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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.

1. SOUSEDSKÁ VÝSTAVA
OVOCE, ZELENINY A
KVĚTIN + KAPELA +
JABLKOBRANÍ
Součástí výstavy bude výstava jiřin
Ing. Jana Dvořáka z Raspenavy
Toto vše a mnoho dalšího v sobotu 30. září
2017 od 14 do 18 hodin u Domu s pečovatelskou službou a kolem klubovny hasičů.
Vystavované exponáty budou zároveň
k prodeji. Vše bližší na plakátech a následují
články organizátorů.
Přeji krásný podzim. Léto je za námi a jistě
jste všichni odpočatí a zrekreovaní. Blíží se
září a s ním i docela mohutná akce, která
udělá ze soboty 30.9. pohodový a zábavný
den. Počasí jsem již objednal se sluníčkem.
I sousedé zahrádkáři určitě rádi přispějí
k tomu, aby se všichni, kteří přijdou, dobře
pobavili. I když letošní rok není tolik úrodný
jako roky předešlé a hezkého ovoce není
mnoho, byli bychom velice rádi za Vaše příspěvky ovoce, zeleniny a květin, které se Vám
podařilo letos vypěstovat.
Své výpěstky – jablíčka, hrušky, švestky,
víno, zeleninu, ale i květiny můžete přinést
k Dvořákům (Chotyně 166 – žlutý dům
naproti parku vedle hospody U Lip):
- ve čtvrtek 28.9. – 16.00 – 18.00,
- v pátek 29.9. – 18.00 – 20.00,
Nebo do hasičárny:
- v pátek 29.9. – 14.00 – 18.00,
- v sobotu 30.9. – 8.00 – 10.00.

A ještě Vás o něco poprosím. Pokud znáte
odrůdu ovoce, napište ji na kousek papíru a
přineste s sebou.
Nechci slibovat, co by se nemuselo povést,
ale zkouším zajistit kvalitní jablka k prodeji
za rozumnou cenu od zkušeného pěstitele.
Zároveň bychom rádi zorganizovali burzu
rostlin. Pokud máte doma přebytečné rostliny, přineste je a budete je moci nabídnout
k prodeji za rozumnou cenu jiným zahrádkářům.
Zkrátka přijďte se pochlubit tím, co se Vám
podařilo vypěstovat, pobavit se, popovídat si
se sousedem. Určitě to nebude ztracený
čas.
Již se na Vás na všechny těšíme.
Váš soused Franta

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
štrůdl 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 – Jana Mitrová
Vážení spoluobčané,
Dne 30. 09. 2017 proběhne u domova seniorů jablkobraní. To bude netradičně první
ročník, ale tradičně tuto akci bude provázet
i Chotyňská 120. Ti, kteří nás znají, vědí, že
nehrajeme výhradně dechovku, ale pod názvem NAVETE BIG BAND i taneční evergreeny. Z členů orchestru máme sestaven i
dechový kvintet, kterým doprovázíme Vánoce na Grabštejně nebo vítáme vystoupení
Národního divadla tamtéž.
Jsme tedy univerzální hudební těleso, což
jsme osvědčili i letos, kdy dva naši členové
podpořili inscenaci Prodané nevěsty na
Grabštejně. Pan Luděk Vele mne požádal,
zda bychom mohli ND vypomoci při obsazení
prvního trumpetisty a prvního vozemboucha
ve třetím dějství slavné opery. Jelikož jsme
schopni všeho, s Pepou Jírou z Hrádku nad
Nisou jsme se svého úkolu zhostili a takto
v inscenaci Prodané nevěsty Národního divadla na Grabštejně hostovali.
Představení mělo obrovský úspěch (i díky
Luďku Vele a Národnímu divadlu) a to jsme
tam byli z Chotyňské 120 a NAVETA BIG
BANDU jen dva, tzn. 10%. Při jablkobraní
nás tam bude 100%, takže se máte vskutku
na co těšit. Za obě kapely (a další překvapení) vás upřímně zve
Standa Munzar, kapelník Chotyňské 120,
NAVETA BIG BANDU a První vozembouch
činohry Národního divadla.

Nová sezóna 2017/2018
chotyňského fotbalu
Konec prázdnin znamená pro fotbalisty všech
kategorií zahájení nové sezóny. A nebylo tomu
jinak ani letos.
Podařilo se nám udržet v Okresním přeboru.
Muži zahájili sezonu 19. 8. domácím zápasem

s Novou Vsí. Celkem je čeká 13 zápasů na podzim 2017 a 13 zápasů na jaře 2018. Rádi bychom i díky posilám (Marek Ráž, Lukáš Ráž,
Pavel Šindelář, Marek Bačkovský a Jarda Stránský) letos hráli více kombinační fotbal a stabilizovali kádr. Současně bychom během sezóny naplno využili našich odchovanců. Nyní
už nastupují Víťa Kolínský a Nicolas Král, na
jaře doufáme i v Milana Klapku. Zatím jsou
odehrány tři zápasy, s jednou prohrou, jednou
remízou a hlavně cennou, a stále ještě žhavou
výhrou nad Hrádkem B. Trenérem zůstává Luboš Kolínský, asistent Jarda Postl, kapitán Pavel Scheufler a vedoucí týmu Aleš Kolínský.
Starší žáci ve věku 13 – 14 let po ne-dohodě
s Okresním fotbalovým svazem na úpravě
pravidel a tím zmenšení počtu hráčů (stejně
jako v jiných okresech) byli nuceni spojit své
síly s týmem Chrastavy, a zatím se tento krok
jeví jako velice dobrý. Kluci nastupují s vrstevníky a není potřeba doplňování týmu z mladších kategorií. Tím i hra je kvalitnější a dostavují se viditelné výsledky. Z chotyňského týmu se pravidelně účastní 7-9 hráčů. Po třech
odehraných kolech mají na kontě dvě vítězství
a jednu remízu, čímž průběžně vedou tabulku.
Hrají Okresní přebor v počtu sedmi týmů. Hrát
se bude čtyřkolově, čeká je tedy 12 zápasů na
podzim 2017 a 12 zápasů na jaře 2018. Trenéři
jsou Pavel Scheulfler a Josef Adámek. Kapitán
Matyáš Chlupsa.
V kategorii mladších žáků Okresního přeboru
nastupuje nový tým našich nadějí. Kluci ve
věku 9-12 let. Někteří kluci nás reprezentují už
tři roky, tedy od mladší přípravky. Dojíždí
k nám i kluci z Václavic. V týmu pravidelně
nastupuje 11 hráčů. Hraje se systémem 7+1 na
jedné polovině standartního fotbalového hřiště.
Máme za sebou tři zápasy o jedné výhře a
dvou prohrách. Kluky čeká 13 zápasů na podzim 2017 a 13 zápasů na jaře 2018. Trenérem
je Jarda Postl, kapitán Tadeáš Pekárek, Tomáš
Gregor nebo Martin Kepl.
A nakonec ti nejmenší, kteří se teprve rozkoukávají. Tým se v tuto chvíli skládá dohromady
většinou z dětí, které začaly trénovat v zimě
2016/2017. Proto jsme se rozhodli je i do nového ročníku přihlásit. Jsou složeni z dívek ve
věku 6-10 let a chlapců ve věku 5-9 let. Náročnější je pro ně nový herní systém, kdy je čeká
11 turnajů na podzim 2017 i na jaře 2018. Dříve to bylo 5. Zde je potřeba velké trpělivosti a

pomoci rodičů. Vzhledem k tomu, že skončil
trenér této kategorie, tak zatím budou trénovat
s mladšími žáky s pomocí rodičů a dorostenců.
Ti nejmenší si tu pozornost od začátku opravdu zaslouží a byla by škoda jim ten prostor
neumožnit.
Možná jste si již všimli na vylepovacích plochách rozpisu domácích zápasů na srpen a září
2017, stejně tak je vyvěšeno na Obecním úřadě. Další rozpis bude na říjen a listopad 2017.
11.11. zakončíme sezónu již tradičně velkolepou rozlučkou s dárečky pro mládež, koncertem pro děti a zábavou pro dospělé.
Rád bych poděkoval za pomoc a přízeň chotyňákům i lidem z okolí. Díky nim postupně
upravujeme stánek přímo na hřišti pod vedením Miloše Klapky. Pomalu se pouštíme do
přestavby garáže u Sokolovny, která by do
budoucna měla sloužit jako kabiny pro fotbalisty pod dohledem Marcely Novákové, Davida Málka a Aleše Kolínského. Samozřejmě
vše záleží na financích, které získáváme zatím
letos jen z příspěvků fotbalistů a Obce, a také
ze stánku pod vedením Hanky Klapkové s pomocí rodiny Klapků a Krčků.
Co se děje ve Fotbalové asociaci všichni můžete vidět v televizi, případně v novinách. Dodnes není vyplacen příspěvek na trenéra přípravky z loňského roku. Dotace na členskou
základnu, které měly být v červnu, také nejsou
a ještě se změnil systém jejich vyplácení a nutné povinné doklady. Oproti tomu my jsme
museli členské poplatky zaplatit již do konce
února 2017, jinak bychom nemohli hrát, ani
zápasy pořádat. Pro představu platíme rozhodčí na všechny zápasy dětí i dospělých. Sobotní
zápas mužů nás na rozhodčích stál 1520,- Kč
(3 rozhodčí) a dětí ve čtvrtek 600,- Kč (jeden
rozhodčí). O úrovni těchto placených rozhodčích jste si představu mohli udělat sami v roli
diváků. Při výše uvedeném počtu zápasů to je
pro nás mnoho peněz. Nemluvě o různých nesmyslných pokutách za pořadatelskou činnost
apod. I zde patří dík novému týmu pořadatelů
pod vedením Míši Bartákové a pomoci Honzy
Fijalky.
I díky fanouškům, kterých chodí velké množství, za což bych Vám chtěl poděkovat, se všichni na trávníku snažíme nechat vše, hrajeme
srdcem a bojujeme do roztrhání těla. Hlavně
díky Vám, fanouškům a příznivcům, se nám

finanční situace daří ustát, a díky Vám máme
velkou základnu mládeže.
Všem hráčům, rodičům, funkcionářům, pořadatelům, trenérům a hlavně fanouškům patří
velký dík. Díky Vám všem můžeme v tak krásné obci, a to se skvělým zázemím Obce a Sokola, hrát dobrý fotbal.
Fotbal nás baví a bavit bude!
Jaroslav Postl
Předseda oddílu fotbalu Tělocvičné jednoty
Sokol Chotyně
Výsledky můžete sledovat v aplikaci „můj
fotbal“ na vašich mobilech, nebo na
www.fotbal.cz

Poslední benefiční koncert
pro Grabštejn
Nebudu k tomu již nic moc psát, prostě byl
poslední a úžasně se opět vydařil. Jen velká
prosba – kdyby vás někoho napadlo, jak dostat Stezku smíření zpět k pěšině na hrad,
přijďte za mnou. Dala jsem si to jako úkol
na rok 2018 a potřebuji pomoc.
Zveřejňuji pozdravný dopis L. Veleho, který
byl otištěn na úvod programu pro letošní
koncert.
Vážení přátelé, příznivci benefičních
koncertů.
Setkáváme se na konci prázdnin již 25 let,
což je doba nemalá, skoro úctyhodná. Proto
jsem si dovolil tak důvěrně blízké oslovení.
25 roků je život jedné generace, období,
kdy dospějeme, ale i čas, kdy se můžeme
zastavit, podívat se zpět, zvážit, zda za námi zůstalo něco pozitivního – stopa dobrého
díla.
25 let. Jsem rád, že jsem se spolu s mnohými z Vás mohl stát svědkem zázraku, kdy se
z devastovaného a chátrajícího objektu stala národní kulturní památka – můj milovaný
hrad Grabštejn. Jsem přesvědčen, že Benefiční koncerty Grabštejn se o tuto proměnu
významnou měrou zasloužily. Pochopitelně si
uvědomuji, že se tento zázrak stal hlavně
díky finančním prostředkům Ministerstva

kultury České republiky, ale i Vás, příznivců
a návštěvníků benefičních koncertů.
Nastal čas bilancování. Musím poděkovat
všem ředitelům Národního divadla, svým kolegům operním pěvcům, členům operních
sborů, dirigentům, klavíristům, výtvarníkům,
dělným pracantům – řemeslníkům, pomocníkům při organizaci a propagaci koncertů, při
zajišťování občerstvení, zdravotního a požárního zabezpečení; k úspěchu beneficí
přispěli samozřejmě i zaměstnanci hradu,
památkáři, vojáci grabštejnské posádky a
členové bezpečnostních agentur. Velmi jsem
si vážil přízně sponzorů i důležité morální
podpory představitelů politického života na
úrovni celostátní, krajské, městské a obecní.
Hlavně chci poděkovat paní Janě Mlejnecké,
dlouholeté chotyňské starostce, protože
bez její pomoci bych se prostě neobešel.
Jano, děkuji.
A co dodat? Mnohé se podařilo, něco se
rodilo s obtížemi, něco se dokonce muselo i
odstranit.
Přál bych Ti od srdce, milý Grabštejne, ať
si Tě najdou podobní nadšenci jako já.
Tedy naposled a na rozloučenou si zazpívejte s námi: „Dobrá věc se podařila…“.
Luděk Vele
Dopis p. J. Krejcarové po benefici:
Milá Jarčo, benefiční koncerty ve prospěch
hradu Grabštejn se konaly každoročně 25
let. Jsem rád, žes přispěla svým kulinářským uměním k jejich úspěchu. XXV. benefiční koncert byl definitivně poslední, ale
hrad Grabštejn zůstává. Stal se důstojnou
historickou i kulturní dominantou našeho
severního Trojzemí. Jako vždy i letos Tvé
kulinářské příspěvky tvrdě soutěžily s výkony mých kolegů z Národního divadla, ba
někdy je i překonaly. Myslím si, že je dobré
v nejlepším přestat, ale doufám, že se to
určitě netýká Tvých gastronomických
aktivit.
Díky. L. Vele
Tento dopis jako i předchozí v minulých
letech je samá chvála a uznání, ale bez

děvčat z našeho spolku Svaz žen Chotyně
bych nemohla zabezpečit takovou akci –
raut pro 200 – 250 lidí. Před 13 lety jsme
začínaly občerstvením pro OÚ Chotyně –
mikroregion raut pro asi 50 lidí. Zde mě
oslovil p. Vele, jestli bychom byly schopny
připravit občerstvení pro 200 lidí, načež
jsem – s přesvědčením o šikovnosti našich
děvčat ve spolku – řekla, že to není žádný
problém, bude to čtyřikrát víc lidí. Nyní
s odstupem času si říkám, že to byla docela
drzost si na to troufnout, ale dnes jsem ráda, že jsme do toho šly. Za těch 13 let jsme
poznaly hodně umělců, hostů a návštěvníků
Benefičních koncertů a samozřejmě nám
udělalo dobře, když pochválili, a nebo se těšili na laskominy z minulých let. Vše jednou
končí a tak bych moc a moc chtěla poděkovat všem členkám spolku a jejich manželům,
kteří chodili pomáhat při obsluze na rautu.
Ještě jednou všem moc a moc děkuji.
Jaroslava Krejcarová
Třeba někdy, někde se setkáme…

PŘIPOMENUTÍ
Pomalu, ale jistě se nám blíží III. ročník
velmi úspěšných Chotyňských adventních
trhů, které letos vychází na 25. 11. 2017.
Zájemci o prodejní místo se mohou pomalu
přihlašovat (pouze vlastní výrobky) na mém
čísle 603510417. Už teď se moc těším,
s pozdravem Ditka

Poděkování
Touto cestou bychom velice rádi poděkovali
panu Petru Pospíšilovi, který na zahradu MŠ
vyrobil a daroval schůdky k herní sestavě
„Loď“.
Kolektiv dětí a učitelek MŠ

T.J. Sokol Chotyně pořádá Sportovní den
dětí a mládeže v neděli 10. 9. od 14 hod. u
sokolovny.
Očkování psů proti vzteklině v pátek 8.9. od
18.15 hod. u sokolovny.
Zábava v Restauraci na Suché v pátek 8.9.
od 19 hod., hrají Namoll
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo
MK ČR U 11 793.

