
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

KORONAVIRUS A 

UDAVAČSTVÍ 
Venku je krásně, doba zrovna úplně nejlepší 

není, ale já pevně věřím, že brzy bude líp.Ani 

se mi to slovo na „K“ už nechce psát, protože 

je slyšet všude a už se ani snad o ničem jiném 

neumíme bavit. Absolutně nemíním zpochyb-

ňovat veškerá nařízení ohledně roušek, smysl 

určitě mají a i když tuto vládu nemusím, sou-

časnou situaci jim vůbec nezávidím. 

Mně bude na podzim 68 let, tudíž jsem v tzv. 

rizikovém věku. Jenže já se vůbec nebojím, 

nečtu všechno, nemám facebook, přesto si my-

slím, že oproti jiným toho přečtu mnoho ze 

všech různých stran a směrů. Proto se nebojím. 

Nebojím se chřipky, nebojím se rakoviny, asi 

se nebojím ničeho. Prostě žiju a vím, že až 

něco ošklivého bude mít přijít, tak to prostě 

přijde ať se bojím nebo nebojím. Mám ráda 

Chotyni, je krásná a jsem ráda, že zde mohu 

žít. Bohužel teď mě na ní trochu něco trápí. 

Udavačství a bonzáctví je hnusné za každého 

režimu. Udavači a bonzáci na svůj styl života 

doplatí sami. Oni třeba neumřou na žádnou ne-

moc, ale zajdou zlobou a závistí a to je mno-

hem horší. Oni se nedokážou snad ani z ničeho 

radovat a nevím, zda dokáží mít někoho vůbec 

rádi. Protože jsem optimista, věřím, že většina 

Chotyňáků je správná a fajn. Takže prosím 

vás, když náhodou uvidíte někde někoho bez 

roušky a bojíte se, tak k němu prostě nechoď-

te. Když někde uvidíte více lidí a budou se ba-

vit a vy se budete bát, tak tam prostě nechoďte. 

 

Měli jsme krizový stav i v roce 2010, ale to 

bylo o spoustě smysluplné práce. Rok 2020 

opět krizový stav, ale jsou to jen samé naříze- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ní, zákony, doporučení apod. Jsem strašně 

vděčná všem, kteří prostě pracují a já jim moc 

a moc děkuji. Nečeká nás lehká doba, ale když 

budeme klidný, pracovitý, rozvážný a hodný, 

všechno zvládneme. 

                                                  Starostka 

 

Dary na sportovní činnost 

v roce 2020  
Žádosti se podávají do pondělí 18. května 

2020 do 16. hodiny na Obecní úřad Chotyně. 

Jednotlivci podají žádost volnou formou, 

kde budou uvedeny sportovní výsledky 

v roce 2019 a plán sportovních akcí. 

Sportovní oddíly v žádosti také psané 

volnou formou uvedou, na co dar chtějí 

použít. Pokud dostaly dar v roce 2019, na co 

ho použily a počet členů. 

Žadatel musí být starší 18-ti let a nesmí 

mít u obce žádný dluh!!! 

 

O darech bude rozhodovat veřejné 

zasedání zastupitelstva, které se 

sejde, až bude možné naprosto 

normálně zasedat. 

 

Povídky pana Mirka Černého 
Manžeta 

   Stalo se už železným zvykem, že jsem na 

ukázkách, které náš útvar při různých příle-

žitostech pořádal, vystupoval v roli figuran-

ta – kaskadéra, nebo lépe řečeno moderního 

gladiátora. Vystoupení mívalo obvykle dvě 

podoby. V té první jsem se proměňoval ve 
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Před 110 lety byla do Chotyně zavedena elektřina z tepelné 

elektrárny v Andělské Hoře. 

Před 130 lety byl u nás založen Sbor dobrovolných hasičů. 
 



zlého, nepřátelského záškodníka, který po 

prozrazení prchá na kole nebo motocyklu 

z místa činu a je dostižen a zadržen ostra-

žitými psy. Ve druhé pak zase v neohrože-

ného průzkumníka, který se vypořádá se zlý-

mi, nepřátelskými psy tím, že je před zadr-

žením „hravě“ zachytí na kapesník vytažený 

právě z kapsy a nebo malou manžetku navle-

čenou na zápěstí ruky, nejlépe pak s vyhrnu-

tými rukávy. 

   Tyto zajisté pozoruhodné výkony však ma-

jí svá pravidla. Za prvé nesmíte se bát a mu-

síte „umět“. Za druhé, musí být použitý pes, 

který netouží po vaší krvi a je ovladatelný. 

Za třetí, také psovod musí být šikovný, kdy-

by se náhodou něco zvrtlo. 

   A právě na posledně uvedenou manžetu 

mám následující vzpomínku… 

   Byl čas prázdnin, dovolených i mezivýcvi-

kového období, věnovaný opravám všeho, co 

s výukou psovodů a výcvikem psů souviselo. 

Procházel jsem mezi kotci karantény, kon-

troloval zdravotní a psychický stav ustáje-

ných psů a počítal boudy, které bude třeba 

renovovat. A náhle jako v pohádce objevil se 

za mnou velitel a sdělil, že hned po obědě 

přijede nějaká zahraniční delegace, pro kte-

rou bude zapotřebí narychlo připravit něja-

kou solidní ukázku. Což o to, zahraničních 

delegaci už zde bylo bezpočet, ale vědělo se 

o nich předem, tohle je vyložená „bleskovka“ 

a spěch nebývá dobrým rádcem. Něco však 

dohromady dát musíme. 

   Bohužel jako na potvoru  na dovolené byli 

kolegové, kteří měli psy schopné atraktiv-

ních vystoupení, při kterých by slabší členo-

vé delegace museli zkolabovat a ti, kteří zde 

zůstali, mohli ukázat jen to, co je běžné na 

kynologických cvičištích. Škoda, neboť prá-

vě tenhle velitel by si zasloužil to nejlepší. 

Náhle mně hlavou bleskl nápad. V kotcích 

karantény „stál“ pes, kterého jsem před ne-

dávnem koupil v Ostravě, a který by mohl 

mít předpoklady pro „parádní“ vystoupení. 

Má totiž tři zkoušky, to znamená, že je 

ovladatelný a hlavně při nákupu se proslavil 

tím, že mně nechtěl ublížit. Majitel ho při 

prodeji a přezkušování vypustil při „rozkou-

sání“ na vodítku o něco dřív a pes mě naplno 

uchopil za stehno vykročené nohy. Bleskově 

však poznal omyl, překousl na opožděný ru-

káv, který mocným zákusem držel. Takový 

pes se nenarodí hned tak, takový pes vás 

bude účinně bránit, ale bezdůvodně nikomu 

neublíží. To je právě ono, co potřebujeme a 

hned ho jdu vyzkoušet. Vůbec jsem se nez-

držoval vyhledáním vojáků, co psy v karan-

téně ošetřovali, ostatně byli na obědě, tohle 

zvládnu sám, pomyslel jsem si. Měl jsme to-

tiž v úmyslu provést se psem „rychlokurz“ a 

půjde-li vše podle představ, dám ho prostě 

do rukou průměrného psovoda, který ho pak 

na mě při „představení“ vypustí. Vzal jsem 

do kapsy hrst pamlsků, potřebnou psí výs-

troj a hlavně zmíněnou psí manžetu. Pes se 

jmenoval Bart a měl velkou radost, že jsem 

ho z té nudy v kotci karantény vysvobodil. 

Byl světle žlutý s černou dekou na zádech a 

měl mohutnou až výrazně velkou hlavu. Na 

jedno jsem však nevzpomněl. V takové hlavě 

bývají i silné čelisti a mohutné žvýkací svaly. 

Nechal jsem psa na dlouhém vodítku řádně 

vyběhat, podělil ho pamlsky a zahájil výcvik. 

Barta jsem posadil u nohy, odhodil manžetu 

a vyslal ho pro ni jako pro aport. Pes před-

mět přinesl, váhal s pouštěním, ale nakonec 

se povedlo. Uvedený úkon jsme zkusili ještě 

asi dvakrát a zatím vše vypadalo nadějně. 

Dobře tedy, přistoupíme k další etapě. Posa-

dil jsem si psa před sebe, navlékl manžetu 

na zápěstí a současným pohybem ruky zave-

lel aport. Bart rychle pochopil, co od něho 

požaduji, vyskočil ze sedu a pevně uchopil 

nabízenou kořist. Pusť, křikl jsem rázně a 

při druhém povelu se to jakž takž podařilo. 

Výborně, pes mě nezklamal, je chápavý a 

přizpůsobivý. Zkusíme třetí část. Posadil 

jsem opět Barta, dal mu povel k setrvání a 

pomalu se rozešel. Zůstal sedět a čekal, co 

se bude dít dále. Asi po deseti krocích od-

stupu jsem zavelel drrrž a přidal do kroku. 

Pes vystartoval okamžitě a v nádherném od-

skoku mě uchopil přesně uprostřed podáva-

né manžety. Výborně, hodný pejsek, zajásal 



jsem, ale pak se celý děj změnil v horor. 

Bart zcela ignoroval povel k puštění a začal 

plnou silou mohutných čelistí drtit moje ne-

bohé zápěstí. Na takový tlak nebyla tenká 

manžeta dostačující ochranou. Pes se bojem 

rozohňoval a nikde dokola ani živáčka, už si 

asi nezahraji na kytaru. Voda, voda, napadlo 

mě a už jsem táhl bojujícího psa k zařízení 

na stříkání kotců. Volnou rukou jsem otočil 

uzávěrem a nasměroval ústí hadice mezi 

manžetu a tlamu. Proud vody se roztříštil o 

cíle a odrazem zasáhl i mě. Jsem mokrý jako 

vodní myš, ale Bart také a po několika vteři-

nách manžetu pouští. Rychle ji stahuji z od-

krevněné ruky a protože se zájem psa obno-

vuje, odhazuji chabý ochranný prostředek 

do Bartova otevřeného kotce a rychle za 

ním zavírám dveře. 

   A tak jak z uvedeného vyplývá, jsem vzác-

né delegaci svoje „parádní“ číslo nepředvedl, 

ale zřejmě se nic nestalo, protože ten večer 

zapadalo slunce na stejném místě jako vče-

ra a s růžovým ránem ohlásilo nástup krás-

ného srpnového dne. 

    

Zdravotnická záchranná 

služba Libereckého kraje  
 

Jeden rok, téměř 130 tisíc hovorů 
 

Statistika nuda je, má však cenné údaje… 

Slova z pohádky Princové jsou na draka se 

nám vybaví pokaždé, když kompletujeme 

výjezdová čísla za celý rok. A pokaždé jsme 

čísly, která se skrývají za výjezdy našich sanit, 

vzlety vrtulníku nebo počty přijatých hovorů, 

překvapeni.  

 

V roce 2019 operační středisko Zdravotnické 

záchranné služby přijalo a vyřídilo 129 306 

hovorů. V průměru tedy naši operátoři zvedají 

zvonící telefon 354krát za den. Přímo na naši 

tísňovou linku 155 přitom volalo 77 897 lidí v 

nouzi. Další hovory k nám byly předávány 

z jiných tísňových linek. Naše posádky 

nicméně tak často nevyjíždějí - zhruba ke 

třetině všech hovorů nebylo nutné nikoho 

posílat, operátoři je zvládli vyřešit po telefonu. 

Ať už doporučením návštěvy praktického 

lékaře nebo lékařské služby první pomoci, 

případně konzultací ohledně podání vhodné 

medikace například při snižování teploty. 

Sanity nebo vrtulník vyslali dispečeři do 

terénu 61 672 krát k celkem 52 288 událostem. 

Proč se tato čísla liší? K některým událostem 

totiž vyjíždí i několik vozů (případně vzlétá 

vrtulník) současně. To se stává zejména 

v případech, kde je nutná přítomnost lékaře. 

Ten nejezdí velkou sanitou, ale na místo vyráží 

menším vozem. A pokud již na místě události 

není lékaře třeba a o postižené se mohou 

postarat záchranáři, lékař může jet k dalšímu 

případu. 

Celkem Zdravotnická záchranná služba loni 

ošetřila 53 583 pacientů, u 13 863 pacientů 

byla nutná přítomnost lékaře. O 48 357 

pacientů se buď spolu s lékaři či samostatně 

postaraly záchranářské posádky, letecká 

záchranná služba vezla pacienty celkem 

529krát. 

A k jakým událostem nás lidé volali 

nejčastěji? Stejně jako každý rok to byly 

úrazy. Ať už při sportu, práci, volnočasových 

aktivitách nebo jiné činnosti, naši pomoc po 

úrazu potřebovalo 11 030 lidí. Druhým 

nejčastějším důvodem jsou dopravní nehody – 

k nim jsme v loňském roce vyjížděli  2 288 

krát. Cévní mozková příhoda byla důvodem 

1463 výjezdů a akutní infarkt myokardu 

záchranáři řešili v 1 271 případech. U dětí, 

respektive u osob mladších osmnácti let, bylo 

třeba akutní pomoci pracovníků ZZS LK u 

necelých 5 000 výjezdů. 

Z uvedených čísel je patrné, že počty výjezdů 

záchranné služby mají stále tendenci narůstat. 

Tento trend je ostatně patrný v celé České 

republice. O pacienty z Libereckého kraje se 

ZZS LK stará na čtrnácti základnách, celkem 

má 32 výjezdových skupin. 

 

Zápis do MŠ 
Zápis do Mateřské školy na školní rok 
2020/2021 bude probíhat v termínu od    
2. – 16. 5. 2020. Přihlášky bude možno 
podávat elektronicky, tzn. vyplněné přihlá-
šky poslat na emailovou adresu: 
skolkachotyne@seznam.cz, nebo doru-
čit vložením do poštovní schránky MŠ 
(plot u vchodu do jídelny MŠ). 

http://www.skolachotyne.cz/?p=9140


K zápisu je nutno doložit kopii OP žada-
tele, rodný list dítěte, lékařské potvrzení o 
povinném očkování (popř. čestné prohlá-
šení s kopií očkovacího průkazu). 

Formuláře je možné vyzvednout v 
kanceláři p. starostky na OÚ Chotyně 
nebo stáhnout z webových stránek školy. 

Děti budou přijímány na základě 
stanovených kritérií. 

Poplatky za odpad a psy 
Pokud můžete poslat platby přes účet, 

zašlete na účet 2222820329/0800. K platbě 
napište číslo popisné nebo příjmení a 
počet osob nebo psů, za které platíte. 

Pokud účet nemáte, samozřejmě můžete 
zaplatit v pondělí nebo ve středu na 

pokladně obecního úřadu. 
Poplatek za osobu za odpad činí 550,- Kč, 
děti do 10-ti let jsou osvobozené. Poplatek 
za 1 psa činí 50,- Kč a za každého dalšího 

v domácnosti 75,- Kč. 
Splatnost poplatků je posunuta do konce 

listopadu 2020. 
 

Nájmy 
Pokud jste se vlivem současné situace 

dostali do problémů s placením nájmu, 
dostavte se na Obecní úřad Chotyně 
k domluvení splátkového kanceláře. 

 

Roušky, desinfekce, nanofiltry 
Na obecním úřadu jsou stále k dispozici 
roušky a desinfekce. Na desinfekci si již 
nemusíte nosit sklenice, máme. Můžete 

vzít i roušky někomu známému, kdo jich 
nemá dostatek.  

Máme i speciální roušky a nanofiltry. Tyto 
roušky s nanofiltry jsou určeny těm, kdo 

musí být ve styku často s více lidmi.  
 

Sběrný dvůr již je otevřený 
každou středu a sobotu od 14 

do 16 hodin. 

Obecní úřad bude mít nový 
krásný dvůr 

Vzhledem k tomu, že začalo budování 
dvora u obecního úřadu, doporučuji, 

pokud v týdnu po velikonocích na úřad 
nemusíte, nechoďte. Totéž platí pro 

knihovnu. Bude se opravovat i veškerá 
kanalizace a vše k tomu patřící, takže to 
tady bude hodně neschůdné. Ale potom 

to bude stát za to. 
 

 
 

 

Pohodové prožití 

velikonočních svátků přejí 

zaměstnanci Obecního úřadu 

Chotyně. 

 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo 

MK ČR U 11 793. 

https://www.living.cz/vneste-svych-domovu-originalitu-vyrobte-si-velikonocni-venec/
http://restauraceukratochvile.cz/

