
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 20. dubna 2021  
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 
 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 11 

členů zastupitelstva. 

2. Schvaluje všemi hlasy bez výhrad hospodaření  

obce v roce 2020 a Závěrku obce za rok 2020.  

Příjmy v roce 2020 byly ve výši 20 540 133,- Kč,  

což je 101 % plánovaného rozpočtu. Výdaje byly  

ve výši 18 144 550,-  Kč, což je 98,66 % plánova- 

ného rozpočtu. Dále je součástí výdajů splátka  

jistiny úvěru na Dům s pečovatelskou službou ve  

výši 1 636 104,- Kč. 

Hospodaření obce v roce 2020 dále v Chotyňáč- 

kovi. 

3. Schvaluje všemi hlasy bez výhrad Zprávu o  

výsledku přezkoumání hospodaření obce Cho- 

tyně za rok 2020, kterou provedl odbor kontroly  

Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020  

podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly  

zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání  

hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizi- 

ka, která by mohla mít negativní dopad na hos- 

podaření územního celku v budoucnosti. 

Zároveň schvaluje všemi hlasy Závěrečný účet  

obce Chotyně za rok 2020. 

4. Schvaluje všemi hlasy bez výhrad 1. změnu  

rozpočtu na rok 2021: 

Příjmy 

Daň z příjmu PO za obce +   533 520,- 

Ost. neinv. transfery ze st. roz. +     30 000,- 

Přijaté příspěvky – zábradlí +     72 123,- 

Pohřebnictví   +     11 959,- 

celkem příjmy              +   647 602,- Kč 
 

Výdaje  

Komun. sl. a územní rozvoj +   500 000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platby daní a poplatků  +   533 520,- 

celkem výdaje   +  1 033 520,- 
 

Financování je plus 385 918,-  Kč. 

 

5. Schvaluje všemi hlasy dary na sportovní činnost  

- jednotlivcům – M. Vele (závody OCR), J. Bursa  

(motocyklové závody) a R. Kellerová pro syna Ja- 

kuba (golf) - pro každého dar 5 000,- Kč. 

Sportovním spolkům byly dary přiděleny takto: FK  

Chotyně 50 000,- Kč, SK Šmidliboys Chotyně  

20 000,- Kč, Démoni Chotyně 20 000,- Kč a Junák  

– český skaut, středisko Chotyně 20 000,- Kč. 

6. Schvaluje všemi hlasy příjem darů od Benefič- 

ních koncertů Grabštejn – sbírka obrazů Originálů,  

pískovcové stély a finanční hotovost. 

7. Schvaluje  všemi hlasy dar ve výši 5 000,- Kč  

Lince bezpečí, z.s. 

8. Schvaluje všemi hlasy Smlouvu o budoucí  

smlouvě kupní s paní Renatou Spiller. 

9. Schvaluje všemi hlasy žádost na Českou repu- 

bliku o p.p.č. 1012/5 v k.ú. Chotyně. 
 

1000 Miles Adventure   
Michal Ozogán 

Pokračování 

Den 9. – Jak jsem se jen viděl v cíli 

Ráno to bylo těžké. Zkratovali jsme a nech-

tělo se nám do té strašné zimy. Vstali jsme 

až s hodinovým zpožděním oproti plánu. Za 

ten ztracený čas se stejně moc neoteplilo. 

Někdy je těžké udržet si tempo po celou 

dobu závodu, jsme ostatně jenom lidi. Ve 

výsledku jsme vyráželi až skoro o šesté. 

Dohodli jsme se, že už se nebudeme trhat a 

do cíle to odboucháme společně. Ostatně, 

po CP3 je to vlastně cílová rovinka. 

Vzbudil nás výhled 

Ročník 29                     Květen   2021                            ZDARMA 

 

Před 30 lety dne 1. ledna 1991 se obec Chotyně  

opět osamostatnila. 

 
 



Oba jsme byli po včerejšku vyjedení a 

uvítali jsme otevřenou Billu v Děčíně. Kola 

jsme si navzájem pohlídali. To je jedna 

z výhod jízdy ve více lidech. V tak velkém 

městě bych si jen tak opřený stroj nene-

chal. Může to být nebezpečné… 

Jens i před ním Lukáš potvrdili známou pra-

vdu o tom, že „nebezpečí“ Mílí není ani tak 

v lese, ale ve městě. Lukáš během spánku na 

hřišti v Děčíně přišel o telefon, který měl u 

hlavy v helmě. Zloděje viděl, ale byl tak ry-

chlý, že v zavřeném spacáku neměl šanci za-

reagovat. 

Jídlo jsme snědli co nejrychleji. Venku vlá-

dla zima a během prostojů se chlad zakuso-

val do těla. 

Na Děčínský Sněžník to je krpál, i když roz-

hodně zajímavý krpál s hezkými cestičkami. 

V závěrečném stoupání po velkých kame-

nech jsem už vzal kolo na záda a vyhopsal 

jako kamzík. Lehká výbava má něco do sebe. 

Tlačit kolo přes překážky bylo mnohem ob-

tížnější. Nahoře nás čekaly krásné výhledy. 

A oba jsme se to ráno tak trochu probudili. 

Chmurná nálada zmizela a do dalších kilome-

trů jsme se pustili trochu v optimistické 

náladě. Tiské stěny jsme prolétli. 

Prozření 

Na Cínovci, neoficiálním checkpointu, jsme 

se objevili kolem druhé hodiny. Rádi jsme 

přijali místní pohostinství. Dal jsem si te-

plou polévku, zhltl jablko a pár kousků me-

lounu. Možná i kus bábovky, takhle ke konci 

závodu jsem druhy jídla už moc nerozlišoval. 

Chvilku jsme poseděli a užívali si klid a tep-

lo. Tady mi řekli, že nejedeme na deset dní, 

jak jsem si myslel, ale na osm! Vždyť to by 

byl výsledek z říše snů. I Radkovi jsem říkal, 

že jedu na deset a on se tvářil strašně neš-

ťastně, že byl na stejné pozici jako já, a to 

si chtěl vylepšit svůj loňský čas. Nejdřív 

jsem vůbec nechápal. Celou dobu se honím 

za svým itinerářem na deset dní a teď mi 

tvrdí, že mám dva dny náskok? Jak se to 

mohlo stát? Vlastně to je vcelku jednodu-

ché. Při plánování jsem si jednotlivé dny 

označil kalendárně. Podobně jako titulky 

článků – den 1, den 2, … No a jelikož jsem 

těch dnů měl 10, tak nějak jsem dospěl k to-

mu, že to jedu na deset dní. Jenže čas zá-

vodu je trochu jiný. Nedělí se půlnocí, ale 

v 15.00, kdy byl start. Kdo stihne dojet do 

cíle do této hodiny, má na výsledkové listině 

o jeden den méně. A kde se vzal ten druhý 

den? No první den závodu je nultý z hledís-

ka plynutí času. 

Možná to nakonec bylo dobře, protože plá-

novanému času pod devět dnů bych jednodu-

še nevěřil… Vlastně teprve po Cínovci jsem 

si uvědomil, jak dobře ten závod jedu a že, 

pokud se nic nepodělá, dosáhnu skvělého vý-

sledku. Kromě času jsme ale měli ještě jed-

nu motivaci jet rychle. Už od CP3 jsme vě-

děli, že se před námi pohybuje Honza Kopka. 

Předjet ho bylo velmi lákavé sousto, ale roz-

hodně nic jednoduchého. Stále si udržoval 

dostatečný odstup, který se nám nedařilo 

snižovat. Příliš jsme spali a ve výsledku se 

nám až tolik závodit nechtělo. Už jsme se 

dostali do té fáze, že jsme chtěli hlavně 

dojet. Přesto Honza cítil nebezpečí a na Cí-

novci nechal instrukce, ať nás zdrží. Jenže 

na Cínovci a vlastně kdekoliv se všichni zdr-

žujeme sami a rádi. Poděkovali jsme za pod-

poru a z vyhřáté předsíně vyrazili do zimy. 

Hnusně to foukalo, ale což. Míle jsou míle. 

Naskočili jsme na kola a vyrazili pronásle-

dovat Honzu. 

Benzina mi zachránila ruce 

Další kořenový úsek – Fláje – jsme překonali 

bez větší námahy. Pořád jsem si myslel, že 

to bude pokračovat, že kvůli tomu jsem pře-

ce posledně tolik nenaříkal. Když to ale po-

rovnám s časy ostatních závodníků, jsem 

pořád hlemýžď. 

V Mníšku jsme zastavili na benzině. Doplnil 

jsem palivo – bagety a koupil druhé rukavice. 

Bohužel jsem letos ztratil svoje neopreno-

vé, které krásně fungovaly ve všech teplo-

tách nad nulou. V nových, co jsem více méně 

testoval, mi mrzly prsty i v deseti. Ty z be-

nzinky byly tak velké, že jsem je mohl nosit 

ve dvou vrstvách, super. 



Noc měla být obzvláštně chladná. Krušné 

hory nezískaly svůj název jen tak zbůhdar-

ma. Abychom ale zajeli čas pod devět dní, 

nemohli jsme se zimy zaleknout. Hora Sva-

tého Šebestiána byl můj cíl pro dnešní den 

podle itineráře, jenže ještě jsme měli do-

statek času, abychom se posunuli dál. Navíc 

jediný možný nocleh tam byl v bordelu. Te-

plota klesala k osmi stupňům. Největší pro-

blém ale byl ledový vítr, který foukal na plá-

ních. Do Kovářské to naštěstí bylo hodně le-

sem. Se zimou jsme bojovali oba. Jarda si 

oblékl termoizolační fólii, aby si zahřál trup. 

Já měl v záloze ještě merino triko na spaní, 

ale ještě nepřišla taková krize, abych si ho 

oblékl. Největší zima mi byla na stehna a 

kolena. Ve tmě jsem zahučel do nějaké já-

my. Po prvním dni se mi naštěstí dařilo v kri-

zových okamžicích kolo kontrolovaně opou-

štět, takže jsem si neodnesl žádnou další 

odřeninu. 

V naší cestě nás nakonec nezastavil chlad, 

ale únava. Oba jsme ve sjezdu do Kovářské 

usínali. Já měl pocit, že jsem jednou dokon-

ce ztratil rovnováhu. Možná by bylo lepší se 

kousnout ještě ke Klínovci, kde byly přístře-

šky lepší, ale nakonec jsme se spokojili se 

skromnou železniční zastávkou. Čekala nás 

nejchladnější noc celého závodu. Oblékl 

jsem si úplně všechno, co jsem měl a kolena i 

trup si zabalil do fólie. Ráno budu připrave-

ný ihned vyrazit. Budík se měl ozvat ve 3.30. 

Tak akorát abychom to stihli pod devět dní. 

Spánek: 5 hodin 

Najeto: 164 kilometrů 

Čas: 17 hodin 59 minut 

Čas pohybu: 14 hodin 30 minut 

Průměrná rychlost: 11,4 km/h 

Teplota: min 8°C, max 16°C 

                                              Pokračování příště 

 
Dary na sportovní činnost 

Radka Kellerová 
Žádám o dar na sportovní činnost v oblasti 
golfu pro mého syna Jakuba. Dar bychom 
využili na startovné, tréninky a případně na 
nové vybavení. 

V roce 2020 se zúčastnil celkem 30 turnajů, 
z toho 26 pořádaných Golfovým klubem 
Grabštejn a 4 turnaje byly zařazené do série 
Dětské Tour Severovýchod. Také byl nomino-
ván na reprezentaci Golfového klubu Grab-
štejn na turnaje Ligy mužů a na kvalifikaci 
Mistrovství ČR chlapců do 18 let.  Níže jsou 
uvedeny výsledky v turnajích pořádané Gol-
fovým klubem Grabštejn: 
1x 1. místo 
1x 3. místo 
4x do 5. místa 
6x do 10. místa 
4x do 15. místa 
V turnajích Dětské Tour Severovýchod hrál 
poprvé za nejstarší kategorii – dorostenci, s tě-
mito výsledky: 
Golfové hřiště Grabštejn – 6. místo 
Golfové hřiště Malevil – 10. místo 
Golf Liberec – 16. místo 
Golfové hřiště Česká Lípa – 11. místo 
I přes menší počet turnajů než jiní hráči v da-
né kategorii celkově obsadil 7. místo z 24 zú-
častněných hráčů. 
V polovině roku byl reprezentovat Golfový 
klub Grabštejn na Lize mužů na hřišti Lázně 
Bohdaneč a Grabštejn, kde tým vybojoval 6. 
místo z 18. zúčastněných týmů. 
Reprezentoval Golfový klub Grabštejn v kva-
lifikaci Mistrovství ČR chlapců do 18 let s dal-
šími 4 spoluhráči. I přes nízké očekávání kvůli 
obtížnosti hřiště uhráli 18. místo z 23. týmů. 
V roce 2020 si dal za cíl přiblížit se z HCP 9,9 
k HCP 7, ale bohužel se mu to nepodařilo. Se-
zónu v roce 2020 ukončil s HCP 9,3. V letošní 
sezóně by si chtěl splnit přání z předchozí se-
zóny, tudíž pokořit hranici HCP 7. 
 
Martin Vele 
Již třetím rokem se věnuji závodům OCR 
(Gladiator Race, Spartan Race a dalším). Dar 
bych použil na startovné na závody. 
V nejbližší době mě čeká několik závodů – 
v Liberci, na Lipně a na Dolní Moravě. 
Umístění v minulých závodech 
Spartan race Vratislavice 2019 – celkové 
pořadí 343. místo, ve věkové kategorii 43. 
místo. 
Spartan Race Kutná Hora 2019  
Závod SUPER – celkové umístění 45. místo, ve 
věkové kategorii 6. místo. 
Závod SPRINT – celkové umístění 190. místo, 
ve věkové kategorii 27. místo. 



Spartan Race Lipno 2019 
Závod BEAST – celkové pořadí 114. místo, ve 
věkové kategorii 7. místo. 
Závod SPRINT – celkové pořadí 38. místo, ve 
věkové kategorii 4. místo. 
Gladiator Race Taxis 2019 – celkové pořadí 65. 
místo, ve věkové kategorii 45. místo. 
Gladiator Race Milovice 2019 – celkové pořadí 
76. místo, ve věkové kategorii 51. místo. 
Bedřichovský Bastard 2019 Větrný – celkové 
pořadí 18. místo. 
Bedřichovský Bastard 2019 Ohnivý – celkové 
pořadí 16. místo. 
Spartan Race Kroměříž 2020 
Závod SUPER – celkové pořadí 79. místo, ve 
věkové kategorii 7. místo. 
Závod SPRINT – celkové pořadí 144. místo, ve 
věkové kategorii 18. místo. 
Spartan Race Liberec 2020 
Závod ULTRA – celkové pořadí 165. místo, ve 
věkové kategorii 13. místo. 
Následující závody: 
Závod Spartan Race SUPER (10 km +) Liberec 
Závod Spartan Race SPRINT (5 km +) Liberec 
Závod Spartan Race BEAST (21 k +) Lipno 
Závod Spartan Race SUPER (10 km +) Lipno 
Závod Spartan Race SPRINT (5 km +) Lipno 
Závod Spartan Race BEAST (21 km +) Dolní 
Morava 
Závod Spartan Race SUPER (10 km +) Dolní 
Morava 
Závod Spartan Race SPRINT (5 km +) Dolní 
Morava 
 
Jiří Bursa 
Věnuji se motocyklovým závodům MMČR. 
Jedná se o mezinárodní mistrovství ČR na 
přírodních okruzích a na motodromech. 
Letos je to již 4. sezóna, kterou závodím. 
V loňském krušném roce bylo mnoho závodů 
zrušeno. Ale přeci jen jsem se některých zúča-
stnil. Byl jsem z celkového vyhodnocení z čes-
kého mistráku na 10. místě. A proto bych chtěl 
požádat o dar, abych se mohl dále rozvíjet a 
posunovat dopředu. 
Peníze bych využil určitě na startovné, které je 
finančně dost náročné a dále na různé díly na 
opravy.  
Letos jsme měli začínat začátkem dubna Jarní 
cenou Brna, která se posunula. V letošním 
roce se mají jet závody v Brně, Starém Městě, 
Kopčanech (Sk), Trenčíně (Sk), Dymokurech, 

Hořicích, Jičíně, Mostu, Poznani (Pl) a Slova-
kiarring (Sk). 
Výsledky z loňského roku: 
Jarní cena Brna – 13. místo a 9. místo 
Letní cena Brna – 6. a 6. místo 
Poznaň – 4. a 3. místo 
Trenčín – 12. a 9. místo 
Dymokury – DNF 
 
SK Šmidliboys Chotyně 
Oddíl SK Šmidliboys Chotyně z.s. byl založen 
v roce 2009 a důstojně po celou dobu repre-
zentuje naši obec. Náš tým má v současnosti 
21 členů a v minulé sezóně jsme se v kategorii 
mužů zúčastnili krajské soutěže v nohejbalu a 
v kategorii žen premiérově v soutěži celostát-
ního charakteru, a to II. Ligy ženských druž-
stev. 
Pokud bychom získali dar v roce 2021, použili 
bychom jej zejména na údržbu hřiště a na po-
dporu družstva žen, které se zúčastní v letoš-
ním roce opět soutěže II. Ligy. 
O dar žádáme obec zejména proto, aby byl 
tento druh sportu v Chotyni udržen. Předem 
děkujeme za kladné vyřízení žádosti. 
              Jaromír Moravec, předseda, spolku 
 
Démoni Chotyně 
Šipkový klub Démoni Chotyně byl založen 
v září 2016. Všech 7 hráčů se již dříve jedno-
tlivě účastnilo různých šipkových turnajů ne-
bo byli členy ligových  družstev. Nyní jsme 
hráči jednoho týmu zaregistrovaní v Unii ši-
pkových organizací a svou první sezónu 
2015/2016 jsme zahájili ve 2. lize © Liberec-
kého kraje.  
Během uplynulých sezón jsme se probojovali 
přes 2. ligu, 1. ligu až do nejvyšší okresní sou-
těže, která se nazývá EXTRALIGA Liberecké-
ho kraje. Dnešním dnem máme již tři týmy a 
celkem přes 20 aktivních členů. Rádi bychom 
zapojili ještě více nových mladých hráčů. 
V sezóně 2018/2019 jsme se přihlásili i do tzv. 
sisálové ligy, která byla touto sezónou v Libe-
reckém kraji založena. 
Zápasy, které hrajeme, probíhají pravidelně 
každou neděli buď na půdě soupeře nebo 
v našem klubu. Zázemí nám poskytla chotyň-
ská Hospoda U lip, kde se scházíme i na tré-
ninky. Výdaje družstva tvoří převážně nákla-
dy na dopravu na zápasy v rámci Libereckého 
kraje, poplatky za každou jednotlivou hru a 
nákup materiálu a vybavení potřebného 



k soutěži (tj. hroty, letky, násady…) Případný 
dar bychom použili na tyto výdaje a na úpra-
vu našeho zázemí. 
Dar, který jsme dostali v minulém roce, jsme 
použili na nákup šipkového vybavení a to 
nejen pro „soft“ (plastové), ale také pro „steel“ 
(ocelové) šipky. Dále byl použit na cestovné + 
vhozy na jednotlivá utkání. 
            Martin Votýpka, předseda klubu 
 
FK CHOTYNĚ 2012 
Klub FK Chotyně vznikl v létě roku 2012. 
Nyní registruje 61 členů fotbalu od 7 do 63 let 
registrovaných pod FAČR, z toho 19 hráčů do 
18 let. Klub hraje soutěž FAČR III. třída Jih 
okresu Liberec. Aktivně se fotbalových utkání 
průběžně účastní na 25 hráčů, podle pracovní 
vytíženosti, zranění apod. K domácím utká-
ním jsou potřeba i registrovaní členové, kteří 
se starají zejména o pořadatelskou činnost. Ke 
svému působení, přípravě a tréninkům využí-
váme místní sokolovnu jako členové Sokola 
Chotyně a obecní travnaté hřiště. Mládež nyní 
jen trénuje a nehraje žádnou registrovanou 
soutěž. Do značné míry nás zasáhl COVID, ale 
na renovaci hřiště dále v mezích možností 
pracujeme. 
Klub spolupracuje s místními organizacemi 
při jejich činnosti a pořádání kulturních a spo-
lečenských akcí. Zároveň s obcí a to zejména 
na údržbě a vylepšování hřiště. Také pracuje-
me v Sokole na zajištění činnosti Sokola a při 
pořádaných akcích Sokola. 
Dar žádáme na rozpracované zavlažování 
hřiště (nákup čerpadla, nádrže a propojení se 
studnou), a také na další nutné platby v rámci 
provozu Klubu. 
Nabízíme spolupráci při zajištění akcí pořáda-
ných obcí. Prezentujeme obec při domácích i 
venkovních zápasech našeho mužského týmu. 
Naši členové se podílejí finančně na zajištění 
dopravy na mistrovská utkání, která se konají 
v celém okrese a na své individuální výbavě 
(obutí, ošacení, chrániče apod.). Bezplatně se 
podílejí na úpravě, údržbě i zvelebení travna-
tého fotbalového hřiště v Chotyni. 
Máme zaregistrované a vedeme facebookové 
stránky, kde prezentujeme svou činnost: 
https://www.facebook.com/fk.chotyne. 
Děkujeme za dosavadní podporu a těšíme se 
na možnost přidělení daru na naši činnost. 
      Jaroslav Postl, předseda TJ Sokol Chotyně 
– ČOS, FK Chotyně 2012 

Zdravotnická záchranná služba 

Libereckého kraje 

Nové lékařské vozy liberecké 
záchranky  

 
Dva nové vozy Škoda Kodiaq určené 

pro lékařskou posádku od poloviny dubna 
vyjíždějí za pacienty Zdravotnické záchran-
né služby Libereckého kraje.  Slavnostním 
předáním klíčů od posledních dvou vozidel 
byla dokončena plánovaná obměna vozové-
ho parku liberecké záchranky. V jejím rámci 
Liberecký kraj předal záchranářům během 
posledních tří let 10 nových RV vozů Škoda 
Kodiaq a 22 vozů RZP Mercedes Sprinter. 
V jiných vozech už liberecké záchranáře ve 
výjezdu nepotkáte. 

 

 „Jsem rád, že se nám podařilo dokončit 
obnovu vozového parku Zdravotnické záchran-
né služby Libereckého kraje, kterou jsme zapo-
čali před třemi lety. Díky tomu mohou naši zá-
chranáři vyjíždět na pomoc lidem v moderních 
sanitách. Jejich práce je nesmírně náročná, a o 
to víc se to projevilo v době koronavirové pan-
demie. Enormního nasazení zdravotníků si ne-
smírně vážím a chtěl bych jim velice poděko-
vat,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin 
Půta. 

Cena jednoho nového vozu pro lékař-
skou posádku je 2 165 900 korun. Součástí této 
částky není jen pořizovací cena auta, ale i jeho 
kompletní přestavba pro potřeby záchranky. 
„To znamená nejen polepy, ale zejména vybave-
ní zdravotnickými přístroji a komunikační či 
signalizační technikou,“ vysvětlil ředitel ZZS LK 
Luděk Kramář. 

Dokončení modernizace vozového vyba-
vení záchranky ocenil i radní pro resort zdravo-
tnictví Vladimír Richter: „Zdravotnická záchran-
ná služba Libereckého kraje pomáhá lidem za 
každé situace a stará se o zhruba 450 tisíc obča-
nů v regionu. Investice kraje do obnovy vozové-
ho parku proto vnímám jako povinnost. Moder-
ní zázemí a prostředky jdou ruku v ruce s dojez-
dovými časy a kvalitou zásahu zdravotníků, a to 
je pro nás absolutní priorita.“  

Sjednocení vozového parku znamená i 
snížení nákladů na další opravy a běžný praco-
vní život aut na záchrance: jednodušší objedná-
vání náhradních dílů, stejné pneumatiky, disky 
kol…  

Škody Kodiaq neslouží pro přepravu pa-
cientů, ale čistě pro rychlou lékařskou pomoc, 
tedy dopravu lékaře k pacientovi. Vůz tak nemá 

https://www.facebook.com/fk.chotyne


lůžkovou transportní vestavbu, jsou v něm nic-
méně zachována jen tři místa pro pasažéry, zby-
tek zabírá technika.  

Nové vozy slouží posádkám na základ-
nách v Jilemnici a Velkých Hamrech. Stará auta, 
která záchranka nahrazuje, ale úplně ze silnic 
nezmizí. Po důkladném technickém servisu bu-
dou nadále sloužit jako záložní vozidla.  

                         Michael Georgie 
 

Den linky 155. Číslo, které 

zachraňuje životy 
Za loňský rok ošetřily posádky zdravotnických 

záchranných služeb v České republice pacienty 

při 963 130 událostech. Denně vyrazí zdravotní-

ci na pomoc přibližně třem tisícům lidí. Z někte-

ré z výjezdových základen napříč republikou 

vyjede posádka v průměru každou půl minutu. 

Na začátku naprosté většiny těchto příběhů je 

trojmístné číslo vytočené na telefonu: 155. Na 

sobotu, se symbolickým datem 15. 5., připadl už 

pátý Den linky 155. 

Letos se už podruhé Den linky 155 bohužel uskute-

ční kvůli protiepidemickým opatřením bez obvy-

klých akcí pro veřejnost, kdy záchranáři seznamují 

zájemce nejen s fungováním zdravotnických ope-

račních středisek a záchranné služby jako celku, 

ale i s používanou technikou nebo se základy první 

pomoci.  

Pandemie onemocnění covid-19 a související opa-

tření přinesly v uplynulých měsících velmi náročné 

podmínky pro činnost zdravotnických záchranných 

služeb. Rozsah poskytované přednemocniční neod-

kladné péče v naší republice ale zůstal díky mimo-

řádnému nasazení zdravotníků bez výraznějších 

omezení. Posádky i nadále zasahují ve zvýšeném 

stupni ochrany, na pracovištích platí zpřísněná 

hygienická opatření.  

Největší nárůst volání zaznamenaly operační stře-

diska zdravotnických záchranných služeb loni 

v březnu, kdy linku 155 vytočil i dvojnásobek 

běžného denního počtu volajících. I zkušení dis-

pečeři a dispečerky s mnohaletou praxí se shodují, 

že podobně intenzivní služby nepamatují. U vola-

jících byly patrné obavy z šířícího se onemocnění 

covid-19 a velmi často nevěděli, kam se mají se 

svými dotazy obracet. V následujících měsících se 

počet volání vrátil k normálním počtům. 

Spojení se zdravotníky v řádu sekund   

Po vytočení čísla 155 je volající během několika 

sekund spojen s profesionálními zdravotníky na 

zdravotnickém operačním středisku příslušné zdra-

votnické záchranné služby, kterých je v republice 

celkem 14, jedna v každém kraji a v hlavním mě-

stě. Dispečeři a dispečerky volajícímu poradí, jak 

účinně pomoci sobě nebo druhým a v případě po-

třeby na místo vyšlou posádky záchranné služby. 

Jak správně postupovat při pomoci druhým a 

volání na linku 155? 

 Na prvním místě je bezpečnost samotných 

zachránců. Než začneme komukoliv pomá-

hat, vždy je důležité se na pár sekund zas-

tavit a zamyslet se, jestli nám nehrozí ně-

jaké nebezpečí. 

 Zdravotnickou záchrannou službu volejte 

vždy, když si nejste jistí, zda danou situaci 

zvládnete vlastními silami. Ne každé volá-

ní musí nutně skončit výjezdem záchranné 

služby, ale třeba „jen“ užitečnou radou. 

 Pokud se rozhodnete pomoc v případě 

ohrožení zdraví zavolat, vždy vytočte pří-

mo tísňovou linku 155. 

 Nejdůležitější informací, kterou operátor 

potřebuje vědět, je adresa – tedy místo, 

kde se nacházíte.  

 Pak přenechejte iniciativu na operátorovi – 

odpovídejte na otázky, nechte se vést a 

nikdy nezavěšujte jako první. 

 Nemusíte mít strach, protože i laika doká-

žou profesionálové na tísňové lince navést 

k poskytnutí účinné první pomoci. Není to 

nic těžkého, díky jejich radám zvládne po-

moci opravdu každý a nakonec zjistíte, že 

k záchraně života nepotřebujete víc než 

svoje dvě ruce. 

Všem také upřímně doporučujeme, aby si do svých 

chytrých telefonů nainstalovali bezplatnou aplikaci 

Záchranka. Jejím prostřednictvím v případě nouze 

odešlete vaši aktuální polohu a zároveň kontaktu-

jete záchrannou službu, což je zejména v situacích, 

kdy nevíte, kde se nacházíte, neocenitelná věc. 

                               Michael Georgiev 

 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 
Přenosné hasicí přístroje 

 
Ačkoliv si všichni přejeme, abychom ho nikdy 
nepotřebovali, potřeba hasicí přístroj použít 
může vyvstat velmi nečekaně. Proto je dobré 
některé informace vědět dopředu a nemuset 
se zdržovat čtením návodů v krizové situaci. 
Je nutné zdůraznit, že běžné hasicí přístroje, 
tak i vnitřní hydrantové systémy v budovách, 
slouží pro hašení malých požárů při jejich vča-
sném zjištění. Tato zařízení, i při jejich správ-
ném použití, nezvládnou uhasit požárem za-
chvácený celý byt nebo provozovnu. Pokud se 
požár rozšiřuje, myslete na vlastní bezpečí, 



zasažený prostor opusťte, vyhlaste požární 
poplach, kterým varujete ostatní, zavolejte na 
linku 112 nebo 150. Doba činnosti přenosné-
ho hasicího přístroje je podle jeho velikosti ná-
plně i jen několik desítek vteřin.  
Přenosný hasicí přístroj se umisťuje na stěny 
budov nebo na jiné pevné svislé konstrukce. 
Jeho rukojeť smí být maximálně 150 cm vyso-
ko nad podlahou, dolní mez určena není. Musí 
být trvale zajištěn proti pádu a zároveň volně 
přístupný ke svému užití např. nasazením na 
držáku. Pokud provozní situace vyžaduje jeho 
uložení v uzavřené místnosti nebo skříni, musí 
tato být trvale odemčena a označena grafic-
kou značkou hasicího přístroje. Povinnost ne-
chat přístroje kontrolovat je v intervalu 1 rok.  
 
Správné použití hasicího přístroje 
Správné použití je graficky znázorněno na 
každém hasicím přístroji. Hasicí přístroj je ur-
čen k hašení začínajícího požáru. Při použití 
více hasicích přístrojů je účinnější jejich nasa-
zení najednou. 

 odstraňte pojistku 

 držte hasicí přístroj ve svislé poloze, 

dnem dolů 

 namiřte hadici, trysku, vývod z 

bezpečné vzdálenosti na požár  

 spusťte hašení otevřením ventilu 

 haste po směru větru a od kraje 

požáru 

 hořící stěnu haste zdola nahoru 

 kapající a stékající látky haste od 

shora dolů 

 

Rozdělení hasicích přístrojů 
Hasicí přístroje můžeme rozdělit např. podle 
druhu hasiva uvnitř přístroje na vodní, pěnové, 
sněhové a práškové. S těmito druhy se setká-
váme v běžném životě na svých pracovištích i 
ve veřejných budovách. Už méně často vidí-
me hasicí přístroje na požáry lehkých kovů 
nebo požáry jedlých tuků a olejů. Také se mů-
žete setkat s označením přístrojů písmeny A, 
B, C, D a F. Písmena určují třídu požáru, pro 
jejíž hašení je takový hasicí přístroj určen.  
 
A požáry hořlavých látek v pevném 
skupenství 
B požáry hořlavých kapalin 
C požáry hořlavých plynů a par 
D požáry lehkých kovů 
F požáry jedlých tuků a olejů 
Třída E bývala třídou požárů elektrických zaří-
zení pod napětím. Samotný elektrický proud 
nehoří, a proto bylo od této třídy upuštěno. 

Nevhodnost některých hasicích přístrojů pro 
hašení elektrických zařízení pod napětím je 
na nich přímo označena v textu na štítcích a 
příslušnými piktogramy. Třída požárů D je zá-
ležitostí specifických průmyslových oborů.  
 
Vodní hasicí přístroj 
Vhodný zejména na požáry pevných látek. 
Nikdy se nesmí použít na požáry elektrických 
zařízení pod napětím. Hrozí nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. Lze ho instalovat i do 
vnějšího prostředí, protože obsahuje příměs 
proti zamrznutí. Není příliš univerzální, v dne-
šní době se nepoužívá často. 
 
Pěnový hasicí přístroj 
Vhodný zejména na požáry hořlavých kapalin. 
Pěna složená z vody a pěnidla pokrývá po-
vrch hořící kapaliny a izoluje ji od přísunu oky-
sličovadla. Nikdy se nesmí použít na požáry 
elektrických zařízení pod napětím. Najdeme 
ho v provozech s hořlavými kapalinami nebo 
např. na čerpacích stanicích pohonných hmot.  
 
Sněhový (CO2) hasicí přístroj 
Vhodný zejména na požáry hořlavých plynů a 
par. Funguje na principu objemového hašení. 
Hubici sněhového hasicího přístroje je nutné 
držet za izolovanou rukojeť, aby jeho uživatel 
neutrpěl omrzliny. Název „sněhový“ vznikl z 
podobnosti vycházejícího podchlazeného ply-
nu s klasickým sněhem, nicméně v náplni 
přístroje se voda nevyskytuje. Náplní je oxid 
uhličitý, který je vhodný mj. na požáry elekt-
rických zařízení pod napětím. 
 
Práškový hasicí přístroj 
Univerzální druh hasicího přístroje je vhodný i 
k hašení elektrických zařízení pod napětím 
(do 1000 V). Princip hašení funguje na bázi 
chemické reakce, kdy hasicí prášek utlumuje 
hoření. Avšak pozor na následné škody způ-
sobené samotným práškem. Ten je velmi 
jemný a jeho odstraňování např. z elektroniky 
či potravin je velmi obtížné, v horším případě 
prakticky nemožné. V praxi se s ním setkáme 
nejvíce, je i např. povinnou „výbavou“ nových 
rodinných domů.  
 
Halonový vs. halotronový hasicí přístroj 
Halonové hasicí přístroje obsahovaly pro lid-
ský organismus toxickou chemickou náplň a 
poškozovaly životní prostředí – ozónovou 
vrstvu, proto se s nimi dnes již nesetkáváme. 
Jejich nástupci jsou halotronové hasicí pří-
stroje, které nemají takové dopady na lidské 
zdraví a přírodu, ale některé obsahují nedý-



chatelnou náplň. Fungují na stejném principu 
jako práškové hasicí přístroje bez negativního 
vlivu na elektronické součástky v hašeném 
prostoru. Ve srovnání s ostatními druhy pří-
strojů jsou výrazně dražší. 
Autor: kpt. Ing. Kateřina Štajncová 
      odd. stavební prevence, kontrolní činnosti            
a ZPP HZS Libereckého kraje 

 
 

 

Krásná čarodějnice, 

kterou vytvořili opět 

manželé Dlouhých, aby 

všem připomínali blížící 

se pálení čarodějnic. 

Tato taky letěla na 

sraz čarodějnic. 

 Děkuji. 
 

 

Permanentní vstupenka  
do ZOO 

Na Obecním úřadu je stále 
k dispozici permanentní vstupenka 

do ZOO v Liberci. 
Pokud budete chtít ZOO podpořit, 

určitě tam budou kasičky, do 
kterých budete moci příspěvek dát. 

 

Sběrný dvůr již je ve 

středu i v sobotu 

otevřený od 14 do 16 

hodin. 
 

Ve čtvrtek 20. května 2021 

bude Pošta otevřená pouze 

do 16.30 hodin. 
 

V současných dnech probíhá oprava 

fasády obecního úřadu a část fasády na 

knihovně.  Může se stát, že bude omezen 

vchod na úřad nebo do knihovny. 

Prosím o vaši trpělivost  a shovívavost. 

Potom to tady bude krásné. 

Starostka 
 

Víla Nisa 
Bude v sobotu 19. června 

2021 a věřím, že již 

s tradičním programem.  

Bližší se dozvíte 

v červnovém 

Chotyňáčkovi. 
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