
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vlajky pro Ukrajinu a pro Tibet 
 

Dne 10. března jsme opět vyvěsili na našem 

úřadu tibetskou vlajku. Vyjádřili jsme tak 

symbolickou podporu malému národu, který 

má podobně jako naše země před rokem 

1989 přímou zkušenost s totalitním režimem 

a s okupací. Připomněli jsme již 63. výročí 

povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Ti-

betu, které bylo násilně potlačeno armádou 

Čínské lidové republiky a při němž zahynulo 

na 80 000 Tibeťanů. Statisíce následně ze-

mřely ve věznicích, pracovních táborech ne-

bo během hladomoru. 

A také jsme vyvěsili ukrajinskou vlajku, pro-

tože to, co se tam děje, je hodně podobné. 

Nechápala jsem to a nechápu dosud. Rusko 

je tak obrovské a je možné se tam tak reali-

zovat. Proč potřebují ovládat další země, 

když neumějí dát do dobrého stavu tu svoji? 

Tímto gestem jsme podpořili Ukrajinu. 

Dále jsme se připojili ke sbírce vyhlášené 

Libereckým krajem pro družební oblast na 

Ukrajině. Obec zakoupila dvě benzínové 

elektrocentrály a myslím, že už jedou na 

Ukrajinu. 

                                                  Starostka 
 

Dary na sportovní činnost 2022 
Žádosti se podávají do úterý 12. dubna do 

14-ti hodin na Obecní úřad Chotyně. 

Jednotlivci podají žádost volnou formou, 

kde budou uvedeny sportovní výsledky a plán 

sportovních akcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní oddíly v žádosti také psané vol-

nou formou uvedou, na co dar chtějí použít. 

Pokud dostaly dar v roce 2021, na co ho 

použily a počet členů. 

Žadatel musí být starší 18-ti let a nesmí 

mít u obce žádný dluh. 

 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 22. února 2022 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1/ Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 

14 členů zastupitelstva. 

 

2/ Schvaluje všemi hlasy přítomných přebyt-

kový rozpočet obce na rok 2022, kdy příjmy 

jsou ve výši 21 147 900,- Kč, výdaje 

20 785 355,40 Kč, financování je mínus 

362 544,60 Kč. Splátka jistiny úvěru ve výši 

1 636 104,- Kč bude hrazena z přebytku a 

peněz na účtu obce k 31. XII. 2021, což je 

částka 1 434 128,42 Kč. 

Rozpočet dále v Chotyňáčkovi. 

 

3/ Schvaluje všemi hlasy přítomných rozpočet 

na rok 2022 Základní školy a Mateřské školy 

Chotyně, příspěvkové organizace. Příspěvek 

obce na rok 2022 je ve výši 806 000,- Kč. 

Celkově se jedná o rozpočet, kdy příjmy jsou 

ve výši 12 693 400,- Kč a výdaje ve výši 

12 483 200,- Kč. Přebytek rozpočtu je 

210 200,- Kč. 

 

4/ Schvaluje všemi hlasy přítomných hospo-

daření Základní školy a Mateřské školy  

Chotyně, příspěvkové organizace v roce 2021. 

Výnosy byly ve výši 12 271 747,01 Kč,  ná-
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Před 60 lety dne 29. září 1962 byla otevřena nová sokolovna.  

V letech 1932-33 probíhala stavba betonového mostu přes Nisu. 

 
 



klady byly ve výši 12 337 513,18 Kč. Ztráta ve 

výši 65 766,17 Kč vznikla snížením příspěvku 

obce rozpočtovou změnou o 100 000,- Kč. 

 

5/ Schvaluje všemi hlasy přítomných Smlouvu 

o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-

12-4020271/VB/02 k p.p.č. 1032/2 v k.ú. Cho-

tyně mezi obcí Chotyně a ČEZ Distribuce, a.s. 

6/ Schvaluje všemi hlasy přítomných podání 

žádosti do Programu č. 1.1 Libereckého kraje 

na Podporu jednotek požární ochrany obcí 

Libereckého kraje. Obec požádá o člun, který 

je třeba při povodních. V rozpočtu obce jsou 

připravené finance na vlastní podíl. 

 

Rozpočet obce Chotyně na rok 2022 
Daňové příjmy 

Daň z příjmu FO ze záv.čin.  2 600 000 

Daň z příjmu fyz osob ze SVČ     170 000 

Daň z příjmu FO – kap. výnosy     430 000 

Daň z příjmu právn. Osob  4 000 000 

DPH     8 800 000 

Odvody za odnětí zem.půdy       10 000 

Odvody za odnětí lesnické půdy        3 000 

Poplatek za likvid. Kom. odpadu    530 000 

Poplatek ze psů         12 000 

Příjmy úhrad za dobývání nerostů      38 000 

Správní poplatky        10 000 

Daň z hazardních her      120 000 

Daň z nemovitosti      640 000 

Splátky půjček od obyvatel       15 000 

Dotace na veřejnou správu     236 400 

Dotace – kraj – doplatek       30 000 

Celkem              17 644 400 

Správa v lesním hospodářství       15 000 

Odvádění a čištění odp. vod       60 000 

Příjmy – knihovna          2 500 

Bytové hospodářství – služby     300 000 

Bytové hospodářství – pronájem 1 300 000 

Nebytové hospodářství      160 000 

Pohřebnictví         16 000 

Komunální služby a územní rozvoj      40 000 

Sběr a svoz kom. odpadů – EKOKOM      80 000 

DPS – služby       600 000 

DPS – nájem       900 000 

Činnost místní správy        30 000 

Celkem    3 503 500 

CELKEM PŘÍJMY             21 147 900 

 

Výdaje 

Ozdr. Hospod. zvířat – umístění psů       10 000 

Správa v lesním hospodářství       30 000 

Vnitřní obchod – internet       12 000 

Silnice – údržba, opravy     100 000 

Chodníky – oprava        50 000 

Dopravní obslužnost        91 710 

Pitná voda, vodohosp.        10 000 

Čistička       100 000 

Základní škola a Mateřská škola 1 872 500 

Knihovna         30 000 

Kultura – zájm.čin., vítání občánků    360 000 

Sokolovna – ost. těl. čin.     300 000 

Zájmová činnost        80 000 

Bytové hospodářství      870 000 

Nebytové hospodářství        50 000 

Veřejné osvětlení      470 000 

Pohřebnictví         10 000 

Komun. služby a územ. Rozvoj  4 500 000 

Svoz nebezp. Odpadů        15 000 

Sběr a svoz kom. odpadů  1 600 000 

Péče o vzhled obce, veř. zeleň     130 000 

Peč. sl., přísp. na soc. služby       35 000 

Bezpečnost a veřejný pořádek     240 000 

Dům s pečovatelskou službou  1 933 000 

Ochrana obyvatelstva      210 000 

Požární ochrana      179 000 

Zastupitelstvo    2 102 000 

Činnost místní správy   5 331 800 

Vratka – volby                 3 345,40 

Platby daní          20 000 

Příspěvky mikroregion, ERN       40 000 

VÝDAJE CELKEM         20 785 355,40 
 

               Benefiční koncerty 

pro Grabštejn 
vzpomínáme 

 

12. benefiční koncert na záchranu 

kaple sv. Barbory – sobota 21. srpna 

2004 
 

Výstava: Výtvarná výstava doprovázející 

benefiční koncert nalezla prostor pro olejo-

malby v sálu s krbem a pro grafiku v podkro-

ví nad tímto sálem. Výstavu její kustod Jo-

sef Vinklát z Liberce s tiskařem Petrem Ká-

brtem z Lomnice nad Popelkou pojali jako 

vzpomínku na akademického malíře a grafika 

Jaroslava Klápště, rodáka ze Záhoří u Žele-

zného Brodu, od jehož smrti uplyne 23. září 

2004 již pět let. Účastníky vernisáže, jak 

se stalo tradicí, vítal chrámový sbor kostela 

sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou řízený 

Rolfem Bartoschem. Klápštěho zamyšlení 

nad řeholí grafika přečetl Luděk Vele. Pro 

vznikající Obrazárnu sv. Barbory se podařilo 



prostřednictvím Josefa Vinkláta získat mi-

strovu olejomalbu Za humny (o rozměru 

45x57 cm). 

Uplatnění benefičních výnosů v roce 2004: 

V roce 2004 byly benefiční výnosy uplatně-

ny při oživování Grabštejna hned na třech 

místech. V kapli sv. Barbory byly v celkové 

částce 95 200 Kč hrazeny restaurační prá-

ce na trojích jednokřídlých dveřích – jedny 

vedoucí z věže do samostatné empory vpra-

vo nad kněžištěm a dvoje protilehlé po obou 

stranách kněžiště. Do Rytířského sálu byly 

pořízeny kovové repliky tří historických lu-

strů, z nichž dva sumou 80 tisíc korun byly 

uhrazeny z benefičních výnosů. Na nákla-

dech na celkovou restauraci časem zubože-

né pozdně barokní Kaple 14 sv. pomocníků, 

jež se nachází v horním předpolí areálu 

grabštejnského hradu, se benefiční konce-

rty podílely z jedné poloviny, tedy částkou 

30 tisíc Kč, druhou polovinu uhradila obec 

Chotyně. 

Propagace: Zevrubnou informaci o XII. be-

nefici novináři dostali na tiskové konferenci 

v pátek 13. srpna; pro její uspořádání Fran-

tišek Horák, ředitel svijanského pivovaru, 

zajistil pohoštění a salonek v libereckém 

hotelu Zlatý lev. Konference se vedle Luďka 

Veleho zúčastnili starostka Chotyně Jana 

Mlejnecká, starosta města Hrádek nad Ni-

sou Martin Půta, pplk.. Ing. Pavel Onodi, ná-

čelník Veterinární základny Armády ČR na 

Grabštejně, Jan Sedlák, kastelán grabštej-

nského hradu a Josef Vinklát, kustod Obra-

zárny sv. Barbory. Tištěné podklady stejně 

jako v předchozích letech připravil benefi-

ční kronikář Karel Zeman. Jako mediální 

partner se vedle deníku Liberecký den již 

pátým rokem osvědčila regionální Genus TV, 

a.s. v čele s ředitelkou Alenou Roubalovou. 

Při koncertu byl za 30 Kč prodáván program 

s barevnou obálkou (na přední straně snímek 

restaurovaných barokních varhan z hradní 

kaple sv. Barbory, na zadní straně pohled na 

osvětlený Grabštejn z jihovýchodní, tzn. 

z chotyňské strany a uvnitř medailónky 

účinkujících i vystavujícího malíře). Tisk 

programu provedla liberecká firma Geo-

print. Koncert propagoval plakát o formátu 

A1. 

Organizační zajištění: Také při XII. bene-

fici hlavní organizační role připadla Janě 

Mlejnecké a jejímu Turistickému informa-

čnímu centru, sídlícímu na nádvoří hrádecké 

radnice. Josef Vinklát z Liberce jako pozor-

nost pro účinkující vytiskl graficné listy 

akademického malíře Václava Pokorného. 

Z rozhodnutí pplk.. ing. Pavla Onodiho, ná-

čelníka Veterinární základny Armády ČR, 

grabštejnští vojáci pomáhali na dolním ná-

dvoří s úpravou scény, při transportu klaví-

ru, s přenášením kostýmů a hlavně s roze-

stavením a úklidem židlí. Dále vojáci vykoná-

vali pořadatelskou službu; ta měla na sta-

rost i dohled nad automobily, které parko-

valy před branou kasáren. Platným pomoc-

níkem ze správy hradu při instalaci Klápště-

ho výstavy byl Miroslav Brůha, přezdívaný 

Nezmar. Lékařskou pohotovost během kon-

certu jistila opět MUDr. Ivana Pavlová. 

Pro rychlé občerstvení o přestávce sloužil 

divákům hradní bufet. Účastníkům benefice 

byly i tentokrát k dispozici vedle stabilních 

také dva chemické záchody. 

Přátelské posezení: Přátelské setkání s po-

hoštěním se uskutečnilo v nově zrekon-

struovaném Rytířském sálu. O jeho kulinář-

skou složku se poprvé postaraly chotyňské 

ženy z občanského sdružení Svazu žen. 

Značkové pivo jako v předchozích letech 

nabízel Pivovar Svijany. Víno červené 

(frankovka) a bílé (veltlínské zelené) bylo 

zakoupeno na jižní Moravě ve Velkých Bí-

lovicích. Příjemnou náladu již pošesté umo-

cňovala liberecká cimbálová muzika primáše 

Dušana Kotlára. Velkému zájmu se těšila no-

ční prohlídka hradu, při níž v kapli sv. Bar-

bory na varhany hrála Adéla Velová. 

Sponzoři: Na uspořádání XII. benefice pos-

kytl grant Krajský úřad Libereckého kraje 

ve výši 20 000 Kč a Nadace Euronisa ve výši 

5 tisíc korun. Finančně přispěla města Hrá-

dek nad Nisou (20 000 Kč) a Liberec 

(10 000 Kč) a také obce Chotyně (7 000 



Kč), Bílý Kostel nad Nisou (2 000 Kč), Mní-

šek (5 000 Kč) , Nová Ves ( 1 000 Kč) a Ry-

noltice (1 000 Kč). Zmínit je třeba skuteč-

nost, že sponzorské řady rozšířili držitelé 

autorských práv po Jaroslavu Kvapilovi, li-

bretistovi Rusalky, když se ve prospěch 

Grabštejna zřekli čtyřprocentního poplatku 

z výnosu ze vstupného. V řadách sponzorů 

figurovali firmy i jednotlivci z Prahy (Sie-

mens Businnes Services, spol. s r.o.), z Li-

berce (KASRO spo. s r.o., Torkret – Zd. 

Bartoň s.r.o., LVT, s.r.o., Lékárna U muzea a 

ing. Emil Dušek), z Jablonce nad Nisou (Na-

dace Preciosa a Ingpro cz, s.r.o.), Silroc Cz, 

s.r.o. ze Smržovky, Pivovar Svijany, Gesta 

a.s. z Rynoltic, z Hrádku nad Nisou (Elmar, 

s.r.o., D Plast Eftec, TS Hrádek n.N., Ernst 

Broer a Zahradnictví Rudolf Zezula) a v ne-

poslední řadě také místní chotyňské firmy 

Josef Dlouhý a Svixi.  

Národní divadlo v Praze pro benefiční pře-

dstavení zapůjčilo kostýmy a také autobus 

na přepravu účinkujících z Prahy na Grab-

štejn a zpět. Všestrannou pomoc poskytla 

grabštejnská Veterinární základna díky po-

chopení jejího náčelníka pplk. ing. Pavla 

Onodiho a zástupce náčelníka mjr. Marcela 

Rybáře. Na 200 židlí do improvizovaného 

hlediště opětovně zapůjčil Sokol Chotyně. 

Výtěžek: na XII. benefici sponzoři přispěli 

v podobě přímých finančních darů a 

poplatků za prezentaci firemních značek 

186 500 korunami. Granty získané od úřadů 

Libereckého kraje a Nadace Euronisa před-

stavují 25 000 korun. Prodejem vstupenek a 

programů se získalo bezmála 60 000 korun. 

Prodej grafických listů, které poskytli Vla-

dimír Komárek, Václav Pokorný a Milan Ja-

náček, vynesl v letech 2003 a 2004 celkem 

5 000 Kč. Náklady na koncert činily 121 708 

Kč. K 31. říjnu roku 2004 stav položky na 

účtu byl 325 496 Kč. 

 

13. benefiční koncert na záchranu 

kaple sv. Barbory – sobota 20. srpna 

2005 

 

Repertoár: Scénické provedení opery Bohé-

ma od Giacoma Pucciniho sólisty Opery Ná-

rodního divadla v Praze a dětského sboru 

ZUŠ při Základní škole na Jabloňové ulici 

v Liberci. Na zahájení této benefice se Lu-

děk Vele držel tradice a přednesl Janáčko-

vu píseň Pán Bůh vám zaplať. 

Účinkující: Sólisté – Helena Kaupová, Mit-

chio Keiko (obětavě i pohotově zaskočivší za 

Yvettu Tannenbergerovou, která byla tele-

fonicky k nezastižení a do 15:00 hodin na 

Grabštejn nedorazila), Valentin Prolat, Zde-

něk Harvánek, Vratislav Kříž, Bohuslav Mar-

šík, Luděk Vele. 

Klavírní doprovod – Jiří Pokorný. 

Scéna: Jiří Müller a Josef Zika. 

Místo konání: Dolní nádvoří hradu s restau-

rovanými renesančními fasádami na sever-

ním, východním a jižním průčelí. Představení 

začalo v 17 hodin a odehrálo se poprvé na 

vlastním pódiu, které kryla plachta ušitá na 

míru a uchycená lanky do železných ok zapu-

štěných napevno do tří přilehlých hradních 

stěn. 

Počasí: Obloha nad Grabštejnem byla jasná, 

a tak neodpovídala meteorologickým předpo-

vědím deštivého počasí, ani aktuální situaci 

na jih od hřebenu Lužických hor, za nimiž se 

hrozivě blýskalo. Téměř jasno panovalo po 

celé představení i během zhruba první hodi-

ny po něm, kdy na travnaté terase přiléha-

jící k západnímu křídlu hradu, na níž bylo 

pro účinkující a pozvané hosty připraveno 

malé pohoštění, se odehrával křest profilo-

vého „cédéčka“ Luďka Veleho. Bezprostřed-

ně po křtu se přihnal prudký déšť doprová-

zený bouřkou. Většinu přespolních přiměl 

k návratu domů, zbývající včetně  cimbálové 

muziky Dušan Kotlára z Liberce se přesunuli 

do Rytířského sálu. Z jeho oken se dalo po-

zorovat, jak se s přívalovým deštěm úspěšně 

vyrovnává plachta nad novým pódiem. 

Publikum: Prostor dolního nádvoří hradu 

oproti předchozím letům zmenšilo lešení 

stojící u západní stěny, poslední jejíž fasá-

da ještě nebyla opravena, zaplnilo 832 pří-

znivců grabštejnských beneficí. Převažovali 



mezi nimi Chotyňští a Hrádečtí. Ve velkém 

počtu se dostavili také přátelé opery z Li-

berce. Nechyběli ani návštěvníci z Německa 

a Polska, ale také třeba trojice Japonců 

z Tokia. Poprvé měla na benefici zastoupení 

čtyřka nejvyšších ústavních představitelů 

českého státu; primát v tomto směru při-

padl MUDr. Přemyslu Sobotkovi, předsedovi 

Senáru Parlamentu České republiky. Úřad 

Libereckého kraje byl zastoupen náměstky 

hejtmana – statutárním náměstkem ing. Ka-

rlem Dolejším a náměstkem ing. Antonínem 

Schäfrem. Chotyni reprezentovala starost-

ka Jana Mlejnecká a radnici v Hrádku nad 

Nisou zastupoval starosta Martin Půta. 

V publiku neabsentovali ani představitelé 

obecních či městských úřadů sídel sdruže-

ných v Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko 

– starostové ing. Jaroslav Randáček z Nové 

Vsi a František Kačena z Rynoltic a místo-

starosta Miloslav Pilař z Chrastavy. Mezi 

diváky se i tentokrát objevili pravidelní 

hosté – PhDr. Eliška Fučíková, vedoucí pa-

mátkové péče v Senátu Parlamentu ČR, doc. 

Ing. akademický architekt Václav Girsa, 

projektant restauračních prací na Grab-

štejně, a benefiční nestor akademický malíř 

Václav Pokorný. 

Výstava: Výtvarná výstava doprovázející 

benefiční koncert už podesáté nalezla pro-

stor pro olejomalby v krbovém sálu a pro 

grafiku v podkroví nad tímto sálem. Výstavu 

její kurátor Josef Vinklát z Liberce obsadil 

výběrem z celoživotního díla dvojice akade-

mických malířů z metropole pod Ještědem – 

Evy Kubínové a Jaroslava Švihly. Představe-

ním vystavovaných děl při vernisáži oba vý-

tvarníci pověřili Ilonu Chválovou, dceru Evy 

Kubínové. Účastníky vernisáže vítal – jak je 

už tradicí – chrámový sbor kostela sv. Bar-

toloměje v Hrádku nad Nisou, řízený Rolfem 

Bartoschem. Pro Obrazárnu sv. Barbory 

každý z vystavujících věnoval jedno své dílo: 

Eva Kubínová Diptych (barevný dřevořez 

velkého formátu 65 x 48 cm) a Jaroslav 

Švihla U Chrastavy (olej na plátně o rozmě-

ru 56 x 70 cm). 

Křest profilového „cédéčka“ Luďka Vele-

ho: Po představení se pozvaní hosté zúčast-

nili křtu profilového „cédéčka“ Luďka Vele-

ho. Pod názvem Il mio catalogo … je nazpíval 

za doprovodu Komorní filharmonie Pardubi-

ce, řízené dirigentem Františkem Preisle-

rem, jr., (který je mimochodem známý pří-

znivcům grabštejnských beneficí např. z di-

rigování Smetanovy Prodané nevěsty a Ros-

siniho Lazebníka sevilského).“Cédéčko“ ob-

sahuje 12 českých a světových operních árií 

stěžejních basových rolí, do nichž je Luděk 

Vele obsazován: Leporello (W. A. Mozart: 

Don Giovanni), Bartolo (W. A. Mozart: Le 

nozze di Figaro), Basilio (G. Rossini: Il bar-

biere di Siviglia), Kaspar (C. M. von Weber: 

Der Freischütz), Banco (G. Verdi: Mack-

beth), Filippo (G. Verdi: Don Carlos), Collin 

(G. Puccini: La Boheme), Beneš (B. Smetana: 

Dalibor), Bonifác (B. Smetana: Tajemství), 

Kecal (B. Smetana: Prodaná nevěsta), Vodník 

(A. Dvořák: Rusalka), a Revírník (L. Janáček: 

Příhody Lišky Bystroušky). Na 63minutovou 

stopáž „cédéčka“ je doplňují dvě předehry – 

k Figarově svatby a Donu Giovannimu. 

Křestního aktu se z přehledem zhostili ing. 

Marie Nováková ze sponzorské firmy Sie-

mens Business Services, spol. s r.o. a Josef 

Brada, první Veleho učitel zpěvu. 

Benefiční výnosy v roce 2005 a jejich 

uplatnění: XIII. benefice vynesla brutto 

230 tisíc korun, z čehož 164 tisíce korun 

pochází ze sponzorských darů. Také tyto 

prostředky budou směřovat na hrad. Zatím 

ale není rozhodnuto kam přesně. Správa 

Grabštejna má totiž od roku 2006 přejít 

z ústeckého pracoviště Národního památ-

kového ústavu do Liberce, a tak konkrétní 

rozhodnutí padne až po této změně. Na zá-

kladě bilance nákladů na pronajímání pódia 

pro benefice v uplynulých letech – pohybo-

valy se rok co rok v rozmezí 25 až 30 tisíc 

korun – padlo rozhodnutí pořídit vlastní pó-

dium, které by opakovaně sloužilo benefi-

čním představením i dalším akcím na hradě, 

ale také radnici v Hrádku nad Nisou a za 

přijatelný peníz dalším obcím v Mikrore-



gionu Hrádecko-Chrastavsko. Pódium vyro-

bila firma Kovovýroba Peřina v Hrádku nad 

Nisou ze železných profilů a podlahových 

desek, které zajistil Luděk Vele. Plachta 

nad pódium, určená pro jeho stavění na do-

lním nádvoří grabštejnského hradu, má li-

choběžníkový tvar a je uchycována lanky do 

železných ok zapuštěných napevno do tří 

přilehlých hradních stěn. Toto řešení posvě-

cené souhlasem památkářů nalezli doc. Ing. 

arch. Václav Girsa s ing. Janem Zemanem, 

majitelem stavební firmy a pily na chotyň-

ské Dlouhé mezi. Plachtu ušil Technolen 

v Lomnici nad Popelkou za 8 838,10 Kč. Za 

výrobu železné konstrukce si hrádecká Ko-

vovýroba naúčtovala sumu 50 tisíc korun, na 

jejíž úhradě participovaly Benefiční koncer-

ty Grabštejn částkou 24 999,50 Kč a MěÚ 

v Hrádku nad Nisou částkou 25 000,50 Kč. 

Propagace: Zevrubnou informaci o XIII. 

benefici novináři dostali na tiskové konfere-

nci v pátek 11. srpna; pro její uspořádání 

František Horák, ředitel svijanského pivova-

ru, zajistil pohoštění a salónek v libereckém 

hotelu Zlatý lev. Konference se vedle Luďka 

Veleho zúčastnili starostka Chotyně Jana 

Mlejnecká, starosta města Hrádek nad Ni-

sou Martin Půta, pplk. Ing. Pavel Onodi, ná-

čelní Veterinární základny Armády ČR na 

Grabštejně, Jan Sedlák, kastelán grabštej-

nského hradu a Josef Vinklát, kurátor vý-

stav v Obrazárně sv. Barbory. Tištěné pod-

klady stejně jako v předchozích letech při-

pravil benefiční kronikář Karel Zeman. 

Jako mediální partner se vedle deníku Libe-

recký den již šestým rokem osvědčila regio-

nální Genus TV, a.s. v čele s ředitelkou Ale-

nou Roubalovou. Při koncertu byl za 20 Kč 

prodáván program s barevnou obálkou. Na 

její přední straně byl snímek z grabštejn-

ského představení Rusalky v roce 2004, na 

zadní straně pak záběr na deset stávajících 

děl darovaných vystavujícími Obrazárně sv. 

Barbory. Uvnitř programu byly otištěny me-

dailonky účinkujících i vystavujících akade-

mických malířů a také pozdravný dopis, kte-

rý lidem kolem benefičních koncertů zaslal 

MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu 

Parlamentu ČR. Text programu kompletoval 

Karel Zeman a tisk provedla liberecká firma 

Geoprint. Koncert propagoval plakát o for-

mátu A2 tištěný na recyklovaném papíru. 
 

                Pokračování příště 
 

Zdravotnická záchranná služba 
Libereckého kraje 

 

Hlavní význam AED je 

v lidech, kteří ho používají 
 

Zimní den, sníh, protažené běžecké tratě. 

Všechno přímo vybízí k výletu na hřebeny. To 

je začátek jednoho z našich příběhů s dobrým 

koncem. Na běžky vyrazil i Josef Kavan, pro 

kterého se ale plánovaný sportovní zážitek 

značně zdramatizoval. 

 

Krátce před třetí odpoledne na dispečinku 

Zdravotnické záchranné služby Libereckého 

kraje zazvonil telefon. Volající informovala 

operátorku, že v Rejdicích u Kořenova leží 

v příkopu vedle cesty běžkař v bezvědomí. A 

začal boj o jeho život. Na místo okamžitě 

vyjely záchranářské posádky, vyslán byl i 

vrtulník a Horská služba. Volající spolu 

s dalšími na místě poskytovali zkolabovanému 

muži první pomoc podle pokynů operátorky. 

Horská služba k nim dorazila jako první, 

vrtulník se pro špatné povětrnostní podmínky k 

pacientovi nedostal. Horská služba naštěstí 

přesně věděla, co v podobných situacích dělat. 

Od volajících přebrala resuscitaci a členové 

Horské služby muži nalepili na hruď elektrody 

AED. Přístroj vyhodnotil situaci a doporučil 

elektrický výboj.  

V okamžiku, kdy na místo události na skútru 

Horské služby dorazil náš lékař, srdeční 

činnost pacienta již byla obnovena. 

Zdravotničtí záchranáři pacienta převzali, 

vyšetřili, za pomoci Horské služby dopravili 

k sanitě a převezli ho do nemocnice, kde mu 

byla poskytnuta další pomoc. Po několika 

dnech Josef Kavan z nemocnice odešel domů a 

vrátil se ke svému běžnému životu. 

Ten mu zachránila včasná a správná reakce 

volajících a skvělá součinnost záchranářských 



týmů. A také automatizovaný externí 

defibrilátor. 

 

Podobných příběhů s dobrým koncem, kde 

pomohlo AED dříve, než na místo dorazily 

naše posádky,  bohužel nemáme stovky. 

Desítky jich už ale jsou. A jsou jasným 

důkazem, že projekt „AED pro Liberecký 

kraj“ zachraňuje životy a jejich kvalitu. 

 

V současné době finalizujeme již III. etapu 

projektu „AED pro Liberecký kraj“, 

v jejímž rámci předáme hlídkám Policie ČR 

a jednotkám Sboru dobrovolných hasičů 

dalších 19 automatizovaných externích 

defibrilátorů. Celkově se jejich počet 

v terénu zvýší na 99.  
Všechny hlídky first responderů z řad IZS, 

kterým AED předáváme, samozřejmě projdou 

naším školením první pomoci, která pravidelně 

opakujeme. Právě školení první pomoci mají 

pro nás ten největší smysl - život totiž 

zachraňují ti, kdo vědí, jak se přesně v krizové 

situaci zachovat, přístroj AED jim „jen“ 

poradí, výboj doporučí podat jen v některých 

případech. 

 

„Od roku 2019 do konce roku 2021 jsme 

systém AED aktivovali celkem 900krát. Počet 

aktivací meziročně stoupá. V roce 2019 jich 

bylo 181, v roce 2021 již 407. Díky systému 

AED se 53 lidí vrátilo z nemocnice zpět 

k běžnému životu,“ řekl ředitel Zdravotnické 

záchranné služby Libereckého kraje Luděk 

Kramář. Vysvětlil, že systém AED je 

operátory ZZS LK aktivován vždy, když je 

možné, že vyškolené hlídky first responderů 

budou na místě dříve než sanita nebo vrtulník. 

Co nejrychlejší zahájení resuscitace je totiž pro 

záchranu pacienta vždy rozhodující. 

 

„Vyškolení first respondeři se na místo 

události, kam je poslali naši operátoři, dostali 

dříve než sanita v 65 procentech případů,“ 

zhodnotil vedoucí operačního střediska ZZS 

LK Petr Matějíčka a doplnil, že průměrně se 

jedná o dřívější příjezd o čtyři minuty. Právě 

doba dojezdu sanity je jedním z kritérií, podle 

kterého jsou AED přístroje po Libereckém 

kraji rozmístěny. K dispozici je mají policisté, 

hasiči, Horská služba a jsou i v některých 

turisticky frekventovaných lokalitách, 

například na běžkařských tratích nebo na 

hradech. 

 

Projekt „AED pro Liberecký kraj“ funguje od 

roku 2016 díky finanční pomoci Libereckého 

kraje. Ten do zatím tří etap investoval již cca 

6.000.000,- korun, jak na nákup přístrojů tak i 

do baterií, které je třeba pravidelně měnit a 

v neposlední řadě do proškolení těch, kdo 

s přístrojem AED pracují v terénu. 

 

„Systém AED má pro nás obrovský smysl. 

V dnešní době už v naší práci a při záchraně 

lidského života nerozhodují minuty, ale 

vteřiny. Pokud se pomoc k pacientovi dostane 

včas, jeho šance na život se velmi výrazně 

zvyšuje. A zvyšuje se i naše šance, že budeme 

moci poskytovat odbornou zdravotnickou 

pomoc. Pokud by na místě nebyl včas správně 

reagující volající, pokud by včas nebyla 

poskytnuta první pomoc first respondery, my 

bychom v některých případech už možná 

neměli komu pomáhat,“ uzavřel Kramář. 
                                       Michael Georgiev 

 

Vítání občánků 
V roce 2021 jsme přivítali celkem 14 no-
vých Chotyňáčků – byli to Matyáš, Boni-
fác, Klára, Eliáš, Sebastian, František, 
Kristýna, Lola, Eliška, Daniel, Jonáš, Vi-
vien, Natálie a Johana. 
Moc děkuji členkám sboru pro občanské 
záležitosti, které vítání občánků zajišťují a 
starají se o hezký průběh celé akce. 
Děkuji dětem – Julče, Lucce, Markétce a 
Míšovi, kteří si vždy připraví trochu 
kultury na zpestření. 
Také moc děkuji paní Jarče Krejcarové, 
která pro děti vyrábí krásné vlněné 
chobotničky. 
                                                    starostka 
 

Blíží se Velikonoce a my si 

opět ozdobíme velikonoční 

stromek v parku 
Manželé Dlouhých opět umístí 

velikonoční stromek v parku naproti 

jejich domu. A vy si můžete ozdobit 



vajíčko nebo vyrobit něco jiného 

velikonočního a na stromek to umístit. 

 

Veselé velikonoční dopoledne 

s Ditkou a jejími 

pomocnicemi 
V neděli 10. dubna od 10 do 12 hodin 

v břízkách na hřišti u sokolovny. 

Přijďte si velikonočně zatvořit. 

Bližší na plakátech před akcí. 

 

Rugby club Liberec vás zve na 
mezinárodní přátelský zápas 

 

RC Liberec 
X 

DTU EXILES 
COPENHAGEN 

 

2. dubna 2022 na hřišti v Chotyni 
Výkop ve 14.00 hodin. 

 

Diakonie Broumov 
Seznam věcí, které lze dát do sbírky: 

Veškeré letní a zimní oblečení. 

Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 

záclony. 

Látky (ne odřezky a zbytky látek). 

Domácí potřeby – nádobí, skleničky. 

Vatové 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…) 

 

Knihy v současné době nepřijímají, 

mají jich dostatek. 

Prosím vše zabalit do igelitových 

pytlů, nádobí do krabic. 

 

Věci, které neberou: 

Ledničky, televize, počítače, matrace, 

koberce, nábytek a znečištěný a vlhký 

textil. 

 

Sbírka se uskuteční v sobotu  

12. března 2022 od 10 do 17 

hodin v klubovně hasičů. 
 

PERMANENTNÍ  
VSTUPENKA 

DO ZOO je stále 
k dispozici 

 

PŘIPOMENUTÍ PRO 

NÁJEMNÍKY NAŠICH BYTŮ 

Na úřadu jsou připravené nové 

výpočtové listy s upravenou cenou 

nájmu zvýšenou o inflaci. 

Zastavte se, prosím, na úřadu vše 

podepsat a vyzvednout si. 

Sběrný dvůr již je 

otevřený od 14 do 16 

hodin každou středu a 

sobotu. 
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