
 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z veřejného zasedání 29. dubna 

bude v červnovém Chotyňáčkovi. 

 

Uzavření betonového mostu 
V pondělí 19. května  v odpoledních hodinách 

bude uzavřen betonový most přes Nisu. Uzavírka 

bude až do 30. září 2008. Celý most projde gene-

rální opravou. Jak jste si určitě již všimli, vedle 

mostu je lávka pro pěší a cyklisty. Auta si musí 

zvyknout na objízdné trasy.  Ve skříňce OÚ jsou 

objíţďkové i související autobusové jízdní řády.  

Objížďky se týkají hlavně autobusů, které 

jezdily přes Václavice – ty nebudou zajíždět 

do Chotyně vůbec a stavět budou pouze na 

Grabštejně u statku. Pro naše občany většinou 

v těchto dobách jezdí autobus směrem na Dol-

ní Suchou, takže uvidíme, jak to bude fungo-

vat. Případně se v této době více spolehněte na 

vlakové spojení. Tyto objížďkové jízdní řády 

nejsou nezměnitelné, pokud zjistíme, že něja-

ký spoj opravdu chybí a nedá se nahradit jinou 

stávající dopravou. 

 

V té samé době začne rekonstrukce mostku 

přes silnici u Morgensternů – zde budou 

semafory a provoz jedním směrem. 

 

Investorem obou těchto akcí je Krajská správa 

silnic Libereckého kraje, stavby provádí firma 

SaM Česká Lípa. 

 

Výstavba chodníků 
Dobu uzavření betonového mostu, kdy bude 

touto stranou hodně omezená doprava, využi-

jeme k výstavbě chodníků. Na stavbu již má 

me dodavatele, který začne okamžitě, jak zí-

skáme stavební povolení – to by snad mělo být 

do měsíce.  

Budeme v tomto roce jedno velké staveniště, 

ale výsledek bude stát za všechna omezení a 

nepříjemnosti. Během všech těchto staveb a 

omezení vás prosím o trpělivost, shovívavost 

a spolupráci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aby toho nebylo v letošním roce málo, po 

dokončení mostu by se měla okamžitě uzavřít 

silnice od mostu na Grabštejn a bude probíhat 

rekonstrukce této silnice včetně všech potoč-

ních zdí, svodidel a mostků. Týká se to také 

silnice od školy k mostku před Dlouhou mezí. 

tento mostek se má také opravit. Já si to tedy 

nedovedu představit, jak to chtějí stihnout, ale 

uvidíme. 

 

Grabštejn národní památkou 
Státní hrad a zámek Grabštejn, který se 

nachází v katastru naší obce, vláda České repu-

bliky na svém posledním dubnovém zasedání za-

řadila s dalšími 28 památkami, včetně kostela sv. 

Vavřince a sv. Zdislavy v nedalekém Jablonném 

v Podještědí, na seznam národních kulturních 

památek. 

Za národní kulturní památky jsou vyhla-

šovány nemovité i movité památky, které doku-

mentují nejdůležitější etapy historie, kultury i vý-

voje civilizace a mají značný význam pro české ná-

rodní povědomí či mezinárodní ohlas. Jejich sez-

nam zahrnuje nyní 230 položek. Grabštejn se tak 

dostal do nejlepší společnosti, kterou tvoří mimo 

jiné Pražský hrad, české korunovační klenoty, 

Karlův most, Vyšehrad, Národní divadlo, Národní 

muzeum, hora Říp s rotundou sv. Jiří, rodný dům 

Mistra Jana Husa v Husinci, brněnský Špilberk, 

velkomoravská sídelní aglomerace v Mikulčicích, 

Babiččino údolí s ratibořickým zámkem, Třebe-

chovický betlém, hřebčín v Kladrubech nad La-

bem, papírna ve Velkých Losinách či Kodex vy-

šehradský  nebo Velislavova bible. 

V Libereckém kraji, kde je mimochodem 

celkem 2 439 památkově chráněných objektů, je 

v současnosti mezi nejcennější památky zařazeno 

deset nemovitostí. Vedle zmíněného  Grabštejna a 

kostela sv. Vavřince a sv. Zdislavy to jsou v abe-

cedním řazení Bezděz, Frýdlant, horský hotel a 

vysílač Ještěd, Hrubý Rohozec, Lemberk, Sychrov, 

Trosky a Zákupy. 

Grabštejn, každoročně navštěvovaný zhru-

ba 20 tisíci lidí, prochází od loňska rozsáhlou re-

konstrukcí, kterou financuje stát částkou 50 mili-

ónů korun. Při oživování hradu významnou roli se-

hrávají občanské iniciativy; čestné místo mezi nimi 

patří sdružení Benefiční koncerty Grabštejn – čistý 
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výtěžek z dosavadních 15 beneficí ve prospěch 

hradu překročil dva milióny korun. 

   Karel Zeman 

 
Thermica rally Lužické hory 

pojede v okolí Chotyně. 
Již po jedenácté odstartuje z Hrádku nad Ni-
sou automobilová rally. Thermica rally Luži-
cké hory se koná ve dnech 16. a 17. května 
2008. Je zařazena do Mio GPS M ČR Sprint-
rally, mezinárodního Lausitz Cupu a K4 Po-
háru ČR v rally. V pátek 16. 5. se konají od 14 
hodin přejímky na náměstí v Hrádku, je zde 
připraven i doprovodný program. V sobotu 
17. května odstartuje z hrádeckého náměstí 
první soutěžní vůz v devět hodin dopoledne. 
Do cíle pak dorazí vítězná posádka krátce 
před patnáctou hodinou. Trať měří 184 km a 
je na ní šest rychlostních zkoušek o délce 
sedmdesát tři kilometrů. První a čtvrtá ry-
chlostní zkouška startuje v Hrádku na sídlišti 
a její cíl je v Chrastavě. Tento, pro běžné řidiče 
uzavřený úsek, vede v bezprostřední blízkosti 
Chotyně a proto zde bude v sobotu od 8 hodin 
do 14 hodin značně omezen příjezd. Jediný 
možný povede přes Grabštejn. 
Další rychlostní zkoušky se jedou na Frýdlant-
sku: RZ 2, 5 v Heřmanicích, RZ 3, 6 v Kunra-
ticích. Ředitelství soutěže v čele s Janem Kreč-
manem děkuje všem občanům za toleranci a 
shovívavost, bez níž by nebylo možné tuto 
vrcholnou motoristickou akci v Libereckém 
regionu, která se jede pod záštitou náměstka 
hejtmana Mgr. Petra Doležala, uspořádat. 
Příznivcům motoristického sportu přejeme 
příjemné zážitky, neboť ve startovní listině se 
objeví mezi více než stovkou přihlášených i 
známá jména nejen z České republiky, ale i 
Polska a Německa.                                                                                      

 
Program Rallye Lužické hory 
16. května (Horní náměstí) 
- od 14 hodin přejímky závodníků + 
doprovodný program 
 
17. května  
- 9.00 hodin start 1. rychlostní zkoušky od 
restaurace  Barrandov 
- 12.15 hodin start 4. rychlostní zkoušky u 
restaurace Barrandov 
- cca 14.50 hodin průjezd prvního vozidla 
cílem 

Na Horním sídlišti velkoplošná projekce 
(záběry z 5 kamer RZ 1 a 4, průběžné 
výsledky, komentáře, stánek s občerstvením) 
                                       Pavel Vydra 

 

Svaz tělesně postižených Chotyně 
pořádá 

 

SBĚR PRO DIAKONII 
 

- v sokolovně 
 

- v pátek 23. května od 10 do 18 hodin 
- v sobotu 24. května od 10 do 18 hodin 
- v neděli 25. května od 10 do 18 hodin¨ 

 
Jako vždy přijímáme vše, co již nepotřebujete a 

ještě užijí jiní – oblečení, obutí, ložní a jiné 
prádlo, přikrývky, sportovní potřeby, hračky, 

knihy a další. 
Tentokrát bude malá změna. Mnoho 

donesených věcí, hlavně dětských, bude 
možno si vybrat. Nebudou určeny žádné 

poplatky. Jen na stole bude stát okurková 
láhev a do ní podle uvážení vhodí „kupující“ 
„nějakou korunu“. Případný vybraný obnos 

bude poskytnut Sokolům, kteří pro sběr 
poskytují prostory. 

 
Za STP Chotyně A. Kaňková 

 

Poděkování 
Pod hlavičkou Svazu tělesně postižených se 
pořádá již po mnoho roků „SBĚR PRO DIAKONII“.  
Prostory pro shromažďování přibližně 70 krabic, 
pytlů aj. byl poskytován Domem mládeže, 
klubovnou hasičů a pak už neu-stále ve vstupní 
hale sokolovny. Do „sběru“ přispívají obyvatelé 
Chotyně, Dolní Suché, Sedla a Hrádku nad Nisou, 
ale i Chrastavy, Liberce a další. 
Těmito řádky děkuji všem obyvatelům Cho-tyně i 
dalších míst za spolupráci. Předsedky-ni STP 
Vlastě Fetrové, jednatelce Vlastě En-glové. 
Vzpomínám na přátelství a ochotu Hildy Čurdové, 
Líby Petříčkové, Lidmily Ze-manové, Marie 
Kropáčkové a dalších.  
I všem, kteří pomáhali a pomáhají. Nejsem už 
docela „FIT“ a této činnosti se ujaly Pavla 
Kuchtová a Hana Bělohlávková. Věřím, že se jim 
bude dařit. Plakáty „malují“ na Obecním úřadu a 
paní starostka při případných problémech 
pomáhá. 
Velký můj dík patří SOKOLU – výboru a Martinu 
Novotnému. 
Mějte se všichni co nejlépe. 



A. Kaňková 
 

Osadní výbor Grabštejn 
děkuje všem, kteří se zúčastnili dubnové akce 
na úklidu a úpravě okolí bytovek na Grabštej-
ně. 
Členové osadního výboru Grabštejn pevně vě-
ří, že ti, kteří neměli nebo nechtěli mít čas, se 
příště určitě zúčastní, protože jim také záleží 
na tom, v jakém prostředí žijí. 
 
Já děkuji členům osadního výboru, že 
nejsou lhostejní ke svým lidem a svému 
okolí. Díky moc. 
                                          starostka 
 

České zvyky a obyčeje  

květen 
Máje (1. květen) – 1. květen je den lásky, 

ale také Svátek práce. V lidové tradici bývá 

počátek května spojen se stavěním májek. 

Obyčej stavění májí je velmi starý a znají 

ho v celé Evropě. Možná je to pozůstatek 

prastarých jarních slavností, kdy strom 

představoval strážného ducha obce. Stromy 

vybrané na máje musely být silné, rovné a 

někdy tak vysoké, že bylo obtížné je porazit 

a dopravit na místo. Druh stromu býval růz-

ný, hodně se užívaly smrky, jedle nebo bo-

rovice, protože déle vydržely zelené. Ale 

právě tak oblíbená byla bříza. V některých 

oblastech od Českomoravské vrchoviny na 

východ se druhy stromů kombinovaly – kmen 

pocházel například ze smrku či jedle, zatím-

co vršek z borovice nebo břízy. Obě části 

pak napevno spojoval kovář. Kmen máje byl 

většinou hladký, oloupaný, někdy byla kůra 

hadovitě vyřezávána. zelený vršek koruny se 

zdobil barevnými stuhami a šátky, květinami 

a fábory z pestrého papíru. Později se obje-

vovaly i zavěšené lahvičky s kořalkou a paml-

sky. Ty nesloužily jen na ozdobu, ale byly lá-

kadlem pro soutěže ve šplhání po hladkém 

kmeni a „očesávání“. Pod zdobeným vrškem 

mnohde  ještě visel věnec, zhotovený ze ze-

leného chvojí a také barevně ozdobený. Dá-

val máji charakteristickou siluetu, která se 

objevuje na mnoha obrazech a starých 

fotografiích. 

Postavení máje, vysoké až několik desítek 

metrů, není snadné a musí se na něm podílet 

víc lidí. Staví se buď v centru vesnice na 

návsi nebo na jiném významném místě – u 

kostela, dnes i na hřišti apod.  Máje stávaly 

ve vsích často do svatodušních svátků, ně-

kdy až do léta. Dokud se nepokácely, musely 

se hlídat, protože ukrást máj sousedům bylo 

prestižní záležitostí. To ostatně platí i dnes. 

Mládenci z jedné vesnice se snaží v sousední 

uloupit buď ozdobený věnec, zavěšený na 

májce, anebo celý strom. Leckde pak stojí 

na návsi májek víc. Kromě vlastní i ty cizí 

přivezené z „loupežných“ výprav a označené 

cedulkou, z které obce pocházejí. 

Symboly lásky – Ověnčený strom předsta-

vuje nejen symbol jara, ale také lásky. Bý-

valo zvykem stavět kromě ústředního stro-

mu, kterému někde říkali i král, také menší 

májky, stejně upravené a ozdobené. Chlapci 

je stavěli před domy svých dívek a bydlelo-li 

jich v jednom domě několik, dostala každá 

svou vlastní májku. Dokonce mohly být veli-

kostí odlišené podle věku jednotlivých 

„adresátek“, nebo na nich byly pro pořádek 

cedulky s jejich jmény. Z konce 19. století 

se dochovaly popisy tohoto obyčeje, v nichž 

se tvrdí, že se týkal jen dívek zachovalých, 

tedy panen. Kdo chce, ať věří …  Před ně-

kterými domy se skutečně mohl místo májky 

objevit i slaměný věchet naražený na hůl – 

výmluvný symbol pohany. Také známá lidová 

písnička připomíná tento obyčej: 

Na rozloučení, mé potěšení, postavím pod 
okny máj, aby věděli, falešní lidi, že jsem já 
chodíval k vám. 
Florián (4. květen) – Stával ve výklencích 

mnoha chalup a domů a lidé si ho velmi po-

važovali. Byl totiž ochráncem proti ohni, od 

nepaměti největší metle malých vesnic i vel-

kých měst. Skoro každé významné město má 

ve své historii zapsán černým písmem velký 

požár, při němž lehly popelem desítky a sto-

vky domů i celé ulice. Není proto divu, že li-

dé hledali ochranu u populárního světce. 



Jan Nepomucký (16. květen) – je český 

světec, jeden z mála, který byl uctíván i 

v zahraničí. Dodnes stojí jeho sochy u mno-

ha cest a mostů. Snad měl jen trochu smůlu 

v tom, že jeho kult prosazovali habsburští 

panovníci jako protiklad k tradici sv. Václa-

va, patrona české země. A tím se Nepomuk 

znelíbil některým českým vlastencům. 

 

Opět vyhlašujeme soutěž 
O NEJHEZČÍ DŮM OBCE 

CHOTYNĚ 

 

KINO CHRASTAVA 
čtvrtek 15.5. ve 20 hod. LOVCI POKLADŮ: 

Kniha tajemství. Dobrodužný příběh. 

úterý 20. 5. ve 20 hod. VENKOVSKÝ 

UČITEL. Česko-německo-francouzský 

psychologický film. 

čtvrtek 22.5. v 18 hod. 10 000 př.n.l..  

americký dobrodružný film 

čtvrtek 29.5. v 18 hod. …A BUDE HŮŘ 

premiéra, mládeži nepřístupno 

čtvrtek 29.5. ve 20 hod. NEŢ SI PRO NÁS 

PŘIJDE. Jack Nicholson a Morgan Freeman 

v americké komedii. 

úterý 3.6.  TAKOVÁ NORMÁLNÍ 

RODINKA 

čtvrtek 5.6. HORTON 

úterý 12.6. NÁŠ VŮDCE 

 

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 

 

 
 

Hrajeme si přírodou  
v Hrádku nad Nisou 

V sobotu 17. 5. 2008 od 10.00 do 17.00 hodin 
Dům dětí a mládeže Drak 
Program: 

technika drátkování – výroba ozdob 
malování živočichů či rostlin na kachli 
provázková dílnička 
barvení bavlněných tašek 
ubrousková technika na kámen (přineste si nějaký 
pěkný kámen s sebou) 
hmatová hra „Poznej, co se skrývá v tajemných 
sáčcích“ 
poznávání planých kvetoucích rostlin a dřevin 
výroba přáníček z ručního papíru (když si přinesete 
vlastní kytičky, bude přáníčko krásnější) 
 
Atmosféru zpříjemní živá hudba. 
Pro nejmenší je připraveno divadlo Rolnička 
Liberec – Medvědí pohádky od 11.00, 13.00 a 
15.00 hodin 

 

Restaurace CLUB pod nádražím 
vás srdečně zve na  

 

OLDIES PARTY  
(80. a 90. léta) 

 

v sobotu 24. 5. 2008. 
 

Kristýna – DEN DĚTÍ 
31. května od 13 do 16 hod. 

Tentokrát po indiánské 
stezce 

DEN DĚTÍ V CHOTYNI 
21. června společně 

s přivítáním víly Nisa 
 

Chrastavské slavnosti 
6. – 8. 6. 2008  
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