
 
 
 
 
 
 
 
 
Most přes potok na Grabštejn 
u bývalé pily bude od konce 
června do října UZAVŘEN 

Důvodem je celková rekonstrukce mostu, kte-
rý byl povodní v roce 2010 poničen víc, než je 
vidět pouhým okem. Pro pěší a cyklisty bude 
umístěna lávka, ale auta budou mít objížďku. 
 

Chotyňským dětem hořela škola, 
někteří museli být evakuováni 

(tématické cvičení) 
Na pátek 30. května jen tak naše děti nezapo-
menou. Ve třetím patře školní budovy vypukl 
požár. Nejednalo se o skutečný požár, bylo to 
cvičení místních dobrovolných hasičů a jejich 
kolegů z Hrádku nad Nisou. 
Postup byl předem daný. Tři třídy opustily 
školu se svými učiteli a odebraly se do bezpečí 
na předem určené místo. Jedna třída ale zůsta-
la v hořící škole uvězněná – požár její evakua-
ci znemožnil. Děti musely být zachráněny ha-
siči. 
Celé cvičení začalo údery na školní poplacho-
vý zvon krátce po deváté hodině. Následně se 
v obci rozhoukala siréna a po několika minu-
tách dorazili místní hasiči následováni hrá-
deckými. První jednotka se pokusila o lokali-
zaci požáru, ta druhá se vydala do budovy, 
aby zachránila uvězněných osm školáků, 
včetně učitelského personálu. 
Evakuace ale jednoduchá nebyla. Chodby ve 
školní budově byly zahaleny dýmem. O jeho 
výrobu se postaral speciální vyvíječ kouře. 
Vytvořil tak podmínky reálného požáru. 
Hustý kouř totiž snížil i viditelnost ve škol-
ních prostorách. Nejen díky tomu školáci hůře 
viděli, ale na hlavách navíc měli hasičské vy-
váděcí kukly. Ty slouží právě pro evakuaci ze 
zakouřených prostor. Jsou napojené na dýcha-
cí přístroj hasiče, takže zachraňovaná osoba 
může bez problémů dýchat, aniž by se otrávi-
la toxickým dýmem. 
Zachráněných dětí se před školou ujal ředitel 

 
 
 
 
 
 
 
 
školy a zajistil jejich odchod k ostatním 
žákům. 
Závěrem cvičení byla školní budova odvětrá-
na pomocí přetlakového ventilátoru. 
Po celou dobu zásahu se v blízkosti školní bu-
dovy nacházely i policejní hlídky. Ty odkláně-
ly dopravu přes okolí, čímž zajišťovaly bezpe-
čnost pro všechny účastníky cvičení. 
 

Usychají javory na ploše 
Asi většina z vás si všimla, že sedm javorů po-
dél bruslařského oválu na naší ploše usychá. 
Nejdříve jsem se bála, že někomu ty stromy 
vadí a že jim k tomuto stavu pomohl. Vůbec 
jsem z toho neměla dobrý pocit, a proto jsem 
si zavolala odborníka přes stromy. Ujistil mě, 
že na tomto stavu nikdo místní podíl nemá. 
Stává se prý občas, že stromy si sebou přine-
sou v sobě něco špatného ze školky, to se mů-
že projevit za rok, za tři nebo dokonce až za 10 
let. Toto bude pravděpodobně ten případ. 
Nemůžeme ani uplatňovat reklamaci u firmy, 
která stromy sázela, protože v dotaci, kterou 
jsme na plochu dostali, stromy nebyly – mini-
sterstvo je vyškrtalo, že prý při povodních se 
o stromy nepřichází. Firma nám přesto plochu 
osázela. 
S doktorem přes stromy jsem se domluvila, že 
dáme těmto javorům ještě rok – zázraky se 
občas dějí a třeba na jaře příští rok obrazí. 
Když ne, tak je dáme pryč. 
 

Vedoucí chotyňských a 
bílokosteleckých žáků – fotbalistů 

se domluvili na spolupráci 
Podstatou je, že ani Chotyně a ani Bílý Ko-
stel nad Nisou nemají sílu a kapacity mít 
komplet tým přípravky, mladších žáků, 
starších žáků, dorostu atd. Aby děti nestá-
ly a více si zahrály, domluvili se vedoucí, 
že v Bílém Kostele n.N. bude přípravka, 
která připraví kádr do mladších žáků, kte-
ří budou v Chotyni. Přípravka hraje také 
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zápasy, ale turnajovým systémem. 
Organizačně to bude trochu náročnější pro 
rodiče hráčů, protože se budou muset do-
mluvit a střídat při odvozu dětí. Věřím, že 
se vše zvládne a všichni nakonec pochopí, 
že tento krok byl učiněn v zájmu dětí. 
 

Celostátní testování žáků 4. 
ročníků ve šk. roce 2013/2014 

V květnu se naše škola zúčastnila výbě-
rového ověřování výsledků žáků na úrov-
ni 4. ročníku ZŠ. Cílem bylo podat rele-
vantní zprávu o tom, zda jsou žáci právě 
v tomto období schopni naplnit požadav-
ky výstupů, daných v RVP, prostřednic-
tvím zpracovaného ŠVP. Naši čtvrťáci 
měli celkovou úspěšnost 85%, což je řadí 
do skupiny 25% nejúspěšnějších škol v 
rámci testovaného vzorku v ČR. 
Podrobné zhodnocení je přístupné účas-
tníkům, případně rodičům po zadání pří-
stupových údajů z testování na adrese: 
https://portal.niqes.cz/vysledky/. 

Za předvedený výkon patří všem čtvr-
ťákům a jejich paní třídní učitelce 
DÍK. 

Výsledky voleb do Evropského 
parlamentu v Chotyni 

Účast 11,4% voličů 

ANO 2011    16 hlasů 
Strana zdravého rozumu  12  „    
ČSSD     11  „              
TOP 09, Starostové a nezávislí 10  „     
KSČM       7  „     
Ústvit přímé dem. T. Okamury   7  „     
Strana zelených     7  „    
Strana svobodných občanů    3  „     
Dělnická strana sociální spravedl.   3  „   
SNK Evropští demokraté    1 hlas   
Strana práce a nespokojení občané   1  „     
KDU ČSL      1  „     
Věci veřejné      1  „ 

Poděkování za krásný Dětský den 
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, 
kteří přispěli finančními dary, a to  Obecní-
mu úřadu Chotyně, Miroslavu Tvrdíkovi, jed-
nateli společnosti CORRIDOR PROJECT 
s.r.o.,  pracovníkům ze společnosti D PLAST 
EFTEC, a.s. Hrádek nad Nisou, kteří udělali 
pro děti sbírku a také Dětskému domovu 
v Jablonném v Podještědí. 
Nesmím zapomenout na úsilí a nadšení míst-
ních obyvatel, díky nimž byl letošní Dětský 
den opravdu vydařený.  
Díky všem zmíněným pomocníkům a dárcům 
se 120 dětí včetně dětí z Dětského domova 
skvěle bavilo, občerstvilo i drobné dárečky 
s cukrátky si domů odnesly. Nebylo opome-
nuto ani na rodiče, kteří si během odpoledne 
také přišli na své.   
Ještě jednou velké díky všem a těším se na 
další ročník. 

Zlatka Koutníková 
 

Dětský den v Chotyni. 
„Hurá znovu do Chotyně!“: zvolaly děti i za-
městnanci Dětské léčebny ve Cvikově. 
V sobotu, 7.6.2014 odpoledne, vyjel autobus 
plný dětí, maminek, babiček a sestřiček, 
včetně naší oblíbené paní doktorky Karly 
Hetschelové, do Chotyně na DĚTSKÝ DEN. 
Svaz žen v Chotyni pro děti připravil sou-
těžní disciplíny, kde děti získávaly odměny – 
lízátka, ovocné pití, sušenky, mrkvičku, zlaté 
a stříbrné medaile, perníčky a další sladké 
odměny. Paní Jarča Krejcarová, která je 
hlavní organizátorka celého odpoledne při-
pravila pro děti sádrové odlitky květin, ko-
čiček, pejsků, melounů, hroznového vína a 
děti vymalovávaly o stošest. Na pohádkové 
trase jsme se setkaly se Sněhurkou s trpa-
slíky, Piráty z Karibiku, Vodníkem, Ovčí ba-
bičkou, Králíky z klobouku – Bobem a Bob-
kem, Ježibabou z Perníkové chaloupky a 
zahráli jsme si i na fotbalisty. 
Trasa byla zakončena občerstvením – děti si 
pochutnávaly na hranolkách a párečku. Vši-
chni účastníci dostali balíček s pitím.  

https://portal.niqes.cz/vysledky/


Chtěla bych touto cestou poděkovat paní 
Jarušce Krejcarové a celému Svazu žen 
v Chotyni za nádherné, pohádkové odpole-
dne. Obětavost, lásku k dětem, nápaditost a 
plno radosti ženy z Chotyně  rozdávají všem 
kolem sebe bez myšlenky na nějakou odmě-
nu. Proto se my všichni do Chotyně vracíme! 
Víme, že chvíle strávené mezi přáteli je nej-
krásnější dar, který můžeme přijmout, ale i 
darovat. 
                             Lenka Petrusová Blažková 
 

Pohádková louka ke Dni dětí 
V sobotu 7. června jsme připravily pro děti 
z Chotyně a okolí Pohádkovou louku. Jako 
v loňském roce přijala naše pozvání Dětská 
léčebna ze Cvikova, odkud přijely dva plné 
autobusy dětí. 
Před pohostinstvím U lip, kde byl start, se 
sešlo 190 dětí, s některými přišli rodiče či 
babičky a po 14. hodině všichni natěšeně vy-
razili za pohádkovými bytostmi, zábavou a 
soutěžemi. Na hřišti a podél Nisy děti ob-
cházely jednotlivá stanoviště, kde dostávaly 
za splnění úkolů sladké a jiné odměny. 
O zábavu se dětem starali Piráti, Sněhurka 
s trpaslíky, Vodníci, Kouzelná víla, Ovčí ba-
bička, Králíci z klobouku, Ježibaba s Ježi-
dědkem v Perníkové chaloupce a také fot-
balisti s fotbalistkou. 
V cíli na děti čekaly ještě berušky se stán-
kem malování na sádrové odlitky. Počasí nám 
přálo, sobotní odpoledne s oslavou svátku 
Dne dětí jsme zakončili malou venkovní di-
skotékou a děti si pochutnávaly zdarma na 
grilovaných buřtíkách a smažených hranol-
kách. Věříme, že si všichni tento den užili a 
těšíme se zase za rok, až pro ně tuto akci 
znovu připravíme. 
                          o.s. Svaz žen 

 

Obec Chotyně recyklací starých 
spotřebičů výrazně přispěla 

k ochraně životního prostředí 
Loni občané odevzdali k recyklaci 62 tele-
vizí, 25 monitorů a 1 225,41 kg drobného 
elektra. 

Občané naší obce již několik let zodpovědně 
třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčí-
slit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primá-
rních surovin či vody jsme díky recyklaci uše-
třili životnímu prostředí. Víme také, o kolik 
jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo 
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze 
studií neziskové společnosti ASEKOL, která 
pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných 
elektrozařízení.  Naše obec získala certifikát 
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí 
a počítačových monitorů, ale také o významu 
sběru drobných spotřebičů. 
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru 
CRT televizorů, počítačových monitorů a dro-
bného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, do-
pravu a zpracování až do okamžiku finální re-
cyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotře-
bičů do nového produktu. Pro každou frakci 
byly vyčísleny dopady na životní prostředí. 
Výsledky studie jsou prezentovány jako spo-
třeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody 
a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla 
pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně 
pozitivně, a to ve všech aspektech. 
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že 
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmen-
ších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na 
životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace 
např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik 
energie, kolik spotřebuje moderní úsporná le-
dnice za více než 4,3 roku provozu. Díky recy-
klaci jednoho notebooku dojde ke snížení spo-
třeby ropy, na kterou osobní automobil ujede 
téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 
litrů pitné vody. Stejné množství je například 
spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. 

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování  
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší 
obce v loňském roce vytřídili 62 televizí, 25 
monitorů a 1 225,41 kg drobných spotřebičů. 
Tím jsme uspořili 42,90 MWh elektřiny, 
2 366,52 litrů ropy, 181,62 m3 vody a 1,42 tun 
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise 
skleníkových plynů o 9,00 tun CO2 ekv., a 
produkci nebezpečných odpadů o 36,43 tun. 
Když si uvědomíme, že například osobní auto-
mobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skle-
níkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost 
průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektric-
ké energie, jsou to impozantní čísla. Proto si 



všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak 
k ochraně životního prostředí, zaslouží obrov-
ský dík.                                                                                                                              
Článek firmy ASEKOL 

SLAVNOSTI ŘEKY NISA 
2014 V CHOTYNI 

Obec Chotyně se svými dobrovolnými 
organizacemi zve vodáky i nevodáky, 
chotyňáky i nechotyňáky na slavnosti 
řeky NISA v sobotu 21. června 2014 
od 14 hodin u sokolovny v Chotyni. 

 

Hrát budou kapely – NA MOLL 
(country) a ALIBI ROCK (revival) 

 

Cca v 17 hodin připluje VÍLA NISA. 
 

Ve 14.00 hod. vystoupení dětí MŠ a ZŠ 
Chotyně, dále vystoupení Čmeláků 

(saxofonový kvintet), myslivci dětem, 
modely různých aut, ukázky zásahu 

malých i velkých hasičů, ukázka hasičské 
techniky, skákací hrad, trampolíny, 

vláček, čtyřkolky. 
Různé chutné občerstvení, různé pivo 

poteče z více píp. 
Zároveň bude probíhat EKODEN – akce, 
kterou pořádá Společnost pro Lužické 

hory pro rodiče s dětmi. 
 

Ve 23 hodin ohňostroj. 
 

Kynologický klub Chrastava vás 
srdečně zve na 

VÝSTAVU PSŮ BEZ PP A 
VOŘÍŠKŮ 

V sobotu 28. 6. 2014 na kynologickém 
cvičišti v Chrastavě 

SOUTĚŽ DÍTĚ A PES 
Uzavírka přihlášek 21.6.2014. 

Pro vítěze poháry a hodnotné ceny, pro 
děti soutěž o 1m velkého plyšového psa a 

tři vstupenky do dinoparku. Ceny útěchy 
pro každého účastníka soutěže i 

výstavy. 
Program výstavy: 

13.00 – přejímka psů /veter. Prohlídka) 
13.30 – posuzování pejsků, vyhlášení 
vítězů výstavy, ukázka výcviku psů 

Více informací na: 
zko-chrastava.webnode.cz 

email: zko.chrastava@seznam.cz 
tel. 724 138 808 

 

POSÁDKA GRABŠTEJN 
Den otevřených dveří 5. a 6. července 
v Centru vojenské kynologie Chotyně 

10.00 – otevření základny 
10.00 – 12.00 – volný program, ukázky 

vojenské, policejní a hasičské techniky, 
prohlídka veterinárního muzea, 

prohlídka veterinárního pracoviště 
12.00 – ukázka výcviku služebních psů 
12.30 – ukončení dne otevřených dveří 

V rámci dne otevřených dveří je 
občerstvení zajištěno na hradě Grabštejn. 

 
Létohrátky na hradě Grabštejn 
5. a 6. 7. 2014 od 9.00 hod. 

Tradiční letní akce v netradiční době – 
můžete se těšit nejen na prohlídky 

s kostýmovanými průvodci, ale i bohatý 
doprovodný program (hudba, divadlo, 

žonglérská čísla a vystoupení exotických 
zvířat a konečně i stánky s dobrotami i 

drobnými suvenýry). 
Kdo má facebook, může na níže 
uvedené adrese podpořit naše 

malé fotbalisty v soutěži 
https://apps.speakup.dk/tcc/kick-like-pele-

czech/public/detect/?entry id=276 
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