
 
 
 
 
 
 
  
 
  Veřejná sbírka Vážíme si našich hasičů 
Číslo účtu: 030031-2222820329/0800 nebo můžete peníze donést na Obecní úřad do Chotyně, proti podpisu je převezmeme a uložíme na účet. Zatím přispělo 46 dárců, někteří dokonce už i vícekráte – všem moc děkuji. Vybralo se již téměř 40 tisíc korun. Sbírka stále pokraču-je až do konce listopadu, takže pokud by ně-kdo chtěl přispět, určitě se nám peníze ho-dit budou, ještě děláme brožuru o historii SDH v Chotyni a na slavnostní prapor bude při Dnu otevřených dveří u hasičů 5. září 2015 zavěšena stuha s nápisem 125. výročí založení SDH.                                             Starostka 

 Víla Nisa a předání slavnostního praporu SDH 
Naši již tradiční akci máme za sebou, sice nám trochu propršela, ale jinak si myslím, že byla hezká a kdo se chtěl bavit, tak se bavil a bylo mu fajn. Dopoledne měly děti v sokolovně představe-ní z Kouzelné školky. Hlavní měl být Franti-šek, loutka, kterou všechny děti znají, bohu-žel nebyl a dodnes jsem pořádně nepochopi-la, proč to nešlo. Dětem se představení líbilo i bez Františka a nám dali aspoň slevu 10 ti-síc z celkové ceny. Odpoledne začala hlavní akce a úvodní slovo měly naše děti. Připravily si pro nás moc pěkná představení a já jim za ně děkuji. O dobrá občerstvení se postaraly místní organizace – členové Sboru dobrovolných  

          hasičů, Tělocvičné jednoty Sokol a občan-ského sdružení Šmidliboys včetně D. Málka. Jídla i pití bylo dostatek, hodně druhů a té-měř žádné fronty. Děkuji vám všem, účast-níci akce byli spokojeni a já doufám, že vy také. Zahrály nám kapely Chotyňská 12° a její sekce a Lessyho Woheň. Každý si tam určitě našel to svoje oblíbené a já kapelám také děkuji. Veliký dík patří všem, kteří se starali o za-bavení dětí i dospělých – myslivcům, modelá-řům a jejich krásným modelům, čtyřkolkám a jejich řidičům a hasičům našim i jejich ko-legům z Hrádku nad Nisou, Cítova, Nové Vsi a Frýdlantu, kteří prezentovali starší tech-niku, jakou používali dříve chotyňští hasiči. Byl připravený i skákací hrad, ale bohužel počasí nedovolilo ho zprovoznit. V půl čtvrté začal za stálého deště hlavní bod letošních oslav – předání a žehnání slavnostního praporu Sboru dobrovolných hasičů Chotyně. Prapor hasičům požehnal pan farář Vašínek. Děkuji mu, že byl velmi ochotný a důstojně se tohoto ceremoniálu zúčastnil. Naši chlapi – hasiči opět ukázali, že vydrží všechno a za stálého i dosti husté-ho deště důstojně stáli čestnou stráž jejich novému praporu.  Dík patří i jejich kolegům z Cítova, kteří přivezli svůj slavnostní pra-por a nastoupili s našimi hasiči. Po ukázce hasičů jsme již očekávali příjezd víly Nisy. Přijela v doprovodu našich zná-mých vodáků a všechny přítomné pozdravila, text, který přečetla, uvádím dále. 

Ročník 23          Červenec – srpen  2015                      ZDARMA 
 V roce 1890 byl v Chotyni založen Sbor dobrovolných hasičů. V roce 1950 byly Chotyně a Grabštejn spojeny do jednoho celku. 



A potom jsme se až do ohňostroje, který byl opět úžasný, bavili. Velký dík patří také Honzovi Polmovi, který nám celou akci moderoval – a opravdu skvěle.  Nisa, řeka, která nás spojuje 
        Milí lidé! Já, víla Nisa k vám i letos přicházím, abych poděkovala za péči, kterou věnujete mým břehům, mé vodě, mému okolí. Přicházím pět let po záplavách, které prově-řily vaši schopnost překonat řádění živlů, na-pravit škody a hlavně neopustit své domovy. Jsem za to ráda, bez lidí by moje řeka byla jen vodním korytem a ani by neměla jméno. Děkuji všem, kdo na jejích březích bydlí a kdo své domovy udržují a stále zlepšují. Je to i můj domov, i já jej chci krášlit a být kusem živé přírody ve vašem bydlení, chci spojovat nejen obce, ale hlavně vás lidi, kterým nejsem lhostejná.         Jsem vaše, vaše víla Nisa 
 Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 
konaného dne 16. června 2015. 

 Obecní zastupitelstvo po projednání: 
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 15 
členů zastupitelstva. 
2. Schvaluje všemi hlasy Závěrečný účet obce za  
rok 2014 včetně  Zprávy o výsledku přezkoumání  
hospodaření za toto období dle zákona č. 420/2004 
 Sb. v platném znění – s výhradou. 
K neopakování nedostatku uvedeného ve zprávě  
týkající se nepromítnuté účelové dotace, ukládá  
zabezpečovat průběžně úpravy rozpočtu s prvořa- 
dým promítnutím transferů z jiného rozpočtu. 
Ke konci roku jsme získali na provoz hasičů dotaci  
přes 5 tisíc.Tato dotace nebyla promítnuta v roz- 
počtu. 
3. Schvaluje všemi hlasy Smlouvu o zřízení věcné- 
ho břemene – služebnosti č. IV-12-4005491/009  
Lbc, Chotyně,ppč. 232/1 VN, TS, AYKY. 
4. Schvaluje všemi hlasy Smlouvu o zřízení věcné- 
ho břemene – služebnosti IP-12-4003002/VB/02. 
5. Schvaluje všemi hlasy prodej bytové jednotky:  
a) 157/4 v č.p. 157 Chotyně  – je respektováno  
rozhodnutí zastupitelstva z VZ 30. 6. 2009. 
b) 157/3 v č.p 157 Chotyně – první kupní smlouva  

podepsána v roce 1998, jedná se o dokončení  
prodeje. 
6. Schvaluje všemi hlasy přítomných 2. rozpočto- 
vou změnu na rok 2015 takto: 
Příjmy 
Neinvestiční přijaté transfery od krajů  
(dotace pro SDH)  + 52 800,- Kč 
Ostat. záležitosti pož. ochrany + 40 000,- Kč 
Celkem příjmy    

   + 92 800,- Kč Výdaje 
Komunální služby a územní rozvoj  

   + 69 000,- Kč 
Celkem výdaje    + 69 000,- Kč 7. Schvaluje všemi hlasy Dodatek č. 2 ke smlouvě  
o úvěru č. 10380/11/LCD ze dne 26. 4. 2011 uza- 
vřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a obcí Chotyně 
 na zajištění úvěru na dostavbu Domu s pečovatel- 
skou službou.  
Dodatek se týká zrušení zástavy na dům č.p. 143,  
který nabízíme k prodeji. 
 Vítání občánků 
Členky Sboru pro občanské záležitosti v letošním roce připravily již dvakrát vítání našich nových občánků.  Přivítali jsme: Veroniku Hlavičkovou Veroniku Rybářovou Amálii Moravcovou Tomáše Sýkoru Anetu Řezníčkovou Kristinu Brůhovou Kláru Moravcovou Adama Honzejka Patrika Bluska Jakuba Derfla Přejeme všem těmto novým chotyňáčkům, aby se jim u nás hezky žilo. 

Spolek Svaz žen Chotyně          
Naše občanské sdružení se ze zákona muselo 

přejmenovat na spolek a tak je toto náš oficiální 
název. 

V tomto roce jsme pořádali v březnu tradiční maš-
karní ples ve stylu Retro a opět se vydařil. Je to 
zásluhou velké účasti návštěvníků v maskách. Je 
obdivuhodné, kde berou stále nové nápady na své 
masky. My jim za to velmi děkujeme a věříme, že 
se v příštím roce opět zúčastní. Ples se bude konat 
19. 3. 2016. Těšíme se na vás!!! Chtěla bych podě-
kovat místním fotbalistům, kteří nám opět pomohli 



s přípravou a obsluhou. Poděkování patří i našim 
partnerům, přátelům a kamarádům. Všem členkám 
a hlavně sponzorům. Doufáme, že nám opět v pří-
štím roce něčím přispějí do tomboly. Všem velmi 
děkujeme. V květnu jsme pořádali poprvé Den 
mužů, bylo to 16.5. Tuto akci v minulých letech 
pořádal pan Mirek Kolínský, který si ji vymyslel a 
s jeho souhlasem jsme ji nyní převzali my.  Nato, 
že jsme to pořádali poprvé a probíhalo mistrovství 
hokeje (což se projevilo na počtu družstev), se tato 
akce povedla. Zúčastnila se čtyři družstva, z toho 
jedno ženské družstvo. Zaslouží si velké poděko-
vání za to, že nás přišly podpořit. Věříme, že 
v příštím roce se přihlásí opět a přijdou i další, kte-
ří se rádi pobaví, i když někdy na svůj účet. V pří-
štím roce se Den mužů bude konat 28.5.2016 opět 
u sokolovny. Tímto vás srdečně zveme a zapište si 
již tento termín do kalendáře a přijďte se pobavit. 
Poděkování si zaslouží p.Kavanová a p.Fedáková, 
které celou akci (soutěže) organizovaly. Děkujeme  
p.Hoberlantové z Hrádku nad Nisou, která nám vy-
robila z keramiky putovní cenu pro vítěze „Cho-
tyňská Venuše“,  kterou si odvezlo družstvo Elas 
Hrádek n/N., také za  sponzorský  dar p.Nygrýn 
Farma D.Suchá, hasičům B.Kostel za zapůjčení 
lavic, OÚ Chotyně za zapůjčení přístřešků a všem 
členkám a kamarádům, co nám pomáhali. Díky a 
na viděnou v příštím roce.     

30.5.2015 jsme opožděně oslavili Den matek,  ten-
tokrát jsme tuto oslavu uspořádali v restauraci  U 
Lip, kde nám připravili výbornou večeři a tak by-
chom jim za to tímto rády poděkovaly . 

Dne 6.6.2015 jsme pořádali MDD, tentokrát jsme 
udělali Pohádkový les směrem k bývalé Pragovce. 
Připravilo se osm stanovišť a děti plnily různé úko-
ly a za to dostaly odměny. Začátek byl u restaurace 
U Lip, kde byl i konec a zde děti dostaly opečené 
párky a hranolky. Byly opět pozvány děti z Dětské 
léčebny ve Cvikově. Celkem bylo kolem 90 dětí, 
z toho 22 z léčebny. Měli jsme krásné počasí, takže 
doufáme, že se to všem líbilo. Děkujeme OÚ Cho-
tyně za fin.dar a Farmě D.Suchá p.Nygrýn za fin. 
dar na odměny pro děti. Poděkování si zaslouží 
také majitelé restaurace, kteří nám půjčují prostory 
a veškerou energii bez finanční náhrady. Všem 
členkám a kamarádům bych také ráda poděkovala, 
letos to opravdu neměly lehké (bylo až moc velké 

teplo) a to v kostýmech,  které museli mít na sta-
novištích nebylo jednoduché. Ale hlavně, že se to 
zvládlo. V roce 2016 bude MDD 4.6. 

Tímto jsem vás seznámila s naší činností v letoš-
ním roce do začátku prázdnin a nyní budeme od-
počívat a nabírat energii na akce v druhé polovině 
roku. Přeji vám hezkou dovolenou a dětem prázd-
niny. Těšíme se na vás při námi pořádaných akcí. 

Za spolek Svaz žen Chotyně Jaroslava Krejcarová 

Páťáci z mikroregionu se utkali ve Zlaté pětce 
Převzato z Hrádecka Od dubna do poloviny června probíhala vě-domostní soutěž žáků pátých tříd nazvaná Zlatá pětka aneb Křížem krážem Liberec-kým krajem. Myšlenka na její uspořádání přišla od místostarosty Pavla Farského na začátku roku. „Chtěli jsme podpořit nadané žáky a dát jim možnost srovnání s vrstevní-ky z jiných škol,“ říká místostarosta Pavel Farský. Záštitu převzal mikroregion Hrá-decko-Chrastavsko a realizace se ujali kro-mě hrádeckého místostarosty ředitel ZŠ Lidická Jaroslav Poláček a správce hrádec-kého webu Roman Sedláček. Do nultého dubnového kola se přihlásilo 18 týmů z osmi škol z Hrádku n.N., Donína, Chrastavy, Chotyně, Rynoltic, Bílého Kostela n.N. a Mníšku. V následujících pěti týdnech proběhlo pět soutěžních kol, ve kterých žáci hledali odpovědi na zadané otázky, hádanky nebo plnili jiné úkoly. Deset nejúspěšnějších týmů postoupilo z této základní části do fi-nálového kola. Finálové kolo proběhlo 16. června na hradě Grabštejn. Tady čekalo účastníky deset ú-kolů. Stříleli z kuše, pletli vánočku, odpoví-dali na otázky mistrů řady oborů. Po deseti úkolech, z nichž dva byly praktické a osm vědomostních, byl znám vítěz prvního roční-ku Zlaté pětky. Stal se jím tým Einsteinovi zástupci ze ZŠ T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou ve složení Lukáš Rohan, Stanislav Pa-



točka, Tomáš Křenek, Adriana Pokorná a Yen Chi Hoang Nguyen za podpory patrona týmu, paní učitelky Moniky Dřevikovské. Nejen soutěžící, ale i přítomní starostové měst a obcí mikroregionu Hrádecko-Chra-stavsko si pochvalovali skvělou atmosféru finalového kola na Grabštejně. „Soutěž měla dobré ohlasy. Z drobných připomínek se po-učíme pro příští rok a určitě ji budeme chtít zopakovat,“ hodnotil místostarosta Pavel Farský. Všichni finalisté mohli z Grab-štejna odcházet spokojeni, odnášeli si hod-notné ceny věnované Centrem  Babylon a iQLANDIÍ. Poděkování patří také státnímu hradu Grabštejn a mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko. 
Páťáci z chotyňské školy Vlastivědná pětka s.r.o. ve složení Mína Nováková, Klárka Po-stlová, Honza Polma, Matyáš Chlupsa a Fanda Sedlák s patronkou týmu, paní učitel-kou Mgr. Hanou Köhlerovou se umístili na krásném pátém místě se ztrátou pouhých tří bodů za vítězi. BLAHOPŘEJI!!! Pokud byste se chtěli podívat na film z finálového kola, je na stránkách mikroregionu  www. mikroregion.info v kapitole Zlatá pětka.  Hrad Grabštejn zve návštěvníky na nově koncipovanou prohlídkovou trasu s romantickým názvem „Procházka historií proti proudu času“ 

Tisková zpráva Hrad Grabštejn v roce 2010 prošel náro-čnou stavební obnovou, která umožnila záchranu této mimořádné národní kulturní památky. V pátek 10. července 2015 se návštěvníkům otevřely nové místnosti zá-kladní prohlídkové trasy. „Procházka historií hradu proti proudu ča-su“, jak zní název „staronové“ trasy, určuje každému z prezentovaných pokojů jasnou funkci a zároveň mapuje všechna významná období historie Grabštejna. Původní pro-hlídková trasa realizovaná na počátku nové-ho milénia, jež prezentovala torzo nesouro-dého navráceného hradního fondu jako sou-

boru jednotlivin posbíraných ze tří budov grabštejnského areálu (hradu, zámku a tzv. Kavalierhausu), plnila svou úlohu v době, kdy si hrad teprve budoval zájem veřejnosti. NPÚ po dokončené celkové rekonstrukci objektu zvolil odlišný způsob prezentace, jež návštěvníkovi umožňuje snazší orientaci nejen mezi instalovanými exponáty, ale také v dějinných událostech. Instalačním pracím předcházelo studium archivních pramenů i restaurování historic-kého nábytku. Nová expozice byla veřejno-sti otevírána postupně. K dokončení expozi-ce dochází právě v těchto dnech.  Koncepce prohlídkové trasy je řešena v rámci výzkum-ného úkolu NAKI „Každodenní život a kul-turní vliv aristokracie v českých zemích a ve střední Evropě“, v jehož rámci byla vytvoře-na celá řada nových prohlídkových tras na-příč památkami ve správě NPÚ. V Libereckém kraji je to např. nedávno zpří-stupněná expozice ve 2. patře zámku Lem-berk. Hlavním garantem úkolu je PhDr. Miloš Kadlec, ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově. Autory nové expozice hradu Grabštejn jsou Mgr. Vladimír Tregl a Mgr. Petr Weiss z NPÚ, ÚPS na Sychrově. Z již přístupných interiérů se jedná o sál předků s podobiznami členů hraběcího rodu Gallasů, biedermeierovsky zařízený pokoj hraběnky Josefíny Clam-Gallasové, jež se přátelila s hudebním skladatelem Ludwigem van Beethovenem, a rokokový společenský salon s rozměrnými plátny, jež znázorňují kratochvíli šlechty. Procházka obdobím re-nesance, kdy hrad Grabštejn vlastnil Jiří Mehl ze Střelic, z jehož popudu byla vybu-dována kaple sv. Barbory, pokračuje přes sál s krbem, jemuž vévodí olejomalby císaře Ferdinanda III. a jeho choti Marie Anny Španělské, do renesanční hodovní síně a Mehlova pokoje. Historicky doložený byt clam-gallasovského nadlesního z počátku 20. století dokládá další část prostor v přízemí hradu. Jedná se o kuchyň, spižírnu, toaletu, ložnici, parádní 



pokoj a loveckou chodbu se vzácnou žitav-skou keramikou ze 17. a 18. století. Procházku hradní historií proti proudu času nově rozšíří vrchnostenská kancelář a pokoj panského úředníka na důkaz toho, že hrabě Kristián Kryštof Clam-Gallas zřídil na Grab-štejně v roce 1818 centrum správy clam-gallasovských panství. Trojici zbrusu nových interiérů uzavírá tzv. zámecký pokoj, jenž návštěvníky zavede do prostředí grabštejnského zámku, který byl postaven v 1. čtvrtině 19. století hrabětem Kristiánem Kryštofem Clam-Gallasem na mí-stě starší renesanční budovy. Zámek Grab-štejn, který dnes není přístupný a je sou-částí vojenského prostoru, si vybral na po-čátku 80. let 19. století za své sídlo hrabě František Clam-Gallas, poslední mužský člen svého rodu, a to jak pro sebe, tak i svou manželku Marii Hoyos-Sprinzenstein, s níž uzavřel sňatek v roce 1882. Tomuto manžel-skému páru se také na Grabštejně dne 5. září 1886 narodila Kristiána, první z jejich celkem sedmi dcer. Instalace „zámeckého“ pokoje proto bude využívat nejen dobových portrétů, ale i rodinných fotografií z mobili-árního fondu objektu. Instalace tohoto in-teriéru jakožto rodinného pokoje bude pre-zentovat atmosféru aristokratické domác-nosti konce 19. století, kdy v soukromí vý-razně ustoupily do pozadí formálnost a spo-lečenské konvence a do popředí se naopak dostala rodičovská láska a společné trávení volného času. „Těší mne, že se hrad Grabštejn přiřadil k těm objektům, kde má prohlídka svůj pří-běh a tím i půvab. Návštěvníci vždy ocení, když se dozví nejenom historická data, ale také informace ze života aristokratické rodiny podtržené např. fotografiemi a před-měty denní potřeby, když si během prohlíd-ky budou umět představit, jak se na hradě žilo – a nová expozice přesně toto návštěvní-kům umožňuje. Navíc kromě šlechtických prostor uvidí i prostory úřednické, což bude jistě vítanou novinkou“, komentuje rozšíření expozice PhDr. Miloš 

Kadlec a její autoři k tomu dodávají: „Věříme, že právě vrchno-stenská kancelář a pokoj úředníka osloví no-vou návštěvnickou skupinu – je to zase něco jiného, řekli bychom speciálního, možná i lidem bližšího, nežli obvyklé salony a repre-zentační apartmá. Návštěvníci jimi prochází a postupně přestávají vnímat rozdíly, zdá se jim, že na hradě či zámku majitelé pouze posedávali a občerstvovali se. Tyto správní místnosti jsou samozřejmě zcela odlišné. Celkově jsme se – za pomoci kastelánky objektu – snažili zachytit realitu hradního života.“ S ohledem na skutečnost, že mobiliární fond státního hradu Grabštejn obsahuje značně omezené množství předmětů, bylo pro vy-tvoření nové interiérové instalace nutné využít i svozové předměty z mobiliárních fondů jiných památkových objektů ve sprá-vě Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově a také výpůj-čky ze sbírek Severočeského muzea v Li-berci a Umělecko-průmyslového muzea v Praze. Provozní informace upřesňuje kastelánka objektu Ing. Arch. Iva Bártová: „Novou, ne-bo možná lépe řečeno doplněnou trasu náv-štěvníkům zpřístupníme v pátek 10. červen-ce  a výše vstupného bude 100/70/270 Kč (plné/snížené/rodinné). Prohlídky budou probíhat po celou otevírací dobu, délka Pro-cházky proti proudu času je 50 – 60 minut. Moc se těším na reakce prvních návštěvníků, upřímně věřím, že budou pozitivní, neboť já osobně jsem skutečně z práce kolegů nadše-ná a moc se těším, až si v nových prostorách zaprovázím,“ shrnuje novinku na „svém“ hra-dě kastelánka.  
Naše obec recyklací elektrospotřebičů 
výrazně ulevila životnímu prostředí 

Loni občané odevzdali k recyklaci 108 
televizí a 1 009 kg drobného elektra. 

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužíva-
né elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše 
obec obdržela certifikát vypovídající nejen o příno-
sech třídění televizí a počítačových monitorů, ale 



také o velkém významu sběru drobných spotřebi-
čů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmen-
tálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme 
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ro-
py, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky re-
cyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém 
Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili pro-
dukci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného 
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové 
společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě 
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektroza-
řízení. 
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování spo-
lečnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce 
v loňském roce vytřídili 108 televizí a 1 008,71 kg 
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 42,00 
MWh elektřiny, 2 050,03 litrů ropy, 1790,13 m3 
vody a 1,51 tun primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů o 9,25 tun CO2 
ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 34,68 tun. 
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný 
odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má neza-
nedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. 
Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 te-
levizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro do-
mácnost až na 4 roky nebo ušetří přibližně 400 li-
trů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvat-
ska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro 
uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vyslou-
žilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou 
pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. 
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají 
k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský 
dík. 
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru 
CRT televizorů, počítačových monitorů a drobné-
ho elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a 
zpracování až do okamžiku finální recyklace jed-
notlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového 
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady 
na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezen-
továny  jako spotřeba energie, surovin, emise do 
ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilan-
ce vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jedno-
značně pozitivně, a to ve všech případech. 
   Materiál dodaný firmou ASEKOL 
 Sloní kameny 

Z knihy Hrádecko, krajina na Nise, autor Marek Řeháček. Když jsem byl malý, jezdil jsem často se svými prarodiči k příbuzným do Šluknova. Pokaždé, když jsme sjížděli z Jítravského sedla k Rynolticím, naklonila se ke mně babi-čka, ukázala na bílé skály napravo u lesa a 

tajemně řekla: „Sloní kameny, tam za války vylezl i Hitler.“ Nevěděl jsem dlouho, kde k této zaručené zprávě přišla, ale v mé dět-ské duši zůstal zakódován podvědomý strach z těch podivných skal, tak trochu jsem se bál se k nim jet podívat sám. Poprvé jsem se jich dotknul až poté, co babiččina duše za-klepala na nebeskou bránu. Tajemství bylo porušeno, zmizel i dávný strach. Nakonec jsem se dobral i pravdy o Hitlerovi: ten tudy skutečně projížděl v otevřeném automobilu po záboru českého pohraničí v roce 1938. Lidé na něj mávali a jakýsi prachmizera vy-sekal při této příležitosti do jednoho z ka-menů obrovský hákový kříž, který, ač znač-ně obroušený větrem a deštěm, hyzdí bělo-stný pískovec dodnes. Staré průvodce pro turisty nazývají Sloní kameny i Bílými kameny nebo Tulení skálou a vychvalují je jako největší pozoruhodnost celého kraje. Je na tom cosi pravdivého. Pískovec je tu skutečně natolik bělostný, že ve sluneční záři, když je navíc nebe úplně modré, připomíná arabské stavby s bílými kopulemi. Sloní kameny navíc zdálky vypadají jako stá-do unavených slonů, kteří se na cestě odni-kud nikam zatoulali do kraje borovic. Malí a velcí sloni jsou ze svrchnokřídových pískov-ců, které byly v třetihorách vyzdviženy po-dél blízkého lužického zlomu. Příroda poté po staletí rozrušovala bloky, pískovcová sůl se z nich sype, ve skalách jsou průchody, jeskyňky i několikametrové dutiny. V roce 1955 bylo sloní stádo vyhlášeno za přírodní rezervaci, v roce 1975 zde bylo zakázáno horolezectví. Nikdo by již neměl vystoupit na oblé sloní hřbety. Nahoru však vedou nepatrné výstupky vyšlapané do skály – a kdo by nechtěl stanout na vrcholu kamene tak bílého, až oči přecházejí. Lidé proto zákazů nedbají a škrábají se nahoru dále, s každým krokem obrušují kousíček sloních hlav, jednou stádečko zadupou do země v hromadu bílého písku. Kdy to bude, nikdo 



neví. Za sto nebo za dvě stě let, snad v dal-ším milléniu? Sloní kameny se objevují i v jedné staré po-věsti z Pískovcových hor. Před dávnými lety se prý poblíž skal ztratila mladé pastýřce kravka. Dívka ji dlouho nemohla najít, blou-dila  mezi bílými bloky tak dlouho, až si po-všimla, že dobytče, snad zázrakem, vylezlo na jednu z menších skalek. Vyděšená pastý-řka se namáhavě vyškrabala k ní. Jaké však bylo její překvapení, když vedle kravky spa-třila sedět malého trpaslíka s dlouhými še-divými vousy. Dříve než mohla vykřiknout, naznačil jí ručkou, aby byla tiše a posadila se. Poté slabým hlasem promluvil: „Neboj se, nikdo ti neublíží. Potřebujeme pouze tvoji pomoc. Vezmi si tento klíček, je od naší po-kladnice.“ Překvapené dívce vtiskl do dlaně malý starobylý klíč s kovaným očkem a po-kračoval: „Časy se změnily, lesy mizí, krajina je zpustošená a lidé čím dál tím více zlí. My, trpaslíci, musíme odtud pryč, pryč ze země. Opatruj klíček dobře. Učiníš-li tak, nebudeš nikdy žít v bídě. Možná, že se pro něj jed-nou vrátíme, snad až nastanou lepší časy.“ Dívka pokývala nejistě hlavou a zeptala se trpaslíka: „A kde jsou všichni ostatní, kde máš svůj lid?“ Mužík zvedl ruce k nebi a zvo-lal: „Bratři, kapuce dolů!“ Okolo pastýřky se postupně zjevovaly desítky mužíčků, pose-dávajících po všech okolních skalách. Trpa-slík se smutně usmál, podal dívce ručku na rozloučenou a opět zavelel:“Bratři, kapuce nahoru!“ Náhle všichni trpaslíčci opět zmi-zeli a jen tichý vzdalující se zpěv dával tu-šit, že trpasličí lid míří kamsi do dáli smě-rem k Žitavě, kde se měl setkat se svými bratry z Krušných hor. Dívka stiskla klíček v dlani a odvedla v mátohách domů kravku, která se záhadně pásla zase poblíž skal. Klíč k pokladům uschovala do duté lípy u statku a žila spokojeně až do smrti. Klíček v dutině stromu asi zůstal dodnes, neboť od té doby trpaslíky v kraji okolo Jítravy nikdo nespa-třil. Lepší časy asi teprve přijdou.  

Hry VII. letní olympiády dětí a mládež 2015  
Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže 2015 se v letošním roce konaly v Plzeňském kraji od 14. do 19. června 2015. Na čtyři soutěžní dny vypsali pořadatelé 18 sportovních odvět-ví (atletika, badminton, basketbal, beachvolej-bal, cyklistika, fotbal, goalball, házená, hokej-bal, jachting, karate, nohejbal, orientační běh, plavání, sportovní aerobik, střelba, tenis, tria-tlon) a dvě doplňkové soutěže (psaní na klá-vesnici a fotografická soutěž). O více než 150 zlatých medailí bojovalo téměř 3 000 sportov-ců. 
Do reprezentační výpravy Libereckého kraje na tyto Hry byli nominováni z naší obce Matouš a Šimon Kavanovi.  Moc blahopřejeme!!!  Další vtipné mezinárodní dny a svátky 

21. červen MEZINÁRODNÍ DEN TRPASLÍKŮ Zahradní trpaslíci. Někteří je milují a zdobí jimi své zahrádky, jiní by si je nepořídili ani za nic. Přesto mají svůj den, který v roce 2002 vyhlásila Fronta za osvobození zahra-dních trpaslíků. Tu v roce 1981 založil Fritz Friedmann. Její program spočívá v odnášení trpaslíků pryč ze zahrad a jejich umístění do volné přírody. Vše se ale většinou odehrá-vá bez souhlasu vlastníků trpaslíků. Výjim-kou jsou případy, kdy aktivista nechá na za-hradě zprávu, kam trpaslíka odnesl, aby ho jeho majitel mohl najít.  2. červenec SVĚTOVÝ DEN UFO Jsme ve vesmíru sami nebo ne? Právě tato otázka nabývá na intenzitě počátkem červe-nce, kdy si lidé po celém světě připomínají Světový den UFO. Přesně 2. července 1947 totiž na farmu u Roswellu v Novém Mexiku spadl z nočního nebe neznámý předmět. Ačkoli oficiální informace hovořily o špioná-žním balónu, mnozí dodnes věří, že šlo o lé-tající talíř. Zkratka UFO pochází z anglické-



ho Unidentified Flying Object neboli neide-ntifikovatelný létající předmět.  5. červenec MEZINÁRODNÍ DEN OBJETÍ ZDARMA Na ulici, v práci, v obchodě i na úřadech se v tento den objímají lidé po celém světě. Tradici založil v roce 2004 Juan Mann, kte-rý po příletu na letiště v Sydney viděl, jak se všichni objímají. Sám ale neměl koho obe-jmout. Vyrobil si proto cedulku s nápisem „FREE HUGS“ (objetí zdarma) a vyšel do nejrušnější ulice v Sydney. Postupně k němu začali chodit lidé a objímat ho. V současno-sti lidé den slaví stejně. Na ulici si stoupnou s kartonovým poutačem a objímají ty, kteří o to mají zájem. 
 15. červenec DEN GUMOVÝCH MEDVÍDKŮ Gumoví medvídci se prodávají už přes 90 let. Vyrábět je začala firma Haribo v ně-meckém Bonnu. Její zakladatel Hans Riegel se inspiroval tančícími medvědy na poutích. Oblíbená pochoutka se vyrábí ze směsi želatiny, cukru, glukózy, příchutí a barviv. Medvídci zrají asi pět dní, pak se vyklopí z formy a přidá se do nich vosk pro lesk a proti slepení. Želatina se připravuje buď vyvařením kostí, kůží, šlach a jatečního odpadu nebo z mořských řas. První gumový medvídek v USA byl vyroben až roku 1981. O čtyři roky později Disney uvedl 65dílnou kreslenou pohádku Dobrodružství gumových medvídků. 
 20. červenec DEN LÍZÁTEK Předchůdce lízátka pochází ze 17. století, kdy lidé nalévali na dřívko rozpuštěný cukr. Výroba lízátek ve velkém ale odstartovala až v roce 1908 díky americkému výrobci cu-krovinek Georgi Smithovi. Do bonbonů vložil tyčku, aby si je lidé mohli snadněji vychut-nat. Bonbon na špejli pojmenoval po svém zá-vodním koni Lolly Pop, odkud později 

vznikl název lollipop (anglicky lízátko). Ruční výro-ba kulatých lízátek trvala do roku 1916, kdy se začal používat přístroj na hromadnou produkci. Továrna tehdy vyrobila až 40 lízá-tek za minutu. Ve 20. letech se výroba lízá-tek rozšířila, cukrovinku si oblíbili lidé po celém světě. Největší lízátko bylo velké jako žirafa, vážilo dvě tuny a zasloužilo si v roce 2002 zápis do Guinessovy knihy rekordů. 
Hledám byt nebo rodinný dům v okolí pro 
svého klienta. Za informace vedoucí k uza-
vření obchodu ODMĚNA JISTÁ. 
L. Valčíková, tel. 724277119 (stačí poslat 
sms, obratem se vám ozvu). Děkuji za 
nabídky. 
 XXIII. BENEFIČNÍ KONCERT VE PROSPĚCH HRADU GRABŠTEJN Giuseppe Verdi RIGOLETTO 

V sobotu 22. srpna 2015 od 17 hodin. V 16 hodin vernisáž výstavy ak. sochaře a malíře Vojtěch Adamce. 
 

Kinematograf bratří Čadíků Hrádek n.N. – Horní náměstí začátek cca ve 21.00 hodin 24. 8.  Fotograf 25. 8.  Hodinový manžel 26. 8.  Tři bratři 
27. 8.  Vejška 

Kristýna  22. 8.  Bike Babí léto Závod horských kol, dětské závody, 50 
km a 80 km tratě pro dospělé. 

Hrádecké slavnosti a Bartolomějská pouť 28. – 30. Srpna 29.8.  Hasičská zbrojnice: Den otevřených dveří 10 – 17, ukázky hasičské techniky, od 19 hod hasičská zábava Ul. Liberecká – parkoviště před prodejnou pečiva: 15 – 17.30 exhibice cyklotrialu a dalších adrenalinových disciplín 29. a 30. 8. 



Dům chovatelů: So 8 – 18 a Ne 9 – 17 výstava drobného zvířectva 
 V sobotu 5. září od 14 hodin  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ U HASIČŮ V CHOTYNI  Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační  číslo MK ČR E 11 793. 


