
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Národ sobě – kultura tobě! 
Úžasný koncert v sobotu večer na ČT ART 

z Národního divadla v podání mnoha našich 

umělců. Tři a půl hodiny jsem měla pocit, že 

je všechno fajn a že je mezi námi stále dost 

lidí, kteří dělají maximum, aby všechno zase 

fajn bylo. Díky moc všem, kteří se na tom 

koncertu jakkoliv podíleli. 

V pondělí jsem zveřejnila, že naše dětská 

hřiště jsou otevřená a zrovna tak naše úžas-

ná středová plocha. A vůbec to není o tom, 

že bych si nevážila práce zdravotníků, že 

bych se chtěla podílet na dalším zaplňování 

nemocnic. Ano, počty nakažených jsou vyso-

ké, ale upřímně, kolik v těch počtech je lidí 

bez příznaků nebo s mírným průběhem – 

podle mě minimálně 80%. A víte, kolik lidí je 

bez práce, bez peněz a kolik lidí přichází o 

to, co velkou část života budovali. Těch je 

několikanásobně víc. Krizové řízení je my-

slet na všechny postižené, ne jen na část. 

Děti i mládež potřebují školu, potřebují se 

hýbat, potřebují kamarády. Dospělí potře-

bují práci, zábavu, děti v pohodě, pohyb a 

další a další. Naše vláda se snaží, abychom 

byli národ debilů a lazarů.  

Představte si rajskou zemi – netestuje se, 

kdo je nemocný, je o něho pečováno, děti i 

mládež chodí do školy, jsou otevřené všech-

ny obchody, restaurace, kina, divadla. Může-

te si dojít na oběd nebo na večeři. Pokecáte 

si, pobavíte se. Prostě nádhera. 

Kdo potřebujete respirátory, stavte se na 

úřadu, dáme vám. A týká se to nejen 

dříve narozených, ale i mladých. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopis hejtmana LK 
Liberec 28. únor 2021 
 

Vážení a milí, paní starostky, páni starostové, 

čtenáři mého pravidelného nedělního hlášení, 

na zahradě rozkvetly první sněženky a nedělní 

sluníčko bylo už jarní. Odpočinkový pracovní 

den na zahradě pro mě byl odměnou nejenom 

za poslední pracovní týden. 
 

Ten byl ve znamení další diskuse o stavu země 

uprostřed koronavirové krize, která zasáhla ne-

jenom zdravotnictví, ale zastavila v podstatě 

celou společnost. Pokud se na situaci podívá-

me se zkušeností posledního roku, tak nám 

všem musí být jasné, že něco děláme špatně. 

Něco musíme dělat významně hůř než většina 

okolních zemí. Naše současná čísla o nemoc-

ných, hospitalizovaných a mrtvých jsou nej-

horší v Evropě. Možná jsem snílek, ale čekal 

bych navzdory předvolební atmosféře snahu 

lídrů této země domluvit se na společném po-

stupu a mluvit k lidem jasnou a srozumitelnou 

řečí. Čas na hledání chyb a osob za ně odpově-

dných bude, až se dostaneme z nejhoršího. 
 

Současnou smutnou situaci můžeme samozřej-

mě hodit na jiné. Můžeme plamenně mluvit o 

neschopné vládě, chaotickém řízení zdravot-

nictví, nelogických vládních opatřeních nebo 

nedostatku odvahy při omezování skutečných 

ohnisek epidemie. Také o zrádných hejtma-

nech, kteří měli řešit krizi bez Babiše a nouzo-

vého stavu nebo o imaginárních lidech, kteří 

nedodržují opatření, a my za ně trpíme. Takhle 

to házíme na druhé už nějakou dobu a dotáhli 

jsme to k dalšímu lockdownu. Jenže bez naší 

aktivní účasti a respektu nejenom k platným 

opatřením, ale především ke svému okolí, se 

nezmění nic.  

Ročník 29                     Březen   2021                            ZDARMA 

 

Před 30 lety dne 1. ledna 1991 se obec Chotyně  

opět osamostatnila. 

 
 



 

Nová opatření jsou nepříjemná a tvrdá, na tři 

týdny významně omezí možnost cestování po 

zemi, především v rámci volného času. Jenže 

bez omezení počtu sociálních kontaktů se bo-

hužel neobejdeme a čísla posledních dní uka-

zují, že stávající omezení nejsou dostatečná. 

Ostatně příběhy o zavřených, ale přesto plných 

horských střediscích, na černo otevřených ho-

spodách a dalších podobných situacích asi sly-

šel skoro každý z nás. Vzkaz od sousedů, kteří 

před námi v podstatě zavřeli hranice, je ale 

myslím jasný. 
 

Vláda tak zatáhla za záchrannou brzdu, vyhlá-

sila se souhlasem většiny poslanců nový nou-

zový stav a schválila nová omezení a opatření, 

včetně významného omezení pohybu. Uvidí-

me, jestli zpomalíme a podaří se nám šíření 

nemoci zastavit. Část odborníků otevřeně volá 

po zastavení továren a další výroby na alespoň 

krátkou dobu. Vládní opatření místo toho počí-

tají s povinným testováním zaměstnanců ve 

firmách. Snad to bude fungovat i stačit a 

k uzavření firem nakonec nebude třeba v dal-

ších týdnech přistoupit. 
 

První týden provozu tří očkovacích center při-

nesl významné navýšení počtu provedených 

očkování, které jsme schopni v kraji zajistit. V 

příštím týdnu se přiblížíme tisíci dávkám kaž-

dý den. Toto číslo zatím nemůže být vyšší – v 

příštích týdnech budeme mít k dispozici pro 

celý kraj 4 680 dávek vakcíny Pfizer, zásobo-

vání vakcínami AstraZeneca a Moderna je za-

tím trochu nepředvídatelné. Moderny dorazilo 

do skladu krajské nemocnice 1 900 dávek na 

další dva týdny a AstraZeneca byla v pátek 

krácena na 1 400 dávek. Vakcínou Moderna 

budeme ve spolupráci s městy a praktickými 

lékaři pokračovat v očkování klientů domovů s 

pečovatelskou službou a také zaměstnanců te-

rénních sociálních služeb, AstraZeneca bude 

určena pro prioritní očkování pedagogů a vy-

braných příslušníků integrovaného záchran-

ného systému.  
 

Za rychlejším spuštěním očkování učitelů v 

minulém týdnu byla právě naše snaha použít 

vakcínu, která čekala v lednici na úpravy Cen-

trálního rezervačního systému. Dnes už bylo v 

našem kraji registrováno 3 368 pedagogů a od 

zítra se spustí registrace seniorů nad 70 let, 

kterých v kraji žije více než 41 tisíc. Měl by 

tak skončit stav, kdy jsme v posledních dnech 

neměli dostatek zájemců o volné termíny v oč-

kovacích centrech. Každý start podobně velké 

operace, jakou je i očkování proti COVID-19, 

přináší problémy. Prosím proto všechny o tr-

pělivost, a to nejenom při registraci a rezervaci 

termínu pro naše blízké. 
 

Chci poděkovat všem ženám a mužům v první 

linii a také všem, kteří v příštích třech týdnech 

nemohou zůstat na home office a musí do prá-

ce. Buďme prosím ohleduplní a vzpomeňme si 

na příběhy, které se odehrávají kolem nás a 

bohužel nemají vždy dobrý konec. Dávejme 

pozor na sebe a své blízké. Snižovat riziko 

může v těchto dnech každý z nás. 

 

Martin Půta 

hejtman Libereckého kraje 

 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 23. února 2021 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 

15 členů zastupitelstva. 
 

2. Schvaluje všemi hlasy přítomných (15) 

schodkový  rozpočet obce na rok 2021, kdy 

příjmy jsou ve výši 16 853 000,- Kč, výdaje 

16 584 057,67 Kč, financování je splátka 

jistiny úvěru ve výši 1 636 104,- Kč a schodek 

rozpočtu ve výši 1 367 161,67 Kč. Schodek 

rozpočtu je krytý finančními prostředky na 

účtu obce.   

Rozpočet obce dále v Chotyňáčkovi. 
 

3. Schvaluje všemi hlasy přítomných (15) 

předložený rozpočet na rok 2021 Základní 

školy a Mateřské školy Chotyně, příspěvkové 

organizace. Příspěvek obce na rok 2021 je ve 

výši 800 000,- Kč. Celkově se jedná o rozpo-

čet, kdy příjmy jsou ve výši 11 076 700,- Kč a 

výdaje ve výši 10 896 000,- Kč. Přebytek roz-

počtu je 180 700,- Kč.   
 

4. Schvaluje všemi hlasy přítomných (15) 

hospodaření Základní školy a Mateřské školy 

Chotyně, příspěvkové organizace v roce 2020. 

Výnosy byly ve výši 11 438 745,51 Kč, nákla-

dy byly ve výši 11 487 059,04 Kč. Ztráta ve 



výši 48 313,53 Kč bude vyrovnána v rámci 

plánovaného přebytku rozpočtu na rok 2021. 
 

5.Schvaluje všemi hlasy přítomných (15) zařa-

zení návrhů č. 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 5c, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 do 3. změny 

územního plánu Chotyně. 

Důvodová zpráva: Obec Chotyně má účinný 

územní plán od 14. 7. 2014. Podle ustanovení 

§ 46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územ-

ním plánování a stavebním úřadu (dále jen 

„stavební zákon“) žádost o změnu územního 

plánu se podává u obce, pro kterou má být 

změna územního plánu pořízena a má obsaho-

vat náležitosti stanovené v tomto paragrafu. 

Došlé žádosti obec předala k posouzení poři-

zovateli (Magistrát města Liberec, Odbor 

územního plánování), který v souladu s § 46 

odst. 2 stavebního zákona posoudil jejich 

úplnost a soulad s právními předpisy. Žádosti 

splňovaly požadavky ustanovení § 46 odst. 1 

stavebního zákona. Pořizovatel v souladu 

s ustanovením § 46 odst. 1 posoudil a se svým 

stanoviskem je předkládá k rozhodnutí zastu-

pitelstvu obce. Popis jednotlivých žádostí je 

uveden v příloze tohoto usnesení (karty návr-

hů), která je jeho nedílnou součástí. 
 

6. Schvaluje všemi hlasy přítomných technické 

podmínky Správy železnic k převodu pozemku 

p.č. 1134 v k.ú. Chotyně. 

Jedná se o cestu podél bývalého klubu pod 

svahem od nádraží. 
 

7. Schvaluje všemi hlasy přítomných (15) 

Smlouvu o zřízení služebnosti č.j. 

OLP/69/2021. 
 

8. Schvaluje všemi hlasy přítomných (15) dar 

ve výši 10 200,- Kč Hospici sv. Zdislavy o.p.s. 

 

Rozpočet obce Chotyně na rok 2021 
Příjmy: 

Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 2 000 000 

Daň z příjmu FO ze SVČ       50 000 

Daň z příjmu FO – kap. výnosy     340 000 

Daň z příjmu PO   2 500 000 

DPH     7 000 000 

Odvody za odnětí zem. půdy         1 000 

Odvody za odnětí lesn. půdy            200 

Poplatek za likvidaci kom. odpadu    500 000 

Poplatek ze psů         12 000 

Příjmy úhrad za dobývání nerostů      38 000 

Správní poplatky        11 000 

Daň z hazardních her      100 000 

Daň z nemovitosti      650 000 

Splátky půjček od obyvatel       24 000 

Dotace na veřejnou správu     236 800 

Dotace ze st. rozpočtu – VPP       60 000 

Správa v lesním hospodářství         3 000 

Odvádění a čištění odpad. Vod       55 000 

Příjmy – knihovna          4 000 

Bytové hospodářství – služby     300 000 

Bytové hospodářství – pronájem 1 300 000 

Nebytové hospodářství – pronájem    120 000 

Pohřebnictví           8 000 

Komun. služby a územní rozvoj       50 000 

Sběr a svoz kom, odpadů – Eko-kom      60 000 

DPS – služby       540 000 

DPS – nájem       870 000 

Činnost místní správy        20 000 

Celkem příjmy             16 853 000 

 

Výdaje: 

Ozdrav. hospod. zvířat        10 000 

Správa v lesním hospodářství       15 000 

Vnitřní obchod – internet       12 000 

Silnice – údržba, opravy     100 000 

Chodníky – oprava        80 000 

Dopravní obslužnost        91 710 

Pitná voda, vodohospod.       10 000 

Čistička       120 000 

Základní škola a Mateřská škola    907 000 

Knihovna -. nákup knih, ostatní služby      30 000 

Kultura – zájm. čin, vítání obč., důch.    350 000 

Sokolovna – ostat. těl. čin., dary    280 000 

Zájm. čin. – přísp. organizace     110 000 

Bytové hospod. – celkem     815 000 

Nebytové hospod.        30 000 

Veřejné osvětlení      490 000 

Pohřebnictví         10 000 

Kom.sl., územ.rozvoj (býv.škola, sep.k.)1 000 000 

Svoz nebezp. odpadů        15 000 

Sběr a svoz kom. odpadů  1 400 000 

Péče o vzhled obcí, veř. zeleň     100 000 

Peč. sl., přísp. na soc. služby       30 000 

Bezpečnost a veřejný pořádek     240 000 

Dům s pečovatelskou službou  1 966 000 

Ochrana obyvatelstva      200 000 

Požární ochrana      180 000 

Zastupitelstvo    2 091 500 

Činnost místní správy   5 616 000 

Vratka – volby       4 847,67 

Platby daní – DPH      250 000 

Příspěvky mikror., ERN       30 000 

Celkem výdaje          16 584 057,67 

 

Výdaje + splátka jistiny (1 636 104) jsou ve výši 

18 220 161,67 Kč. 

Financování je plus 1 367 161,67 Kč. 

Na účtu k 31. 12. 2020 částka 2 508 626,21 Kč. 

 



Ministr kultury Lubomír Zaorálek 
udělil emeritnímu sólistovi Opery 

Národního divadla  
Luďkovi Velemu 

 medaili Artis Bohemiae Amicis za 
šíření dobrého jména české 

kultury. 
S Operou Národního divadla byl Luděk 
Vele spjat 35 let, od roku 1983 do roku 
2018. Během této doby vytvořil desítky ro-
lí; za ztvárnění Smetanova Chrudoše a 
Straussova Barona Ochse Ceny Thálie 
1995 a 1996. Luděk Vele hostoval také na 
zahraničních scénách a byl vyhledávaným 
koncertním pěvcem. Spolupracoval s roz-
hlasem a televizí a natočil také řadu sním-
ků pro domácí i zahraniční hudební vyda-
vatelství. 
Luděk Vele také jako pořadatel benefič-
ních představení přispěl k záchraně a zve-
lebení hradu Grabštejn a zároveň obohatil 
kulturní nabídku v libereckém regionu. 
       Tiskové oddělení Ministerstva kultury 
 

1000 Miles Adventure   
Michal Ozogán 

Pokračování 

Den 7. – Jak jsem jel pohádkový závod 

Ráno jsme to neměli jednoduché – zaspali 

jsme! Z nějakého důvodu budík nezafungoval 

a oba jsme jen na chvíli procitli, abychom se 

opět ponořili do bezesného spánku. Teprve 

po nějaké době jsem se podíval na hodinky a 

neochotně se vysoukal ze spacáku. 

Bylo celkem chladno, ale rozhodně žádný ex-

trém jako minulou noc, Jarda navíc objevil 

perfektní způsob, jak se zahřát. Stačilo jen 

nafouknout kolo. Duši bylo třeba vyměnit. 

Každý jsme vyrazili po vlastní ose. Já se po-

třeboval ohřát jízdou, takže jsem vyrazil 

dříve. Věděl jsem, že Jarda mě dožene, pro-

tože pasáže Broumovských stěn jsou hodně 

technické.  V poslední užívačce jsem s ko-

lem dokonce sešel, protože na skalách jsem 

si prostě nevěřil. 

Cestou jsem potkal Lukáše, který nepříjem-

ný polský úsek projížděl ještě v hlubší noci 

než my. Spánku se příliš nevěnoval, ale stej-

ně mu to jelo rychleji. 

Kousek před Teplicemi jsem potkal filmový 

štáb. Akorát vstával a chystal se na spanilou 

jízdu za prvním mužem závodu, Milanem 

Hanykem (130). Včera nás s Jardou chtěl 

odchytávat v Polsku, ale nakonec jsme se 

vlivem vyšší moci nesetkali. Rozloučil jsem 

se a spěchal dolů za jídlem. 

Tady se jede ještě jiný závod 

Před obchodem jsme se potkali všichni tři – 

já, Jarda a Lukáš. V Teplicích nad Metují 

panoval čilý cyklistický ruch. Zrovna se tu 

jelo MTB Trilogy, takže o kolegy bikery tu 

rozhodně nebyla nouze.  V místní pekárně 

jsem nakoupil ještě teplé koláče a do bidonu 

načepoval litr mléka. Záhy jsme se stali sou-

částí závodu, protože naše tratě se v něko-

lika místech protínaly. Klasické fandění jen 

občas přerušily nadšené výkřiky: „Hele, to 

je mílař.“ 

Na MTB Trilogy jsme se znovu připojili za 

Horním Adršpachem. Po hranici tu vede 

úzká cestička borůvčím. Na jednu stranu 

krásný singletrack na stranu druhou mě 

strašně znervózňovalo, že se za námi pože-

nou nabušení borci, kterým budeme tak 

akorát překážet. Startovní pole závodu se 

naštěstí pohybovalo někde jinde a já se 

nervózně ohlížel zbytečně. Závodníky jsme 

střídavě potkávali ještě mnoho kilometrů. 

Někde jsme jeli stejným směrem a jinde za-

se v protisměru. Pro nezúčastněného pozo-

rovatele to bylo dost matoucí. Některé úse-

ky to i zkomplikovalo. Ve sjezdu jsem se 

snažil přenechávat lepší stopu stoupajícím 

borcům. Jim jde přece jen o cenné vteřiny. 

Ještě před Královcem jsme dokonce vjeli na 

občerstvovačku! Místní dobrovolníci nás 

překvapili oznámením, že kromě Mílí se tu 

jede i jiný závod. Doplnili nám ionťák, vodu a 

ještě jsme se občerstvili. Nabídli nám i po-

moc mechanika. Toho využil Radek, kterého 

jsme tu potkali. Měl problémy s výpletem.  



A pak, že je to závod bez zabezpečení… 

Tenhle úsek byl příjemným zpestřením. 

Nezastavuji, mám zpoždění 

Při stoupání do Horné Malé Úpy jsem šlápl 

do pedálů, abych viděl, jak jezdí Radek, pro-

tože nás opět předjížděl. Prohodili jsme pár 

slov. Držel jsem se ho jenom díky tomu, že 

vždycky někam zabloudil a já získal cenné 

vteřiny k dobru. Nakonec jsme jeli ve třech 

i s Lukášem. Dohodli jsme se, že nahoře se 

trochu občerstvíme. 

Dobře vím, že Krkonoše umím. Proto jsem 

byl rozhodnutý dojet až na třetí checkpoint. 

Nahoře v Úpě už čekal Radek v restauraci. 

Naše hlemýždí tempo se mu nelíbilo. Dal 

jsem si kofolu, protože nebyl čas ztrácet 

čas. Zaplatil jsme neuvěřitelných sto ko-

run(!) a rozloučil se s Radkem a Lukášem, 

kteří ještě čekali na teplé jídlo. Bylo to 

naposledy, co jsem viděl je a kteréhokoliv 

jiného závodníka kromě Jardy. Míle začaly. 

Zavládlo trochu nevlídné počasí. Hodně to 

foukalo, ale slunce nepříjemně pražilo, takže 

neexistoval žádný dobrý způsob, jak se ob-

léknout. A pořád to měnit? To by byla ztrá-

ta času. To překlepu. Rychle jsem se dostal 

do Pece, cesta vedla jen po asfaltu. Nezdr-

žoval jsem se a započal legendární stoupání 

na Výrovku. Nikdy jsem nepochopil, co proti 

ní lidé mají. Dobrý povrch, takže se kolo 

krásně tlačí a na vrcholek jsem se dostal za 

krásných 45 minut. 

Ta o Karkulce 

Další úsek byl již trochu ošemetný. Když 

jsem sjel k chalupě na rozcestí, zastavil 

jsem se. Následující klesání po turistické 

značce se před dvěma lety muselo jít pěšky. 

Letos tu žádné omezení ze strany závodu 

neplatilo, jenže na cestě křičela obrovská 

cedule zákaz vjezdu cyklistů. Všude samí 

lidé, kteří určitě netuší, že máme speciální 

povolení od Národního parku. Co jsem mohl 

dělat, prostě jsem tam vjel. Po modré vedla 

úzká klikatice. Naštěstí se tam nepohybova-

lo moc turistů, jen dva, ale o to výživnější. I 

když jsem jel pomalu a slušně požádal o puš-

tění, hnedka mi paní vynadala, že tu nemají 

cyklisté co dělat. Ukázal jsem na svoje star-

tovní číslo a že máme povolení. Moc ji to ne-

zajímalo a jen prohodila rukama ať proboha 

jedu. U druhého pána to bylo ještě horší. 

Stejný scénář, ale na moje startovní číslo 

řekl, že jsem si ho vytiskl sám, že dneska se 

v Krkonoších žádný závod nejede a je to po-

hádka. Asi nemělo smysl vysvětlovat, že 

jsem před sedmi dny vyrazil z Nové Sedlice, 

mám za sebou přes tisíc kilometrů a že se tu 

prožene ještě tak stovka závodníků. A ona 

to vlastně takové pohádka byla. Jízda v noci 

pod hvězdami, spaní venku v lese, krásné vý-

hledy každý den. Romantika. I princeznu 

jsem potkal. Takže měl asi pravdu. Ve Špin-

dlu jsem nabral poslední zásoby a razil směr 

CP3. Už jsem si byl jistý, že stíhám. 

Opět do noci 

A na koho jsem to narazil při výšlapu na 

Dvoračky? Jardu! Já myslel, že byl za mnou. 

Ale takhle jsme to měli skoro pořád. Opřel 

jsem se do toho a nahoře jsme už pokračo-

vali spolu. Čekala nás dlouhá cesta po asfal-

tu, tak jsme to valili, co se dalo. Na polské 

straně, už za tmy, jsme se stali svědky ně-

jakého pohanského rituálu. Oheň vypadal 

příjemně, ale kdo ví, co se tam dělo. Oba 

jsme už byli unavení a všudypřítomná tma 

situaci nezlepšovala. Alespoň jsme si užili 

Singletrek pod Smrkem a přes Hejnice po-

spíchali na CP3. Každý kilometr se strašně 

vlekl a každý jsme si museli poctivě odšla-

pat. Na checkpoint jsme dorazili kousek 

před jednou v noci. Místní posádka nám na-

bídla svoje skromné zásoby, kterých byla 

plná lednice. Najedli jsme se, nabíjeli trac-

kery, ale brzy na nás přišel chlad. Už jsem 

se těšil do spacáku, tak jsem si vybral stan 

a šel spát. Říkal jsem si, že pár lidí by ještě 

mohlo dorazit. Vždyť nebyli tak daleko za 

námi. Až do rána se další závodník neukázal. 

Spánek: 4 hodiny    Najeto: 186 kilometrů 

Čas: 19 hodin  Čas pohybu: 16 hodin 55 min 

Průměrná rychlost: 11,0 km/hod 

Teplota: min 13°C, max 25°C 

 

                                              Pokračování příště 



VAROVÁNÍ PRO SENIORY před 

okradením nebo podvodným 

jednáním pachatelů trestné činnosti 
Policie České republiky varuje seniory před mož-

ným okradením nebo podvodným jednáním pacha-

telů trestné činnosti, kdy objektem zájmu jsou prá-

vě senioři většinou přímo v místě svého bydliště. 

Podvodníci využívají různé záminky k okradení 

nebo vylákání peněz od seniorů, kdy je kontaktují 

osobně nebo telefonicky většinou s nabídkou růz-

ných služeb anebo pod smyšlenou legendou:  

Nabídky řemeslných služeb: 

- Broušení nožů, nůžek atp.  

- Výměny okapů nebo jiné práce na domě 

- Výměna zámku u dveří (prodej a nabídka 

montáže bezpečnostního zámku, kdy se 

však jedná pouze o běžný zámek) 

- Kontrola komínů (výměna vložkování 

komínu i přesto, že to není nutné)  

pachatel požaduje za službu přemrštěné ceny nebo 

mnohonásobně vyšší částku, než žádal před zapo-

četím práce. V případě odporu seniora ohledně za-

placení, pachatel vyhrožuje mnohdy i fyzickým na-

padením, v některých případech vyvíjí nátlak na 

seniora i více pachatelů. Ve snaze získat od seniora 

požadovanou částku jsou pachatelé ochotni jej od-

vézt i k bankomatu, aby zde vybral finanční hoto-

vost.  

Nabídky levných energetických služeb nebo 

pojištění v místě bydliště: 

- Levnější plyn nebo elektřina 

- Pojištění – životní, zdravotní, proti 

pohromě, spoření apod. 

pachatel při vpuštění do domu nechává úmyslně 

otevřené vchodové dveře pro spolupachatele, poté 

obvykle vyzve seniora, aby mu ukázal plynové 

připojení, pojistky, hlavní uzávěr vody apod., ve 

chvíli, kdy se senior vzdálí z domácnosti, tak druhý 

pachatel vnikne do jeho bytu a odcizí nalezené 

cennosti. V některých případech pachatel vyšle se-

niora do jiné místnosti, třeba koupelny, aby pouštěl 

vodu nebo k televizi, kterou má senior zapínat a 

vypínat, dle jeho pokynů. Pachatel mezitím prohle-

dá ostatní místnosti a odcizí peníze a vše cenné.      

Legendy:  

- Vnuk v nouzi (nejčastější legenda) 

- Přeplatek za plyn, elektriku nebo vodu – 

(falešný plynař, elektrikář nebo vodař) 

- Údajné těžké životní nebo mimořádné 

situace - (vylákání peněz na operaci dítěte, 

na různé služby, pokuty a poplatky, neboť 

pachatel u sebe zrovna nemá hotovost)  

nejčastější legendou je „Vnuk v nouzi“ - pachatel 

telefonuje na pevnou linku (výjimečně na mobilní 

telefon), kdy se vydává za vnuka a žádá finanční 

pomoc, neboť se dostal do velkých problémů nebo, 

že má možnost výhodné koupě vozidla, bytu apod. 

a nemá dostatečnou finanční hotovost. Pokud se-

nior sdělí, že nemá takovou finanční hotovost je 

často nucen poskytnout šperky nebo jiné cennosti. 

Pachatel sdělí, že peníze nebo cennosti vyzvedne u 

seniora řidič taxislužby, kterému má poškozený 

vše předat, v některých případech si pro požado-

vané věci má přijet známý falešného vnuka.  

V případech, kdy se za seniorem dostaví falešný 

plynař, elektrikář nebo pracovník vodáren (vět-

šinou dva pachatelé) s legendou vrácení přeplatku, 

nejčastěji ve výši okolo 1 000,- Kč, kdy však má u 

sebe pouze větší bankovku, kterou potřebuje roz-

měnit. Poškozený tedy jde na místo, kde má ulože-

nou finanční hotovost, což vidí pachatel, který ná-

sledně odvede pozornost seniora sepisováním 

formulářů a druhý nepozorovaně z tohoto místa 

odcizí zbylou hotovost. K vrácení přeplatku na-

konec nedojde, neboť pachatel vyzve poškoze-

ného, aby mu předložil další dokumenty, kdy on 

mezitím nepozorovaně opustí domácnost. V drtivé 

většině nabízí přeplatek žena. 

 

AKTUÁLNĚ v době nouzového stavu 

Podvodníci bohužel využívají  krizové situace a 

obohacují se na osaměle žijících seniorech pod 

záminkou nabídky zdravotní péče, přípravků na 

posílení imunity i s nabídkou pomoci při každo-

denních činnostech jako je nákup.               

Legenda:  

- Nabídka zdravotní preventivní péče – 

měření teploty (nejprve nabídnuto 

telefonicky, poté osobní návštěva 

pachatele u seniora doma) 

Žádné kontrolní měření teploty u seniorů v České 

republice v jejich domácím prostředí neprobíhá! 

Pachatel se pouze pokouší dostat do domácnosti 

seniora s úmyslem jej okrást.  

Pokud využije senior nabídky pomoci v podobě 

nákupu, doporučujeme: 

- ověřit si, zda se jedná o organizace zřízené 

obcí nebo neziskovou organizací, požaduj-

te předložení průkazu o tom, že se skute-

čně jedná o zaměstnance takové organiza-

ce. Vyžádejte si telefonní kontakt, na kte-

rém si můžete danou osobu ověřit. 

- mějte předem připravený seznam věcí, kte-

ré potřebujete nakoupit, zařídit, obstarat. 



- nepůjčujte svou platební kartu a pokud 

možno mějte připravenu přesnou finanční 

hotovost za požadovaný nákup či službu. 

- při převzetí nákupu nepouštějte cizí osoby 

do bytu, k tomu využijte společné prostory 

domů, u rodinných domů využijte 

možnosti předání nákupu přes plot. 

Zároveň upozorňujeme, že v současné době nepro-

bíhá žádná veřejná sbírka, která by se zaměřovala 

na výběr peněz v souvislosti s opatřeními proti 

COVID – 19.  

Neposkytujte k těmto účelům žádné finanční dary. 

Policie ČR apeluje na seniory, aby byli obezřet-

ní a nedůvěřovali neznámým lidem, kteří je 

osloví v místě jejich bydliště. Pokud se již senior 

rozhodne cizí osobu vpustit do svého bytu, tak 

by neměl být doma sám (zavolejte příbuzným, 

přátelům nebo sousedům a poproste je, zda by 

nemohli přijít, do té doby nikoho dovnitř nev-

pouštějte, popřípadě se dohodněte s cizí osobou 

na jiném termínu návštěvy).   

Seniorům doporučujeme, aby si pořídili na dve-

ře do bytu bezpečnostní řetízek, který udrží 

dveře jen pootevřené a tak budou moci vyřídit 

některé věci bezpečněji.  

V případě podezření, že jste se setkali 

s podvodníkem, neprodleně kontaktujte Policii 

České republiky na tísňové lince 158. 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 
Jaro přichází, dejme pozor na povodně 

Povodeň lze obecně definovat jako „přecho-

dné výrazné zvýšení hladiny vodního toku, 

způsobené náhlým zvětšením průtoku nebo 

dočasným zmenšením průtočnosti koryta, 

při kterém hrozí vylití vody ze břehů nebo 

při němž se již voda vylévá a může způsobit 

škody“. Jedná se převážně o přírodní kata-

strofy, k nimž dochází vlivem nárazových 

změn meteorologické situace (přirozené po-

vodně). Způsobují je zejména prudké příva-

lové deště nebo dlouhotrvající vydatné 

dešťové srážky.  

K povodním může docházet i v zimě a na jaře 

důsledkem náhlého tání sněhu. Přispívá k to-

mu promrzlá půda, která rozlitou vodu ne-

vsakuje. Tyto povodně se nejvíce vyskytují 

na podhorských tocích a projevují se dále i v 

nížinných úsecích velkých toků.  

V zimním období se může objevit i další dů-

vod povodně, kterým jsou ledové jevy na to-

cích. Jedná se v podstatě o promrznutí toku 

až na dno anebo zatarasení řeky ledovými 

bariérami. Zamrzlé či zaledněné koryto má 

podstatně omezenou průtočnou kapacitu a 

představuje hrozbu ledové povodně, jestliže 

po mrazivém počasí přijde náhle oteplení s 

velkými dešťovými srážkami. Průtok prudce 

stoupne a voda se z extrémně zaledněného 

koryta rozlije. Situaci na řekách a potocích 

zhoršují i naplavené kmeny stromů a větve. 

Problém v obcích často tvoří propustky a 

odvodňovací kanály ucpané sněhem a napla-

veninami. Kvůli nim dochází ke tvorbě lagun 

na silnicích, případně zaplavení zahrad, ga-

ráží a suterénů domů. Pokud se ve vašem 

okolí nachází problematické místo, infor-

mujte včas zástupce obce, případně sprá-

vce komunikace či vodního toku. 

Pro stanovení povodňového nebezpečí jsou 

stanoveny 3 stupně povodňové aktivity 

(SPA), závislé na výšce hladiny nebo průto-

ku. Jestliže vodní tok dosahuje: 

1. SPA - znamená to zvýšení hladiny a 

možnost povodně = STAV BDĚLOSTI  

2. SPA - je začátek povodně, voda se do-

stává mimo koryto = STAV 

POHOTOVOSTI 

3. SPA - jsou již zaplavovány celé 

obydlené oblasti = STAV OHROŽENÍ  

 

Víte, jak se připravit na povodně? 

 Včas se na svém obecním (městském) 

úřadě informujte, zda je vaše nemovi-

tost povodněmi ohrožená a jak a kam se 

budete evakuovat v případě ohrožení při 

povodni. 

 Sledujte povodňovou situaci a její vývoj 

(příslušný povodňový orgán, TV, rozhlas, 

internetové stránky ČHMÚ a příslušných 

povodí). 

 Připravte si materiál pro zabezpečovací 

práce (pytle s pískem, těsnící desky, pr-

kna, fólie, PUR pěna…) na utěsnění dveří, 



vrat, nízko položených oken, ventilačních 

otvorů sklepů apod. 

 Přestěhujte cenné věci a elektrospotře-

biče do vyšších pater. Upevněte věci, 

které by mohla odnést voda. 

 Zaparkujte motorová vozidla na 

bezpečných místech. 

 Připravte si evakuační zavazadlo a při-

pravte na případnou evakuaci i zvířata. 

 Při spuštění varovného signálu „Všeobec-

ná výstraha“ sledujte pokyny povodňo-

vých orgánů. 

 Při vyhlášení evakuace se chovejte disci-

plinovaně a dbejte pokynů osob provádě-

jících evakuaci a záchranářů. Nezůstá-

vejte v oblastech, kde byla vyhlášena 

evakuace. 

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková 

koordinátorka prev. výchovné činnosti 

          HZS Libereckého kraje 
 

Vlajka pro Tibet 
10. března vyvěsíme na našem úřadu 

tibetskou vlajku. Vyjádříme tak 

symbolickou podporu malému národu, 

který má podobně jako naše země před 

rokem 1989 přímou zkušenost 

s totalitním režimem a s okupací. 

Připomeneme již 62. výročí povstání 

Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, 

které bylo násilně potlačeno armádou 

Čínské lidové republiky a při němž 

zahynulo na 80 000 Tibeťanů. Statisíce 

následně zemřely ve věznicích, 

pracovních táborech nebo během 

hladomoru. 

Sběrný dvůr již je 

otevřený od 14 do 16 

hodin. 

Blíží se Velikonoce a 
my si ozdobíme 

VELIKONOČNÍ 
STROMEK V PARKU 

Manželé Dlouhých opět umístí stromek 
v parku naproti jejich domu, tak jako byl 

vánoční. Toto asi bude břízka a vy si 
můžete ozdobit vajíčko nebo vyrobit něco 

jiného velikonočního a na stromek to 
umístit. 

Velikonoční pondělí je 5. dubna a budu 
ráda, když ke mně přijdete koledovat. 
Třeba se najdou i další a pověsí na plot 

červenou mašličku a to bude znamení, že 
tam můžete koledovat. 

starostka 

Nové nájemní smlouvy a 

výpočtové listy 
Nájemníci, kteří nedostali nové nájemní 

smlouvy v roce 2019 nebo později, mají 

na úřadu připravené nové smlouvy, kde 

je pouze doplněno zvýšení o inflaci 

každoročně k 1. 4. 

Pro všechny jsou připravené nové 

výpočtové listy s upravenou cenou nájmu 

zvýšenou o inflaci. 

Zastavte se, prosím, na úřadu vše 

podepsat a vyzvednout si. 
 

UPOZORNĚNÍ 
Mnozí ještě nemají zaplacený 

poplatek za odpad za rok 2020 – 

ten je ve výši 550,- Kč za osobu, 

poplatek za rok 2021 je již ve výši 

600,- Kč za osobu. 
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