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ZDARMA

Před 100 lety začal učitel Josef Jireš vyučovat v české škole
– 1. 10. 1919.
30 let od Sametové revoluce.
Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 25. června 2019

Důvodová zpráva
Podstatou 2. změny byla změna funkčního využití
ploch v 8 lokalitách (návrhy č. 1 – 6a,b,c) na základě podaných návrhů na změnu územního plánu
fyzickými nebo právnickými osobami, které mají
vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo
stavbě na území obce.

Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 9
členů zastupitelstva.
2. Schvaluje všemi hlasy hospodaření Základní
školy a Mateřské školy Chotyně, příspěvkové
organizace. Výnosy v roce 2018 byly ve výši
10 101 692,71 Kč, náklady byly ve výši
10 058 561,04 Kč. Zisk ve výši 43 131,67 Kč bude
převeden do fondu odměn ZŠ a MŠ Chotyně.
Zároveň schvaluje všemi hlasy Roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Chotyně dle Vyhl. 220/2013 Sb.
3. Schvaluje všemi hlasy 2.změnu rozpočtu na rok
2019:
Příjmy:
Volby do Evropského parlamentu
+ 33 000,Celkem
+ 33 000,Výdaje:
Volby do Evropského parlamentu
+ 33 000,Celkem
+ 33 000,Financování

0

4. Bere na vědomí, že členská schůze mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko dne 18. 6. 2019
schválila Závěrečný účet mikroregionu HrádeckoChrastavsko za rok 2018.
5. Zastupitelé všemi hlasy přítomných podporují
z důvodu logické dostupnosti a sounáležitosti
změnu zařazení obce Chotyně ze senátního obvodu
č. 36 (Česká Lípa) do senátního obvodu č. 34 (Liberec).
6. Schvaluje všemi hlasy ukončení procesu pořizování 2.změny územního plánu Chotyně.

Po zpracování návrhu zadání 2. změny byl tento
návrh zadání veřejně projednán od 3. 4. 2019 do 3.
5. 2019. V tomto termínu mohla k návrhu zadání
podat veřejnost připomínky. Návrh zadání byl zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu dne 3. 4. 2019. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohly dotčené orgány uplatnit
své požadavky, sousední obce podněty a krajský
úřad své stanovisko.
Dotčené orgány uplatnily požadavek na vypuštění
nebo výraznou redukci ploch u 6 návrhů z celkového počtu 8 návrhů a u zbylých dvou byly uplatněny podmínky pro případné vymezení plochy. Na
základě výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem navrhuje ukončení
procesu pořízení 2. změny územního plánu
Chotyně.
Obec Chotyně má platný územní plán od 30. 6.
2009 a účinný od 23. 7. 2009. Podle ustanovení §
55 zákona č. 183/2006 Sb., musí pořizovatel předložit zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně
jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního
plánu v uplynulém období, ze které může vyplynout
potřeba změny územního plánu. Zastupitelstvo obce Chotyně schvalovalo 1. zprávu o uplatňování územního plánu Chotyně usnesením dne 25. 6. 2013
a 2. zprávu o uplatňování územního plánu Chotyně
dne 19. 9. 2017. V roce 2021 tedy bude zastupitelstvu obce předložena 3. zpráva o uplatňování územního plánu Chotyně, v rámci které mohou být
znovu řešeny návrhy na změnu územního plánu
podané fyzickými nebo právnickými osobami, které

mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku
nebo stavbě na území obce a návrhy občanů obce.
Starostka

Poselství víly Nisy

Vílu Nisu jsme přivítali v sobotu 15. června
již po dvacáté. Počasí bylo fajn a všichni si
užili hezké odpoledne a večer. Byl to jubilejní ročník a my, kteří se kolem oslav pohybujeme, víme, že kdyby nebylo vodních
skautů, tak už dávno by žádná víla Nisa nebyla. To byl hlavní důvod, proč dostali od
naší obce dar ve výši 20 000,- Kč (10 000,Kč dala obec a dalších 10 000,- Kč mi pomohli dát dohromady místní podnikatelé). Moc
jim děkuji a kdo jste byl u předání, víte, že
jsme udělali vodním skautům velkou radost.
I naše obec dostala krásný dar od vodních
skautů – dřevěnou sochu ZROZENÍ. V současné době zvažujeme, kam ji umístíme –
zatím jsou dva návrhy. První umístit ji k lípě,
kterou jsme vysadili loni ke 100. výročí vzniku republiky. Druhý umístit ji ve svahu pod
MŠ. Socha musí koukat na Nisu. Kdyby někdo z vás měl lepší nápad, dejte vědět.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě
akce. Chlapům, kteří staví a bourají pódium
-M. Derfl, O. Mlejnecký, T. Moravec, J. Polma st. i ml. Zaměstnancům obce, kteří zajišťují vše potřebné. Děkuji školce a škole za
hezká představení a písnička od 3. třídy pro
vodní skauty byla super. Děkuji Multisport
Teamu za organizaci sportovních disciplín.
Děkuji R. Bluskovi a jeho kamarádům za
ukázku různých modelů a předvádění vybavení sanitky. Děkuji myslivcům za možnost
zastřílet si na terče.
Opět velké díky Honzovi Polmovi za moderování celé akce a za pomoc s přípravou. A také opět velké díky panu J. Dlouhému, který
vyřeší každý problém s elektřinou.
Děkuji chotyňským kapelám pod vedením
pana S. Munzara. Místní akce si již nedovedu bez nich představit.
V letošním roce zajišťovali občerstvení
opět hasiči a sokolové a nově také myslivci –
vše bylo výborné a myslím, že se vše snědlo
a téměř vše vypilo.

Velké díky všem, kteří s akcí pomohli.
Starostka

Co jsme v letošním roce již
udělali

Na začátku roku jsme zrekonstruovali byt 1 +
3 v č.p. 151, který jsme přidělili rodině s dvěma dětmi. Byt je moc hezký a nájem také odpovídá kvalitě bytu. Když už byli řemeslníci
v č.p. 151, tak jsme tam nechali opravit a vymalovat chodbu a také natřít schody.
Mám představu, že takto budeme pokračovat
i v dalších bytových domech a věřím, že zvýšení nájmu ve 30 bytech, kde dosud bylo nízké
nájemně, nám to vše postupně pomůže financovat.
Dále jsme se rozhodli využít prostory po zubní ordinaci v Domě s pečovatelskou službou
k vybudování dalšího bytu. Vznikl hezký byt
velikostí mezi bytem pro 1 osobu a bytem pro
2 osoby.
Na jaře bylo vybudováno workoutové hřiště
na naší sportovní a rekreační ploše.
V mateřské škole jsme nechali pokrýt ošklivou
betonou plochu na zahradě speciálním hracím
materiálem a pro děti vznikla úžasná hrací
plocha. Z toho samého materiálu jsme nechali
udělat ohraničení pískoviště. Vypadá to hezky
a doufám, že to dlouho vydrží.
Dále se zrekonstruoval vchod do MŠ včetně
schodiště na zahradu – také vše vypadá moc
hezky.
V současné době probíhá oprava parketových
podlah a chodby v prvním patře základní
školy – vybroušení a nalakování. Podlahy jsou
jako nové. Ještě se musí celé patro a chodba
vymalovat.
Během prázdnin nás čeká vybudování nového
veřejného osvětlení ve středu obce. Veškerá
elektřina jde do země, takže sloupky veřejného osvětlení budou jediné sloupky, které zde
budou. Myslím, že to bude hezké.
Na podzim začneme s rekonstrukcí budovy
obecního úřadu. Zkoušeli jsme dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj, ale tu se nám nepodařilo získat. Přesto do rekonstrukce půjdem,
budova úřadu si to jistě zaslouží. Bude nová
střecha, fasáda a celý dvůr. Něco letos, něco
hned na jaře příští rok.
Starostka

Stručně o nás, vodních
skautech
Vladimír Cvrček zvaný Vezír

Nejprve by se slušelo sdělit, že vodní skauti
mají výchovné a etické poslání stejné jako všichni ostatní skauti - text slibu a zákona vyjadřující závazek služby vlasti a bližním, sobě a
Bohu.
Tím Bohem nemyslíme stvořitele, ale vyjadřujeme snahu dávat přednost duchovním hodnotám před materiálními, místo "Bůh" říkáme
"Nejvyšší pravda a láska".
Služba sobě znamená, že každý jsme zodpovědný za svůj neustálý rozvoj. A služba blížním zahrnuje závazek každodenního dobrého
skutku, zodpovědnost za přírodu i mezinárodní přátelství a samozřejmě vlastenectví. Na
to jak to uplatňovat, máme desetibodový zákon. Sumárně je to vyjádřeno snahou tvořit
svět trochu lepší, než do jakého jsme vstoupili.
Skauting je příspěvek k výchově k naznačeným cílům, samozřejmě především dětí a mládeže, ale vztahuje to i na nás dospělé. Říkáme
o sobě, že jsme nepolitičtí, ale neznamená to,
že se politice vyhýbáme, jen nechceme, aby
hnutí bylo spojováno s nějakou politickou
stranou. Pokud někde vystupuje jednotlivec,
jsme rádi, že jeho skautování naznačuje, že je
čestný, slušný, plnící závazky. Nejsme a nechceme být sektou nebo mnišským řádem, k výchově dětí i dospělých využíváme zábavy, her
a humoru.
To se samozřejmě týká i vodních skautů, kteří
ke skautskému poslání a životu využívají vodních sportů a námořnické romantiky.
Jak vznikli vodní skauti v Liberci, máte v příloze, která popisuje nejen náš vznik, ale i dávnou touhu doplout po Nise dál než do Hrádku. V současné době jsou nás v Liberci necelé
dvě stovky ve dvou přístavech (vodácký ekvivalent pěšího střediska) Maják a Flotila. Maják
navázal na svou existenci v letech 1968-70,
Flotila na snahu "aspoň něco" v letech 1972-89.
Liší se od sebe stejně málo, jako se od sebe liší
dvě pěší střediska téhož města. Většina vodního programu je podobná, některé akce jdou
více za jedním přístavem, jiné za druhým.
Např. pro veřejnost skauti, vlčata a žabičky (to
jsou ti nejmladší) z Majáku pravidelně prodávají květiny akce proti rakovině, my z Flotily

se více věnujeme akci Poselství víly Nisy,
odkud nás znáte Vy.
Protože Flotila má větší počet dospělých, má
jejich samostatný oddíl a není-li jich právě potřeba při vedení a na táborech mladých, mají
svůj vlastní program (kterého se dle možnosti
a chuti účastní i někteří dospělí z Majáku).
Čistě "dospěláckou" akcí je vánoční plavba po
Nise, velikonoční a podzimní plavba, jarní
odemykání a podzimní zamykání Nisy. Tuto
akci nabízíme i veřejnosti regionu HrádeckoChrastavsko, ale zatím je málo využívaná.
Známější akci Poselství víly Nisy jsme sice nevymysleli, ale po změně složení zastupitelstev
Liberce a Jablonce jsme ji se zatnutými zuby
pomohli udržet a dnes i rozvíjet. Jsme rádi, že
právě obce mikroregionu nám v tom výrazně
pomohly. Jsme rádi, že nás berou jako součást
Nisy, té důležité páteře regionu, která kdysi
určovala zdejší osídlení, později zavlažovala
pozemky (i když někdy až moc)), pak poháněla stroje a nakonec se stala stokou, kterou z republiky vytékala nejen špína, ale i suroviny. A
za Hrádkem přeťala města, obyvatele a jazyk.
Všechno naše snažení směřovalo k tomu, aby
lidé chodili podél již čisté Nisy na procházku.
Jsme rádi, že Poselství víly Nisy vzaly obce za
svou a k setkání dokážou pozvat své občany,
Jsme rádi, že v Bílém Kostele odhalili za naší
účasti sochu víly Nisy.
Jsme vděčni Chotyni za každoroční přivítání
na louce u Nisy, za pádlo věnované u příležitosti 70. výročí vzniku vodních skautů v Liberci, máme je schované. Jsme rádi i za dort ke
stejné příležitosti, ten ale schovaný nemáme,
ten jsme snědli. Jsme rádi, že se nám dostalo
cti být čestnými členy Svazu žen Chotyně, tím
se chlubíme hlavně my muži. A vedle triček
jednotlivých ročníků Poselství uchováváme a
někdy navlékáme trička s nápisem "Jedině
Chotyně!"
(Od příštího čísla bude na pokračování Expedice
Nisa 1996 aneb Na pramicích z domova až do
moře.)

Povídky pana Mirka Černého
Záhlavec

Bývaly doby, kdy jsem na různé lidové
moudrosti a pořekadla příliš nevěřil, ale to
patřilo k mládí a život mě poučil …
Den zkoušek se neúprosně blížil a Zuzana
ze své umíněnosti nechtěla slevit. Musím

však předem upozornit, že nešlo o žádnou
neshodu ani nedorozumění s jinou osobou
něžného pohlaví ani vlastní manželkou.
Zuzana, celým jménem a správně Lenka
z Trojské, byla nádherná žlutobílá fena
anglického ohaře, pointra a nejhezčí pes,
jakého jsem kdy měl. Angličanům by jistě
dělala jen samou radost, ale mně, zástupci
Evropanů, dávala jasně najevo, že podzimní
zkoušky loveckých psů, které jsme si pro loveckou upotřebitelnost vymysleli, nejsou hodny jejího vznešeného původu. Milá Zuzanka
hřešila i na to, že je mazlíčkem vlivnější části rodiny, která sledovala veškeré dění kolem výcviku a poznala každý křivě položený
chloupek. Co jsem zakázal, manželka s dcerou potají povolily a chytrá fena brzy poznala, že má mocné ochránce, na které jsem
krátký. Při výcviku v revíru jsme byli sami,
tam žádná úleva neplatila, ale někdy jsem
musel zcela zbytečně na fenu zvyšovat nátlak na provedení toho či onoho cviku. Nakonec jsme se domluvili a všechno bylo, jak má
být až na vodu. Zuzka totiž vodu nemilovala
a než-li do ní vstoupila, zkoušela opatrně
hloubku i teplotu. To pochopitelně neladilo
s požadavkem zkoušek a tak jsem neustále
vymýšlel různé způsoby i monstra, ale hlavně
nevycházel z nachlazení. Věřil jsem sice, že
časem lovecká vášeň všechno upraví, ale to
byla budoucnost a my byli zatím v přítomnosti …
Ten den od časného rána vydatně pršelo a
při nástupu lilo jako z konve. Z našich klobouků stékala voda a mizela v nenasytných
hubertusech i holinkách a hlavně pušek
obrácené ústím dolů připomínaly vodovodní
kohoutky. Všichni kolem proklínali počasí,
jen já v duchu velebil nebesa za jejich mokrý dar. Doufal jsem totiž, že promáčená fena nepocítí při vodní práci kontrast vstupu
ze souše do vody a nebude mít možnost o
tom příliš „přemýšlet“.
Za hospodářskými budovami statku v širokém lánu jetele dostáváme první příležitost
ukázat, co umíme. Zuzka hledá v mokrém jeteli jedna radost, až voda odstřikuje na vše-

chny strany, náhle zastaví a pevně vystavuje. Je to hejnko bažantů. Fena nádherně postupuje a ukazuje jednoho po druhém. Také
já se snažím, abych neudělal krásné Angličance ostudu. Bažant, muška, spoušť.
Rychlé dohledání, přinesení i odevzdání
pernaté zvěře je bez nejmenší chybičky a
tak dává-me příležitost další dvojici
v pořadí. Po vy-střídání všech účastníků
přicházíme opět na řadu, tentokrát máme
ulovit zajíce a proká-zat všechny dovednosti
s tím spojené. Hle-dáme již dobrou
půlhodinku a stále nic. Ko-nečně! Zuzka se
zastavila před podezřele načechranými
shrabky slámy. Postupuji po-malu
k vystavující feně s puškou připravenou
k výstřelu. Teď! Ušák vyrazil jako blesk a
nabírá rychlost hodnou zajíce. Mrknu okem
po feně, zdali dodržuje předepsaný klid
před zvěří a pak vystřelím, bohužel ne příliš
dobře. Zajíc zmizel za kopcem a budeme tedy dohledávat. Na nástřelu je zaječí srst a
tak uvedení feny na stopu není velký problém. Zuzka pečlivě nasává pach postřelené
zvěře a pak se rozbíhá někam za kopec ve
směru útěku zajíce. Visím očima na horizontu, ale moje obavy jsou zcela zbytečné.
Rozmazlená anglická „lady“ přináší v plném
tempu dohledaného zajíce a předpisově ho
odevzdává. Konečně máme všechno splněno
až na „strašidlo“ vodu a k té se právě odebíráme. Sestupujeme mokrými loukami do údolí, odkud na nás pohlíží okem plným otazníků
velký a hustě zarostlý rybník. V tu chvíli vykouklo skrz potrhané mraky sluníčko a jakoby se chtělo omluvit za svoji nepřítomnost,
hřeje, až se z nás kouří. Milá Zuzanko, už je
to tak, štěstí se od nás odvrací, neboť až
řádně vstřebáš slast příjemného tepla, nebudeš mít pražádnou chuť namáčet svou
vzácnou anglickou kůži. Jsme na místě a
přezkušuje se nahánění v rákosí. Máme štěstí, před námi jsou dva fousci, rození vodaři
a rákosí pod jejich elánem praská, jakoby se
v něm proháněla tlupa divočáků. Zuzka sleduje jejich práci a nedočkavě pokňourává,
to je dobré znamení. První pes ve skupině

mívá vždy při této disciplíně nejtěžší podmínky. Ostatní v pořadí se již do značné míry orientují jeho pachem i prošlápnutými cestami v porostu. Přistupujeme k místu, odkud vyběhl po ukončení práce předchozí pes.
Je tam patrný vchod. Stahuji Zuzce řetízkový obojek z krku a na pokyn rozhodčího ji
vypouštím do rákosové džungle. První dychtivé skoky vyčerpaly její nastřádanou žádostivost, je ticho, zřejmě teď někde stojí a
přemýšlí, že sedla na lep a žádní kamarádi
v rákosí už nejsou. Ale pak ji to popadlo,
skáče a čvachtá v hustém porostu po celé
jeho délce i šíři. To stačí, míní pan rozhodčí
a píše výtečné hodnocení výkonu do kartičky. Písknu dvakrát na „kouzelnou“ píšťalku a
z houštiny vybíhá od bahna černá příšerka.
Žádná šampionka to teď není, ale oči jí svítí
loveckou vášní i radostí, jak všechno krásně
provedla. Však mám také radost a dávám to
Zuzance patřičně najevo. Čekáme nyní na
posledního psa, kterého jeho vůdce nepřinutil ke vstupu do rákosí. Teď stojí někde za
hustou olší a bojí se přijít pánovi na oči. Nakonec je se lstí polapený a přichází zlatý a
nejvíce obávaný hřeb programu – přinášení
kachny z hluboké vody. První pes český fousek skáče ze břehu pro aport na dva metry
daleko, trochu se však nadýchl vody a jeho
práce je hodnocena známkou tři. Druhá fena
stejného plemene vklouzne do vody jako vydra, ala před odevzdáním kachny se otřepává a tu místo do rukou psovoda vypouští na
zem. Stejné bodové ohodnocení a na řadu
přicházíme my. Břeh je příkrý, svažitý, namočený deštěm. Teď na nic nezapomenout,
nic neponechat náhodě, jde o všechno. Přistupuji co nejblíže k vodě a levou nohou
opatrně ukročím za fenu, aby cítila dotek
její přítomnosti a nemohla uskočit nazad.
Tak, milá holka, jsi v pasti, můžeš jen dopředu, ale to se uvidí za malý okamžik.
Rozhodčí se rozpřáhl a hází kačenu velkým
obloukem hezky daleko na hladinu rybníka.
Pláclo to pořádně a Zuzka se nemůže na nic
vymlouvat. Aport, zavelím mocně s vydatným
posuňkem ruky i celého těla. Současně mě

však na kluzkém příkrém břehu ujíždí noha a
padá i puška z ramene. Žbluňk! Ne já stojím
pevně na břehu i zbraň jsem zachytil v půli
cesty k zemi. To Zuzana skočila do vody tak
daleko, že oba předchozí fousci jsou proti ní
úplní břídilové. Zprvu nechápu, jen užasle zírám, jak rychle plave pro kachnu, ale pak
mně všechno dochází. Pažba po rameni sjíždějící pušky uštědřila feně současně s povelem aport řádný záhlavec, ta se lekla a skočila „od té hrůzy“ do vody, jak nejdál mohla.
Přinesení i odevzdání kachny bylo bezchybné
a tak hodnocení nemohlo dopadnout jinak
nežli výborně. Třikráte hurá! Máme tyhle
známky od shora až dolů a stáváme se tak
absolutními vítězi zkoušek bez ztráty jediného bodíku. Moje babička by ovšem celou
věc zjednodušila svým oblíbeným „když pánbůh dopustí i motyka spustí“, ale já poučený
tímto příběhem tvrdím, že správný záhlavec,
ve správný čas podaný, je pro zatvrzelce
tím největším dobrodiním.
A opravdu od té doby milá Zuzanka
k oboustranné spokojenosti a pohodě přinášela z vody kdykoliv a cokoliv.

Gallasové a Clam-Gallasové:
Noblesa severních Čech na hradě
Grabštejn
V rámci dlouholetého a úspěšného projektu
podpořeného ministerstvem kultury Po stopách šlechtických rodů přináší rok 2019 nové téma zacílené na sever Čech. Národní památkový ústav (NPÚ) se v jeho rámci zaměří
na rozmanité osobnosti, dějinné události i
místa spjatá s rody Gallasů a Clam-Gallasů.
Cílem projektu je přiblížit formou přednášek, výstav, prohlídek i dalších společenských a kulturních akcí přínos tohoto rodu
nejen pro české země a jejich regionální historii. Pojďte spolu s námi mapovat otisky
jejich velkolepých činů a noblesních životů
nejen na objektech NPÚ!

Gallasové se do Čech dostali během třicetileté války, kdy Matyáš Gallas, narozený
v Tridentu na severu Itálie,
vstoupil do služeb Albrechta z Valdštejna.
Ačkoli začal Matyáš Gallas strmě stoupat
po vojenském „kariérním žebříčku“, jeho
blízký pracovní vztah s Valdštejnem se
začal postupně pro-měňovat, až vyeskaloval
spiknutím proti Val-dštejnovi a jeho
zavražděním v Chebu roku 1634. Matyáš pak
od císaře obdržel panství Frýdlant a
Liberec, raději však pobýval ve východních
Čechách – ve Smiřicích a Hořiněvsi.
Matyášův syn František Ferdinand už, na
rozdíl od svého otce, který se nechal pochovat v Itálii, byl v Čechách doma. Spolu se
svou manželkou Johannou Emerencií obnovili
tehdy zašlou slávu poutního místa v Hejnicích a položili základy areálu, jenž dnes čítá
barokní kostel Navštívení Panny Marie, gallasovskou hrobku a františkánský klášter.
Johanna Emerencie byla i po smrti svého
manžela skvělou hospodářkou a přežila
všech svých deset dětí.
Nejschopnějším z nich se ukázal Jan Václav, diplomat evropského významu, jenž působil na dvoře anglické královny, v Haagu,
Římě či Neapoli a načerpal inspiraci z tamní
atmosféry, módy i zvyků a přivezl ji s sebou
zpět do Čech. Právě od jeho úmrtí v těchto
dnech uplyne 300 let, pročež byl letošní rok
zvolen právě rod Gallasů a Clam-Gallasů tím,
který bude prezentován v rámci projektu Po
stopách šlechtických rodů.
Jeho syn Filip Josef získal zpět peníze,
které jeho otec a pradědeček utratili v císařských službách. Radost z tohoto zisku
mu však kalil fakt, že mu sňatek s jeho sestřenicí nepřinesl žádného potomka. Jelikož jeho smrtí v roce 1757 rod vymřel po
meči, rozhodl převést veškerý majetek na
rodinu sestry své ženy – a tímto spojením
vznikl rod Clam-Gallasů.
Hrabě Kristián Filip zastupuje již novou větev rodiny – po jejím spojení s rakouskými
Clamy přinesl do rodiny „nový vítr“ v podobě
velké citlivosti pro rozličná odvětví umění.

Přesto musel během svého života nezřídka
ukazovat i silnou stránku své osobnosti –
třeba při selské vzpouře na panství či po
sebevraždě svého mladšího bratra neschopného unést smrt své milované ženy při porodu prvorozeného dítěte.
I další generace Clam-Gallasů milovaly umění
– hrabě Kristán Kryštof nechal vyučovat
svou ženu, půvabnou hraběnku Josefínu, hudebním skladatelem Ludwigem van Beethovenem, jenž hraběnce věnoval dvě skladby i
své srdce – k velké nelibosti jejího manžela.
Byl také tím, kdo nechal přestavět původní
úřednický dům v podhradí Grabštejnu na
klasicistní zámek.
Jediným jejich synem, jenž se dožil dospělosti, byl Eduard Bedřich. V šestačtyřiceti
se stal generálmajorem a vyhrál bitvy při
italském tažení v Piemontu, u Vicenzy i u
Custozy. Za své hrdinství i dobrou strategii
byl oceněn Řádem železné koruny I. třídy i
Řádem zlatého rouna.
Po několika fatálních prohrách v pruskorakouské válce roku 1866 byl Eduard obviněn
ze zrady. Vojenský soud, před kterým stanul, jej rehabilitoval. Nicméně on se stáhl z
vojenského života a poté se věnoval správě
svých severočeských sídel na Frýdlantu i v
Liberci. Stejně tak podlehl kuřácké zálibě –
za svůj život nasbíral na 220 dýmek, které
jsou dodnes k vidění na Frýdlantu. Právě na
zámek ve Frýdlantu pozval tehdy neznámého
archiváře Karla Jaromíra Erbena, aby utřídil
rodový archiv.
S příchodem moderní doby se proměnily rodové i osobní zájmy tehdejších aristokratů
– a tak bychom v osobě Františka, hrabě
z Clam-Gallasu našli filantropa, člověka angažujícího se v oblasti sociální politiky i turistiky a sportu. Byl členem golfového a automobilového klubu, stejně jako gentlemannem, doprovázejícím na cestách císařovnu
Sissi.
Jeho dcera Marie pak byla již novodobým
typem samostatné, emancipované ženy, která však přesto v sobě nepotlačila otcovy sociální geny. Stala se tak za války zdravotní

sestrou, správkyní grabštejnského panství,
neohroženou a milující ženou Karla Podstatzkého z Lichtensteinu, jež si přesto uchovala i zájem o krásné věci a módu.
Největší akcí roku bude Hradozámecký den
31. srpna 2019 na Lemberku, Frýdlantu s
vrcholnou večerní částí na Grabštejně. A
právě zde si připomeneme během bohatého
večerního programu jednotlivé členy rodiny.
Správa státního hradu Grabštejn pro návštěvníky připravuje večerní slavnostní událost, pořádanou na počest významného severočeského rodu, která zároveň bude oživenou připomínkou jednotlivých postav a signifikantních osobností rodiny – s jejich radostmi a strastmi, zájmy a oblíbenými kratochvílemi. Čeká vás kat, dobové tance, hudba, kuchyně i historická módní přehlídka,
provazochodci, divadelní vystoupení šermířů, komorní koncert v kapli i oživené
kostýmované prohlídky se scénkami ze života Gallasů a Clam-Gallasů. Večer, během
nějž můžete prozkoumat hradní sklepení či
se rozhlédnout z věže nebo si vyrobit mýdlo, zakončí ohňostrojné překvapení, stejně
jako sladká tečka každou prohlídku.
Aby se vám po stopách Gallasů a Clam-Gallasů dobře cestovalo, připravil pro vás Národní památkový ústav několik tipů, překvapení i vychytávek. Častým návštěvníkům památek jistě udělá radost sleva na vstupné
na hrad Grabštejn i zámek Lemberk. Slevu
na vstupné, tedy snížené vstupné na hradě
Grabštejn, či zámku Lemberk získáte,
pokud na pokladně vybraného objektu
předložíte vstupenku za plné vstupné z
druhého zmíně-ného nebo z hradu a zámku
Frýdlant.
Státní hrad Grabštejn pro vás připravil nepřeberné množství doprovodných akcí, z
nichž si určitě vybere každý - o čemž se
můžete sami přesvědčit:
Na 27. července jsme pro vás připravili
dramatické noční prohlídky Ze života
diplomata (Jana Václava z Gallasu).

Hned v neděli 28. července můžete bývalé
clam-gallasovské panství projet na kole
během cykloprohlídek.
Začátkem srpna (3. a 4. 8.) si připomeneme
doby, kdy na Grabštejně ještě Gallasové
nebyli, při Řemeslném jarmarku.
31. srpen bude Grabštejn hlavním dějištěm
zmíněné Hradozámecké noci.
14. září spolu s námi nahlédněte do vojenského prostoru a seznamte se s celým
grabštejnským hradozámeckým areálem při
stavebně-historických prohlídkách.
První prosincovou sobotu (7. 12.) nás čekají
oblíbené Vánoce, tentokrát s clam-gallasovskou tematikou, kostýmovanými prohlídkami a dalším programem.
A o adventních víkendech si přijďte prohlédnout nazdobené šlechtické interiéry a poslechnout příběhy dob minulých.
Celý rok v období, kdy už budou hrady a zámky "uloženy k zimnímu spánku", zakončí
výstava „Spravedlnost bez bázně:
Gallasové a Clam-Gallasové v Čechách“ v
Oblastní galerii Liberec trvající od 13. prosince 2019 do 1. března 2020.
Pro zvídavé návštěvníky máme samozřejmě
připraveny i zvláštní přednášky - např. v
Krajské vědecké knihovně v Liberci se více o
Grabštejnu dozvíte při přednášce
„Grabštejn: hrad, nebo zámek?“. O
dalších zajímavých akcích si můžete přečíst
na stránce projektu na webu www.npu.cz
nebo na jeho facebookové stránce
facebook.com/clamgallasove. A nebo se
přijďte podívat a informovat přímo na hrad
– v letních měsících je pro vás kromě pondělí
otevřen včetně hradní krčmy od 9 do 17
hodin. J
Za všechny hradní
kastelánka Iva Bártová

Nezisková společnost ATTAVENA
nabízí
Bezplatný seberozvojový kurz pro
maminky
Kurz je koncipován jako dlouhodobý (5 měsíční) s každotýdenní frekvencí (dva dny v tý-

dnu). Zahájení od poloviny září. Nastoupit do
kurzu může jakýkoliv rodič s dětmi do 15 let
(nejvíce tuto službu využívají maminky na
RD). Díky kurzu si klientky postupně zvyšují
své vzdělání (různými certifikáty), dovednosti
a sebevědomí, které jim napomáhají při hledání práce. Velké množství maminek během několikaleté rodičovské dovolené ztrácí aktuální
povědomí o informačních technologiích, o aktuálnosti na trhu práce nebo zjišťují, že návrat
na předchozí pracovní místo již s dětmi není
možný.
Náplní kurzu je snaha všechno důležité zopakovat, probrat a informovat s důrazem na nejnovější verze a softwary s maximální pozorností. Samozřejmostí je i pomoc ze sociálního
odloučení, kdy děvčata nalézají nová přátelství, která během kurzu spojujeme a podporujeme. Klientky si osvěží pokročilou práci na
PC a různé online programy, zkusí si založit
virtuální podnikání (tvorba marketingových
materiálů, grafika, návrhy webových stránek,
skupinová práce v týmu), připraví se na možný
pracovní pohovor, zrevidují své životopisy a
mnoho dalšího. Během výuky klademe důraz i
na tzv. měkké dovednosti, které zahrnují prezentační dovednosti, finanční gramotnost a time management. Pro absolventky nabízíme i
následnou pracovní podporu (proplacení různých školení či pracovních praxí).
Všechny tyto aktivity jsou nabídnuty zcela
zdarma, neboť jsme nezisková organizace, která si klade za cíl pomáhat rodičům v jejich uplatnění na trhu práce. Během těchto kurzů
myslíme i na nejmenší. Proto během výuky zajišťujeme hlídání dětí (také zdarma). Všechny
tyto služby jsou finančně podporovány operačním programem pro zaměstnanost. Více informací případně naleznete na
https://www.attavena.cz/videoprubehkurzu
Zuzana Heferová, projektová koordinátorka
+420 608 891 177 www.attavena.cz

Upozornění pro vlastníky lesů na
nebezpečí kůrovcové kalamity

Ohrožení:
Mělce kořenící smrky v prostorech jsou
v důsledku sucha a zvýšených teplot
ohrože-ny kůrovci. Kůrovci se dokáží velmi
rychle množit a napadat další stromy.
Z jednoho vylétnutého stromu dokážou

napadnout až 8 stromů dalších. Tím mohou
způsobit i velko-plošný kalamitní rozpad
lesů. Vlastníci lesů musí za těchto okolností
věnovat svým lesům zvýšenou pozornost.
Povinnosti vlastníků lesa:
Průběžně sledovat stav svého lesa a lesů
v sousedství, zejména po vichřicích nebo
mokrém sněhu či námraze, kdy lze předpokládat vznik polomů a v době aktivity kůrovců (od dubna do konce září).
Kontaktovat svého odborného lesního hospodáře v případech pochybností nebo potřebě pomoci.
Včas odstraňovat z lesa polomy a vývraty,
na nichž se kůrovec může namnožit.
Napadené stromy včas asanovat pokorněním
nebo chemickým přípravkem.
Ing. Jan Duda, pověřený odborný lesní
hospodář, tel. 721 078 358.
Na Obecním úřadu můžete získat leták s informacemi pro vlastníky lesů – Jak získat
finanční pomoc na obnovu lesa v době kůrovcové kalamity.

Ve dnech 29. 7. – 9. 8. bude
uzavřena KNIHOVNA z důvodu
dovolené. Zapůjčte si včas na toto
období knihy.
Plánovaná odstávka elektřiny
30.7. od 7.30 do 16.30 hodin
č.p. 115, 116, 117, 121, garáže u
bytovek pod nádražím a zahrada
(Bálkovi a Krejčíkovi)
V sobotu 13. a v neděli 14. 7.
je pouť v Bílém Kostele n. N.
Bližší info na plakátech.
Do kalendáře si zapište
Sobota 31. 8. Rynoltice
4. ročník oslav mikroregionu
Hrádecko-Chrastavsko
Bližší info bude na plakátech.
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