
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Poselství víly Nisy 
Milí lidé! 

Já, víla Nisa, i letos přicházím, abych vám 

předala své poselství. 

Moje řeka patří k přírodě stejně jako 

k osadám, obcím a městům lidi. Moje řeka 

dala jméno celému regionu, je cestou, která 

sem přivedla první obyvatele, je trasou, po 

které se vydáváte poznávat sousedy a svět. 

Kdysi jsem bývala krásná, později jste mne 

ale tak umazali, že se mi vše živé vyhýbalo a 

ani jsem se nelíbila. 

Vyčistit mou vodu pak dalo velkou práci, ale 

dnes už jsem znovu paní řeky, ve které a u 

které je život. Přicházím, abych vám za to 

poděkovala, nebylo to bez vaší trpělivé 

péče. 

Moje poselství zní: 

Čistá voda je základem života, nejen 

biologického, ale i společenského. Pečujte 

o ni, budu vám vděčna já i vaše děti. 

Vaše vodní víla Nisa 

 

Vílu Nisu jsme přivítali v sobotu 17. června. 

Počasí bylo podstatně lepší než minulé dva 

roky. Děti měly dlouho nafouknutý skákací 

hrad, čekala jsem, kdy jim začne docházet 

síla. Nedošla a skákaly by asi až do rána. Za 

tento krásný hrad děkujeme sponzorům 

manželům T. a K. Halalovým, L. a I. Morgen-

sternovým, K. a M. Zemanovým a panu Z. Ri-

ttichovi. Také velký dík panu S. Lackovi, že 

nám dovolil brát od něho proud pro nafuko-

vání hradu.  Děti opět měly zadarmo zmrzli-

nu a za to dík D. Málkovi. Velký dík patří 

také chlapům, kteří se starají o postavení a 

uložení pódia a dělají to pro obec a naši akci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadarmo a není to jednoduché. Jedná se o 

M. Derfla, O. Mlejneckého, T. Moravce, J. 

Polmu a A. Kolínského. Díky také paní Míše 

Derflové a ženám kolem ní za hezké dílničky 

pro děti. Multisport Teamu děkuji za orga-

nizaci sportovních disciplín pro děti, bylo to 

super. Opět velké díky Honzovi Polmovi za 

moderování celé akce a vůbec celou přípravu 

včetně zajištění kapel. Díky p. S. Munzarovi 

a jeho kapele, je to již naše stálice. 

Občerstvení, které zajišťovaly naše organi-

zace, bylo opět výborné a vše se snědlo.  

Představení školky a školy se všem moc líbi-

lo. Jako každý rok opět moc děkuji Romanu 

Bluskovi a jeho kamarádům za modely aut a 

další techniky, myslívcům za možnost zastří-

let si na terče a Pepovi Charvátovi a spol. za 

možnost zajezdit si na čtyřkolkách. A opět 

velké díky panu Josefu Dlouhému, že pomohl 

vyřešit všechny problémy s elektřinou. 

Ohňostroj byl opět nádherný, vždycky si 

myslím, že už nemůže být lepší, ale asi zase 

lepší byl. Stojí nás každý rok 25 000,- Kč, 

ale už je to taková tečka, která k víle Nise 

patří. Takže ještě jednou, moc velké díky 

všem, kteří se na této akci podíleli a 

jestli jsem na někoho zapomněla, tak se 

moc omlouvám. 

                                         Starostka 
 

Mikroregion Hrádecko-

Chrastavsko nezískal dotaci na 

domácí kompostéry. 
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Před 85 lety začala stavba betonového mostu přes Nisu. 

Před 55 lety byla otevřena naše sokolovna. 

Původní věž na márnici byla instalována 23. července 1897. 
 



Státní fond životního prostředí nepodpořil žádost 

mikroregionu o dotaci na domácí kompostéry. I 

když s tou žádostí bylo hodně práce, mikroregion 

to stálo i nějaké peníze, jsem docela ráda, že mi-

kroregion neuspěl. V konečných fázích podání pro-

jektu jsme se dozvídali  takové podmínky, které 

bychom pravděpodobně nebyli schopni splnit a po-

tom by stejně hrozilo vrácení dotace. Celý mikro-

region, což jsou 2 města a 8 obcí, by musel vyka-

zovat úsporu v likvidaci odpadů ve výši 600 tun. 

To opravdu není jednoduché zajistit. 
 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 8. června 2017 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 15 

členů zastupitelstva. 
 

2. Schvaluje všemi hlasy  prodej budovy č.p. 145  

Chotyně, st.p.č. 151, zastavěná plocha a nádvoří o  

velikosti 607 m2 a p.p.č. 716/25, ostatní plocha o  

velikosti 372 m2, vše v k.ú. Chotyně za částku  

2 000 000,- Kč.  
 

3. Schvaluje všemi hlasy rozpočtový výhled Zá- 

kladní školy a Mateřské školy Chotyně, příspěv- 

kové organizace na období 2017 – 2020. 
 

4. Schvaluje všemi hlasy zřízení 2. oddělení školní 

 družiny v budově Základní školy v přízemí a  na- 

výšení kapacity školní družiny na 50 žáků. 
 

5. Schvaluje všemi hlasy prodej p.p.č. 389/12, trva- 

lý travní porost o velikosti 17 m2 v k.ú. Chotyně  

za celkovou částku  5 100,- Kč. 
 

Schvaluje všemi hlasy prodej p.p.č. 424/1, orná  

půda o velikosti 8 509 m2 v k.ú. Chotyně za  

celkovou částku 85 090,- Kč. 
 

6. Schvaluje všemi hlasy zplnomocnění Mgr.  

Josefa Horinky, starosty města Hrádek nad Nisou  

k hlasování za obec Chotyni na jednání valné  

hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s.  

dne 15. 6. 2017 v Teplicích. Tato valná hromada  

měla schvalovat odkup 51% podílu v SčVK od  

společnosti Veolia. Obec Chotyně je akcionář SVS  

a má právo hlasovat na valné hromadě. Pokud se  

starosta valné hromady neúčastní, může zplno- 

mocnit starostu jiné obce. 

 

7. Schvaluje 12 hlasy dar ve výši 10 000,- Kč  

Domovu U Spasitele z Frýdlantu. 

 

Schvaluje všemi hlasy dar ve výši 2 000,- Kč  

Svazu žen na Dětský den 11.6. 

 

 

 

Rady pro nejen začínající 

zahrádkáře od souseda Franty 
Dobrý den, sousedé. Rozhodl jsem se, na-

psat vám o zelenině, která se běžně v této 

oblasti nepěstuje, protože je méně známá a 

kterou jsem si na své zahrádce vyzkoušel. 

Již mnoho let pěstuji mangold, rostlinu po-

dobnou řepě. Nemá bulvy, ale vytváří velké 

množství křehkých listů, které lze zpraco-

vat stejně jako špenát. Řapíky oddělím, mají 

vlákna. Dají se též zpracovat, ale u nás se to 

nedělá. Mangold je nenáročný a poskytuje 4 

– 6 sklizní za sezonu.  

Další zeleninou jsou fazole odrůdy metro, 

které dokážou vytvořit 40 – 60 cm lusky, 

někdy i větší. Zpracovávají se jako zelené 

fazolové lusky. Nejlépe je lze pěstovat ve 

skleníku, a když jsou moc velké rostliny, 

pustit je větracím okénkem ven na střechu 

skleníku. Nesnáší nahnojenou půdu. 

Topinambury jsou takové hrbaté brambory. 

Rostlina je vysoká, vytváří dvojí hlízy. Větší, 

které se konzumují zasyrova nebo jako 

chipsy a druhé malé hlízy, které se sázejí a 

z nich vyrostou nové rostliny. 

Kadeřávek je kapusta, která je nenáročná a 

velmi odolná. Snad jediný škůdce, který ji 

může zničit, je v mládí slimák, později hou-

senky běláska. Proto rostliny přikrývám za-

hrádkářskou sítí. Kadeřávek  lze sklízet po-

stupně odlamováním spodních listů nebo celé 

rostliny. Spolehlivě vydrží na záhonu až do 

konce roku. 

Medvědí česnek pěstuji vlastně v koutě za-

hrady, je zde kyselá půda a vlastně zde ro-

ste a množí se sám. Sklízí se brzy z jara 

mladé lístky. Ty lze použít jako česnek do 

pomazánek, salátů, polévek. Má výhodu, že 

po požití není cítit. 

Citronová tráva – je to teplomilná rostlina, 

kterou si ze semen musím vypěstovat za 

oknem. Seji ji v začátku března, zprvu velmi 

pomalu roste. Později, když se oteplí, pře-

stěhuji ji do nevytápěného skleníku a kon-



cem května ji zasadím na záhon. Použít lze 

čerstvá, sušená do čaje, na pečenou rybu 

nebo kuře, či jinak. 

Co na závěr? Přeji všem nádhernou dovole-

nou, ať ji strávíte po Čechách, ve světě 

nebo na zahrádce. A co hlavně. Ať máme 

nádherné počasí. 

                               Váš soused Franta 
 

JABLKOBRANÍ 
 

Milí sousedé. 
Pojďte s námi 30. září oslavit čas sklizně, 

pochlubit se svými výpěstky či 
kuchařským uměním nebo se jen pobavit 
a ochutnat dobroty od vašich sousedek a 

sousedů. 
Spolu s výstavkou ovoce, zeleniny a 
květin vás čeká moštování vlastních 
jablek, soutěže a dílničky pro děti, 

loutkové divadlo, soutěž o nejchutnější 
štrúdl a prodej domácích výrobků 

nejenom z jablek. 
A protože se jedná o sousedskou slavnost, 

je i na vás, jak bude vypadat. 
 

Uvítáme nadšené amatérské kuchařky, 
kuchaře, cukrářky i cukráře, kteří se 

zúčastní  
SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ DOMÁCÍ 

ŠTRŮDL. 
A pokud nechcete soutěžit, tak jen něco 
dobrého upečte nebo uvařte a nabídněte 
za symbolickou cenu svým sousedům. 

 

Zájemci o soutěž nebo prodej pište na 
jablkobrani@gmail.com nebo volejte na 

775 036 986. 
 

Podzimní setkání  

s Chotyňskou 12°+ výstava 

ovoce, zeleniny a květin  

+ jablkobraní 

30. září 2017  
Na jaře letošního roku za mnou přišel pan 

František Dvořák s tím, že bychom mohli 

uspořádat výstavu ovoce, zeleniny a květin. 

Kdysi v Chotyni bývala, tak proč tuto tradici 

neobnovit. Jeho povídání jsem poslouchala 

s velkou radostí, protože na tuto výstavu 

jsem taky již několikrát myslela. Nabídl 

svou velkou pomoc a chuť. Domluvili jsme se, 

že to uspořádáme v rámci akce Podzimní se-

tkání s Chotyňskou 12° v sobotu dne 30. září 

2017. Pan Dvořák mi přislíbil a slib plní, že 

mi do každého Chotyňáčka připraví článek 

pro zahrádkáře, abychom vás na tu výstavu 

připravili a naladili. Pan Dvořák již má kolem 

sebe lidi, kteří mu s výstavou pomohou. 

Potom za mnou přišla paní Jana Mitrová, 

která bydlí v novém domku pod tratí s nápa-

dem na Jablkobraní – to se mi také moc lí-

bilo, tak jsme to připojili k výstavě a ke ka-

pele. Využijeme celý prostor kolem Domu 

s pečovatelskou službou, jeho velkou jídel-

nu, parkoviště a v případě nejistého počasí 

bude výstava v garáži hasičů. Mimo jiné, což 

už je psáno v minulém článku, bude i loutko-

vé Divadlo jednoho Edy s pohádkou Jak slon 

k chobotu přišel. 

Tato nová akce bude v sobotu dne 30. září 

od 14 do 18 hodin. Bližší a další informace 

v zářijovém Chotyňáčkovi a na plakátech. 
 

Stezka smíření 
Jak jste si určitě všimli, Stezka smíření je umí-
stěna na prostranství před Domem s pečova-
telskou službou. O toto umístění nás požádal 
pan Luděk Vele a obec mu vyšla vstříc. Do 14-
ti dnů zde bude ještě cedule se stručnou histo-
rií a důvody, proč je Stezka zde a ne podél pě-
šiny na hrad Grabštejn.  
Já pevně věřím a doufám, že toto je dočasné 
řešení a že se najde někdo, kdo dokáže vrátit 
Stezku smíření na místa podél pěšiny k hra-
du. 
                                              Starostka 
 

Zlatá pětka zná svého letošního 

vítěze 
Souběžně s koncem školního roku pravidelně 

končí i soutěž pořádáná městem Hrádek n.N. 

s názvem Zlatá pětka. Klání je každoročně 

určené žákům pátých tříd z celého 

mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko. Soutěž 

začíná v květnu registrací tří až pětičlenných 

týmů. Z jedné třídy jich může být i více. Po 

mailto:jablkobrani@gmail.com


registraci a nultém kole následuje pět 

týdenních soutěžních kol pořádaných po 

internetu. Jednotlivá kola střídají vědomostní 

testy a tvůrčí úkoly, tematicky spojené s naším 

mikroregionem. Tvůrčí kola mají občas 

překvapivé výsledky, fantazii páťáků se meze 

nekladou. Letos dostali ve čtvrtém kole úkol 

najít v okolí školy tajuplné místo a vymyslet 

k němu legendu se strašidlem. Porotu obzvlášť 

zaujal příběh s duchem Antonína 

Zápotockého, který si můžete přečíst i vy na 

stránkách www.mikroregion.info 

V základní internetové části soutěže jde o 

postup do finále. Finále se účastní jen deset 

nejlepších týmů. V letošním ročníku se jich 

přihlásilo celkem 18. Úkoly pěti kol základní 

části soutěže splnil letos rekordní počet 16-ti 

týmů. Ve finále na hradě pak začíná desítka 

nejlepších znovu od nuly. Plní vědomostní i 

praktická zadání po stanovištích rozsetých po 

celém hradě a už jen samostná účast je pro 

postupující páťáky skutečně atraktivní. Je to 

taková regionální juniorská pevnost Boyard … 

Letos z této pevnosti vyšel vítězně tým 

Chrastaváků. 

 

Mezinárodní turnaj v polské 

Vratislavy 
Vážení kolegové, 

vám všem bych alespoň touto cestou 

velice rád poděkoval za obětavou pomoc při 

zajištění účasti mládežnického týmu (U15) 

ČOS na mezinárodním turnaji v polské Vrati-

slavy. Všichni jste přispěli velkou měrou k to-

mu, abychom se tak krásného turnaje mohli 

zúčastnit a se ctí reprezentovat Českou repu-

bliku a Českou obec sokolskou. 

      Kluci, kteří nás reprezentovali, odehráli 

velice kvalitní utkání. Byli konfrontováni ne-

jen s obecnou realitou, ale i samotným tren-

dem vývoje fotbalu. Většina kluků byla vybrá-

na jako individualita svých týmů, hrající okre-

sní přebory, a zde převyšující své vrstevníky. 

Při konfrontaci s klubovými týmy Evropy, 

které hrají společně minimálně jednu sezónu, 

byla znát v prvních zápasech nesehranost naše-

ho týmu. Jako trenéři jsme museli aktivně mí-

chat sestavou, než jsme došli k optimálnímu 

rozestavení, ve kterém jsme druhý den turnaje 

už hráli. I v těchto provizorních podmínkách 

se hráči přizpůsobili a odvedli bojovný výkon 

na hraně svých možností. Určitě, jako trenéři 

klubů, na ně můžeme být hrdí a můžeme směle 

konstatovat, že máme do budoucna na čem 

stavět. 

     Tým lidí, v jedné osobě tvořící zázemí, 

chvíli chůvy, zdravotníky, utěšovatele, navigá-

tory, řidiče, tlumočníky, kolegy, kamarády atd. 

a v neposlední řadě trenéry, se osvědčil. Opět 

počáteční nesehranost se záhy změnila v kon-

struktivní spolupráci. Zde i my jsme museli ry-

chle převzít evropský trend nechat v maximál-

ní míře plynout hru bez přerušení, nekousko-

vat hru, a to často tvrdou hrou na hraně pravi-

del. Vše v rychlém tempu bez odpočinku. Zpo-

čátku nás to překvapilo. Hlavně to, že fauly 

z našich soutěží, které jsou mnohdy na žluté 

napomenutí, se zde pouštěly. Nešlo však o zá-

keřnou hru, ale prostě o hru tvrdou, se snahou 

být co nejvíce na míči, přesunovat hru ze stra-

ny na stranu a vše v maximálním tempu. Urči-

tě nám to ukázalo, na co je třeba se zaměřit a 

jak zkusit přizpůsobit a upravit tréninky. Otáz-

kou je, zda jsou u nás na to kluci připravení, 

zejména jak trénují již v přípravkách a co 

opravdu vydrží, protože, aby v takovém tempu 

a nasazení mohli hrát, tak musí pravidelně a se 

zájmem trénovat. Také je otázkou, zda to i je-

jich rodiče budou schopni nejen akceptovat, 

ale i vyžadovat.  

      Zázemí, které jsme měli ze strany pořa-

datelů, bylo, si myslím, dostačující a kvalitní. 

Pokud by byla plánovaná další účast na podo-

bném turnaji, je třeba uvažovat i nad tím, aby-

chom jeli společným autobusem a pro lepší 

využití prostředků i možností s dvěma týmy 

různých kategorií. Přejíždění tramvají přes ce-

lé město sem a tam, které jsme při tomto turna-

ji museli absolvovat, nebylo vhodné i vzhle-

dem k tomu, že se hrálo na více sportovištích, 

tj. bylo časově i fyzicky poměrně vyčerpávají-

cí. Vhodné by dále bylo i alespoň jednodenní 

soustředění vybraných hráčů před odjezdem 

pro jejich sehrání a vzájemné poznání. Souča-

sně je třeba zauvažovat o inovaci a rozšíření ve 

vybavení hráčů. Dvě sady dresů pro třídenní 

turnaje byly opravdu na hraně a to jsme nez-

mokli. Sokolské dresy jsou velice kvalitní a 

pěkné. Je třeba zajistit ponožkové štulpny. 

Stravu je potřeba také přizpůsobit náročnosti 

turnaje, velice vhodné bylo mezi zápasy podá-

vání ovoce pro dodání tekutin a cukrů, za což 

tímto děkuji rodičům s rychlou sobotní dováž-

kovou pomocí. Velké poděkování patří ČOS, 

http://www.mikroregion.info/


komisi fotbalu i předsednictvu OS ČOS za 

finanční dotaci, bez které by se tento zájezd 

neuskutečnil.  Bratr Emil Vašíček na konec 

turnaje věnoval za komisi fotbalu ČOS nej-

lepšímu hráči sokolského týmu turnajové 

tričko. 

      Další poděkování je lidem, tvořící zá-

zemí jak doma, kteří připravili vše potřebné na 

cestu, tak realizačnímu týmu na místě, kteří 

vložili do všeho velké úsilí a svůj volný čas.      

     Shrnu-li to, šlo o velice zdařilou prezentaci 

ČOS a komise fotbalu. Výbornou prezentaci 

klubů, kteří se účastnili - T.J. Sokol Chotyně, 

T.J. Sokol Dolní Beřkovice, T.J. Sokol 

Trnávka. 

 

Účastníci:  

hráči: Milan Klapka, Matyáš Chlupsa, Josef 

Charvát, Jan Kašpar, Josef Krček, Aleš Kureš, 

Valentin Nikolenko, Tomáš Ježek, David 

Fischer, Jan Tichý, Jaroslav Vrba, Tomáš 

Huněk, Martin Elnar, René Ševčík, Václav 

Štefl, Milan Machálek. 

Realizační tým: Emil Vašíček, Jan Vašíček, 

Jan Liška, Jaroslav Hrubý, Vlastimil Stenzl, 

Jaroslav Postl 

 

Se sokolským pozdravem NAZDAR!                                                                                       

Jaroslav Postl 

Názor návštěvníka Stezky 

smíření 

Před nedávným časem jsem velmi často sly-

šel a četl  v médiích, jak evropská kultura 

stojí na křesťanských základech a  dnešní 

život a mínění obyvatel vychází z křesťan-

ských tradic. Těmito a podobnými výroky se 

zaštiťoval a zaštiťuje nejeden politik. Asi 

před dvěma měsíci jsem narazil na internetu 

na článek o Stezce smíření-křížové cestě, 

kterou zbudoval v roce 2015 operní pěvec-

sólista opery Národního divadla na náklady 

svých benefičních koncertů. Stély jednotli-

vých zastavení vytvořil akademický sochař 

Michal Moravec z hořického pískovce a to 

pouze za cenu materiálu. 

Bohužel, křížová cesta byla postavena na 

cizím pozemku podél zeleně značené turi-

stické cesty v lese pod Grabštejnem bez 

stavebního povolení. Moje babička, bohaboj-

ná to žena, kterou po celý její život všichni 

vnuci (včetně mě) oslovovali stařenko, užíva-

la občas rčení: Nevědomost hříchu nečiní, 

ale zákona neomlouvá. Tak se stalo i v tomto 

případě. Přišlo to, co muselo přijít.  Zhotovi-

tel dostal možná oprávněnou pokutu, která 

pravděpodobně ani  nemusela být uložena a 

věc se projednávala v dalších řízeních.V zá-

věru jsem se dočetl, že na křížovou cestu 

bylo vydáno konečné rozhodnutí ve své  

podstatě likvidující, podle kterého křížová 

cesta musí být do 30.6.2017 odstraněna. 

Protože mne křížové cesty tak trochu 

zajímají, vydal jsem se ji navštívit dřív, než 

bude odstraněna , což se mi povedlo stih-

nout. Nejsem odborník na památky ani umě-

ní, ale musím konstatovat, že uvedené dílo 

se mi líbí, ať už po stránce jeho ztvárnění, 

tak i pro jeho souznění s přírodou v daném 

místě.  S klidným svědomím ho řadím do 

první třetiny křížových cest vzniklých a 

osazených po roce  1989,které jsem viděl. 

Navíc nemohu pochopit vyjádření z národní-

ho památkového ústavu-generálního 

ředitelství, kde je údajné konstatování v 

tom smyslu, že pořízená předmětná křížová 

cesta je historicky nepodložená, což je sice 

pravda a dále, že Grabštejn byl vojenský a 

obranný hrad, čímž církevní tématika není 

akceptovatelná.  Toto vyjádření jsem nepo-

chopil už jen proto, že v další části článku 

jsem se dočetl: "Nejcennější součástí 

Grabštejna je kaple sv. Barbory. Patří k 

nejvýznamnějším dochovaným ukázkám 

sakrální renesanční architektury prote-

stantských feudálů v Čechách".Nemohu to 

pochopit také proto,že po zhlédnutí kří-



žové cesty jsem nabyl přesvědčení o tom, 

že subtilní křížová cesta a její umístění 

včetně posledního zastavení, které je 

osazeno v blízkosti hradu, nejde proti 

mohutnému Grabštejnu a ani Grabštejn 

svou mohutností nejde proti subtilnosti 

křížové cesty. Nevím, zda dnes už nepla-

tí, že evropská kultura stojí na křesťan-

ských základech a dnešní život a mínění 

obyvatel vychází z křesťanských tradic   

(možná proto, že Ježíš Kristus byl ve 

svém raném věku také běženec) nebo mám 

přemýšlet nad tím, proč tato křížová ce-

sta některým lidem vadí. Do těchto úvah 

se nechci pouštět, i když se mi na mysl 

vkrádá několik spekulací, které však 

opravdu zamítám. Jen jsem si vzpomněl 

na jeden vtip ještě z doby minulého reži-

mu, který je asi známý pod mnoha varia-

ntami. Já jsem si vybral následující. Při 

jednání z úřady platí dva body.          

1. úřad má vždy pravdu                                        

2.nemá-li úřad pravdu, platí bod č.1 

Ještě si dovolím jednu poznámku. Při  ná-

vštěvě křížové cesty jsem o ní mluvil se 

dvěma lidmi. Osobně s jedním muzejní-

kem, který z Grabštejna stěhoval archiv 

někam, a telefonicky s jedním mým býva-

lým profesním kolegou z Liberce. Oba mě 

nezávisle upozornili na to, že zmíněný 

operní pěvec má velký podíl na záchraně 

Grabštejna po jeho devastaci za minulého 

režimu. Tak nevím. Toť vše.                     

Emil Faltýnek 

Letošní oslavy mikroregionu 
budou 19. srpna v Mníšku 

Všichni obyvatelé mikroregionu Hrádecko-
Chrastavsko, kteří představují Bílý Kostel nad 
Nisou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrasta-
va, Kryštofovo Údolí, Mníšek, Nová Ves, 

Oldřichov v Hájích, Rynoltice a Janovice 
v Podještědí, jsou srdečně zváni na 2. ročník 
Oslav mikroregionu, který se letos koná v so-
botu 19. srpna v Mníšku u fotbalového hřiště. 
 
Pro všechny zájemce budou jezdit přes všech-
ny obce mikroregionu ZDARMA mimořádné 
autobusové linky. 
Z Chotyně u mostu budou odjíždět v 7:27, 
9:27, 11:57, 13:57, 17:57 a 21:57 hodin. 
Zpět z Mníšku pojedou autobusy ve 13:05, 
17:05, 21:05 a poslední ve 22:50 hodin. 
 
Program: 
9:00 – 12:00  Dopolední program – vystoupení 
dětí z MŠ a ZŠ, prezentace obcí a spolků, 
fotbalový a tenisový turnaj 
12:00 – 15:00 Vyhodnocení turnajů, prezentace 
obcí a spolků 
15:00   Zahájení festivalu 
16:00 – 17:00   Odpadlíci 
17:00 – 18:00  Vymazáno z archivu 
18:20 – 19:15  Meredith Hunter 
19:30 – 20:30  Continental Band 
21:00 – 21:50  Schovanky 
22:00 – 22:50  Olga Lounová 
23:00 – 01:00  VIDEO DISCO 80. Léta 
 
Moderuje: Pavel Ševčík 
Občerstvení 
Vstup zdarma 
Jízdní řády kyvadlových autobusů na 
www.mikroregion.info nebo na stránkách 
obcí mikroregionu 
 

Vzpomínka na povodeň  

7. srpna 2010 
(Část z povodňové zprávy) 

Průběh povodně 

V obci Chotyně začala povodeň dne 7. 8. 

2010 po 3. hodině ranní. Přívalovým deštěm se 

během ranních hodin zvedla hladina vody 

v rybníku Zaďák, což vedlo k vytopení středu 

obce (zatopila domy, silnice a hřiště). 3. povo-

dňový stav byl vyhlášen ve 3:45. Dále se zve-

dla i hladina rybníku Grabštejn a přilehlého 

potoka a následně hladina řeky Lužická Nisa. 

Lidé byli informováni o zvýšení hladin a pro-

bíhal průběžný monitoring řeky Nisy, Grab-

štejnského rybníku a Václavického potoka. Na 

ohrožených místech a podél Václavického po-

toka probíhala evakuace. Povodeň kulminova-

http://www.mikroregion.info/


la ve 14:30 hodin, kdy se obcí prohnala příva-

lová vlna, která zatopila většinu obce. Voda 

v této chvíli dosahovala úrovně až 2 m nad 

terénem. Hladina začala opadávat od 21. ho-

diny a k večeru 8.8.2010 se vrátila úplně do 

koryta. Přilehlé pozemky, chodníky, silnice, 

mostky, budovy, zábradlí, opěrné zdi, veřejné 

osvětlení v obci byly zaplaveny a zaneseny 

bahnem a naplaveninami. Kvůli extrémnímu 

průběhu a intenzitě povodně bylo nutné pro-

vést evakuaci 7 nejohroženějších rodin. Vodou 

a bahnem bylo zasaženo 75 rodinných domků 

a 10 km silnic. Nedošlo k újmě na zdraví či 

životech. 

Přívalová vlna směrem od Bílého Ko-

stela se valila přes komunikaci III/2711 a pře-

rušila tak dopravu na Hrádek nad Nisou i na 

Bílý Kostel. Vlna poškodila menší mosty, 

přilehlé objekty, opěrné zdi, zábradlí, chodní-

ky, veřejné osvětlení, podemlela svahy. Zapla-

vila a odnesla zaparkované automobily, kame-

ny, kmeny, pláty živičného povrchu silnice, 

ploty, kůlny, garáže, drobná zvířata, zahrádky, 

vybavení dětského hřiště a jiné objekty. 

Poškodila vodovod, rozvody nízkého napětí, 

dopravní a informační značení. 

V průběhu povodně na různých mís-

tech zasahovali členové místního sboru do-

brovolných hasičů Chotyně. Evakuovali oby-

vatele, uvolňovali zátarasy z naplavenin, za-

chycovali a vyprošťovali automobily, odstra-

ňovali ploty, uvolňovali mostky, čistili komu-

nikace od bahna. Po opadnutí vody a vyčištění 

povrchu 8.8.2010 byla uvolněna silnice 

III/2711. 

 

Nabídka stabilního zaměstnání 
Věznice Stráž pod Ralskem nabízí obsazení 

volných služebních míst 

STRÁŽNÝ A DOZORCE 

Nabízíme: 

Velmi dobré platové podmínky 

Sociální jistoty 

30 dnů dovolené 

Možnost dalšího vzdělávání a kariérního růstu 

Ubytování na ubytovně nebo možnost získání 

městského nájemního bytu v Mimoni a okolí 

Odměny při životním a pracovním jubileu 

Příspěvek na stravování 

Rodinnou a dětskou rekreaci 

Permanentky do rekreačních a sportovních 

zařízení 

Čerpání bezúročných půjček z FKSP 

Lékařskou péči 

Posilovnu 

Saunu 

Podrobné informace a bližší požadavky na 

příslušníka Vezeňské služby ČR získáte na: 

telefon: 487 878 212, 487 878 213 

e-mail: info@vez.spr.justice.cz 

 

Opravy komunikací 
Do konce září neprojedete přes Wartburg na 

výpadovku na Děčín. Dělá se tam nový povrch 

komunikace od místa, kde loni skončili. 

 

Semafor je na silnici podél Nisy na Hrádek 

n.N.. Dělá se tam u č.p. 73 gabionová zeď a 

vyrovnává se povrch komunikace, aby se zde 

netvořila kaluž. 

 

V srpnu a září bude v určitých 

částech obce přerušení dodávky 

elektřiny 
Dne 16.8. od 12:00 do 15:30 hod. 

Č.p. 109, 110, 111, 112, 135, 136, 138, 197, 

198 Chotyně 

Dne 18.8. od 7:00 do 19:00 hod. 

Č.p. 4, 16, 17, 24, 29, 31, 32, 34, 64, 70, 75, 

90, 97, 104, 106, 108, 120, 137, 151, 152, 153, 

154, 155, 156, 157, 164, 166, 173, 179 194, 

218, 231, 253, 258, 280 Chotyně 

Dne 24.8. od 7:00 do 18:00 hod. 

Č.p. 4, 29, 31, 32, 70, 108, 179, 218, 253, 258, 

280 Chotyně 

Dne 29.8. od 7:00 do 18:00 hod. 

Č.p. 2, 3, 73 Chotyně 

Dne 5.9. od 7:00 do 18:00 hod. 

Č.p. 2, 3, 73 Chotyně 

Dne 12.9. od 7:00 do 18:00 hod. 

Č.p. 2, 3, 73 Chotyně 

 

Na Dolní Suché byla 

otevřena 

RESTAURACE NA SUCHÉ 
Otevřeno každý den mimo 

pondělí od 11 hodin. 

Nabízí hotovky i minutovky. 

 

mailto:info@vez.spr.justice.cz


Řemeslný jarmark 

na Grabštejně 
5. – 6. 8. 2017 od 9 do 17 hod. 

Grabštejn – atmosféra středověkého 

hradu v pohodlí renesančního zámku. 

Hrad Grabštejn odkazuje renesančními 

interiéry ke svému majiteli z 16. století 

– dr. Jiřímu Mehlovi ze Střelic. Kromě 

jeho epochy se však návštěvníci mohou 

seznámit s obdobím do poloviny  

20. století, kdy hrad užíval rod Clam-

Gallasů jako správní centrum panství, 

vystoupat na hradní věž s výhledem na 

trojmezí Čech, Německa a Polska nebo 

okusit atmosféru hradních sklepení a 

renesanční kaple sv. Barbory, 

architektonického unikátu s bohatou 

výmalbou.  

 

10. ročník hrádecké 
Country sešlosti 

 
Městský stadion Hrádek n.N. před 

restaurací Richmond 
V sobotu 12. 8. od 15:00 hodin 

Vstupné: 100,- Kč, děti a dospělí do  
120 cm vstup zdarma 

Vystoupí kapely: 
KTP Mladá Boleslav 

Blue Eyes Ústí nad Labem 
Nudličky Jablonec nad Nisou 

Naboso 
Rokytnice nad Jizerou 

Vobuty Hrádek nad Nisou 
Pro tanečníky bude připraven plácek před 

pódiem, pro otrlé jízda na koních 
Zajištěno kryté posezení (pršet ale určitě 

nebude) 
O občerstvení bude velmi dobře postaráno 
(masíčko, klobásky, pivečko, nealko, alko) 

Na večer připraveny kanadské svíce, 
vystoupení country taneční skupiny 

STAŘÍ ZNÁMÍ 

 

Město Chrastava a SDH Chrastava 

pořádají 

SVATOVAVŘINECKOU 

POUŤ 
12. – 13. 8. na louce za 

hasičskou zbrojnicí 

Atrakce 

Pouťový jarmark 

Hudební produkce 

Výstava zvířectva 
V prostorách chovatelského areálu 

v Pobřežní ulici v sobotu od 8 do 18 

hodin, v neděli od 8 do 15 hodin. 

 

Hrádecké slavnosti a 

Bartolomějská pouť 
25. – 27. 8.  

Pátek 25.8. Chrám Pokoje 17 hod. 

Oficiální zahajení, vernisáž výstavy 

Horní náměstí – pódium 

17.15 – 18.15 Liberečtí harmonikáři 

19 – 23 SVR (Rock) 

Sobota 26.8. Hasičská zbrojnice 

11.45 slavnostní předání hasičského auta 

13 začátek průvodu 

14 – 23.45 Krkonošská dechovka, 

Gitanaskhere Čhaja, Gypsy Legend, 

slavnostní odhalení nových městských 

hodin, Pískomil se vrací, Bicom Fight 

Centrum Hrádek n.N., Turbo, 

mažoretky, OLYMPIC, ohňostroj, Big 

O´Band Marka Ottla 

Výstava drobného zvířectva  

V Domě chovatelů v sobotu od 8 do 18 

hodin, v neděli od 9 do 16 hodin. 

Pouťové atrakce, prodejní stánky 

 
 
 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační  
číslo MK ČR E 11 793. 


