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Před 100 lety vznikla Československá republika – 28. 10. 1918.
Jak se rodila republika
(Z časopisu Moje země si budeme
připomínat vznik naší republiky)
Držte se, dějiny jedou z kopce
S blížícím se koncem války nabíraly události na spádu. Císař Karel I se pokoušel zastavit boje a udržet svoji říši – na obojí už
ale bylo pozdě. Na Paříž pořád ještě pálila
Pařížanka (oficiálně Dělo císaře Viléma II.):
děsivé monstrum na kolejích, které vážilo
256 tun a z hlavně dlouhé 34 metrů pálilo
metrákové granáty na vzdálenost až 130 kilometrů. Největším „úspěchem“ děla byl zásah pařížského kostela svatých Gervasia a
Protasia, při němž zahynulo 88 lidí. (Granát
vystřelený Pařížankou dostoupal až do výše
40 kilometrů, takže se stal prvním člověkem
vyrobeným předmětem, který vstoupil do
stratosféry.)
Zvrátit vývoj se v Michelsonově továrně
v Moskvě pokusila poloslepá eserka Fanny
Kaplanová (téměř přišla o zrak v roce 1907
při neúspěšném pokusu o atentát na guvernéra Kyjeva). Lenin v továrně dělníkům mimo
jiné vysvětloval, že je nutné zničit československé legionáře. Kaplanová ho zasáhla do
krku a plic: Lenin se z těchto zranění nikdy
zcela nevzpamatoval (zemřel o šest let později). Za tři dny byla Kaplanová bez vyšetřování a bez soudu popravena. To zavdalo příčinu k hypotéze, podle níž atentát spáchal
někdo jiný (Kaplanová nebyla zadržena při
činu) a známé anarchistce byl pouze připsán.
Jenže selský rozum nám říká, že ten „někdo
jiný“ by asi atentát nezpackal.

Zatímco v Moskvě málem zabili Lenina,
v Polsku umíral mrtvě zrozený stát – Polské
království. Na jeho zřízení se v roce 1916
domluvila Vídeň s Berlínem, mělo jít o stát
na polském území, jež před válkou spravoval
Petrohrad. Nikdy se však nepodařilo zvolit
krále tohoto Polska a virtuální stát spravovala regentská rada bez pravomocí.
13 gramů kopřiv na uniformy
Obyčejní lidé nadále měli obyčejné starosti – a bylo jich víc a víc. Po vzoru Bavorska
se i u nás mělo zavést povinné pohřbívání
nebožtíků v papírových šatech, aby se látky
ušetřily pro vojsko (nakonec to úřady nestihly nařídit). Noviny byly plné zoufalých inzerátů, nabízejících krávy (často mnohaleté
živitelky chudých rodin), kozy, koně a ovce,
protože jejich majitelé je neměli čím krmit.
Veškeré krmivo šlo na frontu, v zázemí se
měla zvířata vybíjet. V pohraničí probíhaly
hony na pašeráky, kteří vydělávali obrovské
peníze na cukerinu, tabáku, cukru, lihu apod.
Lidé jedli vše, co nebylo přímo jedovaté.
Krmná řepa a řepný chrást, jetel a kopřivy
byly novými králi kuchyní. Metrák pšenice
stál astronomických tisíc korun – anebo se
dal vyměnit za kilogram opravdového tabáku. „Tabák“ poskytovaný erárem vojsku a do
trafik pozůstával především z dubového listí, pro chuť smíchaného s listím maliníku,
ostružiníku a jahodníku.
V roce 1918 byla bídná úroda – pšenice se
místy neurodila ani polovina obvyklých množství. Navíc se na zubožená pole snesly mraky
škůdců. Školní dítka sbírala ponravy chroustů do kbelíků a krmila s nimi slepice. Z lidí

se stávaly mátohy – vždyť museli vystačit
se 70 deky mouky na týden: a často nebyla
ani ta. Zcela v souladu s lidovou moudrostí
se ovšem v těchto zlých časech urodilo mimořádné množství „masa chudých“ – hub.
V září se už řada českých pěveckých sborů učila „Kde domov můj“ – v některých místech však bestie války pořád ještě žila. Ze
školy v Dolním Bukovsku byl v červenci zrekvírován malý mosazný zvonek: měl přispět
k vítězství c.k.zbraní. A v městysi Kněževes
plnili pokyny „shora“ dokonce i 30. září, kdy
už byl konec války na dosah ruky. Uvědomělí
občané zde odevzdali kopřivy, které měli
sbírat na výrobu vojenských uniforem.
Sebrali jich však jen třináct gramů…
Pokračování příště

Výsledky voleb do zastupitelstva
obce
Jana Mlejnecká
Ivana Morgensternová
Tomáš Halala
Jaroslav Vele, Ing.
Anna Holická
Klára Zemanová
Hana Klapková
Aleš Kolínský
Lenka Charvátová
David Málek
Josef Kraus
Jiří Hejlek
Jan Fico
Jan Novák
Petr Janek

301 hlasů
237 hlasů
208 hlasů
189 hlasů
188 hlasů
188 hlasů
188 hlasů
186 hlasů
186 hlasů
186 hlasů
180 hlasů
178 hlasů
173 hlasů
171 hlasů
169 hlasů

Děkuji moc všem voličům naší obce, kteří
přišli k volbám a odevzdali platný hlas.
starostka

Výstava ovoce, zeleniny a
květin a jablkobraní za
doprovodu Chotyňské 12° a
Naveta Big Bandu byly úžasné
Když jsme začínali, myslím před pěti lety,
s Chotyňskou 12° hrát na konci září seniorům
k svátku u Domu s pečovatelskou službou,
netušili jsme, co zahajujeme. Přišlo pár lidí,
poseděli, popovídali a šli domů. Když vloni
přišel pan František Dvořák s radami pro

zahrádkáře a hlavně nápadem obnovení výstavy ovoce, zeleniny a květin, měla jsem velkou radost. K tomu se přidala paní Jana Mitrová s nápadem na Jablkobraní. Nádherná
akce se zrodila. Již loňský první ročník byl
moc vydařený a přišlo se podívat mnoho lidí.
Ten loňský byl ještě zpestřený výstavou jiřin
Ing. Jana Dvořáka. Letos jim v účasti zabránily
zdravotní problémy a sucho.
Říkala jsem si, jak to zvládnou bez jiřin.
Hlavními postavami výstavy jsou pan František Dvořák, paní Jaroslava Dlouhá a paní Alena Boublíková. Zvládli to úžasně. Bylo ovoce,
byla zelenina, byly krásné různé vazby květin
díky paní A. Boublíkové a mezi tím vším z vlny červíci, hadi, motýli, myšky a další a to vše
vyrobila paní J. Dlouhá. Součástí výzdoby také byly výkresy a výrobky k tématu ze školy a
školky. Prostě nádhera.
Pane Dvořák, paní Dlouhá a paní Boublíková
moc vám děkuji, bylo to úžasné.
Hlavní postavou Jablkobraní je paní Jana Mitrová, která má kolem sebe několik svých pomocnic – je to moštování, dílničky pro děti,
soutěž o nejlepší jablečný koláč, prodeje domácích koláčů a výrobků a loutkové divadlo
pro děti. Vše se moc vydařilo a všem, hlavně
dětem, líbilo. Soutěž o nejlepší jablečný koláč
vyhrála Jarmila Žáčková, na druhém a třetím
místě se umístili Václav Šulc a Květa Dvořáková. ¨
Paní Mitrová velké díky vám a předejte,
prosím, poděkování i vašim pomocnicím za
krásnou akci.
Hudebně vše podbarvovala Chotyňská 12°a
Naveta Big Band pod vedením pana Stanislava Munzara. Tradičně velmi příjemný doprovod k posezení a celé akci.
Pane Munzar moc děkuji a předejte díky i
vašim kolegům a kolegyním.
O výborné občerstvení se postarali naši hasiči
a jejich ženy. Občerstvení pro sedící u Domu
s pečovatelskou službou zajistily p. Hejlková a
p. Krejčová.
Takže veliké díky všem, kteří se starali,
abychom neměli hlad a žízeň.
Na závěr trochu údajů – produkty na výstavu
dodalo 27 lidí, 22 bylo Chotyňáků, 5 z okolí.
Čistý zisk – 2 797,- Kč z výstavy, 986,- Kč
z prodeje koláčů , 1 666,- Kč z prodeje moštu
a 4 500,- Kč od hasičů. Veškeré peníze byly
rozděleny na dvě poloviny a jedna polovina

byla předána do školy a druhá polovina do
školky.
starostka

Ohlédnutí se za Jablkobraním a
Výstavkou ovoce, zeleniny a květin.
Letošní ročník Jablkobraní a Výstavky ovoce,
zeleniny a květin mně opět moc potěšil krásným slunečným počasím, hojnou účastí návštěvníků, výbornými dobrotami. Děkuji všem,
kteří se zapojili dobrovolnou pomocí a to hlavně hasičům, Jitce Hůbnerové, Míše Vančové,
Markétě Mlejnkové, Evě Kocourkové a holkám ze skautu, dále paní Jaroslavě Dlouhé a
Aleně Boublíkové a mnoha dalším.
Samozřejmě velké díky patří panu Dvořákovi
a paní starostce, bez které by se akce nekonala.
Mám velkou radost, že se na akci přišli podívat nejen místní ale “zazakopcoví“, že na výstavce bylo k vidění spousta zeleniny, ovoce a
květin, že si lidi vychutnávali příjemný čas.
Děti bavilo pletení, korálkování, keramika, divadlo a hlavně sekání jablek☺. Do soutěže o
nejlepší jablečný koláč se zapojilo 11 lidí, což
je krásné.
Těšíme se už teď na příští rok a doufáme, že
bude štědrý jako letos.
Jana Mitrová

Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 25. září 2018
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 11
členů zastupitelstva.
2. Schvaluje všemi hlasy přítomných hospodaření
obce k 31. 8. 2018.
Hhospodaření dále v Chotyňáčkovi.
3. Schvaluje všemi hlasy přítomných 3. rozpočtovou změnu rozpočtu na rok 2018:
Příjmy
Odvody za odnětí půdy
+ 8 000,Příjmy úhrad za dobývání nerostů + 38 000,Ostatní neinv.transf. ze stát. rozp. + 190 000,Invest.transf. od krajů
+ 355 000,Správa v lesním hospodářství
+ 21 000,Odvádění a čištění odpadních vod + 5 000,DPS – pojistka za požár
+ 250 000,Činnost místní správy
+ 45 000,Dotace na komunální volby
+ 30 000,Celkem příjmy
+ 942 000,-

Výdaje
Správa v lesním hospodářství
Silnice – údržba –opravy
Studie po povodni – přísp. LK
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní zájmová činnost
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální sl. a územní rozvoj
Dotace na komunální volby
Celkem výdaje

+ 2 000,+ 250 000,+ 15 000,+ 150 000,- 30 000,- 60 000,- 700 000,- 45 000,+ 50 000,+ 30 000,- 338 000,-

4. Schvaluje všemi hlasy přítomných prodeje
pozemků p.p.č. 538/14, trvalý travní porost o
výměře 20 m2, 614/1, trvalý travní porost o
výměře 211 m2, 1062/1, ostatní plocha o výměře
1 124 m2, 1062/2, ostatní plocha o výměře 30 m2,
538/6, trvalý travní porost o výměře 23 m2, st.
212, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 118 m2
a 1061/2, ostatní plocha o výměře 43 m2 všechny
v k.ú. Chotyně za celkovou částku 39 225,- Kč.
5. Schvaluje všemi hlasy přítomných výjimku
z minimálního počtu žáků pro školní rok
2018/2019.
6. Schvaluje všemi hlasy přítomných termíny
přerušení provozu školní družiny ve školním roce
2018/2019.
7. Schvaluje všemi hlasy přítomných termíny
přerušení provozu mateřské školy ve školním roce
2018/2019.

Hospodaření obce k 31.8.2018
Rozpočet

Příjmy
Plnění

%

Daň z příjmu FO ze záv. činnosti
2 800 000
2 055 089
73,4
Daň z příjmu FO ze SVČ
70 000
25 044
35,78
Daň z příjmu FO z kapit.výnosů
250 000
186 350
62,82
Daň z příjmu právn.osob
2 710 000
1 766 050
65,17
Daň z příjmu PO za obec
681 910
681 910
100
DPH
6 000 000
4 283 869
71,40
Odvody za odnětí půdy
200
8 051
Poplatek za odnětí poz.plnění funkci lesa
100
Poplatek za likvidaci odpadu
455 000
425 692
93,56
Příjmy úhrad za dobývání nerostů
37 256

Poplatek ze psů
11 000
11 934
Daň z hazardních her
150 000
81 233
Správní poplatky
12 000
7 570
Daň z nemovitostí
660 000
374 845
Splátky půjčených prostř. od obyvatel
50 000
44 875
Dotace na veřejnou správu
198 200
132 136
Ostatní neinv.transfery ze stát,rozpočtu
828 000
960 459
Invest.transfery od krajů
270 000
Správa v lesním hospodářství
5 000
25 946
Odvádění a čištění odpad.vod
50 000
54 629
Příjmy – knihovna
4 000
Bytové hospodářství – služby + nájem
1 220 000
777 522
Nebytové hospodářství
120 000
123 353
Pohřebnictví
5 000
3 686
Komunální sl.a územní rozvoj
100 000
65 425
Sběr a svoz kom.odpadu
80 000
26 432
DPS
1 370 000
820 967
DPS – pojistka za požár
250 000
Činnost místní správy
25 000
65 581
Výdaje
Péče o zvířata
5 000
Správa v lesním hospodářství
10 000
10 772
Vnitřní obchod – internet
10 000
7 337
Silnice – údržba + opravy
500 000
519 488
Pitná voda
850 000
799 100
Provoz veřejné siln.dopravy
89 370
89 370
Čističky
90 000
46 290
Studie po povodni – příspěvek LK
14 879
Oprava lávky za skolovnou
170 000
164 178

108,49
54,16
63,08
56,79
89,75
66,67
116,01

109,26

63,73
102,79
73,72
65,43
33,04
59,92

107,72
73,37

ZŠ
1 054 000
408 340
Činnosti knihovnické
30 000
17 543
Ostatní zál.kultury
210 000
267 784
Ostatní tělov.činnost
320 000
317 816
Ostatní zájm.činnost
110 000
71 900
Bytové hospodářství
1 171 000
631 569
Nebytové hospodářství
100 000
16 184
Veřejné osvětlení
1 720 000
350 470
Pohřebnictví
50 000
1 840
Komunální sl. a územní rozvoj
100 000
145 011
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
7 000
Sběr a svoz komunálních odpadů
1 200 000
758 011
Péče o vzhled obcí
100 000
59 815
Pečovatelská služba
30 000
15 408
Dům s pečovatelskou službou
2 373 201
1 662 005
Ochrana obyvatelstva
200 000
Bezpečnost a pořádek
180 000
90 000
Požární ochrana
300 000
92 120
Zastupitelstva obcí
1 635 000
1 029 798
Činnost místní správy
3 726 700
2 534 412
Platby daní
741 910
695 414

38,74
58,48
127,52
99,32
65,36
53,93
16,18
20,38
3,68
145,01

63,17
59,82
51,36
70,03

50
30,71
62,98
68,36
93,73

Poesie a povídky
pana Mirka Černého

103,90

Vyznání kraji

94,01

Ó kraji mých předků a kraji můj drahý,
na chvíli bych se vrátil rád
a usedl tam pod lesem do hebké trávy,
tak jako ve snách nastokrát.

100
51,43

96,58

Pak prošel bych strání kol křížku
do louky, kde potok dává olším pít
a v jejich stínu jako kdysi,
na chvilku chtěl bych zase snít.

Rád vyčkal bych času až večerem zazní
klekání zvonku známý hlas,
pak poklekl bych v rose a děkoval vroucně,
že byl jsem tady chvíli zas.

Blanka
Stál jsem v tichém údivu uprostřed strýcova
parádního pokoje a prohlížel veškerou nádheru kolem. Na stěnách obrazy zvěře i divokých
štvanic, nad nimi paroží, o kousek dál pušky a
lovecké tesáky, ale tam vzadu až v rohu místnosti byla ONA. Zakleta dovedným mistrem
vycpavačem stála nad bažantí slepicí s kuřaty
a čas smazal vášeň lovce i strach loveného. A
tenkrát jsem uslyšel její příběh…
Mlhavé šero podzimního odpoledne sestupovalo zvolna na velkou plochu žinkovského
rybníka. Ustaly nápory studeného větru a plovoucí ostrůvky vodních rostlin spouštěly zlehounka neviditelné kotvy po celodenní bludné pouti. Na „svém“ místě blízko kachlových
kamen leží spokojeně fena krátkosrstého ohaře a občas ze spánku hlasitě prožene vysněnou kořist. Nemá také žádný důvod k nespokojenosti. Je na vrcholu fyzických sil, v celém
okolí bez konkurence a navíc vyplňuje prázdné místo mezi bezdětnými manželi. O kousek
dál v pohodlném křesle sedí paní domácnosti,
plete zelený svetr a nikam nepospíchá. Třetí a
jediný mužský člen této společnosti stojí u okna a pozoruje oblohu i nedalekou hladinu rybníka. Ano, je čas. Blanko? Blanka nic. Půjdeme na kachničky? To je ono! Rázem je po ospalosti, na kachny jdeme, sen o lovu se vyplnil. Ještě je třeba vyslechnout kázání o nenapravitelnosti a možnosti nastydnutí, ale jsou
na to dva a Blanka radostným poskakováním
potvrzuje, že se slovo nedá vzít zpátky.
Malá loďka u ještě menšího přístavu odráží
mlaskavě nekonečné řady vln a nabízí dvojici
osvědčený doprovod k bohatému úlovku.
Cvaknutí zámku a povel vpřed. Mžikem je fena na přídi, vesla se tiše noří do vody a lovci
zamíří k protější, zarostlé části rybníka. Lovu
zdar! První stébla rákosu se otřela o příď loďky a šelestivě oznámila konec plavby. Ještě
dva záběry, strýc pokládá vesla a bere do rukou pušku. Skryti hustým porostem s dobrým
výhledem na výstřel lovec i pes očekávají Hubertovu přízeň.
Pojednou Blanka zpozorní. Jsou tady! Nyní i
myslivec slyší svistot kachních letek. Nad hla-

vami čekajících přelétá osamělá kachna strážkyně. Míjejí další minuty, které se zdají nekonečné. Obloha ještě více potemněla a jen dobrý střelec může zasáhnout rychle letící cíl.
Objevily se jako duchové z opačné strany rybníka, opisují kruh a nalétávají na další. Teď.
Dvojka letí k líci a bleskem spojuje oko s tmavými přeludy na obloze. Beng! Bang! Vedoucí
kachna se v letu prudce zlomila a s hlasitým
plácnutím padá na hladinu, druhá se odpoutává od hejna a mizí kdesi v husté spleti rostlin. Blanka žádostivě zakňučí a rozhoupává
nedočkavostí loďku. Nejraději by skočila do
vody a hledala tu krásně vábivou kořist, ale
nedá se nic dělat, chybí povel. Strýc také žádný nedává. O první kachně ví a sebere ji
z loďky, na druhé bude ve studené vodě pro
fenu práce víc než dost. První úlovek je na
„suchu“ a ostatní je věcí Blanky. „Hledej,
aport!“ Jako vydra sklouzne fena do vody a
pravidelnými polokruhy se vzdaluje od loďky
do vlhkého šera. Praskot rákosu a zase ticho.
Hledej Blanko, hledej, pobízí pán fenu, aniž ji
vidí, je to však spíše z náhlého pocitu osamělosti a touhy být ve spojení. Blanka také žádné
pobízení nepotřebuje. Má výborné vlohy i výcvik a neumí se vzdávat. Úspěch se dostavuje
a po chvíli přináší s hlasitým odfrkováním dohledanou kachnu. Strýc odebírá úlovek a chce
pomoci feně do loďky, ale špatně. Ta se naklání, nabírá vodu a o výsledku neblahé akce je
rozhodnuto – všichni jsou ve vodě. K smíchu,
až na to hlavní, strýc neumí plavat. Drží se
okraje loďky zatopené ze dvou třetin vodou a
při pokusech nalodit se, nabírá ještě více vody. Plavidlo, které nikoho neunese, je k ničemu. Blanka zmateně krouží kolem a pokouší
se o nebezpečný kontakt. Blanko, domů! Pán
ztratil! Fena neví, o co jde, ale z pánova hlasu
poznává, že něco není v pořádku a povel
„domů, pán ztratil“ dobře zná. Častokrát tak
běhávala z revíru do zámku s různými vzkazy
v obojku. Odpoutává se od loďky a mizí ve
tmě, snad porozuměla. Strýc osaměl a pomoc
nevolá, aby nevrátil fenu. Paže chladem tuhnou, prsty ztrácejí cit, ze dna vystupují páchnoucí bubliny, tma, hrůza.
A Blanka plave jako o závod, závod se smrtí.
Ví už jistě, že její pán je v nebezpečí a že s ní
nemůže domů. Břeh se rychle přibližuje. Bez
otřepání ubíhá do dvora a po schodech vzhůru. Skok na kliku, dveře se prudce otevírají a
teta zděšeně vykřikne. Kde máš pána, Blanko?

Narůstající kaluž vody z jindy pečlivě osušené
srsti feny nepřipouští pochybnosti. Vzrušeným hlasem zaštěkává Blanka paní a jako
„hlasitý oznamovač“ ji uchopí za cíp zástěry a
vede ke dveřím. V krátké chvíli je celý zámek
vzhůru, svítilny, bidla, háky. Muži nasedají
do pramice, Blanko vpřed! Fena se vrací stejnou cestou a vede zachránce k místu nehody.
Tady jsem, tady, volá z posledních sil tonoucí,
když vidí blížící se světla. Je na čase! A nyní
rychle domů, do tepla.
Strýc zahalený v dekách drží Blanku na klíně a chvěje se zimou i rozčilením. A jak cítí
skrz mokrý oděv tlukot svého srdce i srdce
psa, zdá se mu, že bijí neuvěřitelně stejně.

Záchranka před sto lety?
Neexistovala.
Volání na linku 155 se dnes stalo naprostou
samozřejmostí. Rychlá zdravotnická pomoc
je běžnou součástí životů. To je ale hodně
novodobá historie. Její počátky sahají k první a druhé světové válce, kdy byla založena
zejména na dobrovolné činnosti členů Červeného kříže. Jejich úkolem byla zejména
přeprava zraněných z bojiště na místa, kde
mohl poskytnout ošetření lékař. Na bedrech
hasičů a Červeného kříže byla ostatně starost o nemocné a jejich přepravu za lékařem
již v 19. století.
Jedním z prvních měst v České republice,
kde začala systémově a podle jasně stanovených pravidel pracovat nepřetržitá rychlá
zdravotnická služba (RZP), byl Liberec. O
jejím zřízení bylo rozhodnuto v roce 1973
na základě materiálů vydaných Světovou
zdravotnickou organizací.
Přípravy na spuštění trvaly téměř celý rok,
provoz služby, která hned pracovala po celých 24 hodin, byl spuštěn 4.3.1974. Od
počátků měla záchranka svůj centrální dispečink. Pracovalo pro ni 21 lékařů a 15
sester, za pacienty jezdili ve dvou vozech
Škoda 1203, které byly speciálně upraveny
pro potřeby pacientů i zdravotnického personálu.
Během let se zlepšovalo vybavení sanit, odborná erudice personálu a samozřejmě také

počet výjezdů. V roce 1985 bylo rozhodnuto
o vzniku dalšího výjezdového stanoviště ve
Frýdlantě. Zde fungovala záchranka při nemocnici, respektive při jejím oddělení ARO.
Ze začátku měla k dispozici upravený sanitní
vůz Škoda 1203, posádku tvořili lékař a sestra převážně z ARO a výjezdů se zúčastňovali i lékaři a zdravotní sestry z chirurgie.
V prvních měsících pracovala záchranná služba pouze v jednosměnném provozu.
Na Českolipsku byl provoz Rychlé záchranné
služby (RZS) zahájen 1.3.1981. Byla otevřena nová nemocnice a zároveň vzniklo odloučené pracoviště Dopravní zdravotnické služby (DZS) se dvěma speciálně vybavenými
vozidly rychlé zdravotnické pomoci. Provoz
byl nepřetržitý, pracovalo v něm 15 lékařů,
čtyři řidiči a čtyři sestry na dispečinku. Výjezdové sestry se zpočátku nepodařilo zajistit. Na celý okres Česká Lípa byla pouze jedna sanita ve složení řidič a lékař. V ostatních částech okresu byla tato služba zajitována obvodními lékaři a LSPP.
V Jablonci nad Nisou vznikla ZZS v roce
1974 po vydání Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví. Službu v té době
zajišťovali obvodní lékaři a zdravotní sestry
z obvodních středisek. Dispečerkou byla
jedna zdravotní sestra, která zajišťovala
během dne současně provoz převozových
sanit. V noci pak tuto službu zajišťovala
vrátná polikliniky.
V roce 1988 liberecká záchranka poprvé
spolupracovala s leteckou záchrannou službou Praha. O čtyři roky později již byla
letecká záchranná služba zřízena i v Liberci.
Od 1.10.2003 vznikla na základě rozhodnutí
zastupitelstva Libereckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Libereckého
kraje (ZZS LK). Vznikla sloučením čtyř bývalých okresních záchranných služeb –
Turnov (Turnov a Semily), Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou, Tanvald), Česká Lípa (Česká Lípa, Doksy, Jablonné v Podještědí) a Liberec (Liberec, Hrádek nad Nisou,
Český Dub, Frýdlant v Čechách). Praxe ukázala, že prioritou záchranářů nemůže být

jen rychlý transport pacienta do nemocnice,
ale zejména okamžitá pomoc, zajištění životních funkcí a příprava na nemocniční péči. Narostl počet výjezdů, byl obnoven vozový park a je vyvíjen i mnohem vyšší tlak
na odbornou erudici lékařů a sester
Zdravotni-cké záchranné služby.

Liberečtí záchranáři
v nových vozech

Od konce září jezdí Libereckým krajem několik nových vozů Zdravotnické záchranné
služby. Díky obměně vozového parku vyjíždějí zdravotníci na pomoc lidem v deseti nových Mercedesech a čtyřech Škodách Kodiaq. Nové jsou i některé referenční vozy (4
Škody Rapid a 1 Škoda Octavia).
Stará auta, která záchranka nahrazuje, ze
silnic nezmizí. „Předpokládáme, že po důkladném technickém servisu budou nadále
sloužit jako záložní vozidla,“ řekl ředitel ZZS
LK Luděk Kramář. V této souvislosti řekl, že
situace, kdy některé sanitní vozy měly najeto přes 200 tisíc kilometrů, byla již krizová.
A počty najetých kilometrů byly také
hlavním kritériem pro rozhodnutí, kde a
které konkrétní vozy budou nahrazeny.
„Neznamená to, že bychom nepotřebovali
vyměnit i některá jiná auta, některá jsou
v provozu sedm a více let. Musíme ale vycházet z finančních prostředků, které máme,“ vysvětlil. Do celkové ceny vozů se totiž
nepromítá jen pořizovací částka za tovární
vozidlo, velkou položku tvoří zejména přestavba aut na sanity. Znamená to nejen polepy, ale zejména instalaci komunikační techniky a zdravotnického vybavení.
„Potřebujeme, aby do aut bylo například
možné nasadit elektrická nosítka, aby v nich
byly speciální zásuvky pro zapojení škubátorů nebo třeba držák na připevnění kontrapulzace, což je přístroj na transport pacienta v přímém ohrožení života. To některé
starší vozy nesplňují,“ uvedl. Své vlastní postřehy, které vycházejí z dlouholetých zkušeností z výjezdů, do vybavení sanit promítli i
sami záchranáři. Právě oni nejlépe vědí, na
jakém místě kde a co v sanitě potřebují. „Je
v našem zájmu, abychom při práci pro pacienty měli vše po ruce, aby vybavení vozů bylo

co nejúčelnější. Snad se nám to podařilo,“ zdůraznil Kramář.
Celková cena nových vozů Mercedes je 41,5
milionů korun. Přes 28 milionů z této částky
poskytl dotací Liberecký kraj, zbytek hradí záchranka z vlastních zdrojů. Sanitky dodává na
základě rámcové smlouvy firma Fosan.
Dalších 12 vozů předá záchranářům v příštích
dvou letech. Deset sanit z celkového počtu bude mít i samonakládací nosítka s nosností 300
kg pro těžké pacienty. Za kompletní zakázku
ZZS LK zaplatí 92 milionů korun.
Za lékařské vozy randez vous Škoda Kodiaq
liberecká záchranka z vlastních zdrojů zaplatila 6 milionů korun, referenční vozy stály necelé dva miliony, které byly téměř kompletně
pokryty z dotace od Libereckého kraje.

Podvody páchané na seniorech
(Článek Krajského ředitelství policie LK)
Podvody páchané na seniorech jsou poměrně latentní trestnou činností. Okradení se stydí a raději se
s událostí nesvěří a to ani v rámci rodiny. Pachatelé
jsou čím dál sofistikovanější, nezanechávají za sebou žádné stopy a pro kriminalisty je těžké je dopadnout. Hlavní důvod proč si pachatelé vybírají
starší osoby je ten, že senioři jsou osamělí, dobrosrdeční a důvěřiví. Rádi a pozorně naslouchají, mají minimum kontaktu s okolím, jsou méně ostražití,
tělesně slabší a proto se i hůře brání jakémukoliv
útoku. Podvodníci zacházejí tak daleko, že se nejen
dostávají do blízkosti seniorů, ale i do jejich obydlí, kde je následně připraví i o celoživotní úspory.
Jsou velice výřeční, na první pohled působí sympaticky a jsou schopni bez problémů navazovat kontakty. Své podvody mají velice dobře připravené.
Pracují i ve skupině dvou až tří osob, a pachatelkami bývají i ženy. Nelze říci, že by se jednalo o
nevzdělané jedince, pachatelé mají intelektuální
schopnosti, snaží se působit vzdělaně, používají
slova, kterým senioři nerozumí. Tito pachatelé jsou
schopni rychlé improvizace, přizpůsobí se okamžitě situaci, dokáží odhadnout svoji oběť a snadno
si získávají důvěru.
Co mají pachatelé společného, jsou opakující se
legendy, se kterými bývají stále úspěšní.
- VRÁCENÍ PENĚZ či žádání NEDOPLATKU za
různé energetické služby – voda, plyn, elektrika.
Zde bychom rádi upozornili, že žádná energetická
společnost nevybírá ani nevrací peníze v hotovosti!!! Nikdo vám domů žádný přeplatek za
energii nepřinese a nikdy za tyto služby neplaťte nikomu v hotovosti u vás doma! Nejčastěji
v těchto případech jde podvodníkům o to, aby viděli, kam si jdete pro peníze a poté se vám snaží

vloudit do domu, pod záminkou, že potřebují na
toaletu či požádají o vodu.
- PŘEPSÁNÍ SMLOUVY - pachatelé se vydávají
za pracovníky energetických společností, přichází
s tím, že za tento přepis smlouvy musíte zaplatit. Nic neplaťte v hotovosti a nikoho si domů
nepouštějte! O případných změnách ve smlouvách
se poraďte s rodinou, příbuznými, sousedy a podobně. Nikdy se nenechte donutit cokoliv okamžitě
podepsat! Požádejte o čas na rozmyšlenou. Další
trik podvodníků je opisování stavu vodoměru, plynoměru apod. V těchto případech si ověřte, že se
opravdu jedná o pracovníka energetické společnosti. To, že má cizí osoba na sobě montérky s nápisem firmy ještě neznamená, že se nejedná o podvodníka. Nechte si přes kukátko dveří nebo přes pootevřené dveře zabezpečené bezpečnostním řetízkem předložit služební průkazy pracovníků uvedených společností a případně si jejich totožnost
ověřte u konkrétní společnosti. Jistě máte i možnost stav měřáku napsat na lísteček a dotyčným ho
předat u dveří, případně zatelefonovat nebo poslat
mailem do příslušné firmy. Další možností je, pokud se energetici ohlásí předem, požádat někoho
z rodiny nebo souseda, aby v době, kdy má cizí
osoba přijít, byl s vámi doma. Vaší povinností
není, pustit do bytu cizí osobu!
Pokračování příště

Sbírka pro útulek Azyl Pes
Na konci září jsme opět předali finanční
prostředky z pokladniček umístěných na
Obecním úřadu a v knihovně útulku Azyl Pes
v Krásném Lese. V pokladničce na OÚ bylo
7 625,- Kč a v knihovně 1 811,- Kč, celkem
9 436,- Kč.
Ten samý den se opět pokladničky uzavřely
a čekají na vaše finanční příspěvky. Jinak do
adventních trhů je vyhlášena i materiální
sbírka a můžete nosit na úřad nebo do knihovny granule, konzervy a kapsičky, pamlsky
psí i kočičí, stelivo (hobliny), prostředky na
odblešení, odčervovací tablety, kapky do očí
a uší, šampony, hračky, misky, kartáče na
srst, plastové pelíšky, kancelářské potřeby,
kbelíky (s víkem budou super), čistící prostředky, ochranné pomůcky, úklidové prostředky, pevné pytle a lepící pásky.
Byly jsme se z úřadu v útulku v Krásném
Lese podívat. V současné době mají 27
psů, kapacita je 39. O pejsky je úžasně

postaráno a opravdu se moc dobře starají. Je vám smutno, když vidíte velkého
chundelatého černého psa a on se tak
strašně bojí lidí a to prý už je lepší, prože je v útulku už asi týden a zvyká si, že
jsou i jiní lidé, než byl jeho hnusný bývalý
majitel.Za peníze, které sbírají do pokladniček chystají částečnou rekonstrukci
útulku.
Starostka

Sběr nebezpečného odpadu
Do konce října ve středu s v sobotu vždy od 14
do 16 hodin můžete odevzdávat nebezpečný
odpad do sběrného dvora (za prodejnou
BETA). V následujících dnech necháme
nebezpečný odpad odvézt.
Můžete do dvora odevzdat zejména tyto druhy
odpadů (tekuté odpady je nutno odevzdat
v uzavíratelných obalech):
Oleje a tuky, zbytky barev, lepidel, pryskyřic,
nádoby a štětce s jejich zbytky.
Rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn
apod.), kyseliny a hydroxidy.
Detergenty a odmašťovací přípravky.
Léky, pesticidy (prostředky na ochranu rostlin.
Galvanické články suché i mokré (baterie,
akumulátory).
Zářivky a jiné předměty s obsahem rtuti.

PŘIPOMENUTÍ

Pomalu,ale jistě se nám blíží
IV. ročník velmi úspěšných Chotyňských 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.
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