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Chotyně je jedno velké staveniště
a já prosím, vydržte všechny komplikace těmi
stavbami způsobené. Výsledek určitě bude stát za
to.
Chodníky – naše akce - kdo jste se ještě nebyl podívat u činžáků u Nisy, udělejte si procházku, tam
už je téměř hotovo a vypadá to moc hezky a hlavně
cesta do vsi bude určitě podstatně bezpečnější.
Investorem oprav všech mostů, potočních zdí a
silnice na Grabštejn je Krajská správa silnic Libereckého kraje. To znamená, že peníze na tyto
akce uvolňuje Liberecký kraj.
starostka

MEZINÁRODNÍ DEN VARHAN
SE SETKAL S ÚSPĚCHEM
Na území třech států – Česka, Německa a Polska – se v sobotu 2. srpna uskutečnil Mezinárodní den varhan. Tento pozoruhodný kulturní podnik sestával ze čtyř hodinových koncertů, na nichž přední český
varhaník Jaroslav Tůma představil české i
světové varhanní skladby čtyř století. Na
všech koncertech ho zpěvem doprovázeli sólista Opery Národního divadla v Praze Luděk
Vele a Adéla Velová, posluchačka hudební
fakulty AMU.
Mezinárodní den varhan, pořádaný
pod záštitou Krajského úřadu Libereckého
kraje a jeho hejtmana Petra Skokana, začal
v Liberci v Arciděkanském kostele sv. Antonína Velikého. Další dva koncerty se uskutečnily mimo Českou republiku – první z nich
v polské Bogatynii v děkanském kostele Neposkvrněného početí Nejsvětější Panny Marie, druhý pak v německé Žitavě v tamním
kostele St. Johannis. Mezinárodní den varhan
vyvrcholil večer na českém území - v Rytířském sálu hradu Grabštejn.
Jak v Čechách, tak v i Německu a
Polsku se Mezinárodní den varhan těšil mimořádné přízni milovníků varhanní hudby –

ZDARMA

čtyři koncerty vyslechlo na pět set posluchačů.
Řada jich dokonce absolvovala všechny čtyři
koncerty a uznale se vyjadřovala jak o vysoké
úrovni interpretů, tak o tom, že se každý koncert od ostatních důsledně lišil svým repertoárem.
Karel Zmena

Blíží se krajské a senátní volby aneb
Proč jít volit do krajského
zastupitelstva?
Již osm let existence krajů dokazují i letošní podzimní volby do zastupitelstva kraje.
Termín prezident republiky vyhlásil na 17. a 18. říjen. Od roku 2000 se kraje, neboli vyšší územně
samosprávné celky, staly právoplatnou součástí
krajského uspořádání a zasahují do našeho každodenního života. Není to pouze obec, ale i kraj, který ovlivňuje každého z nás.
Liberecký kraj se skládá ze 4 okresů:
Liberce, Jablonce nad Nisou, Semil a České Lípy.
Celkový počet obyvatel čítá 433 948 lidí.
Struktura orgánů kraje, která se podobá obecní, je
následující: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a krajský úřad. Počty členů do zastupitelstva kraje nejsou u všech krajů stejné
(Liberecký má členů 45).
Proč je tedy důležité jít k podzimním volbám?
O co se kraj stará a jak zasahuje do života občanů
v regionu?
- v oblasti školství kraj spravuje zpravidla
střední školy a gymnázia
- na kraj přešla většina sociálních zařízení
na jeho území
- spravuje dětské domovy i některé
speciální školy
- v oblasti zdravotnictví se jedná o zajištění
nemocnic, léčeben i odborných léčebných ústavů
- i oblast dopravy je velmi důležitá, neboť
kraj je vlastníkem silnic II. a III. třídy

- a v neposlední řadě je to kultura, kde
ze státu na kraj přešly: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Severočeské muzeum v Liberci, Oblastní galerie v Liberci, Muzeum Českého ráje v Turnově, Vlastivědné muzeum a
galerie v České Lípě.

Kraj dále podporuje vytvoření a zajištění
fungování muzejní sítě.
Významné je bezesporu také to, že zastupitelstvo
kraje může podat návrh zákona do Parlamentu,
čímž má právo ovlivnit dění nejen v regionu, ale
přímo v celé republice.
¨
Kateřina Malá

České zvyky a obyčeje
srpen
Sklizeň lnu a konopí – Textilní plodiny
představovaly od pravěku významnou surovinu, zvláště v dobách, kdy si lidé na venkově
sami zhotovovali hrubé látky a z nich pak šili
oděv. Dnes nevíme, zda oslavy spojené s ukončením pěstování lnu a konopí existovaly
uţ ve středověku. První zmínky pocházejí aţ
z doby po třicetileté válce. Nejvíce jich je
ze Šumavy a z Českomoravské vrchoviny,
které patřily od 18. století k největším producentům lnu a současně k místům, kde lidé
doma za mzdu předli a tkali pro tehdejší
manufaktury.
Petrolenka
Při sklizni lnu se pletly věnečky z posledních
stébel nebo se hrst stébel zahrabala do země. Podobně jako při sklizni obilí se na poli
nechávalo několik stonků lnu, jimţ se říkalo
například petrolenka. To proto, aby i příští
rok byla dobrá úroda. Je moţné, ţe tento
obyčej byl jakýmsi pozůstatkem dávných
obětí.
Zachovaly se však také správy o různých
ţertovných zvyklostech. Ţeny se po sklizni
převlékaly do muţských šatů a s posledním
snopkem lnu obcházely vesnici. Všeobecně
byl oblíben zvyk chytání muţů, kteří procházeli kolem pole při dotrhávání lnu. Byli chyceni, svázáni a vykoupit se museli příspěvkem na rosolku.
Konopická
Skutečná oslava se však netýkala vlastní
sklizně, protoţe to byl jen začátek dlouhého a poměrně sloţitého zpracování, jehoţ
výsledkem po několika měsících byla koudel
k předení nití. Dozrálý len se musel nejprve
vytrhat a ještě na poli usušit, pak se buď
omlátil cepem, nebo pročesal na velkých

ţelezných hřebenech zvaných drhleny. Dále
se ještě máčel a sušil, nakonec třel (vlastně
spíše lámal) na mědlicích a trdlicích ve
zvláštních domcích nazývaných pazderny.
Tím končila práce se zpracováním lnu a mohla se konat malá slavnost. Nazývala se konopická a je zaznamenána na celé střední a
jihovýchodní Šumavě. Pořádaly ji dívky a šlo
o veselou zábavu se zpěvem a tancem, jíţ
většinou předcházel rozpustilý průvod obcí.
Večer si dívky samy volily tanečníky a řídily
průběh oslavy, teprve po půlnoci předaly
„právo“ zpět chlapcům.
Se lnem a konopím souvisí i známé lidové
tance zvané konopičky, konopice, později i
skočná, obkročák či moták a další. Jejich
původ je v tzv. skákání na len a konopí – čím
výš ţena (a někde i muţ) při tanci vyskočila,
tím lepší a vyšší byl pak len nebo konopí napřesrok.

Opět vyhlašujeme soutěž
O NEJHEZČÍ DŮM OBCE
CHOTYNĚ
Hodnotit se bude celkový vzhled domu,
květinová výzdoba, předzahrádka, zahrada a
blízké okolí.
Každý může vhodit návrh do schránky na
obecním úřadu do 15. září 2008.
Vyhlášení výsledků bude v říjnovém
Chotyňáčkovi.
Ceny:
1. místo
2. místo
3. místo

3 000,- Kč
2 000,- Kč
1 000,- Kč

Připomínám dětem a mládeži
vyhlášení literární soutěže na
téma
Můj prázdninový příběh.
KINO CHRASTAVA

čtvrtek 14.8. v 18 hod. LETOPISY NARNIE:
PRINC KASPIAN
čtvrtek 14.8. ve 20.30 hod. MEJDAN V LAS
VEGAS
úterý 19.8. ve 20 hod. SEX VE MĚSTĚ
čtvrtek 21.8. v 19 hod. HANCOCK
úterý 26.8. v 18 hod. KUNG FU PANDA
úterý 26.8. ve 20 hod. OKO BERE
čtvrtek 28.8. ve 20 hod. FRANTIŠEK JE
DĚVKAŘ
úterý 2.9. ve 20 hod. DOSTAŇTE AGENTA
SMARTA
čtvrtek 4.9. ve 20 hod. BATHORY

HRÁDEK NAD NISOU
Filmové léto – Horní náměstí
pondělí 25. 8. od 21 hod. PUSINKY
úterý 26.8. od 21 hod. VÁCLAV
středa 27.8. od 21 hod. GYMPL

Ukončení platnosti mincí
a bankovek
K 31. 8. 2008 končí platnost 50 haléřových
mincí a papírových dvacetikorun. Na jejich
výměnu budete mít jeden rok. Lepší je
s jejich výměnou počkat aţ po skončení
platnosti, abyste neplatili bankovní poplatek
za výměnu.

Od 1. září je změna otevírací doby v restauraci KLUB

- zavřeno bude v neděli a
pondělí
- v úterý bude otevřeno od 15
do 22 hodin
jinak vše v platnosti

T. J. Sokol pořádá v neděli 7. září od
14 hodin u sokolovny

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
Účelem sportovního dne je prověřit obratnost a
vytrvalost každého soutěžícího. Soutěžit se
bude v několika věkových kategoriích
v různých disciplinách. Pro vítěze jsou
připraveny ceny.
Občerstvení zajištěno.

XVI. benefiční koncert na záchranu
kaple sv. Barbory na hradu
Grabštejn

Bedřich Smetana

TAJEMSTVÍ
scénické provedení
Malina
Zdeněk Plech
Kalina
Roman Janál
Panna Róza
Kateřina Jalovcová
Blaženka
Maria Haan
Vít
Jaroslav Březina
Bonifác
Luděk Vele
Duch Barnabáše
Jan Šváb
Mistr zednický
Erik Bezdíček
Skřivánek
Jan Markvart
Jirka
Jiří Ceé
Hospodská
Adéla Velová
Sbor Opery Národního divadla
Klavírní doprovod David Švec
Návrh scény: studentky 3. ročníku SUŠ
v Jablonci n. N. pod vedením profesorky
Jitky Jelínkové

sobota 30. srpna 2008 v 17 hod.
na dolním nádvoří hradu Grabštejn

v 16 hodin na horním nádvoří
vernisáž výstavy objektů
Zdeňka Viléma
Předprodej vstupenek na Obecním
úřadu Chotyně a v Turistickém
informačním centru v Hrádku n. N.

V pátek 15.8. na hradě Grabštejn od
18 hod. kapela HUSO a od 19 hod.
Wabi Daněk a Miloš Dvořáček
Den otevřených dveří u hasičů
Chotyně bude v sobotu 6. 9. u
klubovny hasičů.
Bližší informace na plakátech
začátkem září.
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