Ročník 17

Srpen 2009
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1409 – 2009
600 let od první písemné zmínky o naší obci
Soutěž Vesnice roku 2009.
Zúčastnili jsme se 15. ročníku soutěže Vesnice
roku. a získali jsme
OCENĚNÍ ZA ROZVOJ KULTURY.
Vítězem se stala obec Zahrádky u České Lípy,
bílou stuhu za činnost mládeže získala obec
Kobyly, modrou stuhu za společenský život
získala obec Kravaře, zelenou stuhu za péči o
zeleň a životní prostředí získala obec Studenec, skokanem roku se stala obec Modřišice.
V Libereckém kraji soutěžilo celkem 19 obcí.
Další obce získala tato ocenění: Bělá za podporu cykloturistiky, Bílá za podporu Sboru
dobrovolných hasičů, Horní Police získala
diplom za vzorné vedení kroniky, Koberovy
za podporu turistiky, Křižany za udržování
včelařských tradic, Líšný za podporu sportovních aktivit, Nová Ves za objevování historie obce, Nový Oldřichov za vzorné vedení
obecní knihovny, Prysk za podporu vzdělanosti, Svijanský Újezd za podporu regionálních produktů, Vlastibořice za rozvoj venkova, Všelibice za péči o veřejná prostranství a
Všeň cenu naděje pro živý venkov.

Na čem v současné době
pracujeme

Jistě jste si všimli, že na základní škole již je nová
střecha. Původní střecha z roku 1996 byla již v takovém stavu, že ohrožovala zdraví a životy našich
dětí. Takže bylo opravdu velmi nutné najít peníze
na její opravu. Částku 139 tisíc korun se podařilo
získat od pojišťovny. Nyní se ještě dodělávají zednické a malířské práce v místnostech, kde jsou
střešní okna. Do začátku školního roku bude vše
hotovo.
Začala oprava komunikací. Silnice od nádraží
k železničnímu viaduktu – část od vjezdu

k nádraží, kde je téměř stále velká kaluž, vyspravení překopů, nájezdy k domům a celý nájezd na silnici ke Grabštejnu, který sice vypadal téměř neporušeně, ale kdo po něm jezdil autem, ví, jaké tam
byly nerovnosti.
Dále se bude dělat silnice od viaduktu kolem bytovek k silnici na Dlouhou mez a opraví se silnice
na Grabštejně od Kadlíčků k Hlavatým.
Na tyto opravy získala obec dotaci ve výši
1 126 000,- Kč.
Pokud se podaří získat do konce září vodoprávní
povolení na zasíťování pozemků pod nádražím,
mělo by zasíťování být provedeno v říjnu.
Současně se zasíťováním v době, kdy bude proveden výlov grabštejnského rybníka (24. 10. 09),
musíme zjistit u mostu u rybníka, proč se nám
propadá komunikace a vše opravit. Na tuto akci
ještě navazuje oprava kanalizační výpustě do Nisy,
která vede přes hřiště.
V jaké fázi je příprava výstavby Domu s pečovatelskou službou. Projednává se stavební povolení, je
zpracována dokumentace pro výběr dodavatele akce
a začíná se zpracovávat dokumentace pro provedení stavby. Časově, pokud vše půjde bez komplikací, by náš dům a jeho okolí mohl být hotov do
podzimu roku 2011.

Obec prohrála soud o byt
Na úvod pouze uvádím, ţe obec se soudit nechtěla,
ale také nechtěla dát byt někomu, kdo ho nepotřebuje. V tomto sporu byla obec strana ţalovaná.
Nechám si pro sebe, co si myslím o našem právu.
Sdělím vám základní informace a vy sami posuďte,
kde je spravedlnost.
Mladí manţelé dostali větší byt u Nisy, byt, který
tradičně dostával člen sboru dobrovolných hasičů a
mohl tak mít na dosah řeku v případě povodní.
Manţelé se po čase rozvedli a ţena se odstěhovala.
Po dalším čase se začali o byt soudit – nechápu,
jak se někdo můţe soudit o něco, co není jeho. Šel
čas – bavíme se o několika letech. Rozvedená ţena

bydlela s dcerou v bytě 1 + 1, který patří její matce. Matka má od obce v pronájmu další byt 1 + 2 +
2 komory. Podle mě bytová situace rodiny bezproblémová. Soud ve sporu manţelů rozhodl, ţe byt
patří ţeně – asi proto, ţe má u sebe dítě. Nikdo
obci nedoručil rozsudek. Tato situace mě opravdu
štvala a kdyţ jsem potkala tuto ţenu, řekla jsem jí,
jestli má nějaký rozsudek, ať mi ho donese, čekala
jsem asi měsíc, nic se nedělo. Rada přidělila byt
další rodině. Následně mi byl doručen rozsudek a
kdyţ jsem odmítla této ţeně vydat klíče od bytu,
začala se zase soudit, tentokrát s obcí. Výsledek
znáte – soud v podstatě nezajímalo nic jiného, neţ
ţe byt získala v době manţelství, tudíţ má na něj
stejné právo jako muţ (hasič). Ţádné další okolnosti je nezajímali.
starostka

Oslava 95. výročí provozování
myslivosti v Chotyni
výtah z příspěvku do časopisu

V sobotu 13. června se konalo slavnostní zasedání Mysliveckého sdružení Chotyně v prostorách státního hradu Grabštejn. Zúčastnili
se ho myslivci místní, z okolních organizací a
mnoho dalších pozvaných hostů.
Po zatroubení přítomnými mysliveckými trubači ze Střední lesnické školy v Trutnově a
přivítání kastelánem hradu Mgr. Sedlákem se
ujal slova předseda MS Chotyně p. Krejčík
Václav st. Připomněl historii sdružení i obce
Chotyně, bylo vzpomenuto a minutou ticha
uctěno mnoho členů, kteří již nežijí. Pak již
současnost – myslivecké sdružení hospodaří
na celkové výměře 1 402 ha pozemků, z toho
je 491 ha orné, 310 ha trvalých travních porostů, 5 ha vodních ploch a 520 ha lesní půdy.
Následovaly podrobnosti z činnosti sdružení.
Na závěr slavnostního zasedání předali přítomní zástupci Okresního mysliveckého sdružení Liberec myslivecká vyznamenání. Za
zásluhy o myslivost II. stupně předsedovi MS
Václavu Krejčíkovi st. a mysliveckému hospodáři Vlastimilu Cýrusovi st. Za věrnost Antonínu Hulínskému a Miloslavu Landovi.
Čestné uznání Vlastimilu Cýrusovi ml.,
Václavu Krejčíkovi ml., Luboši Landovi, Radkovi Slukovi a Obecnímu úřadu Chotyně.
Přítomný zástupce Ministerstva zemědělství
ing. Růžička předal věcné dary ministra předsedovi MS V. Krejčíkovi st. a hospodáři V. Cýrusovi st. Pro hosty byla zorganizována pro-

hlídka Státního hradu Grabštejn a Vojenského
útvaru. K obědu, který byl na vojenském
útvaru, byla podávána velmi dobrá svíčková
z divočáka. Zakončení probíhalo na myslivecké chatě Hubertka, kde mimo výborné občerstvení byla také uspořádána výstavka trofejí
a písemností o činnosti MS. V neděli 14. 6.
uspořádali myslivci Den otevřených dveří na
chatě Hubertka. I tohoto dne se zúčastnilo hodně návštěvníků. Na ukončení ještě slova
předsedy.
Důležité bylo, že se nám vydařilo počasí, bylo
překrásné a pod stany zapůjčenými od Dětského domu Drak z Hrádku n. N. bylo všem
příjemně. Na závěr poděkování starostce obce
Chotyně, starostovi města Hrádek n. N., veliteli chotyňské posádky, majiteli restaurace Rigoleto panu Bílkovi, kuchaři Oázy Grabštejn
panu Matuškovi a našim ženám a členům,
kteří se na organizaci podíleli. Dovoluji si ještě
upozornit na internetové stránky
www.myslivost.cz/mschotyne

Skvělé výsledky našich sportovců
Petr Řezníček – 13. – 14. 6. Pannonia-ring
(Maďarsko)
Další podnik MMČR a AACup a náš tým u toho
nechyběl. Tentokrát jsme se soustředili pouze na
třídu Volná nad 600 (Czech Open +600), protože
start i ve třídě Superstock 1000 bychom časově a
finančně nezvládli.
I ve třídě Volná nad 600 je patrný úbytek jezdců,
do Maďarska přijeli hlavně ti, kteří pomýšlejí na
dobrý celkový výsledek na konci sezóny. Náš největší konkurenční tým Moto HB zde tedy nechyběl.
Celkově se na start postavilo 17 motorek, kde polovinu tvořili jezdci Volná do 600. Tyto dvě třídy
jezdí v Maďarsku již tradičně společně. Ve druhém
pátečním tréninku měl pád Pavel Bouma a zlomil
si zápěstí. Týmové barvy nadále hájil pouze Petr.
Při sobotních kvalifikacích se s třetím časem dostal
na start z první řady. Start závodu se Petrovi letos
již potřetí výborně vyvedl a do první zatáčky najížděl jako první. Již v prvním kole získal více jak 1
vteřinu náskok před Štecherem a tento náskok se
stále zvyšoval až na konečných 11 sekund v cíli. Jako druhý dojel Milichovský a třetí skončil Ondřej
Korčák (zároveň vítěz třídy Volná do 600). Štecher
musel pro poruchu stroje v 8. kole odstoupit ze 2.
místa. Petr si navíc připsal nejrychlejší kolo závodu časem 2:00.9.

Pořadatelé mile překvapili dvojím vyhlášením výsledků. Dostali jsme tedy pohár i za absolutní pořadí v závodě, kromě tradičního od naší motocyklové federace za umístění v PČR ve třídě Volná
nad 600.
Přesně po polovině závodů jsme celkově na prvním
(Řezníček 75 bodů) a třetím (Bouma 33 bodů)
místě.
O víkendu 27.-28. června se jel další podnik
MMČR a AACupu na Masarykově okruhu v Brně.
Náš tým Road Racing Liberec přijel tentokrát pouze s Petrem Ř. a s cílem přivézt co možná nejlepší
výsledek ve třídě Volná nad 600. Start se Petrovi
vydařil a do první zatáčky najížděl jako první. Naším cílem bylo dovézt co možná nejvíce bodů, ale
bez rizika pádu a zranění před následujícím důležitým předposledním závodem v Mostě. Takže výsledné 5. místo v mokrém závodě stačilo, aby Petr
zůstal s náskokem v čele průběžné klasifikace.
V předposledním závodu na Autodromu Most měl
Petr bohužel pád a závod nedojel. Před posledním
závodem na maďarském Hungaroringu začátkem
září je na druhém místě.
Ke všem výborným výsledkům Petrovi blahopřejeme a do posledního závodu přejeme hodně úspěchů a také štěstí na dobrý a suchý
průběh, aby se mu podařilo získat celkové
prvenství.

Milan Hrouda – maraton

26. 4. 2009 – MTB Maraton Česká Lípa
Startovalo 14 závodníků, celý závod se Milan držel
v 8 členné skupině mezi 12. až 20. místem.
Bohužel 10 km před cílem celá skupina špatně
odbočila a následně byla diskvalifikována, což je
škoda, protože ve velmi silné konkurenci by Milan
skončil do 20. místa.
9. 5. – MTB Malevil – Mezinárodní maraton a
také druhý závod českého poháru v maratonu.
Startovalo 800 závodníků a Milan obsadil velmi
krásné 34. místo celkově a 9. místo v kategorii
muži 30 – 39 let. Oproti minulému roku si zlepšil
čas o 25 minut a posunul se o 80 míst dopředu.
10. 5. – závod MTB časovka do vrchu Jedlová.
Závod absolvoval hned den po Malevilu. ze 100
závodníků skončil celkově na 20. místě.
22. 5. – MTB maraton Jablonec nad Nisou.
Startovalo 300 závodníků. Velmi těžký a kopcovitý

závod, který vedl přes těžkou sjezdovku
Tanvaldský Špičák. V šestičlenné skupině a asi
v polovině trati skupina špatně odbočila a ztratila
kolem 10 minut, než se jí podařilo vrátit na
správnou trať. I přes tuto komplikaci způsobenou
špatným značením trati Milan skončil na
výborném 34. místě, ve své kategorii byl 12.
6. 6. – MTB Maraton Bohemia Nový Bor. Od
začátku závodu jezdil Milan v první skupině, ale
po kolizi s dalším závodníkem následoval pád a
ztráta dobré pozice. Závod dokončil po sólové
stíhačce na pěkném 11. místě ze 120 závodníků.
V kategorii obsadil 5. místo.
20. 6. – MTB Maraton Fabian Giro – 55 km
Ze 12é závodníků Milan obsadil výborné 5. místo
celkově a 4. místo v kategorii.
Blahopřejeme ke skvělým výsledkům a do
dalších závodů přejeme lepší značení tratí.

SMS InfoKanál
Pokud chcete dostávat aktuální SMS
zprávy z Obecního úřadu Chotyně, níže
uveden způsob přihlášení nebo odhlášení.
Při přihlášení:
na telefonní číslo 605 733 680 zašlete
SMS zprávu
ik chotyne reg
Při odhlášení:
na stejné telefonní číslo zašlete SMS
zprávu
ik chotyne odreg

České zvyky a obyčeje

Lidové léčitelství

V minulosti si lidé neuměli vysvětlit původ
nemoci ani bolesti, neměli léky v dnešním
slova smyslu. A tak přikládali velký význam
magii a nejrůznějším pověrám. Věřili, že nemoc může způsobit nepřející člověk, zvíře i
rostlina.
Vliv církve se projevil hlavně ve spojení starých pověr s vírou v autoritu světců, kteří
mohli pomoci při uzdravení. Také znamení

kříže se často používalo pro odhánění nemocí.
Některé metody léčení byly všeobecně známé, jiné, hlavně zaříkávání a podávání speciálních bylin, znala jen hrstka vyvolených.
Zaříkávačky byly většinou ženy, a aby měly
při léčení úspěch, musely se řídit mnoha
pravidly. Například platilo, že si nikdy samy
neřekly o odměnu, ale spokojily se s tím, co
od pacienta dostaly. Při pronášení magických
formulí se nesměly ani jednou splést, protože pak by nemoc mohla přeskočit na ně samotné. Kdyby své umění někomu prozradily,
samy by přišly o schopnost léčit. Proto své
znalosti předávaly až na smrtelném loži.
Mnohé zaříkávačky byly zároveň i velmi zkušené bylinkářky. Používaly sice i tak absurdní pomůcky jako mrtvou myš či krtka, kamínky a dřívka, žížaly či vařená myší ouška a
mnoho podobných věcí. Vyznaly se ale i v léčebných vlastnostech rostlin, jejichž účinky
uměly využít. A věděly také přesně, kdy je
mají trhat. Svatojánská noc (z 23. na 24.
června) byla pro sběr rostlin jedním z nejdůležitějších termínů.

Poutě – zvyk navštěvovat posvátná místa

byl běžný i v jiných náboženstvích. Poutě
vznikly z víry, že modlitba na určitých místech je zvláště účinná. Cesty na taková
místa jsou známé u Řeků, Římanů, u Egypťanů, Peršanů a Indů. Také každý muslim by
měl alespoň jednou za život podniknout pouť
do Mekky. Křesťané začali už od 4. století
putovat k posvátným místům v Palestině,
hlavně na místa spojená se životem Ježiše
Krista. Ti poutníci, kteří patřili k vzdělaným
církevním nebo vládnoucím kruhům a uměli
psát, zachytili občas autentické zážitky,
které patří vůbec k prvním cestopisům.

Svaz tělesně postižených
Chotyně ve spolupráci s o.s.
Diakonie Broumov pořádá
humanitární sbírku

SBĚR
PRO DIAKONII
v sokolovně
- v neděli 6. 9. od 14 do 18 hodin
- v pondělí 7. 9. od 14 do 18 hodin

Věci, které nám pomáhají:
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské,
dětské)
- lůţkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony
- látky (min. 1 m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
- domácí potřeby – nádobí bílé i černé,
skleničky – vše jen funkční
- peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a
deky
- obuv – veškerou nepoškozenou

Věci, které nedávat:
- elektrospotřebiče, ledničky, televize
- nábytek, počítače, jízdní kola, lyţe
- dětské kočárky – ty se transportem
znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil

Věci zabalit do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily
transportem.

WORLD FEST
GRABŠTEJN
4. – 6. 9. 2009
7. ročník festivalu alternativní, etnické
hudby a divadla na hradě Grabštejn.

Sportovní den u
sokolovny
V sobotu 12. září 2009.
Upřesnění na plakátech.
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo
MK ČR E 11 793.

