
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Výsledky hlasování ve volbách do 

Poslanecké sněmovny  

Parlamentu ČR v obci Chotyně 
Počet občanů zapsaných v seznamu voličů  

782 

Počet odevzdaných hlasovacích lístků  466 

Počet neplatných hlasovacích lístků        6 

Procento účasti ve volbách               59,59% 

 

1. ANO 2011    146 hlasů 

2. Starostové a nezávislí       142 hlasů 

3. SPD – Tomio Okamura    55 hlasů 

4. Komunistická strana Čech a Moravy 33 hl. 

5. Česká pirátská strana    25 hl. 

6. Občanská demokratická strana   18 hl. 

7. ČSSD      15 hl. 

8. TOP 09       9 hl. 

9. Strana svobodných občanů    6 hl. 

10. Strana zelených      3 hl. 

11. Rozumní       3 hl. 

12. KDU-ČSL       3 hl. 

13. Realisté       3 hl. 

14. Občanská demokratická aliance  1 hl. 

15. Referendum o Evropské unii    1 hl. 

16. Dobrá volba 2016     1 hl. 

 

Lampiónový průvod na 
hrad Grabštejn 

V pátek 27. října se konal další lampióno-
vý průvod na hrad Grabštejn. Počasí nám 
moc nepřálo, během dne hodně pršelo, ale 
alespoň při průvodu déšť nepadal. Sešlo 
se nás téměř 300 a vydali jsme se k přístu-
pové cestě od Chotyně na hrad Grabštejn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přední i zadní část průvodu hlídali naši 
hasiči. Paní Věra Markovičová za pomoci 
svých známých a členů Sokola vše připra-
vila.  Takže nás  opět čekaly rozsvícené 
lampičky podél celé cesty ke hradu hlída-
né strážci, někdy i v kostýmech. Několik 
nových lampiček vyrobily i děti z naší 
školy a já jim za to moc děkuji. 
Procházka hradem byla v režii paní kaste-
lánky hradu Grabštejn Ing. Arch. Ivy Bár-
tové a všem se moc líbila – někteří si ji 
prošli i vícekrát.  
Na nádvoří na děti čekal teplý čaj, na rodi-
če medovina a pro všechny nezmarovníč-
ky. 
Moc děkuji všem, kteří se na přípravě i 
realizaci této hezké akce podíleli. 
    Starostka 

17. listopad 1989  

Sametová revoluce 
Ještě ráno 17. listopadu 1989 nebyl tento 

den ničím výjimečný. Pro normálního člověka 

normální listopadový pátek. Většinu obyva-

telstva čekaly odpoledne nezbytné fronty 

spojené s nákupem na víkend. Někteří pláno-

vali odjezd na chatu či chalupu, které bude 

třeba zazimovat. Večer se ve zpravodajství 

Československé televize lidé dozvěděli, že 

na Národní třídě v Praze musela Veřejná 

bezpečnost rozehnat další z demonstrací a 

obnovit zde pořádek. 

V Československu se po roce 1948 demon-

strovala pouze při různých oficiálních příle-

žitostech jednota lidu s komunistickou 

Ročník 25           Listopad  2017                      ZDARMA 

 

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. 
 



stranou. V průběhu 80. let se však v Praze 

konaly demonstrace komunistickou stranou 

neorganizované a tudíž nelegální. Většinou u 

příležitosti výročí 21. srpna 1968, výročí 

vzniku republiky 28. října 1918 nebo výročí 

Palachova činu. O většině z nich se občané 

z oficiálních sdělovacích prostředků nedo-

zvěděli. Později maximálně zmínka o ztro-

skotancích, kteří narušili veřejný pořádek. 

Problémy existují, ale ty komunistická stra-

na řeší. 

Ti, kteří poslouchali západní rozhlasové 

stanice, věděli víc. A večer 17. 11. 1989 

věděli, že tato páteční demonstrace byla 

jiná. Nešlo jen o zásah vodními děly a průbě-

žné zatýkání. Nyní byla použita hrubá síla 

proti mladým lidem. 

Večer již nebyl 17. listopad 1989 obyčejným 

dnem. Ve veřejnosti se cosi hnulo. Vždyť 

tentokrát bili naše děti. Snad poslední 

kapka přetekla a události dostaly rychlý 

spád. Ke studentům se přidali herci a 

postupně vše-chny vrstvy společnosti. 

Dokonce i dělníci. Na konci byly svobodné 

volby a změna společenského systému. A 

dlouhá cesta před námi … 

Tento článek jsem našla na internetu a líbil 

se mi. Vzpomínám si na tu dobu, bylo mi 37 

let a byla jsem z toho pěkně zmatená, vůbec 

jsme nechápala, že by se něco takového 

mohlo stát. Po pár dnech jsem vše konečně 

pochopila a byla to úžasná úleva a velká 

radost. Jasně, že ta dlouhá cesta před námi 

vůbec není a nebude jednoduchá, ale určitě 

je lepší, než kdyby k sametové revoluci 

nedošlo. 

                                   Starostka 
 

Tisícimílové dobrodružství 
Michal Ozogán 

Dokážete si představit, kolik je to 1000 mil? 

Ano, je to dohromady 1600 kilometrů, ale to 

není dostačující odpověď. Jak dlouho by vám 

to trvalo po rychlé dálnici v autě? Než byste 

dorazili na konec cesty, jistě by vás už bolely 

nohy, ruce, záda i krk. Tisíc mil je prostě dál-

ka. A tak jsme se já a další půl druhá stovka 

závodníků vydala na dlouhou cestu ve snaze 

překonat onu magickou vzdálenost vlastními 

silami. Drtivá většina na kole, někteří na kolo-

běžce či pěšky. 

Takhle myšlenka se v našich hlavách nezrodila 

sama o sobě. Účastnili jsme se závodu zvané-

ho 1000 Miles Adventures, který letos probí-

hal už posedmé. Začínalo se až v Nové Sedlici, 

nejvýchodnější osadě na Slovensku. Odtud 

jsme se vydali skrz slovenské hory, pokračo-

vali severní cestou přes česká pohraniční po-

hoří a náš závodní had končil kousek od Che-

bu ve Skalné. Trasa nás zavedla i do Jizer-

ských a Lužických hor. Vedla pouze malý 

kousek od Chotyně. Hrádek nad Nisou byl 

jednou z mála civilizovaných zastávek. 

Závod 1000 mil není nic pro páprdy. Každý do 

toho jdeme na vlastní riziko. Nedohlíží na nás 

žádný pořadatelský vůz, žádní mechanici nebo 

šerpové s jídlem. Všechno, co na dlouhé cestě 

potřebujeme, si sami neseme a sami si hledá-

me jídlo, vodu i nocleh. Je jen na nás, jestli se 

ubytujeme někde v penzionu, nebo rozbijeme 

tábor v hlubokém lese.  

Nejrychlejší závodníci doráží do cíle už za tý-

den a ti nejpomalejší bojují s těžkou trasou ce-

lý měsíc. V řadách vyzyvatelů nejsou jen pro-

fesionální cyklisté. Už jen proto, že za vítěz-

ství není žádná finanční odměna, ale památeč-

ní tričko. Pro mnohé to je krásná letní dovole-

ná. Každý závodník má nějaký svůj příběh a 

důvod, proč se toho šíleného podniku účastnit. 

Spolu jedou Češi, Slováci i Němci, muži i že-

ny, lidé všech profesí. Bariéry neexistují. Jel 

dokonce i slepec. 

A proč jsem se účastnil já? Těžká otázka. Asi 

jsem se nechal strhnout emocemi. Kdo by ne-

chtěl zažít tisícimílové dobrodružství. Unik-

nout ze složitých problémů civilizace a ales-

poň na okamžik se podvolit jen smyslům, které 

zajišťují naše přežití. Ano, nadával jsem. 

Nadával jsem, když mi kolo vrzalo. Když jsem 

ho musel přenášet před padlé kmeny. Když 

jsem píchnul všechny duše. Když jsem chytl 

nekonečný liják a kolo táhl potokem. Když mi 

došlo jídlo. Když jsem brodil řeky a bořil se 

v bahně. Nic z toho mi ale nebránilo, abych si 

po cestě neužíval ty malé radosti. Když vysvit-

lo slunce. Když mi pocestný nezištně pomohl 

v okamžiku nejvyšší nouze. Když jsem se pro-

háněl po úbočí hor a užíval si skvostné výhle-

dy. Žil jsem okamžikem. Ale ani my, cyklisté, 

jsme nebyli těmi největšími blázny. To jsou 



totiž běžci. Ano, opravdu jsou lidé, kteří pře-

běhnou (či přejdou) celé Československo a 

neříkají tomu sebevražda ale závod. Asi je to 

v rodině, ale můj táta, Petr Ozogán patří přesně 

k tomuto druhu lidí. Zatím se účastnil všech 

sedmi ročníků a trasu překonal nejen na kole, 

ale i pěšky a na koloběžce. 

Závod 1000 Miles Adventure startuje každý 

rok na začátku července – v liché roky ze Slo-

venska, v sudé roky z Česka. Pokud budete mít 

štěstí, můžete závodníky potkat na trase přímo 

v Hrádku nebo v okolních lesích. Takže když 

uvidíte ztrápeného, zarostlého cyklistu, který 

se snaží prospat na autobusové zastávce, nevo-

lejte na něj policii. Dejte mu něco na zub a bu-

de vám neskonale vděčný.  

Tento rok jsem to zkoušel na druhý pokus a 

celou trasu se mi podařilo zdolat za 14 dní a 6 

hodin. Skončil jsem na 46. místě. V cíli jsem 

byl zničený, ale spokojený. Táta tentokrát ne-

dokončil celý závod a po 11 dnech skončil 

v polovině. I tak – kdo by za takový čas doká-

zal přejít Slovensko a kus Česka? 

Pokud chcete vědět o závodě víc, nebo se do-

konce chcete přihlásit, navštivte oficiální web 

www.1000miles.cz. O mých dobrodružstvích 

jsem podrobně psal na 

www.michalozogan.cz/1000mil. A pokud vás 

zajímá, jak si v těch sedmi ročnících vedl táta, 

otevřete si www.1600km.cz.  

 

Informace o množství tříděného 

odpadu a odměnách za třídění 
Jedná se o stručný přehled základních in-

formací o výsledku provozu systému třídě-

ného sběru obalových odpadů v naší obci od 

1. 7. do 30. 9. 2017 ve spolupráci s Autori-

zovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. 

Papír  0,210 t      298,45 Kč 

Plast  2,021 t 10 947,35 Kč 

Sklo  2,525 t   2 699,73 Kč 

Kovy  0,044 t       161,92 Kč 

Nápojový karton  0,046 t       247,94 Kč 

Celkem 4,846 t 14 355,39 Kč 

+ 

Odměna za zajištění zpětného odběru ve 

výši 4 950,00 Kč, takže celkem za  

3. čtvrtletí 2017 částka ve výši 

19 305,50 Kč.  

Za svoz tříděného odpadu zaplatíme čtvrt-

letně cca 26 000,- Kč, takže alespoň něco 

se nám vrací. 

 

Schůzka rady s dobrovolnými 

organizacemi a ZŠ Chotyně 
V úterý 17.10. se uskutečnila schůzka rady 

obce s dobrovolnými organizacemi. Zhodno-

tili jsme akce v roce 2017 a hlavně jsme se 

věnovali termínům akcí v roce 2018. Pokud si 

chcete některé akce zapsat do svého kalen-

dáře, zde jsou termíny na rok 2018: 

5. ledna Tři králové – pochůzka dětí ze 

ZŠ 

13. ledna XXIX. Myslivecký ples 

20. ledna Hasičský ples 

10. února Květinový ples 

11. února Dětský maškarní bál 

17. března Maškarní ples 

27. března Velikonoční dílny na hradě pro 

děti ZŠ Chotyně 

2. dubna Velikonoce na hradě  

14. dubna Mezinárodní den památek a 

sídel na hradě Grabštejn 

14. dubna Sportovní akce MULTISPOR-

TU na Kristýně 

30. dubna Pálení čarodějnic 

12. května Fotbalová diskotéka pro děti 

26. května Den mužů 

27. května Den dětí na hradě 

1. června Den dětí ZŠ, MŠ a IZS 

2. června Den dětí Svazu žen 

9. června Den otevřených dveří u 

myslivců na Hubertce 

16. června Víla Nisa 

23. června Noční prohlídky na hradě 

29. června Předání vysvědčení 5. třídě na 

hradě Grabštejn 

7. a 8. července  Létohrádky na hradě 

28. července Večerní prohlídky se sv. Bar-

borou na hradě Grabštejn 

28.7.-5.8. Soustředění – fotbalisti 

Srpen  Dny řemesel na hradě 

1. září  Den otevřených dveří u hasičů 

2. září  Sportovní den dětí a mládeže 

8. září  Oslavy mikroregionu u nás 

http://www.1000miles.cz/
http://www.michalozogan.cz/1000mil
http://www.1600km.cz/


Září  Den evropského dědictví na 

hradě 

29. září Výstava ovoce a zeleniny + 

jablkobraní + den seniorů 

6. října Pouštění lodiček 

26. října Lampiónový průvod na hrad 

10. listopadu Ples fotbalistů 

1. prosince 4. chotyňské adventní trhy + 

rozsvícení vánočních stromů 

Advent Adventní prohlídky na hradě 

1. prosince Vánoce na hradě 

8. prosince Mikulášská nadílka Svazu žen 

15. prosince Vánoční disko  fotbalistů 

24. prosince Polední vánoční rozjímání 

31. prosince Silvestrovský fotbal 
 

Několik pranostik na sv. Kateřinu 

a sv. Ondřeje 
Kateřina na ledě, vánoce na blátě. 

Sníh na sv. Kateřinu věští vysoké obilí. 

Na sv. Kateřinu schováme se pod peřinu. 

Přitrhla-li zima s Kateřinou, bývá do 

omrzení. 

Jaké počasí na Kateřinu, takové 

v příštím lednu. 

Svatá Kateřina strčí housle do komína. 

Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní. 

Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví. 

 

Poděkování hasičům – výtěžek 

z občerstvení během výstavy 

ovoce a zeleniny ve výši 3 500,- 

Kč věnovali dětem ZŠ a MŠ 

Chotyně. 

_________________________ 
Zveme vás na  

3. CHOTYŇSKÉ ADVENTNÍ 
TRHY 

 spojené s rozsvícením vánočních 
stromů v sobotu 25. listopadu  

od 14 hodin. Rozsvícení stromů 
s programem dětí ze ZŠ a MŠ v 17 

hodin. 

Restaurace na Suché vás zve na 

music band Krávy bez medu  

ve čtvrtek 16. 11. od 20 hodin. 

 

Vánoce na Grabštejně 

2. 12. 2017 od 9 do 16 hodin 
Vstupné 150/100/400/70 (plné, snížené, 

rodinné, věž) 
Na prohlídkách s kostýmovanými průvodci si 

můžete připomenout vánoční zvyky a 

obyčeje, prohlédnout vyzdobené interiéry a 

načerpat adventní atmosféru. Zážitek 

z prohlídky na nádvoří umocní adventní 

melodie (skupina Subulcus), rozveselí vás 

kejkle (kejklíř Martin), vánoční pocit navodí 

i oživlý betlém, pobaví Komedie o hvězdě a 

zajisté vás ohromí dramatický příběh o 

renesančním majiteli hradu Jiřím Mehlovi 

ze Střelic (v podání skupiny historického 

šermu Bibus Spiritus). Vánoční atmosféru 

podpoří i stánky s vánoční krmí i cukrovím a 

také s drobnými dárečky a suvenýry. 

Od 10 do 15 hodin budou probíhat 

v místnosti v přízemí adventní dílničky. 

Součástí programu bude v 15 hodin  

Česká mše vánoční od Jakuba Ryby 

v podání Luďka Veleho a pěveckého sboru 

Janáček. 

 

Do konce listopadu je třeba zaplatit 

druhou část poplatku za likvidaci 

odpadu. 

 

PRODÁM KOKS 

Info na tel. 605 421 045 

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

se uskuteční v úterý 28. listopadu 

2017 od 18.30 hodin v Domu 

s pečovatelskou službou. 

 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo 

MK ČR U 11 793. 


