
 

 

 

 

 

 

 

Restaurace Klub  
opět otevřena 

Od 4. dubna je opět otevřena Restaurace 
Klub.  Paní Renata Hrabarová a její kolek-
tiv připravili velice pěkné a příjemné pro-
středí.  Jídelníček je pestrý, jídlo výborné – 
už jsem vyzkoušela.  Doporučuji všem, 
kteří ještě restauraci nenavštívili. Určitě 
nebudete zklamáni. 
Otevírací doba v Klubu: 
pondělí a úterý zavřeno 
středa  15 – 22 hodin 
čtvrtek 15 – 22 hodin 
pátek  15 – 24 hodin 
sobota 12 – 24 hodin 
neděle 12 – 24 hodin 
 

Přeji paní R. Hrabarové, aby se jí 
v Klubu líbilo a dařilo. Za obec slibuji, 
že pro spokojenost uděláme maximum. 

                              starostka 

 

Na čem pracujeme, co se 

připravuje. 
Věřím a doufám, že se mi blíží k závěru vyřízení 

stavebního povolení na výstavbu chodníků. Jakmi-

le ho budeme mít, vybereme firmu a začneme 

stavět. Kdy přesně, to si zatím netroufám stanovit, 

ale určitě to bude letos. 

Děláme střechu na činžákách 154 – 157. Stav 

stávající střechy byl již kritický a oprava se nedala 

déle odkládat.  

Ve vchodě č.p. 151 (činžáky) vyměňujeme  ve 

dvou bytech okna. K této výměně jsme přistoupili, 

protože byt v prostředním poschodí, který je v sou-

kromých rukou, si okna také nechal vyměnit.  Teď 

zpráva pro všechny další žadatele o výměnu 

oken. Opravdu nemůžeme v jednom roce vymě-

nit okna  ve všech našich bytech, i když dobře 

vím, že to je potřeba.  Postupně na vás všechny 

také dojde, i když to třeba nebude letos. 

Rekonstrukcí probíhá také byt v č.p. 136 (druhá 

bytovka za bývalou Pragovkou). Práce si zde  

 

 

 

 

 

 

 

 

provádí nový nájemník, obec hradí materiál a 

odborné práce.  

V květnu také začne úprava bytového domu č.p. 

16, kterou k jednomu malému bytu připojíme pěk-

nou  místnost. Dále zde vznikne další hezký byt 

z prostor, které nebyly účelně využívány. 

Hned na začátku prázdnin začne rekonstrukce 

jídelny a příslušenství v mateřské škole. V této 

části nám ještě chybí vyměnit vodovod, odpady, 

elektroinstalace, obklady a dlažba. Snaha bude 

zvládnout vše v době prázdnin. 

Čekáme na pěkné suché počasí, abychom dodělali 

hřiště s umělým povrchem u sokolovny. Plochu je 

potřeba zasypat velkým množstvím písku a jde to 

pouze za sucha. 

Teplo a sucho potřebujeme i k dodělání klubovny 

skautů. Chybí zde ještě venkovní schodiště do 

horní místnosti.  

Před dokončením jsou i toalety v garáži sokolovny, 

které budou pro skauty a budeme je moci využívat 

při všech akcích u sokolovny. 

Vyřizujeme stavební povolení na inženýrské sítě 

pro výstavbu rodinných domků pod tratí. Pokud 

nebude nějaká překážka, měly by být letos sítě 

hotové. 

 

Nový důvod 
k zastavení na Grabštejně 

 
 Od letošních Velikonoc cyklisté i pěší, kteří 
se vydají na trasu  výletu Na Roimund a Grabštejn 
(jeho mapku zájemcům poskytne „Íčko“ v Hrádku 
nad Nisou), mají nový důvod k zastávce v předhradí 
Grabštejna, kde se nachází Kaple Čtrnácti svatých 
pomocníků, nedávno zrestaurovaná péčí OÚ Cho-
tyně a sdružení Benefiční koncerty Grabštejn.  

Její interiér obohatil obraz, který na podnět 
benefičního sdružení namaloval Jiří Müller z Doní-
na. Rozměrné dílo, na němž malíř pracoval řadu 
měsíců, zachycuje postavy čtrnácti svatých pomo-
cníků na pozadí krajiny mikroregionu Hrádecko – 
Chrastavsko.  

Malíř měl na paměti, že většina výletníků 
nebude znát všechny svaté pomocníky, a proto 
každou postavu na obrazu opatřil jejím jménem. 
Navíc lepší orientaci, v čem konkrétně spočívá 
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pomocnické poslání jednotlivých svatých, 
napomáhá tabulka s textem, který stručně 
charakterizuje každého ze čtrnácti svatých 
pomocníků. 

                          Karel Zeman                           
  

Vázy z Kamenického Šenova 
pro hradní kapli sv. Barbory 

 Návštěvníkům, kteří už letos zavítali na 
Grabštejn, jistě neuniklo, že se na hradě pilně pra-
cuje pro jeho další povznesení. Ti pozornější si 
nejspíš povšimli i toho, že oltář zdejší Kaple sv. 
Barbory ozdobila dvojice váz umístěných po stra-
nách horního obrazu.  

Na podporu úsilí, které ve prospěch hradu 
dlouhodobě vyvíjí sdružení Benefiční koncerty 
Grabštejn, je sponzorsky vyrobily Sklárny Bratři 
Jílkové, s. r. o., v Kamenickém Šenově. O podobu 
téměř půlmetrových váz z rubínového skla se po-
starala V. Timoftejová a jejich bohatý dekor zlace-
ním provedla J. Dušková.  

Dvojice váz nahradila po desetiletí nezvěst-
né originály a dokompletovala tak někdejší vzhled 
oltáře v hradní kapli sv. Barbory. 

                                    Karel Zeman 
 

Poděkování  
ing. Janu Zemanovi 

Někdejší pole, které se rozprostírá od 
hřbitova ke golfu a bývalé drůbežárně a je 
na očích všem cestujícím vlakem přes 
Chotyni i všem návštěvníkům velké vě-že 
grabštejnského hradu, jeho součas-ný majitel 
p. Nehyba z Liberce dlouhá léta neudržuje. 
Zpustlé pole nebylo do-brou vizitkou naší 
obce a plevel, kterým zarostlo, soustavně 
atakoval okolní za-hrady i další kultivované 
pozemky. S letošním předjařím se ale blýsklo 
na lepší časy, když toto zanedbané pole ing. 
Jan Zeman zbavil letitého porostu a zároveň 
slíbil, že je bude dvakrát roč-ně sekat.  
Za to mu patří naše poděkování. 
                        Chotyňáci z „Kopečka“ 
 
 

DIAKONIE BUDE V MĚSÍCI 
KVĚTNU. BUDOU PLAKÁTY. 
 

Vážení přátelé! 
Chcete se svojí rodinou či s kamarády 

zažít zajímavý víkend 

a aktivně se podílet na programu 
kulturní akce na hradě Grabštejn? 

 
Občanské sdružení DIVOZEMÍ pořádá první 

CHOTYŇSKÉ DÍLNY, 
které budou určené nejen pro rodiny, ale i pro 

skupiny přátel a kamarádů i jednotlivce, 
kteří chtějí společně vytvořit nějaký zajímavý 

výtvarný, hudební či pohybový počin. 

 

CHOTYŇSKÉ DÍLNY 08 
26. – 27. dubna v obci Chotyně 

 

Tvořivé dílny nejen pro rodiny: 
So: 11.00 – 18.00, Ne: 11.00 – 15.00  

Místo konání: dvůr obecního úřadu a okolí 
 

výtvarná animace - tvorba krátkých 
animovaných filmů, vlastní digitální fotoaparát 

vítán  
pohybové divadlo - hravé tvoření 

čarodějnického reje pomocí pohybu, hudby a 
výtvarna  

bubenická dílna - základy hry na africký 
buben djembe a africké basové bubny 
(Kenken, Sangban, Dundun), drobná 

pohybově-rytmická cvičení, hra rytmů na tělo  
 

Zápisné: 100,- Kč za osobu, 200,- Kč za 
rodinu na celý víkend. 

 
Výsledky dílen se budou prezentovat na akci 

Grabštejnské Čarodějnice na hradě 
Grabštejně 30. 4. 2008. 

přihlášky a info k dílnám na: tel.: +420 608 
269 296, mail: jiri.vydra@volny.cz 

 
více info a přihlášky na: www.divozemi.cz 

 

(Informace pouze pro Chotyňáky: 
vzhledem k tomu, že obec finančně 

podpořila tuto akci, je domluvená 50% 
sleva pro Chotyňáky – průkazky na slevu 

obdržíte na Obecním úřadu Chotyně.) 

 

České zvyky a obyčeje  

duben 
Filipojakubská noc (30. duben) – Pálení 

čarodějnic. Ohně se kdysi zapalovaly také 

v jiné dny a byly spojené s oslavou letního 

slunovratu. Tento velmi starý zvyk souvisel 

jak s uctíváním ohně, tak i s vírou v jeho 

ochrannou moc. Postupem času se pálení 
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ohňů soustředilo hlavně na noc na přelomu 

dubna a května. V každé vesnici bylo místo 

k pálení na návrší nebo na blízké stráni, 

dobře viditelné a zároveň bezpečné, aby 

nehrozil požár. 

Příprava dřeva a postavení hranice bývá zá-

ležitostí mládeže, k zapálení se však sejdou 

všichni včetně dospělých a dětí. Je to příle-

žitost k zábavě, popíjení, někde se opékají 

buřty. Starým zvykem je vyhazování zapále-

ných košťat  do výšky, prý proto, aby byly 

vidět čarodějnice létající na košťatech. 

Lidé po celý rok schovávají stará košťata, 

aby jich k ohni bylo co nejvíc.  Novodobý 

zvyk pálit také staré pneumatiky je už na-

štěstí ve většině míst zapomenut, a to i díky 

přísným zákonům na ochranu životního pro-

středí. Postavit hranici tak, aby byla dosta-

tečně vysoká, nespadla a hodně dlouho ho-

řela, není vůbec jednoduché. Používá se silná 

kulatina a zelené chvojí. Občas lze i dnes vi-

dět na vrcholu čarodějnici. 

Nelze přesně říci, jak starý je obyčej pálení 

čarodějnic. Ochranné ohně, působící obecně 

proti zlým nadpřirozeným mocnostem po-

cházejí z předkřesťanských dob. Lidová víra 

v nekalou moc těchto bytostí se zásluhou 

církve  časem soustředila hlavně na čaro-

dějnice, které na zemi zastupují peklo a 

ďábla. A tak se i všechny magické praktiky 

obrátily postupně proti nim. Samotné pálení 

ohňů však přišlo později. Těžko si totiž mů-

žeme představit, že v dobách, kdy probíhaly 

čarodějnické procesy a na hranicích hořeli 

skuteční lidé, by se někdo mohl bavit „upalo-

váním čarodějnic“. Tato zábava vznikla 

pravděpodobně až někdy koncem 18. století, 

kdy byl zrušen dohled jezuitského řádu nad 

čistotou víry lidu. 

 

Vakcinace lišek proti vzteklině 
V době od 8. 4. do 19. 4. 2008 proběhne na území 

okresu Liberec vakcinace lišek proti vzteklině. 

Jedná se o preventivní akci k předcházení vzniku a 

šíření nebezpečné nákazy – vztekliny, vzhledem 

k tomu, že liška je jejím nejvýznamnějším 

reservoárem a šiřitelem. Cílem této akce je vytvořit 

v liščí populaci na širokém území imunitu proti 

vzteklině a tím zabezpečit ochranu zdraví zvířat a 

lidí. 

Vakcinovat se bude shozem návnad z letadla 

v uvedeném časovém rozpětí v závislosti na 

počasí. Návnady jsou vyrobeny z rybí moučky a 

tuku, mají okrouhlý tvar o průměru 3,5 cm a výšce 

1,7 cm, hnědozelenou barvu a silně zapáchají 

rybinou. Uvnitř je zalisovaná ampule z umělé 

hmoty a hliníku, označená nápisy, která obsahuje 

živý zeslabený virus vztekliny, který je za běžných 

situací pro člověka a zvířata neškodný. Nelze však 

na 100% vyloučit určité riziko při jeho kontaktu se 

sliznicí úst, spojivky oka a při vniknutí do čerstvé 

rány. 

 

Proto v oblasti, kde jsou položeny návnady 

s očkovací látkou proti vzteklině lišek, je třeba 

dodržovat tyto pokyny: 

- poučit děti 

- nedotýkat se návnad 

- nenechat volně pobíhat psy 

- nepoužívat k výkonu práva myslivosti 

lovecké psy po dobu 3 týdnů po 

vakcinaci 

- v případě potřísnění kůže očkovací 

látkou (je tekutá a je uložena v ampuli), 

je třeba omýt zasažené místo mýdlem a 

vodou a dezinfikovat dezinfekčním 

prostředkem. Pokud se očkovací látka 

dostane do oka, úst či čerstvého 

poranění, je nezbytně nutné vyhledat 

okamžitě lékaře. 

MVDr. Josef Král, ředitel KVS pro LK 

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 

ODPADU 
 

V neděli dne 11. května 2008 bude 

proveden svoz nebezpečného odpadu. 

 
8,30 hod.    Grabštejn – u váhy 

8,50 hod.    Grabštejn – u čp. 5 

9,10 hod.    Chotyně – před Klubem 

9,30 hod.    Chotyně – restaurace U lip 

 

Sběr bude prováděn mobilní sběrnou, která 

bude přistavena v určitou hodinu na 

jednotlivých stanovištích. Odpady budou 

přebírány firmou A.S.A. Liberec. 

Občané mohou ve sběrně odevzdat zejména 

tyto druhy odpadů (tekuté odpady je nutno 

odevzdat v uzavíratelných obalech): 

- oleje a tuky 



- zbytky barev, lepidel, pryskyřic, nádoby a 

štětce s jejich zbytky 

- rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn 

apod.) 

- kyseliny a hydroxidy 

- detergenty a odmašťovací přípravky 

- léky 

- pesticidy (prostředky na ochranu rostlin) 

- galvanické články suché i mokré (baterie, 

akumulátory) 

- zářivky a jiné předměty s obsahem rtuti 

 

Zápis do MŠ v Chotyni 
v pondělí 12. května od 8 do 16 hodin 

 

Rodiče, kteří mají zájem o umístění dětí do 

naší MŠ si mohou vyzvednout zápisní lístek 

v MŠ. Nutný občanský průkaz a rodný list 

dítěte. 

Mateřská škola má dvě třídy. Je orientovaná na 

ekologii a získala osvědčení za kvalitní práci 

v této oblasti. Organizuje hry v přírodě a 

účastní se akcí pořádaných Libereckým kra-

jem. navštěvuje ekologické středisko STŘE-

VLÍK v Oldřichově v Hájích. Děti se mohou 

v rámci zdravého životního stylu saunovat a 

hrát na zobcovou flétnu. 
 

KINO CHRASTAVA 
úterý 15.4. v 18 hod. 10 000 př. n.l. 

Americký dobrodužný film 

čtvrtek 17.4. v 18 hod. MACH A 

ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH II 

čtvrtek 17.4. ve 20 hod. POKÁNÍ Americko-

britský historický film 

úterý 22.4. ve 20 hod. O RODIČÍCH A 

DĚTECH Premiéra nového českého filmu 

čtvrtek 24. 4. v 18 hod. ASTERIX A 

OLYMPIJSKÉ HRY 

čtvrtek 24. 4. ve 20 hod. SICKO  

úterý 29.4. ve 20 hod. ONCE 

úterý 6.5. v 18 hod. KRONIKA RODU 

SPIDERWICKŮ 

čtvrtek 8.5.  BOBULE 

úterý 20.5. VENKOVSKÝ UČITEL 

 

19.4. tradiční „Country show“ 
s kapelou Sešlost od 20 hodin v 
sokolovně 

30.4. od 19 hod. Grabštejnské 
čarodějnice na hradě 
s alternativními kapelami 
 
30.4. od 18 hod. Chotyňské 
čarodějnice na ploše se skupinou 
DONAHA. Pro děti špekáčky a pití 
zdarma, kdo přinese čarodějnici 
na spálení, dostane ještě 
překvapení. 

Splatnost poplatků na 

Obecní úřad 
 

- poplatek za psa – do konce května 

- poplatek za odpad – 1. část platby do 

konce května, 2. část platby do konce 

listopadu 

- nájmy za kůlny – měly být do konce 

března 

V sobotu 19. 4. cca od 8 hodin 
výlov Grabštejnského rybníka. 

Společnou cestou 
Tradiční oslava na bodu Trojzemí, kterou 
pořádají Hrádek n. N., Bogatynia a Žitava 

26. dubna od 15 hodin 
15.00 zahájení, start pochodu Trojzemím 
16.00 oficiální akt u pomníku na polské 
straně 
16.30 kulturní program a program pro děti 
          Hornická dechová kapela Turow 
17.15 dechovka s muzikanty  
18.30 hudební skupina Lihomor 
19.30 zapálení ohňů na všech stranách 
trojzemí 
21.00 ohňostroj 

3. května 2008 LUŽICKÁ PADESÁTKA 

V úterý 29. dubna 2008 od 18 hodin veřejné 
zasedání zastupitelstva obce 
Program:  

- hospodaření obce v r. 2007 

- zpráva o kontrole hospodaření 
další upřesnění na plakátech 
 

Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo 

MK ČR E 11 793. 


