
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
OZNÁMENÍ 

O době a místě konání voleb do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR 
Starostka obce Chotyně podle ust. § 14c odst. 

1 písm. a) a ust. § 15 zák. č. 247/1995 Sb., o 

volbách do Parlamentu České republiky a o 

změně a doplnění některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů zveřejněním 

v místě obvyklým 

Oznamuje 

1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR se uskuteční: 

V pátek dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 

22.00 hodin 

V sobotu dne 9. října 2021 od 8.00 hodin do 

14.00 hodin 

 

2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 

1 je volební místnost v klubovně hasičů Cho-

tyně č.p. 200 pro voliče bydlící v obci Chotyně 

(část Chotyně i Grabštejn). 

 

3.Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 

prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR 

(platným občanským průkazem nebo cestov-

ním, diplomatickým nebo služebním pasem 

ČR anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li 

volič svou totožnost a státní občanství ČR, ne-

bude mu hlasování umožněno. 

 

4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 

dnem konání voleb hlasovací lístky. V den vo-

leb volič může obdržet hlasovací lístky i ve 

volební místnosti. 

 

Připomínám nahlášení zájemců o volby, 

kteří se nemohou dostavit do volební míst- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nosti v den voleb vzhledem ke stáří nebo 

zdravotnímu stavu, aby toto oznámili na 

nový telefon Obecního úřadu Chotyně 

724 186 466. 

Možno hlásit i v době průběhu voleb. 

 

Informace o způsobu hlasování 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 

možné. 

S úřední obálkou opatřenou razítkem, kterou 

volič obdrží ve volební místnosti od volební 

komise, a hlasovacími lístky vstoupí volič do 

prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. 

Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič 

vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek 

pro politickou stranu, politické hnutí nebo 

koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hla-

sovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední 

obálky, může zakroužkováním pořadového čí-

sla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže 

hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dá-

vá přednost (udělení preferenčního hlasu). 

 

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky 

vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je 

hlas voliče neplatný. 

 

A koho budu volit já. 
 

Tak to asi všichni víte. Jasně dám hlas 

kandidátce číslo 17, což jsou PIRÁTI A 

STAROSTOVÉ. Chápu účelovost tohoto 

spojení, přesto zakroužkuju na kandidátce 4    

současné nebo i bývalé  starosty. Všechny 

dlouhá léta znám, pracují hodně dobře a 

vždy jim jde o věc a snaží se o ni bojovat. A 

když jim jde o jejich města nebo vesnice, 
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Před 30 lety dne 1. ledna 1991 se obec Chotyně  

opět osamostatnila. 

 
 



věřím, že jim případně půjde o celou naši 

republiku. 

                                          starostka 

 

Výstava ovoce, zeleniny a 
květin a Jablkobraní 

Krásná akce. Když k partě bezvadných lidí 
ještě vyjde i počasí a vše ostatní, tak vám 
chybí slova, jak to vše popsat. 
Parta lidí kolem manželů Jarči a Josefa Dlou-
hých již několik dní před výstavou zajišťovala 
vše potřebné. Vše samozřejmě s duchovní i 
materiálovou podporou našeho zakladatele 
výstavy pana Františka Dvořáka. Do party 
těchto lidí patří ještě Dana Pilařová, Anička 
Holická, Jitka Bímová a Pavla Kuchtová. 
Dvacetdva občanů z Chotyně a okolí přispělo 
svými výpěstky a výrobky. 
Kdo jste se přišli na výstavu podívat, tak víte, 
jakou krásu v hasičárně vytvořili. A to mi po-
řád říkali, že letos to bude špatné, že se nic 
moc neurodilo. Nevím, co by dělali, kdyby se 
urodilo podle jejich představ. 
Výpěstky a výrobky se ke konci výstavy 
prodávají, výtěžek jde škole a školce, letos to 
bylo krásných 3 900,- Kč. 
 

Jablkobraní po páté 
Po minuloročním upršeném Jablkobraní jsme 
si letos náramně užívali krásné podzimním 
sluníčkem prosluněné počasí. Ráda bych po-
děkovala všem, kteří pomáhali s přípravou 
akce, občerstvením a celkovým zázemím. Jak 
říká paní starostka „jsme už profíci“. 
Děkujeme sousedce Jiřince Čížkové za přípra-
vu jablečné stezky a tím bych chtěla vyzvat 
všechny, kteří by měli nějaký nápad podílet se 
na programu Jablkobraní, ať se klidně zapojí. 
Budeme moc rádi. Děkuji Jitce Hübnerové za 
pomoc s organizací přednášky na téma Houby 
zachovalých bučin s mykologem Standou Tut-
kou. Dozvěděli jsme se mimo jiné třeba, že 
pravý Vánoční Kuba by měl být vařen ze Stro-
čka trubkovitého. 
Těšíme se už teď na příští rok a přeji vám 
krásný podzim. 
                                Jana Štefanová 
 
Celou akci moderoval Honza Polma, hrála 
Chotyňská 12° a kapela F Band. Všechno se to 
tak krásně doplňovalo, byla velice příjemná 

nálada, stánkaři byli také spokojeni. O spoko-
jenosti velkého množství návštěvníků ani 
trochu nepochybuji. 
Občerstvení zajistili naši hasiči a také zapůjčili 
prostory hasičárny. 
Zaměstnanci obce zajistili moštování a 
přispěli tak další částkou ve výši 3 005,- Kč 
škole a školce.  
Ještě jednou všem, kteří se jakkoliv podíleli 
na zajištění této krásné akce, moc a moc 
děkuji. 
                                                       Starostka 
 
Informace od pana ředitele školy – z takto získa-
ných peněz např. nechali ušít velké sedací vaky. 

 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 21. září 2021 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 
 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 

14 členů zastupitelstva. 

 

2. Schvaluje všemi hlasy bez připomínek 

hospodaření obce k 31. 8. 2021.  
 

3. Schvaluje všemi hlasy 3. rozpočtovou 

změnu na rok 2021: 

Příjmy 

Daň z příjmu FO ze záv.čin. +     800 000,- 

Daň z příjmu FO ze SVČ +       20 000,- 

Daň z příjmu FP z kap.výn. +       50 000,- 

Daň z příjmu PO  +     800 000,- 

DPH    +     500 000,- 

Neinv.přijaté transf. ze SR +     381 000,-  

(31 000 – volby a 350 000 - kompenzační 

bonus)  

Ostatní nein.transf. ze SR +       15 000,- 

(VPP) 

Neinv.transfery od krajů +     270 000,- 

Činnost místní správy  -        15 000,- 

Celkem příjmy  +  2 851 000,- 
 

Výdaje 

Komun.sl. a úz. rozvoj +   1 000 000,- 

Volby – parlament  +        31 000,- 

Činnost místní správy  +      150 000,- 

Celkem výdaje  +   1 181 000,- 
 

Financování je mínus 1 670 000,- Kč 
 



4. Schvaluje všemi hlasy prodeje pozemků p.č. 

133/3, ostatní plocha o velikosti 60 m2 a p.č. 

134/2, zahrada o velikosti 46 m2, oba v k.ú.  

Chotyněi za částku 25,- Kč/m2. 
 

5. Schvaluje všemi hlasy výjimku z minimál-

ního počtu žáků pro školní rok 2021/2022. 
 

6. Schvaluje všemi hlasy Smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby k p.p.č. 1048/2 – jedná se o 

přípojku kNN k p.p.č. 782/33. 
 

7. Schvaluje všemi hlasy Dodatek smlouvy o 

zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

s firmou ASEKOL. 

 

V různém starostka informovala zastupitele o 

pozemkách po bývalé skládce a kolem,  jedná 

se o pozemky Statutárního města Liberec, kte-

ré je nechává zarůst a nepečuje o ně. Všechny 

pozemky jsou ostatní plocha a přesně takové 

pozemky obci chybí. Zastupitelé všemi hlasy 

přítomných podpořili návrh starostky požádat 

o bezúplatný převod těchto pozemků na obec. 

Starostka napíše žádost primátorovi města 

Liberec. 

Dále starostka i místostarostka informovali o 

schůzce na Správě železnic v Hradci Králové 

ohledně nádraží. Ze schůzky vyplynulo, že 

pokud by objekt byl pronajat, je třeba, aby zde 

byla vodovodní přípojka a ČOV, což jsou in-

vestice, které nemůže provádět Správa želez-

nic – ta by v rámci rekonstrukce začala s opra-

vami střechy a dalšího pod vedením NPÚ. 

Zastupitelé souhlasí, aby obec zainvestovala 

vodovodní přípojku a ČOV. 

Dále byl přednesen požadavek na pokácení tújí 

proti Atipu – jsou již hodně staré, místo nich 

se vysází keře. Zastupitelé souhlasí. 

 

Benefiční koncerty  

pro Grabštejn 
vzpomínáme 

 

1.benefiční koncert na záchranu kaple 

sv. Barbory – sobota 21. srpna 1993 

 

Repertoár: Árie z českých i světových 

oper, písně Bedřicha Smetany, Antonína 
Dvořáka a Leoše Janáčka (jeho píseň Pán 

Bůh vám zaplať nadále zahajuje každý 

benefiční koncert). 

Účinkující: Milena Doubravská (DFXŠ) a 

Luděk Vele, klavírní doprovod Petr 

Doubravský. 

Místo konání: Zdevastovaná hradní kaple 

svaté Barbory, pro koncert byla připravena 

tak, že v ní prázdninoví aktivisté kastelána 

Jana Sedláka prostě zametli. Doprovázející 

měl k dispozici nástroj, který díky pochope-

ní ing. plk. Josefa Růžičky, velitele v pod-

hradí dislokované Veterinární základny 

Armády České republiky, zapůjčila tato zá-

kladna a do kaple ručně dopravili její pří-

slušníci, o naladění se postaral Rolf Bar-

tosch z Hrádku n. N., vyučením ladič a sta-

vitel klavírů.  

Luděk Vele zpíval a koncert uváděl ve 

světlém obleku. 

Přístup na hrad: Vedle běžného přístupu 

z chotyňské strany po pěšině cikcakovitě 

stoupající někdejším parkem do strmého 

kopce, na jehož temeni se hrad nachází, 

bylo umožněno „ztéci“ hrad pohodlněji. 

Vojáci totiž povolili (a při všech dalších 

koncertech povolují) pozvolnější příchod 

přes jejich území – branou u silnice od 

Hrádku n.N. přes nádvoří mezi budovami 

zámku stojícího pod hradem, tuto skuteč-

nost uvítali zejména starší návštěvníci. 

Publikum: Na cca 90-ti minutový koncert, 

začínající v 18 hodin, se do kaple sv. Bar-

bory natěsnalo kolem 188 posluchačů, kteří 

si zakoupili vstupenky po 15 Kč, děti a vojáci 

po 5 Kč. Čistý výtěžek ve výši 2 640 Kč pře-

dal Luděk Vele v hotovosti kastelánovi hradu 

Grabštejn Janu Sedlákovi a byl použit na 

úhradu části nákladů na nová okna v kapli. 

Propagace: Na konání koncertu upozorňoval 

1 (slovy jeden) plakát, který namalovala 

Jana Mlejnecká ml., byl vyvěšen na verandě 

Klubu v Chotyni. 

Přátelské posezení: Pro účinkující a pořa-

datele připravil kastelán hradu Jan Sedlák 

v mázhausu v sousedství kaple přátelské 

posezení s malým pohoštěním, pamětníci se 

shodují v počtu lahví vína (2 litrové, jedna 



s bílým a druhá s červeným), zatímco 

v počtu kuřat jsou rozdílní (převažují 

vzpomínky na 3 kuřata). 

 

2.benefiční koncert na záchranu kaple 

sv. Barbory – sobota 20. srpna 1994 
 

Repertoár: Árie z českých a světových 

oper, koncert zahájila píseň Pán Bůh vám 

zaplať. 

Účinkující: Jiří Ceé (ND) a Luděk Vele, 

klavírní doprovod Petr Doubravský. 

Místo konání: Zdevastovaná kaple sv. Bar-

bory nabízející opět jenom nejstarším po-

sluchačům možnost posezení v původních la-

vicích. Jako doprovodný nástroj posloužilo 

zase piano zdejší Veterinární základny 

Armády České republiky a o jeho naladění se 

postaral opět Rolf Bartosch. O pořadatel-

skou službu se podělili aktivisté kastelána 

Jana Sedláka s dobrovolníky z řad příslu-

šníků zdejší Veterinární základny. 

Účinkující muži vystupovali v oblecích. 

Luděk Vele nejen zpíval, ale také celý 

koncert uváděl. 

Publikum: O koncert, který začínal v 18 ho-

din byl značný zájem. Kaple sv. Barbory byla 

zcela zaplněná a přes 100 posluchačů si vy-

nutilo tolik přídavků, že z hradu odcházeli 

už za hlubokého šera. Proto padlo rozhodnu-

tí posunout příště začátek koncertu na 17. 

hodinu. 

Propagace:  Konání II. benefičního koncertu 

bylo plakátováno v Chotyni, na hradě Grab-

štejn a také v Hrádku n. N. Nechyběla ani 

novinová informace z pera Jana Šebelky 

uveřejněná v Regionu, deníku vydávaného 

pro Liberecko. 

Výtěžek a jeho použití: V prodeji byly 

vstupenky za 20 Kč a prodalo se jich 104. 

Čistý výtěžek ve výši 2 080 Kč předal Luděk 

Vele v hotovosti kastelánovi Janu Sedlákovi. 

Tento výnos byl opět použit na úhradu části 

nákladů za nová okna v kapli, jež byla osaze-

na pro zmírnění negativních vlivů počasí a 

exhalací. 

Přátelské posezení: Pro účinkující a pořa-

datele kastelán připravil v mázhausu přá-

telské posezení opět s malým pohoštěním 

(pamětníci se shodují, že tentokrát šlo o 4 

grilovaná kuřata a 2 listrové lahve vína 

(jedna s bílým a druhá s červeným vínem). 

 

3.benefiční koncert na záchranu kaple 

sv. Barbory – sobota 19. srpna 1995 

 
Repertoár: Árie z českých a světových 

oper, koncert již tradičně zahájila píseň Pán 

Bůh vám zaplať Leoše Janáčka. 

Účinkující: Pavel Červinka (ND) a Luděk 

Vele, klavírní doprovod Petr Doubravský. 

Místo konání: Kaple sv. Barbory, která se 

dočkala nových oken. Veterinární základna 

AČR opět znovu zapůjčila piano, které opět 

naladil Rolf Bartosch. Pěvci účinkovali ve 

smokinku. Pořadatelství se rovněž tentokrát 

zhostili prázdninoví aktivisté kastelána Jana 

Sedláka a dobrovolníci z řad vojáků zdejší 

VZ AČR. 

Publikum: Oproti předchozímu roku zájem o 

koncert, začínající v 17 hodin, ještě vzrostl. 

Do kaple se vtěsnalo na 200 posluchačů, 

kteří si také tentokrát vynutili několik 

přídavků. 

Propagace: Koncert  byl avizován plakátky 

formátu A3 v Chotyni, na hradě Grabštejn a 

v Hrádku n. N. Uspořádání koncertu neuniklo 

pozornosti novin. 

Výtěžek a jeho použití: Vstupné bylo zvý-

šeno na 25 Kč a vstupenky si zakoupilo 165 

osob. Čistý výtěžek dosáhl sumy 4 125 Kč, 

předané Luďkem Velem v hotovosti kastelá-

novi Janu Sedlákovi. Část výtěžku byla pou-

žita na sanaci ložisek prachu v kapli a zby-

tek byl převeden na konto památkového 

ústavu s tím, že bude investován po zahájení 

stavebně-restaurátorských prací v kapli. 

Přátelské posezení: Tradice přátelského 

posezení v mázhausu pro účinkující a pořa-

datele pokračovala. O skromné pohoštění se 

rovněž tentokrát postaral kastelán. 

 



4.benefiční koncert na záchranu kaple 

sv. Barbory – sobota 24. srpna 1996 

 
Repertoár: Árie z českých a světových 

oper, také tento koncert zahájila píseň Pán 

Bůh vám zaplať. 

Účinkující: Vratislav Kříž (ND) a Luděk 

Vele, klavírní doprovod Petr Doubravský. 

Místo konání: Poprvé se koncert uskutečnil 

na horním nádvoří hradu, přiléhajícím ke ka-

pli sv. Barbory. Piano Veterinární základny 

AČR opět připravil Rolf Bartosch. 

Pořadatelé se rekrutovali opět z řad prázd-

ninových aktivistů kastelána Jana Sedláka a 

z řad vojáků. 

Publikum: Zájem o koncert, začínající v 17 

hodin, dále vzrostl – horní nádvoří hradu 

zaplnilo kolem 300 posluchačů. Také tento-

krát museli účinkující přidávat. 

Propagace: Koncert byl avizován plakátky 

formátu A3 v Chotyni, na hradě Grabštejn a 

v Hrádku n.N. 

Výtvarná výstava: Zásadní novinkou se 

stala výstava, která měla vernisáž hodinu 

před koncertem. Premiéra výstavy patřila 

libereckému malíři Petru Fronkovi, ten při-

šel s myšlenkou, aby při koncertu vystavo-

vali pouze umělci, kteří na Grabštejně trvale 

ponechají jedno ze svých děl, a sám věnoval 

jeden z vystavovaných obrazů, čímž položil 

základ k vytváření zdejší Obrazárny sv. 

Barbory. 

Výtěžek a jeho použití: Vstupné na bene-

fiční koncert bylo upraveno na 15 Kč pro 

dospělé a 5 Kč pro děti a vojáky. Dospělí 

zakoupili 153 vstupenky a vstupenek pro 

děti bylo prodáno 50. Čistý výtěžek ve výši 

3 310 Kč předal Luděk Vele v hotovosti 

kastelánovi Janu Sedlákovi. Tyto peníze 

jakož i zbytek výtěžku z předchozí bene-

fice byly použity na uhrazení části nákladů 

vynaložených v úhrnné výši 50 tisíc korun na 

restaurátorské práce v kapli (šlo zejména o 

stavební průzkum podlahy a fixaci maleb). 

Přátelské posezení: Pro účinkující a pořa-

datele kastelán a jeho přítelkyně Ina při-

pravili v mázhausu přátelské posezení opět 

s malým pohoštěním. 

               Pokračování příště 
 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 

Aby u nás nehořelo – spalinové 
cesty 

Babí léto a následné měsíce, s sebou přiná-

šejí pokles teplot, a leckdo z nás si pak rád 

zatopí v kamnech či v krbu. Idylka je to kou-

zelná, ale aby zůstala zachována po celou 

topnou sezónu, je důležité věnovat čas údržbě 

a kontrole spalinových cest včetně spotřebičů 

paliv. Požár, vzniklý na základě lidské nedba-

losti úzce související s technickým stavem ko-

mínu a způsobem topení, je totiž velmi častým 

jevem. 

Abychom požáru předešli, je nutné zajistit 

řádný stavebně technický stav komínů 

(zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo 

více otvory, které slouží k odvodu kouře z te-

pelných spotřebičů) a kouřovodů (roura 

spojující kamna s komínem) s připojenými 

tepelnými spotřebiči.  

Zásady požární bezpečnosti při provozu komí-
nů a spotřebičů paliv jsou pro fyzické osoby, 
podnikající fyzické osoby i pro právnické oso-
by obsaženy v ustanovení § 43 - 47 zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášce 
č. 34/2016 Sb., o čištění kontrole a revizi spa-
linové cesty. V souladu s uvedeným naříze-
ním si každý musí počínat tak, aby při provozu 
komína a kouřovodu (dále jen „spalinová 
cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke 
vzniku požáru. Provoz spalinové cesty se 
považuje za vyhovující z hlediska ochrany 
zdraví, života nebo majetku osob, jestliže 
se čištění, kontrola a revize spalinové 
cesty provádí způsobem podle tohoto 
zákona. 
A kdo a kdy tedy provádí kontrolu, čištění 
a revizi? 

 Kontrolu a čištění spalinové cesty mů-

že provést pouze osoba, která je drži-

telem živnostenského oprávnění 

v oboru kominictví (kominík). Kontrola 

a čištění spalinové cesty se provádí ve 

stanovených lhůtách, které jsou závislé 

na druhu paliva a výkonu připojeného 



spotřebiče. Svépomocí lze provést 

pouze čištění spalinové cesty, k níž 

je připojen spotřebič na pevná 

paliva o výkonu do 50 kW včetně, a 

čištění spalinové cesty, která slouží 

pro odvod spalin od náhradních 

zdrojů elektrické energie (diesel-

agregáty). O provedené kontrole spa-

linové cesty musí kominík vyhotovit 

Zprávu o provedení čištění a kontroly 

spalinové cesty. Pokud čištění prová-

děla svépomocí podnikající fyzická 

osoba nebo právnická osoba, musí o 

tomto čištění učinit písemný záznam. 

 Revizi smí provádět držitel profesní 

kvalifikace kominík – revizní technik 

spalinové cesty. Zda má dotyčná 

osoba příslušnou kvalifikaci si lze 

ověřit na stránkách MV GŘ HZS ČR: 

https://aplikace.hzscr.cz/revizni-

technik-spalinovych-cest/. O jejím 

výsledku vyhotoví Zprávu o revizi 

spalinové cesty, jejíž nedílnou součástí 

je Technický protokol revize spalinové 

cesty. Revize musí být provedena 

vždy před uvedením nové spalinové 

cesty do provozu nebo po každé 

stavební úpravě komínu, při změně 

druhu paliva připojeného spotřebiče 

paliv, před připojením spotřebiče 

paliv do nepoužívané spalinové ce-

sty, před výměnou nebo novou in-

stalací spotřebiče paliv (výjimka 

uvedena ve vyhlášce), po komíno-

vém požáru, při vzniku trhlin ve 

spalinové cestě, jakož i při vzniku 

podezření na výskyt trhlin ve 

spalinové cestě. 

 Lhůty k provedení jsou uvedeny 

v příloze č. 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb. 

o čištění, kontrole a revizi spalinové 

cesty: 

https://www.hzscr.cz/clanek/cisteni-

kontrola-a-revize-spalinovych-

cest.aspx 

Po údržbě spalinových cest nám ještě zbývá 

zaměřit se na další článek vytápění, kterým je 

spotřebič paliv, tzn. topidlo (kotel, kamna)  

Hasiči radí, co je nutné dále dodržovat, 

abychom předešli případnému požáru: 

 Správnou instalaci a údržbu topidel. 

Vždy se řídit návodem výrobce, v žá-

dném případě neinstalovat topidla bez 

odborné pomoci. 

 Bezpečnou vzdálenost topidla od dal-
ších předmětů v místnosti, stavebních 
konstrukcí a podlahových krytin. 
Zajistit kvalitní tepelnou izolaci a 
ochrannou nehořlavou podložku pod 
topidlo. 

 Dostatečné odvětrávání topidla 
(prevence otravy). 

 Použití druhu paliva určeného pro 
dané topidlo (nepoužívat odpad 
z domácnosti). 

 Bezpečné nakládání se žhavým pope-
lem (nechat vychladnout a pak umístit 
do nehořlavých nádob které jsou nepo-
rušené, uzavíratelné a umístěné v 
bezpečné vzdálenosti od hořlavých 
látek). 

Nezapomeňte, prevence je řešení, které se 
vyplatí! 
 
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará 
HZS Libereckého kraje 

 

Rozhovor s Dominikem Haškem 
(Liberecký deník, autor Martin Jůzek) 

Vadí mi Babiš i Zeman. Jednou 

bych chtěl být prezidentem. 
Skvělý hokejový brankář, myslivec, podnika-

tel. Za pár let (možná) kandidát na prezi-

denta. 

Bůh, hrdina, ikona. Podobných slov byste 

našli určitě víc. Je nesporné, že během ka-

riéry byl hokejista Dominik Hašek pro fa-

noušky modlou. Ale jeho jméno má zvuk do-

dnes. Jak tady v Česku, tak i v Americe. 

„Zrovna včera jsem řešil něco kolem chari-

tativního programu, který jsem založil 

v Buffalu,“ řekl šestapadesátiletý někdejší 

brankář. V rozhovoru pro Deník se Hašek 

rozpovídal: řeč přišla na stav české společ-

nosti, jeho podnikání i hokejový marast. 

https://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/
https://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/
https://www.hzscr.cz/clanek/cisteni-kontrola-a-revize-spalinovych-cest.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/cisteni-kontrola-a-revize-spalinovych-cest.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/cisteni-kontrola-a-revize-spalinovych-cest.aspx


Začal bych trochu nezvykle politikou. 

Slyšel jsem, že uvažujete o kandidatuře 

na prezidenta… 

Zajímá mě to, do budoucna to rozhodně ne-

vylučuji, ale v mých nejbližších plánech to 

není. Mám teď jiné cíle a motivace. 

Pamatuji si euforii po Naganu v roce 

1998, kdy davy skandovaly Hašek na 

Hrad. Nepřichází ta vaše snaha pozdě? 

Tohle by vám řekl expert na marketing. Já 

dělám věci, pokud je chci dělat a zároveň u 

nich cítím, že jimi lidem něco dávám. Jsem 

přesvědčený, že bych mohl být dobrým 

prezidentem a udělal bych naši zemi lepší. 

Láká vás čistě úřad prezidenta? 

Ano. Rád se upínám k nejvyšším cílům. Na 

druhou stranu kdo říká, že to za pár let 

nemůže být jinak. 

Ještě mi chybí odpověď, proč vlastně 

chcete do politiky. 

Nejsem fanouškem Andreje Babiše. Budu 

jen rád, pokud ve volbách neuspěje. Situace 

v Česku se mi nelíbí a pokud bude pokračo-

vat, tak to považuji za nejhorší pro budou-

cnost. Takže odpověď na otázku, proč poli-

tika: proto, abych zlepšil situaci v naší zemi. 

Nejen v danou chvíli, ale i s výhledem do bu-

doucna. Myslet jen na současnost mi přijde 

sobecké. 

Co vám na premiérovi vadí? 

Hodně věcí. Týká se to jak minulosti, tak 

současnosti. Kdo jednou křivě přísahá na 

svoje děti, tak by podle mě neměl být nikdy 

v žádné vysoké společenské funkci. To je 

snad ještě horší než jeho příslušnost k StB. 

Samozřejmě rozhodnou voliči. Já udělám to, 

že o tom budu mluvit nejen s lidmi ze svého 

okolí, ale i veřejně, kde to půjde. 

Na sociální síti jste se rozohnil i kvůli 

chování prezidenta Miloše Zemana. 

Je bohužel až šílené, jak se chová. Když to 

vztáhnu na vás a vaši profesi, tak on řekl, že 

by zlikvidoval novináře. Příště to budou hor-

níci, sportovci? Nebo učitelé? To je neakce-

ptovatelné. Místo toho, aby spojoval, tak 

společnost rozděluje. A myslím, že mu to i 

dělá dobře. 

Řada vašich parťáků zůstala za oceánem. 

Vás nenapadlo žít v Americe? 

Ne, ne, nelákalo mě to. Dovolená tam může 

být fajn, zahrajete si golf, tenis… Ale být 

tam pořád a nic nedělat? To bych se asi 

zbláznil. Nejhorší je, když se ráno probudí-

te a koukáte na strop a nevíte, do čeho 

píchnout. 

Když je ještě vrátíme k politice, 

sledujete i dění v USA? 

Během kariéry jsem se o politiku skoro 

nezajímal. Tehdy mě zajímalo jen to, kolik 

zaplatím na daních. Vzpomínám si, když jsem 

přišel do Buffala a přišla mi první výplata. 

Co to je, říkal jsem si, chybělo tam několik 

tisíc dolarů. Odpověď byla, jo, tady jsi ve 

státu New York. 

Čím se liší Spojené státy od Česka? 

Je to tam jiné, třeba jejich přístupem ke 

zdravotnímu pojištění. Nebo jejich záliba ve 

zbraních. 

Počkejte, vy také střílíte, jste myslivec, 

ne? 

Ano, ale pro mě je to společenská záleži-

tost. Rád chodím na společné hony, takže 

kačeny, bažanti, zajíci… Mám dva psy. 

To je jeden koníček. Nejvíc vás ale 

zaměstnává podnikání, vedete firmu 

s nápoji Smarty. 

Ano, byznys mě baví. Pandemie nás pozasta-

vila, ale jinak firma roste. Nejkrásnější na 

tom je, že tvoříte značku, a to úplně od 

nuly. 

Pomohlo vám jméno? 

Nevím. Opravdu nevím. Na začátku to možná 

mělo svoje výhody. Snad jsem měl někde víc 

otevřené dveře. Ale jen vaše jméno vám ne-

pomůže. Pak si to stejně musíte vybojovat. 

Kolik vás to stálo? 

Jednotky milionů. Každý rok. Investuji do 

rozvoje značky. Nyní vedu jednání s větším 

partnerem s cílem dostat naše nápoje na 

mnohem víc míst. Abychom pokryli celou 

republiku. 

 

 

 



Pouštění osvětlených lodiček 
T. J. Sokol pořádá v sobotu 16. října 

2021 – sraz u sokolovny v 17.30 hodin. 

Odměna pro lodičky, možno zakoupit 

svařák a bramborák. 
Pouštění lodiček je na počest padlým soko-

lům. Památný den sokolstva připadá na da-

tum 8. října jako připomínka událostí roku 

1941 – tohoto roku zastupující říšský pro-

tektor Reinhard Heydrich rozpustil Českou 

obec sokolskou a její majetek byl úředně 

zabaven. V noci ze 7. na 8. října1941 při 

„sokolské akci“ gestapo zatklo všechny so-

kolské představitelé z ústředí, žup i větších 

jednot. Byli mučeni, vězněni a deportováni 

do koncentračních táborů. Téměř 93% ve-

doucích sokolských pracovníků se již na svá 

místa po skončení války nevrátilo. Během 

okupace bylo v koncentračních táborech 

popraveno a umučeno 3 387 sokolů a 8 223 

se vrátilo s podlomených zdravím. 

V roce 2019 byl vládou České republiky  

8. říjen schválen Významným dnem České 

republiky jako Památný den sokolstva. 

 

T. J. Sokol Chotyně ve 

spolupráci s obcí Chotyně a 

hradem GRABŠTEJN 

pořádá  
v pátek 29. října 2021  

 

LAMPIÓNOVÝ 
PRŮVOD NA HRAD 

GRABŠTEJN 
 

Sraz v 17.30 hodin před 

sokolovnou v Chotyni. 

Na hradě zajištěn průchod 

hradem a občerstvení pro děti.  

Dospělí si budou moci zakoupit 

občerstvení v hradní krčmě. 

DIAKONIE 

Sbírka se uskuteční v sobotu 30. října 

2021 od 10.00 do 17.00 hodin 

v hasičárně. 

 
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek 

Knihy v současné době nepřijímáme. 

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGEL. 

PYTLÍCH 

Nádobí do krabic 

 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, 

pánské, dětské) 

 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 

záclony  

 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte 

nám odřezky a zbytky látek) 

 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, 

skleničky) zabalené v krabici  

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, 

peří 

 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných 

gumičkou) 

 Kabelky, batohy, drobné předměty 

z domácnosti 

 Čisté koberce, předložky …. 

 Hračky – nepoškozené a kompletní, také 

plyšové 

 Menší elektrospotřebiče  

 Hygienické potřeby, drogistické zboží 

 Dětské potřeby (lahvičky, dudlíky…) 

____________________ 
PŘIPOMENUTÍ 

Pomalu, ale jistě se nám blíží  
VII. ročník velmi úspěšných  

 

CHOTYŇSKÝCH 
ADVENTNÍCH TRHŮ, 

které letos vychází na sobotu  
27. listopadu a budou opět na 

hřišti. 
Zájemci o prodejní místo se mohou 

přihlašovat (pouze vlastní 
výrobky) na mém čísle 603510417. 

Už teď se moc těším. 
S pozdravem. Ditka 
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