoci a zelenině. Bude 
hrát muzika, šikovné ženy připravují jablko-
braní s pečením, bude i program pro děti, ob-
čerstvení, prodej jablíček, rostlin a prodejce 
stromků a keřů. Ještě nám zbývá objednat  
hezké počasí. 
Ovoce od zahrádkářů a zahradníků z obce 
přineste, prosím, buď přímo 29. září do hasi-
čárny nebo k panu Františkovi Dvořákovi či 
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, 
na organizaci Jablkobraní a výstavky ovoce, 
zeleniny a květin se pilně pracuje. Prozradím 
vám, že se můžete těšit na stánky s domácími 
výrobky, aktivity pro děti, dílničky, loutkové 
divadlo, prodej stromků. I letos dorazí slečna 
Zuzana se svojí Lužickou mydlárnou, dále si 
budete moci zakoupit různé místní dobroty. 
Svůj stánek bude mít i chráněná dílna Tuli-
pán. Nebude chybět ani ochutnávka domácích 
pálenek, dále moštování a občerstvení. Dospě-
lí se můžou nechat namalovat hennou a děti 
zase barvami na obličej. 
Kdo by se rád zapojil do prodeje domácích 
výrobků (včetně dětí), do soutěže o nejlepší 
jablečný koláč nebo do pomoci s organizací, ať 
se hlásí na mail jablkobraní@gmail.com. 
Těšíme se na vás. 
                                    Jana Mitrová 
 

Při výstavě a jablkobraní bude 
hrát ke Dni seniorů 

Chotyňská 12° 
Vážení,  
rád bych  vás krátce informoval o činnosti naší 
„obecní“ kapely „Chotyňská 120“ a z ní vytvo-
řeného „NAVETY BIG BANDU“.  
Inspiruje mne k tomu náš úspěch na přehlídce 
dechových hudeb 7. 7. 2018 v Žehrově u Tur- 
nova. Tam jsme naši obec úspěšně reprezento-
vali a ukazuje se, že transformace orchestru 
z čisté dechovky na kapelu univerzálnější, ta-
neční, trochu swingovou, byla správná.  
Jistě jste změnu zaregistrovali i na letošní Víle 
Nise. Prostě slavnostní pochod nebo fanfáru 
pro zvláštní příležitosti žádný bigbít nezahra-
je.  
Již několik let se bez naší účasti neobejde Ma-
sopust v Hrádku nad Nisou a tamtéž jsme se 
mohli setkat 25. 08. 2018 na náměstí.  
V Chotyni se pak můžeme vidět u příležitosti 
Jablkobraní 29. 9. 2018.  
Právě schopnost velké kapely vtisknout oka-
mžiku slavnostní ráz nás předurčuje k účinko-
vání na akcích jako jsou oslavy hasičského 
sboru 28. 7. v Kunraticích u Frýdlantu.  
Vyvrcholením sezóny pak bývá vystoupení 
v Eurocentru v Jablonci nad Nisou, které letos 
vychází na 14. 10. 2018. 
Věřím, že se na některém z našich vystoupení 
uvidíme.  

Stanislav Munzar, vedoucí orchestrů  

 

Oslavy mikroregionu 

Hrádecko-Chrastavsko 
V sobotu 8. září u nás za krásného počasí 

proběhly oslavy mikroregionu. Zároveň jsme 

vysadili lípu ke 100. výročí vzniku republiky. 

Během dopoledne byly sportovní soutěže. 

Výsledky šipkového turnaje: 

1. Chotyně (složení týmu – K. Škodová, R. Ba-

ker, M. Kavan, J. Fialka, D. Kolínský, J. To-

polančin, M. Pokorný) 

2. Mníšek 

3. Hrádek nad Nisou 

4. Nová Ves 

5. Janovice v Podještědí 
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Výsledky turnaje v badmintonu: 

1. Chotyně (složení týmu – I. Moravcová, T. 

Moravec) 

2. Hrádek nad Nisou 

3. Mníšek 

4. Rynoltice 

5. Bílý Kostel nad Nisou 

6. Nová Ves 

7. Chrastava 

 

Výsledky turnaje mladších žáků v kopané: 

1. Chrastava 

2. Hrádek nad Nisou 

3. Chotyně 

4. Mníšek 

5. Bílý Kostel nad Nisou 

 

Velké díky Danu Kolínskému a všem kolem 

něho, kteří se na uspořádání a průběhu 

šipkového turnaje podíleli. 

Velké díky Josefu Krausovi a všem kolem 

něho, kteří se na uspořádání a průběhu 

turnaje v badmintonu podíleli. 

Velké díky Jardovi Postlovi a všem kolem 

něho, kteří se na uspořádání a průběhu 

turnaje v kopané podíleli. 

 

Dále děkuji dobrovolným organizacím T. 

J. Sokol Chotyně, Mysliveckému spolku 

Chotyně, SDH Chotyně a Spolku žen 

Chotyně, že zajistily výborné občerstvení 

po celou dobu oslav. 

 

A děkuji vám všem, kteří jste se přišli 

pobavit. 

                            starostka 

 

Poesie a povídky  
pana Mirka Černého 

Někteří z vás si určitě pana Černého pamatují. 
Dlouhá léta pracoval jako kynolog, výcvikář a 
nákupčí služebních psů pro vojenský útvar na 
Grabštejně. V současné době si užívá důchodu 
v Hodkovicích nad Mohelkou, ale nelení. Píše 
krásné básně a povídky a já jsem moc ráda, že 
mi dovolil vás s nimi postupně seznamovat. 
Celá sbírka poesie je nazvaná POESIE JAKO 

POKUS a sbírka povídek je nazvaná 
VŠICHNI PSI Z CELÉ VSI. 

Neznámá 
Kdybych tě potkal v podvečer, 
 tam doma u nás, na lukách, 

kde pomněnky i petrklíče rostou, 
kytičkou prostou vzdal bych ti hold 

a poprosil, abys nezmizela mně s ránem, 
jak v pohádkách víly činívají. 

 
A stane se … 

   Nepamatuji se přesně, jak to tenkrát vlastně bylo, 
ale myslím, že jsem hned po odchodu sudiček, našel 
ve své kolébce podivný a do té doby nevídaný 
předmět. K jídlu nebyl, ale voněl tak zajímavě, že 
jsem se rozhodl ponechat si jej a pátrat po 
účelnosti. Když se mně rozbřesklo a já poznal, že 
tak krásně může vonět jenom řemení, postroje i 
jiné kožené věci a ona záhadná věc je docela 
obyčejné vodítko na psy, uchopil jsem pevně do 
rukou bližší konec a zbývající část života hledal 
neustále něco, co bych mohl uvázat na opačnou 
stranu. A příležitostí bylo víc než dost… 
   Patřil jsem totiž mezi městské kluky, kteří jezdili 
k příbuzným na venkov, a tak díky tomu i malé 
vzdálenosti, prožil jsem značnou část svého mládí 
pod lesními masivy Bělčem a Doubravou, 
v malebné vesničce Slatině na chudenicku. Tenkrát 
ještě vesnice voněly pečeným chlebem a když jsi 
vešel do stále, pozdravili tě koně hlubokým ržaním. 
Byl čas zdravých lesů, pečlivě obdělaných polí i 
potoků plných živé vody. Byl čas ke čtení otevřené 
knihy přírody a moudrosti hospodářů. Tady jsem 
poznal tajemství zrození života i neodvratnost jeho 
zániku. Prorostl jsem tím malým kouskem země a 
ještě dnes vidím všechna stavení a znám jména 
koní i čtyřnohých strážců, které jsem bez ohledu na 
utržené šrámy, všelijak zkoušel a cvičil. Mám 
dosud v živé paměti příběh, ve kterém jsem bez 
dovolení odvázal z řetězu jako oheň červeného 
Reka, postrach vesnice a producíroval se s ním na 
novém vodítku „od Ježíška“ po návsi. Hospodář a 
majitel psa, který se právě vracel z pole, v hrůze 
zastavil povoz a utíkal k nám, aby mě zachránil 
před pokousáním. Rekovi se však nechtělo zpátky 
na řetěz k boudě a tak raději pokousal vlastního 
pána. Byl jsem pak později také postižený jiným 
způsobem, ale moje sláva poskočila hned o několik 
stupínků. 
   Kraj byl odedávna bohatý zvěří, na kterou neměli 
chuť jen vyvolení a tak není divu, že při večerním 
posezení ožívaly ve vzpomínkách starých 
hospodářů dávné souboje pytláků s lesními strážci 



a leckterá tichá zákoutí připomínala názvem nebo i 
křížkem tragedii oné doby. 
   Nebyla to však zvláštnost jen tohoto kraje, neboť 
více či méně zdařilé výjevy uvedeného tématu 
zdobily  mnohé pouťové střelnice a patřily do domu 
každého pořádného myslivce. Učaroval mě jeden, 
kde v horské krajině nad střeleným jelenem brání 
pes zraněného lesníka proti pytlákovi s nožem. Děj 
byl otevřený a stokrát jsem jej prožíval ve snaze 
dopátrat se konce, až jsem onemocněl touhou mít 
takového psa. Když zlobení dostoupilo vrcholu, 
vzal mě otec s sebou na návštěvu ke svému 
bratrovi,kastelánovo žinkovského zámku, který byl 
nejen výtečným myslivcem a střelcem, ale hlavně 
vyhlášeným „psářem“, tedy odborníkem na lovecké 
psy. 
   A tenkrát se sudičky spokojeně usmály… 
                                           Mirko Černý 
 

Proč v sanitce nemusí být vždy 

lékař 
„Ale vy nejste lékař! Čekali jsme lékaře. A to 

mi ani nedáte prášky nebo nenapíšete recept?“ 

I s takovými reakcemi se dnes bohužel praco-

vníci zdravotnické záchranné služby setkávají. 

A nejsou to případy ojedinělé. Mnozí lidé si 

bohužel stále záchranku zaměňují za lékařské 

služby v pohodlí domova. 

Záchranář je ale označení pro člověka, jehož 

úkolem je zachraňovat osoby, zvířata i věci 

před nebezpečím nebo poškozením. Hlavním 

úkolem záchranářů je zachraňovat lidské ži-

voty. Sanitka není zmenšená nemocnice, ba 

ani laboratoř, nedisponuje diagnostickými pří-

stroji, jako je ultrazvuk, rentgen, CT a další 

technikou, kterou lékař potřebuje k přesnější 

diagnostice problému. I léky, které jsou v sa-

nitce k dispozici, mají poměrně omezený cha-

rakter a není jich mnoho. Téměř všechny jsou 

navíc určeny k injekční aplikaci, aby jejich 

nástup byl co nejrychlejší. Podporují životní 

funkce, tlumí bolest, uklidňují. Záchranář ani 

lékař Zdravotnické záchranné služby nemůže 

odejít od pacienta a nechat mu krabičku léků, 

nedisponuje ani recepty, kde by mohl léky 

předepsat.  

Zdravotnická záchranná služba je přednemoc-

niční péče – jejím hlavním posláním je tedy 

záchrana života a primární ošetření, v případě 

potřeby pak následné předání lékařům v nemo-

cnicích, kteří již mají potřebné diagnostické 

možnosti, přístroje a možnosti léčby. 

Proč tedy v sanitě nemusí jezdit lékař? V rám-

ci přednemocniční péče není  tak velký rozdíl, 

zda k vám přijede lékař či zkušený záchranář, 

oba se budou snažit udělat to nejlepší, co v da-

nou chvíli mohou. Zdravotnického nelékařské-

ho personálu je na záchrance nejvíc, pracují 

zde zdravotní sestry se specializací a zdravot-

ničtí záchranáři, tedy absolventi bakalářského 

studia nebo absolventi tříletého studia na vyšší 

odborné škole. 

Pokud k pacientovi přijede sanita bez lékaře, 

posádka má vždy možnost (v některých přípa-

dech povinnost),  s ním situaci telefonicky 

konzultovat. Lékařů na Zdravotnické záchran-

né službě pracuje méně a vyjíždějí za pacienty 

pouze v případech, kdy má jejich přítomnost 

opodstatnění. Operátoři na tísňové lince navíc 

situaci u všech případů vždy sledují a ve spo-

lupráci se záchranáři vyhodnocují  a mají mož-

nost lékaře v případě potřeby vyslat na místo. 

Letošní letní měsíce byly pro Zdravotnickou 

záchrannou službu velmi náročné. Každá z tři-

ceti posádek ve službě za svou dvanáctihodi-

novou směnu vyjížděla k pacientům v průměru 

devětkrát. 

                                   ZZS LK 
 

Doporučení houbařům 
Nastane období, kdy do českých lesů vyjede 
mnoho houbařů a vozidla zanechají zaparko-
vaná na opuštěných a odlehlých místech. 
Vozidla budou bez dohledu i několik hodin a 
mohou se tak stát předmětem zájmu pachate-
lů. Uvnitř stále majitelé zanechávají různé vě-
ci - doklady, mobilní telefony, fotoaparáty a 
tašky.  
Bohužel i zdánlivě „bezcenná“ věc může pa-
chatele nalákat. Vy sami ovlivňujete to, zda se 
vaše vozidlo stane cílem zlodějů. Zajisté ne-
chcete nemilé překvapení v podobě rozbitého 
okénka či zámku. Pokud se chcete vyvarovat 
nepříjemnostem, zklamání a zbytečným ztrá-
tám, věnujte pozornost následujícím radám: 
 
Než opustíte zaparkovaný automobil: 
- proveďte kontrolu zajištění vozidla - uzavření 
oken, dveří i zavazadlového prostoru 
- neukládejte ve vozidle hodnotné předměty, 
především na viditelných místech 
- ani zavazadlový prostor vozidla není vhodný 
pro úschovu cenných věcí 
- uvnitř nezanechávejte rezervní klíče, doklady 
- nezapomeňte na bezpečnostní systémy.  
 
Parkování  



Policisté v rámci své činnosti kontrolují i zapa-
rkovaná vozidla v lesních porostech a řeší  
i případy, kdy majitelé vozidla zaparkují před 
vjezdem na lesní cestu a v místech, kde je 
parkování zakázáno. Řidiči, kteří parkují vozi-
dla na těchto místech,  tak porušují zákon  
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích.  
 
Řidiči se tak dopouštějí přestupkového jedná-
ní a v blokovém řízení jim může být uložena 
pokuta do 2 000 tisíc korun.  
 
Zkontrolovat a pokutovat vás je oprávněn také 
pracovník lesní stráže. Ten se musí prokázat 
odznakem a může vám za porušení zákona 
uložit pokutu, nebo vás předvést na služebnu 
policie. Dále vám zanechá za stěrači lístek 
s časem, místem a oznámením o přestupku  
a s informací o dalším postupu. Pokud řidič 
nezareaguje, předává záležitost policii. Zákaz 
jízdy a stání motorovými vozidly na lesních 
cestách vyplývající z lesního zákona jsou 
orgány státní správy lesů povinny v případě 
jeho porušení sankcionovat, a to v souladu  
s ustanovením § 53 zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (Lesní zákon).  
 
Při porušení zákazu vjezdu do lesa podle les-
ního zákona hrozí ve správním řízení pokuta  
až do 5 000 tisíc korun. 
 
K zákazu vjezdu do lesa není potřeba umístit 
dopravní značky, ty zákaz zdůrazňují. Platnost 
dopravních značek Zákaz stání a Zákaz za-
stavení může být klidně i v úseku několika 
kilometrů 
 
Kde máte tedy zaparkovat? 
Na místech k tomu určených. Dle zákona smí-
te zaparkovat u krajnice, na hranici lesa, ale 
jen tak, aby zůstal volný průjezdný pruh o 
šířce alespoň tři metry.  
Pátrání po osobách  
V uplynulých letech policisté  pátrali po několi-
ka osobách ztracených při hledání hub v les-
ních porostech. Realizovali pátrací akce, do 
kterých byli zapojeni policejní psovodi i 
vrtulník. Houbařům doporučujeme, aby 
navštěvovali místa, která znají.   
 
Doporučení Policie ČR -  než se vydáte na 
procházku do lesa či sběr hub: 
- noste při sobě mobilní telefon s dostatečně 
nabitou baterií 
- především rada pro starší občany pro pří-
pad, že dojde k jejich zranění nebo nevolnosti 
a mohou si přivolat pomoc 

- kompas i podrobnou mapu, když neznáte 
dokonale okolí - můžete ztratit orientaci v 
terénu 
- oblečení - pokud dojde ke změně počasí v 
průběhu pohybu v lesních porostech 
- nemocní, kteří užívají pravidelně léky, tyto s 
sebou vzít. 
 
Při záchraně života jde o minuty. Pro rychlý 
příjezd záchranné služby, nebo přílet vrtulníku 
je důležitá přesná znalost místa zásahu. 
K tomu slouží aplikace „Záchranka“, kterou 
lze velmi jednoduše nainstalovat do mobilního 
telefonu. 
 
Aplikace je přímo napojena na systémy zá-
chranných služeb v ČR. Po stisknutí nouzo-
vého tlačítka vytáčí číslo 155 a zároveň ode-
sílá záchranářům nouzovou zprávu s vaší 
polohou a dalšími informacemi. Až telefonické 
spojení s linkou 155 zajistí 100% výjezd po-
sádky ZZS. Pokud se nacházíte na horách, 
aplikace Záchranka to podle GPS signálu 
sama rozezná a odešle nouzovou zprávu i 
Horské službě v dané oblasti. Bližší informace 
naleznete na internetu www.zachrankaapp.cz 
 
por. Mgr. Lenka Dvořáková 
Koordinátor prevence kriminality 
KŘP Libereckého kraje 

 

Svátek svatého Václava 28.9. 
Svátek sv. Václava byl na venkově důležitým 

dnem hospodářského roku, řekli bychom 

dnes datem „splátkového kalendáře“, kdy se 

vyrovnávaly různé splátky, nájmy, za časů 

roboty se odváděly dávky vrchnosti, vyplá-

cely se platy obecním služebníkům i obecní-

mu pastýři v obilí, který pak pro hospodáře, 

jimž pásl dobytek, připravil pohoštění. 

V některých krajích končila toho dne služba 

čeledi a uzavíraly se smlouvy na příští rok. 

Přísloví z Vizovicka říká Na sv. Václava všeci 

dlužníci hřešíja. 

Příchod chladného období roku s krátícím se 

denním světlem přinášel změnu v pracovním 

procesu. Přecházelo se na „zimní pořádek“. 

Po svátku sv. Václava, když se začalo večer 

na práci svítit, krejčí v Počátkách slavili 

kudibala. Mistr dal svým tovaryšům na pivo, 

zámožnější přikoupili maso a tak společně 

slavili začátek večerní práce při umělém 

osvětlení, trvající do Velikonoc. 

http://www.zachrankaapp.cz/


Svatováclavská tradice se udržovala v ro-

vině národní a politické a v tomto kontextu 

probíhaly i oslavy milénia v roce 1929. Jak 

to doba vyžadovala, neměly chybět projevy 

lidové kultury, vyjadřující národní kulturní 

osobitost. Krojované skupiny asistovaly při 

ústřední oslavě 28. září v den milénia, při 

otevření dostavěné svatovítské katedrály. 

Krojovaný průvod zamířil odpoledne na Slo-

vanský ostrov, kde se konalo svatováclavské 

posvícení. Divákům zde byla předvedena  

staročeská svatba (mladý pár byl předtím 

oddán v katedrále sv. Víta) krojovanou sku-

pinou z Doudleb s hudbou, z ní hlavně čepení 

nevěsty. 

Sv. Václav byl v lidovém povědomí patronem 

babího léta, dozvukem léta, staročeského 

poletí. Jeho jménem se toto období rovněž 

označuje svatováclavské léto. Sklizeň vína 

vystihuje pranostika Svatý Václav víno chrá-

ní, po něm bude vinobraní. 

             (Z knihy Obyčeje a slavnosti 

v české lidové kultuře) 

 
Milí Chotyňáci, 

začal nový školní rok a jsme tu opět 
s malým bazárkem ZŠ Chotyně. Přijďte 

odvolit 5. října do hasičárny a poté se 
zastavte v Domě s pečovatelskou 

službou a kupte maličkost či dvě, které 
věnovaly děti naší školy. 

Výtěžek akce z bazárku se připíše na 
účet dětí a určitě bude použit na třeba 

krásný výlet se třídou. Předem děkujeme 
za vaši účast. 

Za Spolek rodičů ZŠ Chotyně  
M. Derflová 

 

ZVEME VÁS NA BAZÁREK  
V PÁTEK 5. 10. OD 14  

DO 17 HODIN V DOMĚ 
S PEČOVATELSKOU 

SLUŽBOU 
Přijďte a kupte knihy, hračky, 

oblečení nejen dětské !!! 
 

Fotbalové zápasy 

Sobota 29. 9.  

od 12.30 hod. mladší žáci 

Chotyně : Krásná Studánka 

od 15.00 hod. muži 

Chotyně : Rynoltice B 

Přijďte podpořit naše hráče! 

6. 10. Bude u sokolovny 

Pouštění lodiček 

Začněte vyrábět lodičky. 
PŘIPOMENUTÍ 

Pomalu,ale jistě se nám blíží  

IV. ročník velmi úspěšných Chotyň-

ských adventních trhů, které letos 

vychází na 1. 12. 2018. 

Zájemci o prodejní místo se mohou 

pomalu přihlašovat (pouze vlastní 

výrobky) na mém čísle 603510417. Už 

teď se moc těším. S pozdravem Ditka 

 

Na Obecním úřadu je stále k dispozici 

permanentní vstupenka do ZOO 

v Liberci. Je pro 5 osob. 

 

V úterý dne 25. září 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 k 31.8.2018   

3/ 3. změna rozpočtu na rok 2018  

4/ Prodeje nemovitostí 

5/ Různé 

 

 

Diskuse během jednání. 
 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo 
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