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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do
zastupitelstva kraje
Starostka obce Chotyně podle § 27 zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva Libereckého
kraje se uskuteční:
dne 17. 10. 2008 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a
dne 18. 10. 2008 od 8.00 hodin do
14.00 hodin
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku
č. 1 je volební místnost:
klubovna hasičů č.p. 200 Chotyně
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Chotyni dne 2. října 2008
Jana Mlejnecká, starostka obce

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do
Senátu Parlamentu ČR

ZDARMA

Starostka obce Chotyně podle § 15 odst. 1
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Senátu Parlamentu ČR se
uskuteční:
dne 17. 10. 2008 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a
dne 18. 10. 2008 od 8.00 hodin do
14.00 hodin
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku
č. 1 je volební místnost:
klubovna hasičů č.p. 200 Chotyně
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Chotyni dne 2. října 2008
Jana Mlejnecká, starostka obce

Způsob hlasování
V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vložíte do úřední obálky pouze jeden hlasovací lístek. U voleb do zastupitelstev krajů můžete na tom jednom lístku zakroužkovat nejvýše 4 kandidáty, tím je posouváte na přední místo
kandidátky. Pokud jich označíte více,
žádná přednost se nepočítá.

Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 30. září 2008.

6. Neschvaluje žádost spol. D.W.A. a.s. o změnu
územního plánu na p.č. 292/2 a 292/5 v k.ú. Grabštejn.

Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 11
zastupitelů.

7. Souhlasí s uznáním nákladů na opravy v restauraci OAZA – oprava krbového vytápění objektu a
oprava přístupových schodů.

2. Schvaluje všemi hlasy dodatek ke smlouvě o
pronájmu pozemků týkající se pozemku p.č. 589/1
v k.ú. Chotyně. Zároveň zastupitelé souhlasí
s vymýcením náletových dřevin na této parcele.
Jedná se o pozemek, který navazuje na pozemky
skládky Gesty Rynoltice a kde před několika lety
probíhala těžba štěrkopísků. Pozemek pronajímáme Gestě Rynoltice, aby zde případně dotěžila
písek a následně ukládáním zeminy provedla
rekultivaci.

8. Schvaluje příspěvek ve výši 4 000,- Kč na akci
mladých hasičů v Albrechticích u Frýdlantu.

3. Schvaluje všemi hlasy prodeje pozemků:
- p.č. 249/1 o velikosti 167 m2 v k.ú. Chotyně za
částku 4 175,- Kč
- p.č. 265/6 o velikosti 275 m2 v k.ú. Chotyně za
částku 4 125,- Kč
- p.č. 353 o velikosti 36 m2 v k.ú. Chotyně za
částku 900,- Kč a p.č. 249/19 o velikosti 113 m2
v k.ú. Chotyně za částku 2 825,- Kč
- p.č. 424/10 o velikosti 1 284 m2 v k.ú. Chotyně
za částku 19 260,- Kč
- p.č. 774/4 o velikosti 1 219 m2 v k.ú. Chotyně za
částku 182 850,- Kč
4. Schvaluje všemi hlasy hospodaření obce k 31. 8.
2008.
5. Schvaluje všemi hlasy tuto 2. změnu rozpočtu:
příjmy
daň z příjmu právn. osob za obce
+ 50 400
odvod výtěžku z provozování loterií
+ 40 000
neinvest. dotace od kraje – hasiči
+ 30 000
neinvest. dotace od kraje – MŠ
+ 80 000
invest. dotace od kraje – územní plán + 50 000
invest. dotace od kraje za Vesnici roku + 100 000
dotace na volby
+ 30 000
činnost místní správy
+ 30 000
celkem příjmy
+ 410 400
výdaje
správa v lesním hospodářství
vnitřní obchod (Klub I.-III.)
pitná voda
volby
veřejné osvětlení
pohřebnictví
kom. sl. a územní rozvoj
platby daní – daň za obec
celkem výdaje

- 20 000
+ 88 000
- 23 000
+ 30 000
+ 110 000
- 25 000
+ 200 000
+ 50 400
+ 410 400

Den otevřených dveří
SDH Chotyně
Tak jako každým rokem pořádalo Sdružení dobrovolných hasičů Chotyně v sobotu 6.9.2008
„Den otevřených dveří“. Oproti loňskému roku,
kdy bylo velice chladno, se nám letos počasí
opravdu vydařilo. Proto byla pro naše malé (ale i
velké) návštěvníky příjemným zpestřením ukázka
vojenské techniky, kterou předvedli vojáci z Vojenského útvaru Liberec pod vedením Martina
Bujoka, člena SDH Chotyně.
Odpoledne bylo vyplněno různými soutěžemi a
též soutěží v malování na asfalt před naší hasičárnou. Děti byly za tyto soutěže odměněny.
Návštěvníci si mohli prohlédnout hasičskou techniku. Dále byla předvedena ukázka zásahu
hasičů jak dospělých, tak i dětí.
Během odpoledne jsme měli také příležitost
popřát dlouholetým členům SDH Chotyně ke
krásným kulatým narozeninám. Paní Zlatce Koutníkové, která je oslavila v polovině září a panu
Vítězslavu Koutníkovi, který je oslavil již v únoru. Ještě jednou blahopřejeme a zároveň děkujeme za sponzorské dary na všechny akce, které
pořádá naše sdružení. Touto cestou bych chtěla
dále poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli na
naší akci – Fi ELAS Hrádek nad Nisou, p. Malenovi, p. Kolínskému Aleši a Fi BAGR – pan Richard
Bálek a Tomáš Gregor.
Poděkování též patří i všem členům SDH a jejich rodinným příslušníkům za pomoc při
organizaci akce.
Moravcová Ilona

Soutěž o
„Pohár SDH Dolní Sedlo“
Již tradičně jsme se zúčastnili soutěže o pohár
SDH Dolní Sedlo. Měli jsme velice těžkou úlohu,
a to obhajobu prvního místa z roku 2007, jak

v kategorii mužské, tak i v kategorii žen. Už od
první chvíle nám všem bylo jasné, že tentokrát
se jedeme, hlavně v kategorii žen, pouze účastnit, protože dát dohromady sedmičlenné družstvo žen, byl tentokrát veliký problém. Nakonec
vše bylo vyřešeno obsazením do družstva žen
jednoho ještě žáka – Karla Janouška a dále nám
vypomohl náš velitel Honza Fico. Muži své družstvo dali dohromady bez problémů. Ovšem na
Sedle nás čekalo nemilé překvapení. Pořadatelé
se rozhodli, že nás vzhledem ke dvěma mužům
zařadí do kategorie mužů. Pro naše protesty
svoje rozhodnutí přehodnotili a zařadili naše
družstvo žen do kategorie muži nad 40 let. Ti
běhají stejně dlouhou trať jako ženy. Ze tří
družstev jsme skončili na druhém místě a odvezli si tak pohár za druhé místo v kategorii
muži nad 40 let. Muži se umístili jenom s malinkatým odstupem na pěkném 4.-tém místě
z devíti startujících družstev.
Všichni pevně věříme, že v příštím roce, kdy
budeme pořádat okrskovou soutěž v Chotyni
bude naše umístění o mnoho lepší – vzhledem
k domácímu prostředí a podpoře „Chotyňáků“.
Moravcová Ilona

Výsledky 6. ročníku
literární soutěže
pro děti a mládež Chotyně
MŮJ PRÁZDNINOVÝ PŘÍBĚH

1. místo
2. místo

I. kategorie (8 – 10 let)
( 2 účastníci)
Zuzka Cýrusová
Eliška Pikorová

II. kategorie (11 – 14 let)
( 3 účastníci)
1. místo
Kateřina Skočejová
2. místo
Denisa Chadimová
3. místo
Ivan Vaníček
III. kategorie (15 – 19 let)
(1 účastník)
1. místo
Pavlína Havlová
Ceny si mohou účastníci soutěže vyzvednout
na obecním úřadu.

MŮJ PRÁZDNINOVÝ PŘÍBĚH
Zuzka Cýrusová
Jsou prázdniny. Nadešel den, na který jsem
se velmi těšila. Zítra odjíždíme na dovolenou
do Velkého Meděru.
Ráno jsme vstávali v 5 hodin, naložili jsme
sbalené věci do auta a vyrazili. Cesta byla
dlouhá, ale to vůbec nevadilo, protože jsem se
strašně těšila. Konečně jsme na místě! Hned
před branou byl velký hrb, takže jsme o něj zavadili. Vrata byla špatně zajištěna a auto utrpělo další ránu. Ale vynahradil to pohled na
náš apartmán. Mohli jsme si vybrat ze tří bytových jednotek. Zvítězila ta, ve které byla patrová postel. Hned jsem se zabydlela na horním lůžku. Naši se báli, že v noci spadnu, ale
já jsem je ujistila, že nahoru nepoletím a dole
mě najdou. Pomohla jsem rodičům vybalit věci, chvíli jsme poseděli s přáteli a protože už
byl večer, tak jsme šli spát.
Ráno jsem se vzbudila v 10 hodin. Mamka
s taťkou už byli vzhůru a připravovali snídani.
Oblékla jsem se, nasnídala a šla jsem s kamarády ven. Hráli jsme na babu, skákali přes švihadlo a hráli fotbal. V tom na nás mamka zavolala, že půjdeme do termálních koupališť.
Lidí bylo jako hub po dešti, tak nám trvalo
dlouho, než jsme našli volné místečko. Jak
jsme se zabydleli na dece, šli jsme prozkoumat
okolí.
Byl tam horký léčivý bazén a jen, co jsem
do něj vlezla, tak už jsem byla zase venku, protože bych se v něm asi upekla. Také tam byly
dva tobogány. Jeden pomalejší a druhý šíleně
rychlý. Naši se na sebe podívali a bylo jim jasné, že ho potřebuji vyzkoušet. Miluji vodu a
taky rychlost, takže jsem neviděla důvod, proč
to nezkusit. Mamka a taťka to moc rádi neviděli, ale já jsem už stála ve frontě. Konečně na
mě přišla řada. Odrazila jsem se a svištěla dolů. Jezdila jsem pak jako o závod a aby to jelo
ještě rychleji, využila jsem rady zkušených, zařízla plavky do zadku a to byl panečku švehol.
!PROSTĚ PARÁDA! Jenomže voda člověka
hodně unaví a tak jsme se šli občerstvit do nedaleké restaurace, kde měli výborného pstruha. A protože nám sluníčko přálo po celý týden, navštěvovali jsme všechny bazény, které
byly k dispozici. Třeba: teplý s výřivkou, studenější kryty, nekrytý a podobně. Po celodenním koupání jsme se už všichni těšili, jak večer
posedíme u krbu, dáme si něco dobrého,

zahrajeme si různé hry a popovídáme si. Dny
se krátily a dovolená se blížila ke konci. Abych
neodjela z dovolené bez památky, nechali mě
naši namalovat můj portrét od malíře, který
v areálu každý den maloval. Přišel poslední
večer, všichni jsme si společně sedli a udělali
jsme si rozlučkový večer. Bylo tam spousta jídla, pití a jiných dobrůtek. Také jsme opekli
buřty. Byla jsem vším přecpaná, tak jsem
usoudila, že to chce nějaký pohyb. Běhala jsem
kolem rybníku, který byl součástí zahrady.
Jenomže jsem nevybrala zatáčku a nechtěně
jsem ho navštívila. Vylezla jsem, vysprchovala
se a šla jsem se houpat do houpací sítě vedle
rybníka. Přišli za mnou ostatní děti a ze sítě
mě vypudily. Ale jak se předháněly, kdo půjde
první, někdo do mě strčil a já jsem se znovu
čachtala ve vodě. Dostali jsme vynadáno a už
jsme tam nesměli. Šli jsme brzo spát, protože
nás ráno čekala dlouhá cesta domů. Vůbec se
nám domů nechtělo.
Týden utekl jako voda, ale mohu říci:
„BYLA TO SKVĚLÁ DOVOLENÁ!“
MŮJ PRÁZDNINOVÝ ZÁŽITEK
Kateřina Skočejová
Můj prázdninový zážitek se odehrál dne
18.8.2008 v Kamenici u Herálce, kde jsem byla na táboře. Hráli jsme celotáborovou hru.
Cílem této hry bylo, že tým, ve kterém jste, musel v co nejkratší době projít stanoviště a vrátit
se zpět do tábořiště.
Váleli jsme sudy, brodili jsme se bažinou,
prolézali rourou, ve které tekl potok. To hlavní
ale teprve přišlo. Museli jsme si lehnout do
bahna a plazit se po břiše. (Byli jsme všichni
jako čuňata). Hned potom jsme museli vlézt do
studené vody, držet se lana a tak přebrodit rybník. Když jsem přišla do tábořiště, byla jsem
unavená a špinavá. Přesto mi zůstaly nezapomenutelné vzpomínky.
BRIGÁDA
Pavlína Havlová
Léto už je skoro pryč, i letos prázdniny
utekly jako voda. Je tu září, s ním nový školní
rok a mě čeká poslední ročník na střední škole.
Na prázdniny jsem neměla žádné určité plány,
ale léto bez brigády si už ani nedovedu představit.

Na brigádu chodíme s holkama každý rok a
od patnácti let jsme ještě žádnou nevynechaly.
Jsme moc rády, že si můžeme trochu zkrášlit
naši vesničku a ještě si tím něco vydělat. Každý den jsem vstávala kolem sedmé, rychle jsem
se najedla, oblékla, vyčistila zuby a hurá na
brigádu. U dědy jsem vyzvedla bratránka a u
krámu na nás čekaly Janči (Halalová a Teubnerová). Cestou k úřadu jsme se pokaždé dohadovali, co asi budeme dělat a u úřadu už
čekal zbytek. Tam jsme se rozdělili do skupinek, dostali úkoly, nářadí a šlo se. Nejdřív
jsme natírali lavičky a krmelce, potom jsme
chodili hrabat trávu, zametat, trhat plevel kolem chodníků, nebo vysekávat a pálit nálety,
ale taky jsme byli mýt okna na hradě. Taky
jsme pomáhali ve školce nebo jsme nosili židle
před a po benefičním koncertu, ale nejvíc nás
určitě bavilo jezdit na traktůrku nebo raut po
koncertu taky nebyl k zahození…
Myslím si, že mít ve vesnici takovou brigádu je prima. Příští rok mě čekají asi poslední
prázdniny, ale určitě je zase budu trávit na
brigádě jako každý rok. A už se moc těším, až
za pár let budeme na brigádu vzpomínat (jak
jinak než s úsměvem).

SVOZ
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
V neděli dne 19. října 2008 bude
proveden svoz nebezpečného
odpadu.
8,30
8,50
9,10
9,30

– 8.45
– 9.05
– 9.25
– 9.45

Grabštejn – u váhy
Grabštejn – u čp. 5
Chotyně – před Klubem
Chotyně – rest. 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

Obecní úřad Chotyně,
Chotyně 163, 463 34
vypisuje výběrové řízení
na místo
odborný referent
- oblast evidence obyvatel
- bytové hospodářství
- zajišťování voleb
a další
Požadujeme:
- maturitní vysvědčení
- znalost práce na PC
- znalost místních poměrů
Zařazení:
6. platová třída dle Nařízení vlády č. 564/2006
Sb.
Přihlášku s kopií maturitního vysvědčení a
krátkým životopisem doručte na Obecní úřad
v Chotyni do 14 hodin dne 29. října 2008.
Nástup 2. 1. 2009.

Koho podpořím ve volbách

Myslím si, že jsem pravičák se sociálním
cítěním. Nenašla jsem ještě stranu, která by
mě oslovila tak, že bych do ní vlezla. Ono ale
o stranickost nejde. Znám několik slušných
lidí a v tom případě vůbec nejde o politickou
příslušnost. A potom bohužel v každé
současné straně znám dost lidí, kterým
slovo slušnost neříká vůbec nic. Nebudu to
dále zamotávat a řeknu jasně – v krajských
volbách budu volit kandidátku číslo 15, což
jsou Starostové pro Liberecký kraj.
Většinu z nich znám, nemáme vždy na vše

stejný názor, ale jsou to lidé pracovití a
slušní. A pracovití nejen pro sebe, což je
velmi a velmi podstatné. Kandidátem na
hejtmana na této kandidátce je Martin
Půta, starosta Hrádku nad Nisou. Dobře se
mi s ním pracuje, pokud něco řekne, platí to.
Nechlubí se cizími skutky, je pracovitý,
chytrý a slušný. Mně to stačí, abych ho
podpořila nejen svým hlasem, ale i svojí
účastí na této kandidátce.
Do Senátu budu volit zástupce ODS pana
Petra Skokana. Opět hlavním důvodem pro
mě je, že je pracovitý a slušný.
Vás chci poprosit, abyste k volbám vůbec šli.
Mnozí jste ze současné politické situace
otráveni, věřte, že i já. Ale přesto, jděte a
vyjádřete svůj názor.
starostka

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

SBĚR PRO DIAKONII
v sokolovně
- v neděli 26. 10. od 10 do 18 hodin
- v pondělí 27. 10. od 10 do 18 hodin
Věci, které nám pomáhají:
- veškeré dámské, pánské, dětské oblečení
z bavlněného materiálu – i poškozené (trička,
košile, mikiny, tepláky a teplákové soupravy,
halenky, kalhoty, kimona)
- lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky – nejméně 1
m2 i poškozené !
- zimní oblečení – jen nepoškozené – bez fleků,
děr, molů a rozbitých zipů (sportovní bundy,
kabáty)
- kožené nepoškozené věci (bundy, kabelky,
peněženky, pásky)
- nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy,
vlněné deky
- plyšové hračky, spací pytle, knihy –
nepoškozené
- boty (pouze nové), přikrývky pouze péřové

Věci, které opravdu brát nemůžeme!
Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé:
- svetry, silonové a dederonové oboečení
- saka, uniformy, vatové kabáty, balonové a
šusťákové kabáty
- molitanové věci a jakékoliv odřezky
- péřové bundy, vatované přikrývky, polštáře,
stany, koberce, matrace
- lyžařské potřeby (lyže, lyžařské boty, hůlky),
poškozené a obnošené boty
- nebezpečný odpad (lednice, televizory, sporáky,
počítače)
- veškerý nábytek (skříně, stoly, židle, postele, šicí
stroje,…), jízdní kola, lampy, lustry
- malé spotřebiče (žehličky, kávovary,
topinkovače, varné konvice,…)
- domácí potřeby (skleničky, talíře, hrnce, …),
kufry, kočárky, školní potřeby

Náklady na likvidaci těchto nepotřebných
věcí výrazně snižují hodnotu humanitární
sbírky !
Nebalte, prosím, věci do krabic, ale do
pytlů!

Atletický pětiboj popáté
Atletický pětiboj družstev Mikroregionu
Hrádecko-Chrastavsko patří pět let do
zářijového sportovního kalendáře.
V letošním roce se jej kromě pořádající ZŠ
T. G. Masaryka z Hrádku nad Nisou účastnily jako tradičně ZŠ Lidická Hrádek nad
Nisou a ZŠ Chrastava a poprvé žáci z Rynoltic.
Čtyřčlenná družstva se utkala ve sprintu,
běhu na 400 m, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem (starší žáci vrhu koulí).
Nejzajímavější disciplínou ale bývá závěrečná štafeta, která sice většinou celkové
pořadí už příliš nezmění, ale nejvíce se při ní
uplatní týmový duch a povzbuzování členů
týmu i spolužáků.
Ceny pro vítěze letos zůstaly ve všech čtyřech kategoriích v ZŠ T. G. Masaryka, druhá
místa si odvezla chrastavská škola.
Děkujeme všem za účast a věříme, že se
v příštím roce bude moci zúčastnit i škola

z Mníšku, aby byl výčet soutěžících z mikroregionu kompletní.
Atletický pětiboj byl pořádán s příspěvkem
společnosti Pulsklima spol. s r. o., Města
Hrádek nad Nisou a Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko.
Podrobné výsledky a fotografie z pětiboje
naleznete na www.zstgm.skoly.net.
Vít Štrupl

Soutěž
O nejhezčí dům obce
Chotyně
Na obecní úřad nebyl doručen ani jeden váš
návrh do soutěže. Dost mě to zklamalo, nejdříve jsem myslela, že letošní soutěž zruším,
ale nakonec jsem se rozhodla nechat rozhodnout komisi. Takže výsledek rozhodnutí komise pro soutěž O nejhezčí dům obce Chotyně
se dozvíte v listopadovém Chotyňáčkovi.

Krajská veterinární
správa pro Liberecký kraj
informuje:
Vakcinace lišek proti vzteklině – POUČENÍ
pro občany
V době od 10.10.2008 do 21.10.2008
(v návaznosti na klimatické podmínky) proběhne na území okresů Česká Lípa, Semily,
Liberec a Jablonec nad Nisou 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 zalisována ampule z umělé hmoty a
hliníku, označená nápisy: „ ATTENTION RABIES
VACCINE, VORSICHT TOLLWUT

IMPFSTOFF, ATTENTION VACCIN ANTIRABIQUE, ATTENSIONE VACCINO
ANTIRABICO“, která obsahuje živý atenuovaný
(zeslabený, utlumený) 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.
V Liberci, dne 3.10.2008
MVDr. Josef K r á l
ředitel KVS pro Liberecký kraj

Velká oslava v Kryštofově Údolí
PhDr. František Vydra
Orloj jsme viděli v chodu již během
anenské pouti koncem července. Jeho oficiální otevření po všech nezbytných úpravách se trochu opozdilo, a tak jsme se tam
vydali autem v sobotu 19. září. Pozval mě
osobně pan Martin Chaloupka, ale domníval
jsem se, že tam přijde pouze několik jeho
přátel. V tom mě utvrdil i hlas úřednice
obecního úřadu, která mi sice odpověděla na
otázku, kdy se slavnost koná, ale zapomněla
dodat, že to není akce pořádaná oficiálně
obecním úřadem, nýbrž soukromá akce pana
Chaloupky. Kolik lidí asi přijde na soukromou
oslavu v dnešní uspěchané době? Patnáct či
dokonce dvacet?
Přijeli jsme do centra vesnice a hned
jsme viděli, že je zle. Budeme mít vůbec kde
zaparkovat? Sešlo se tam totiž sedm set
zvědavců. A stálo to za to…
Byla tu spousta lidí z Chrastavy a
z Liberce, mezi návštěvníky nechyběly ani
známé celebrity. Kdo? Nejdříve přistoupil

k mikrofonu kryštofodolský starosta p. Pravoslav Svačinka. Omluvil se Martinu Chaloupkovi a přiznal se, že tehdy, před pěti lety,
když mu prodával těch pár čtverečních metrů kolem transformátoru, nevěřil, že tato
bláznivá myšlenka bude vůbec někdy realizována. Dále se ujal slova krajský hejtman p.
Petr Skokan, který pochválil tuto kdysi zapadlou vesnici, že se proměnila v turistický
ráj a může se právem pochlubit vzorně udržovanými domky chalupářů. Také předseda
Senátu ČR MUDr. Přemysl Sobotka nešetřil
chválou. Mezi významnými hosty se objevila
také známá tvář televizní moderátorky Marcely Augustové a oblíbený moderátor Marek
Eben. Slovo samozřejmě dostal i autor bláznivého nápadu –pan Martin Chaloupka, bývalý pracovník České televize.
Celá úvodní část této příjemné slavnosti byla doprovázena hudbou. Nad obcí se
ve výšce objevil jakýsi podomácku vyrobený
horkovzdušný balón a dodnes nevím, zda to
bylo ve scénáři slavnosti nebo chtěl na sebe
upozornit jakýsi amatér toužící po zviditelnění.
Do sedmé hodiny zbývalo již pouze
několik minut, když se davy návštěvníků přesunuly blíže k věži, kde byl umístěn orloj.
Úderem sedmé hodiny se dal do pohybu ponocný (dřevěná figura), pak se otevřela dvě
okénka s pohyblivými soškami apoštolů, což
připomínalo orloj na Staroměstské radnici.
Potom ožila velká luneta s výjevy z vesnického života dole pod okénky s apoštoly. Hospodář pumpoval vodu, krávy kroutily hlavou,
hospodyně krmila slepice a husy a kluci si
hráli s prakem. Tato velká půlkruhová dřevěná plocha je dílem libereckého řezbáře
Václava Plechatého, ten je rovněž autorem
všech ostatních soch na orloji.
Jedna věc zcela určitě stojí za zmínku. Za tu práci musel zkušenému řezbáři někdo zaplatit. Několik známých umělců
(herců – mezi nimi J. Bohdalová, J. Lábus
aj.) zaplatilo za řezbářské práce a našli se i
další sponzoři. Na této oslavě se vytvořilo
velmi příjemné prostředí, ani ty projevy

vysokých představitelů nebyly nudné, naopak se ukázalo, že se tito politici zatím nevzdálili daleko od obyčejných občanů… Kdo
se té sobotní slavnosti zúčastnil, bude jistě
na ty chvíle ještě dlouho vzpomínat.

KINO CHRASTAVA
úterý 14.10. v 19 hod. RENÉ
ve 20.30 hod. AKTA X: Chci uvěřit
čtvrtek 16.10. v 19 hod. MÁJ
úterý 21.10. v 18 hod. ZAPOMENUTÝ
OSTROV
ve 20 hod. MUMIE: Hrob Dračího
císaře
čtvrtek 23.10. ve 20 hod. TOBRUK
úterý 4.11. ve 20 hod. MAMMA MIA

Prodej dušičkového zboží
dne 26. října 2008 od 14 do
16 hodin na hřbitově v
Chotyni
(za nepříznivého počasí
prodej ve smuteční síni)
NABÍDKA
Mísy, misky, květináče,
koše, košíky, truhlíky
- s umělými květy
- se sušinou
Živé chryzantény
hrnkové, řezané
Umělé květiny, svíčky a
další zboží
Možnost objednávky
v obchodě s květinami na
bývalém autobusovém

nádraží. Objednané zboží
dovezeme.
Klub českých turistů Hrádek
nad Nisou pořádá
VÝŠLAP NA POPOVU
SKÁLU
V sobotu 18. října od 10.30
hodin, start v Turistické
ulici.

LAMPIÓNOVÝ
PRŮVOD NA HRAD
GRABŠTEJN
T. J. Sokol Chotyně společně se
správou státního hradu Grabštejn a
za podpory Obecního úřadu
Chotyně pořádají ve čtvrtek 30. října
lampiónový průvod na hrad
Grabštejn.
Sraz v 17.30 hodin u sokolovny.
Můžete jít jako masky. Na hradě
zajištěn kulturní program.

Připomenutí:
Do konce listopadu je splatná
druhá polovina poplatku za
odpad.
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo
MK ČR E 11 793.

