
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 26. ledna 2021 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1/ Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 

14 členů zastupitelstva. 

 

2/ Schvaluje všemi hlasy přítomných 4. změnu 

rozpočtu na rok 2020 – jedná se pouze o vyro-

vnání jedné položky. Příjem v kapitole Ostatní 

neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpo-

čtu – navýšení o 22 364,- Kč. 

 

3/ Bere na vědomí rozpočet mikroregionu Hrá-

decko-Chrastavsko na rok 2021 -plánované  

příjmy jsou ve výši 331 962,- Kč, výdaje 

378 000,- Kč, financování je + 46 038,- Kč. 

 

4/ Schvaluje všemi hlasy připojení obce Cho-

tyně k mezinár. kampani „Vlajka pro Tibet“.  

 

5/ Schvaluje všemi hlasy Plán práce zastupi-

telstva na rok 2021. 

Termíny veřejných zasedání jsou: 23. 2.,  

20. 4., 29. 6., 21. 9., 23. 11. 

 

6/  Schvaluje všemi hlasy Smlouvu o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě CES          

78/2021/PANO.  

 

7/  Schvaluje všemi hlasy Smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby č. IV-12-4019815/VB/004.  

 

8/  Schvaluje všemi hlasy upřesnění rozpočto-

vého provizoria – budou hrazeny opravy byto- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vého fondu a zaplaceny opravy krajnic komu-

nikací. 

 

9/ Schvaluje 9 hlasy výmaz dluhu na nájem-

ném ve výši 44 367,- Kč. 

Jedná se již o hodně starý dluh, který jsme ře-

šili i soudně. Po dohodě uzavřené na soudu 

byla cca třetina dluhu postupně uhrazena. 

Dlužníci se z bytu museli vystěhovat, už dlouho 

bydlí jinde a dlouho nic nesplácí a nám se stá-

le objevuje v účetnictví tento dluh. Ke stejné 

situaci již nemůže dojít, protože platby nájmů 

hlídáme a pokud by někdo dlužil více jak tři 

nájmy, jednáme a případně hrozí vystěhování 

z bytu, které jsme již i několikrát provedli. 

 

Na hradě Grabštejn se natáčí 
film 

Možná jste si někdo všiml velkého ruchu ko-
lem hradu Grabštejn. Zahraniční produkce 
zde natáčí film ze 2. světové války, hlavním 
tématem je odsun židovských dětí. Během 
natáčení bude z hradu slyšet i střelba. 
Film režíruje Marc Forster, režisér Světové 
války Z či bondovky Quantum of Solace. 
Režisér Marc Foster patří k uznávaným holly-
woodským filmařům – jeho další  tituly Ples 
příšer, Horší už to nebude. Zhruba před dvě-
ma lety poslal do kin rodinnou fantasy kome-
dii Kryštůfek Robin. A co probíhá teď – dle 
informací serveru Variety se výše jmenovaný 
režisér pustil do filmové adaptace grafické 
novely White Bird: A Wonder Story z pera 
spisovatelky R. J. Palacio. Studio Lionsgate, 
které projekt zaštíťuje, má s oblíbenou auto-
rkou své zkušenosti, jelikož v roce 2017 slavilo 
úspěch s adaptací jejího románu Wonder alias 
(Ne)obyčejný kluk. Filmu dominovalo trio Ja-
cob Tremblay, Julia Roberts a Owen Wilson, 
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Před 30 lety dne 1. ledna 1991 se obec Chotyně  

opět osamostatnila. 

 
 



přičemž dojemné drama si vysloužilo povět-
šinou kladné kritiky a zabodovalo i finančně. 
Snímek, který se natáčí, se zaměří na osudy 
mladé židovské holčičky, kterou u sebe doma 
schovává během druhé světové války francou-
zská rodina. Příběh by měl demonstrovat sílu 
lidskosti a laskavosti, která může vést až k zá-
chraně lidských životů. 
Film by se mohl objevit v kinech koncem leto-
šního roku. 
                                                       starostka 

 

1000 Miles Adventure 2019 
Michal Ozogán 

Pokračování 

Den 6. – Jak se mi roztočily nohy 

Na druhém checkpointu panoval ráno čilý 

ruch. Ostatní závodníci spánek oželeli a vy-

razili krátce po páté. Však oni se uženou… 

Ranní šrumec mě vzbudil, takže jsem se za-

čal připravovat dávno před budíčkem. Kromě 

klasického sbalení jsem ještě měnil řetěz a 

zadní destičky. Taky jsem si domů nechal 

poslat balíček, do kterého jsem nacpal dě-

ravou nafukovací karimatku. Alespoň budu 

mít v podsedlové brašně více místa. 

Zatímco Jarda vyrazil už v 6:30, mně trvalo 

balení dalších 20 minut. Měl jsem prostě 

příliš mnoho věcí a příliš mnoho starostí. 

Těsně před mým odjezdem dorazil John, 

kterému jsem jako dar přenechal kousky 

sušeného ananasu. Měl jsem jich tolik, že 

jsem je jedl ještě ve vlaku cestou domů. 

Krásné cesty 

I díky delšímu spánku jsem se rozjel skvěle. 

Před dvěma lety jsem kroutil očima nad tím, 

že musím najet ještě jednou tolik. Nyní 

jsem se nemohl dočkat, až se zase rozjedu. 

Nahoru na Smrk mi to stoupalo úplně samo a 

singletrackový sjezd k Paprsku jsem si užil. 

Když prší, cestičky se rozmočí a vytvoří 

malé močály, jenže nahoře už byly dlouho 

zavřené kohoutky. Měl jsem pocit, jako by 

se moje tělo adaptovalo. Že první polovina 

byla jen trénink a teď se můžu pořádně roz-

jet. Zadek mě bolel v mezích slušnosti a 

v prudkých sjezdech jsem už neztrácel cit 

v rukách. Úsek, který mě dnes čekal, jsem 

měl projetý z tréninku, takže jsem přesně 

věděl, co je za kterou zatáčkou. Možná i 

proto se mi šlapalo skvěle, jízda po vrstev-

nici kolem stezky v oblacích navíc patří 

k mým nejoblíbenějším částem trasy. 

V bahenním bazénku jsme potkal Pavla. Za-

hučel do něj ve snaze ho překonat. Já nic 

neriskoval, přešel pěšo a půjčil mu desinfek-

ci alias pálivku. Ani zbytek dne se pro něj 

nenesl ve znamení štěstí a kvůli nejrůzněj-

ším problémům se rozhodl skončit: 

Tak KONEC? Jakoby dobře pracujicimu 

parnimu stroji (i kdyz asi v cervenem poli) 

nekdo kladivem urazil pretlakovy ventil. 

Topis jak divy a ono nic. Zacalo to včera, 

pospal jsem na CP2, presto jako bych vyme-

nil tretry za lyzaky. Dnes jsem dal 90 km za 

12 hodin. Jdouciho Indiana jsem nedojel, 

predjel mne Michal Ozogan a na jeho tatu 

cekat nechci? Tak bych se trapil jeste ty-

den. Mile jezdim opakovane, protoze mne 

bavi zavodit, byt o poslední jednociferne 

mista. Jeste tyden si dokazovat, ze to 

doj(e)du nechci… Vzdyt to „pry“ dokazou i 

male deti? Diky vsem, co mi drzeli palce a 

hodne stesti tem na trati. Třeba zas ne-

kdy… - poslední SMS Pavel Chucma. 

I takové jsou někdy míle. Občas jsem pře-

mýšlel, co bych dělal já, kdybych nejel podle 

svých představ a držel se někde vzadu. Kde 

je hranice mezi zbytečným trápením a pře-

konáváním sebe sama? 

Část Jeseníků jsem projel s Lukášem Badu-

rou (127), který se trochu podivoval nad 

mým plánem dojet to za 10 dní. Prý jedu moc 

rychle. Po více než 800 kilometrech mi ale 

matematické úlohy příliš nešly. Ve sjezdu do 

Horní Moravy jsem proklínal dodávku, která 

se držela přede mnou a strašně mě zpomalo-

vala. Potkali jsme i pána, kterému patří pod-

máčená louka na trase. Z obou stran je nu-

tné otevřít branku. Loni se mu kvůli mílařům 

zatoulala ovce. Takže pozor, za sebou zaví-

rat! 

 

 



Orlickými jenom projíždíme 

Průběžně se s Lukášem potkáváme i dále na 

trase. Stavíme se i do podivného obchůdku 

na hranici s Polskem, kde polovinu regálů za-

bírá alkohol. Na rum nejedu, tak si koupím 

aspoň Jesenku. Velkou Jesenku!!! 

Už pár dní jsem básnil, že bych si dal pizzu, 

ale když mě Lukáš odkázal na jednu u cesty, 

stejně jsem pokračoval dál. Dostal jsem 

totiž strach ze zastavení. Zastávkofobii. 

Vždyť jsem se nedávno stavoval na tom mini 

obchodě a za chvíli dojedeme do Petrovic! 

Musel jsem uhánět dál. 

V kopcích mě trochu pozlobila přehazovač-

ka. Zamotala se mi do borůvčí a shrnula se 

mi. V asfaltovém stoupání do Petrovic jsem 

zuřivě točil kolečkem, abych ji dal do pořá-

dku. V polovině kopce se mi to opravdu poda-

řilo. Ani jsem si nevšiml, že jsem přišel o 

nejtěžší převod. To jsem objevil až po závo-

dě doma. 

K večeru jsem dorazil do neoficiálního che-

ckpointu v Českých Petrovicích. Jarda tam 

už seděl a my se tak opět sjeli. Nedlouho po 

nás dorazil i Indián, takže jsme měli menší 

mílařský slučák. Dali jsme si polévku, moje 

poslední teplé jídlo na mílích a trochu zna-

veně se na sebe dívali. Po půlhodině odpoči-

nku jsme se podepsali na tabuli a vyrazili, 

protože nás čekala ještě spousta kilometrů. 

Můj předpokládaný cíl bylo přejet dlouhý 

polský úsek a vyspat se na Machovském 

kříži. Před námi se ale ještě tyčily Orlické 

hory. 

Až k Zemské bráně se jede mými oblíbenými 

stezkami. Na jednom singletracku je terén 

víc technický a několikrát hrozilo, že zahu-

čím do srázu. Bez nebezpečí by to ale byla 

nuda, že? Počasí nám přálo. Slunce za mra-

kem a teploty rozumné. Nohy se nám točily 

úžasně a jelikož nás nečekaly žádné náročné 

technické úseky, prakticky jen jízda po roz-

bitých cestách, se soumrakem jsme se do-

stali k Šerlišskému Mlýnu. Už sice zavírali, 

ale alespoň jsme vyprosili vodu. 

Zlotřilé Polsko 

Stačilo už jen přejet Polsko… Polsko všemi 

proklínané a nenáviděné. Když jsem ho jel 

v tréninku, byla to pohodička. Jenže překo-

návat ho unavený a v noci, to je jiný kafe. 

Několikrát jsem se tam ve sjezdech nepří-

jemně zakýval. Navíc, hodně se tam jezdí po 

loukách ve vysoké trávě, kde je těžké najít 

cestu i za světla. Celou dobu to ještě kodrcá 

a pozadí naříká. O půl dvanácté se vyplnily 

naše noční můry. Jarda si všiml, že jede na 

značně podhuštěném kole. Nejdříve se chy-

stal vyměnit celou duši, ale jelikož to byl už 

jen kousek, dofoukl a zkusil jet na ucházejí-

cí. Teplota v noci klesala a nám už docházely 

síly. Značně ospalí jsme se o půl jedné do-

stali k přístřešku na Machovském kříži. Před 

spaním jsem se pustil do rohlíků, co jsem 

nakoupil u Vietnamce v Českých Petrovicích. 

Byly minimálně den staré a v tom polském 

kodrcání se mi rozštíply na půl, takže mi 

z nich moc nezbylo. Co se dalo dělat. Do mo-

jí rybí pomazánky navíc vletělo několik můr. 

Nedokázal jsem rozeznat, kde končí poma-

zánka a kde začíná můra. Asi jsem jich pár 

snědl… 

Lavice byly sice úzké, ale po šesti dnech na 

trase bych usnul na čemkoliv. Budíček na 

kolik? Na čtvrtou? No…ok. 

Spánek: 4 hodiny 30 minut 

Najeto: 171 kilometrů 

Čas: 17 hodin 43 minut 

Čas pohybu: 15 hodin 18 minut 

Průměrná rychlost: 11,2 km/h 

Teplota: min 9°C, max 22°C 

 

                                              Pokračování příště 

 

TJ. Sokol Chotyně 
Jaký byl rok 2020? Jedním slovem složitý. A 

to jak pro nás a naši činnost, tak pro jiné spo-

lky, děti, rodiče, seniory i firmy. Zaběhlé čin-

nosti ztratily svůj řád, situace se měnila kaž-

dým dnem. Příkazy a nařízení nebraly konce. I 

přesto Chotyně žila a fungovala. Naši členové 

sportovali v tělocvičně, když to nebylo možné 

tak na venkovním sportovišti a když i toto bylo 

nařízeními zakázáno, snažil se každý dle svých 

možností individuálně. S oddílem  - cvičení 



rodičů s dětmi – jsme se zapojili do programu 

ČOS ,,SE SOKOLEM DO ŽIVOTA – cvičení 

a sportování se zvířátky, ve kterém budeme 

v následujícím roce pokračovat. Ostatní oddíly 

stihly v jarních měsících po uvolnění několik 

přátelských turnajů. Zvládli jsme uspořádat dě-

tský maškarní bál a zúčastnit se spolu s ostat-

ními spolky v Chotyni přípravy Víly Nisy. 

Podzimní měsíce, kdy jsme museli tělocvičnu 

uzavřít úplně, jsme využili k jejímu vymalová-

ní. Pro výmalbu jsme zajistili profesionální fir-

mu, ale přípravu pro malování a následný 

úklid jsme zvládli po skupinách formou bri-

gád. Tady zaslouží velký dík oddíl volejbalu a 

nohejbalu. 

To, co se nám podařilo, by nebylo možné bez 

finanční podpory obce Chotyně. Další finanční 

podporou je každoroční získání prostředků 

z dotačního programu Libereckého kraje z pro-

gramu pro ,,Podporu sportovní činnosti dětí a 

mládeže ve sportovních organizacích 2020“. 

A jaký bude rok 2021? 

My všichni věříme, že lepší. Těšíme se , že se 

brzo setkáme v naší sokolovně buď na 

palubovce, nebo při některé kulturní akci. 

     M. Nováková, starostka T.J. Sokol Chotyně 

 

Obrázky k tématu najdete na našich interneto-

vých stránkách v Zájmových organizacích. 

 

Chráníme sebe, chráníme 

pacienty, jdeme příkladem 
Všichni naši zaměstnanci, kteří projevili zájem 

o očkování vakcínou proti Covid-19, ho mají 

za sebou. Vstříc nám s aplikací vakcíny vyšly  

nemocnice Jilemnice a  Zdravotní ústav v libe-

reckých Vratislavicích, kterým děkujeme. 

Očkování a důsledné dodržování 3R (ruce-

roušky-rozestupy) vnímáme jako jedinou cestu 

k výhře nad nemocí Covid-19. Nechráníme jen 

sebe, ale zejména naše pacienty, které nechce-

me nijak ohrožovat, ať už tím, že je přes veš-

kerou opatrnost nakazíme nebo tím, že kvůli 

nemocným záchranářům k nim nebude mít kdo 

vyjíždět. A zároveň je pro nás očkování význa-

mným výrazem solidarity se všemi, kdo s tou-

to nemocí bojují nebo se jakýmkoliv způsob-

bem dotkla jejich života. Chceme návrat k nor-

málu a přejeme ho všem kolem sebe. Věříme 

principům moderní medicíny, koneckonců se 

jimi každý den řídíme. 

Vakcinaci vnímáme jako nejefektivnější způ-

sob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u 

nás i ve světě. Důkazem toho je koneckonců i 

historický vývoj - zavedení vakcinace pomoh-

lo už v minulosti ke snížení či dokonce vymý-

cení řady nemocí, například pravých neštovic, 

dětské obrny či záškrtu.  

Abychom získali kolektivní imunitu, je třeba 

proočkovat 65 – 70 % populace. Každý, kdo se 

naočkuje, tedy pomáhá ochránit ty, kteří tak 

kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemo-

hou. Vzhledem k tomu, že vakcíny jsou vyví-

jeny pro dospělé, nejsou zatím vhodné pro děti 

nebo těhotné ženy. I ty bude muset ochránit 

kolektivní imunita. 

Pokud má někdo obavy, zda je pro něj ze zdra-

votních důvodů očkování vhodné, má možnost 

vše konzultovat předem se svým praktickým 

lékařem. Očkování je dobrovolné a je také pl-

ně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.  

                         Michael Georgiev 

 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 
 

Vstup na zamrzlou vodní plochu 
nemusí být vždy bezpečný 

 
Jakmile se hladiny rybníků, vodních nádrží a 
při delších a silnějších mrazech také řek 
pokryjí vrstvou ledu, lidé si vyráží zabruslit 
na čerstvý vzduch do přírody. V letošním roce 
je tato zábava vzhledem k četným 
koronavirovým omezením jiných sportovních 
aktivit ještě o něco lákavější a masovější. Aby 
se z romantiky a zdravé sportovní aktivity 
nestalo drama, dodržujte tato základní 
pravidla: 
 

 Nevstupujte na led, dokud se nepře-
svědčíte o jeho dostatečné síle a pev-
nosti (bezpečná síla ledu je minimálně 
10 cm a led má namodralou barvu). 
Vždy záleží také na počtu osob, které 
se na vodní ploše pohybují. 

 Pokud při vstupu na led slyšíte praská-
ní, vraťte se ihned na břeh.  

 Na ledové ploše pokryté sněhem, kalu-
žemi nebo nečistotami (např. listím, 
větvemi) dbejte zvýšené opatrnosti. 
Pozor také na praskliny. 

 Pokud začne led při bruslení praskat, 
vraťte se ihned na břeh, případně si 



lehněte a rozložte tak svoji váhu. 
Pokuste se doplazit na břeh. Pokud to 
není možné, zůstaňte ležet a snažte se 
přivolat pomoc.  

 Jestliže se i přes veškerou opatrnost 
propadnete do ledové vody, nepani-
kařte. Prudkým kopáním nohama se 
snažte dostat na hladinu, paže rozložte 
ze široka na led a neustálým kopáním 
nohama se snažte dostat co nejdál na 
led a plazením co nejkratší cestou na 
břeh.  

 Pokud se propadne pod led někdo z 
vašeho okolí, nikdy se k danému místu 
nepřibližujte vestoje, ale v kleče nebo 
plazením. Na pomoc si vezměte hokej-
ku, případně delší větev, bundu, opa-
sek nebo lano.  

 Pokud začne praskat led i pod Vámi, 
ihned se vraťte na břeh a přivolejte 
hasiče prostřednictvím tísňové linky 
150 nebo 112.  

 Zachráněnému se po vytažení z vody 
snažte zajistit teplo a suché oblečení. 
V případě šoku nebo silného podchla-
zení přivolejte zdravotnickou záchran-
nou službu na čísle 155. Při selhání zá-
kladních životních funkcí zahajte oka-
mžitě resuscitaci zachraňovaného a 
pokračujte v ní až do příjezdu záchra-
nářů. 

 
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková 
koordinátorka preventivně výchovné činnosti 
         HZS Libereckého kraje 

 

Masopust 
(z knihy Český rok – lidové tradice a 

zvyky) 
Masopustní nebo také fašankové období by-

lo časem, kdy se doporučovalo hojně jíst 

maso a vše mastné a masité. Věřilo se totiž, 

že ten, kdo spořádá v průběhu masopustu 

hodně takovýchto pokrmů, zůstane po celý 

rok při síle. Masopust začíná po svátku Tří 

králů a trvá do masopustního úterý. Je to 

svátek pohyblivý, takže každý rok probíhá 

různě dlouhou dobu a končí jiným datem. 

Délka masopustu záleží na termínu Veliko-

noc, od kterých se odpočítá čtyřicet dní. 

Masopust byl provoněný zabíjačkovou polé-

vkou, uzeným masem, jitrnicemi, jelity, sma-

ženými koblížky a také nezbytnou kořalkou. 

V tomto období se konaly svatby, bály a dal-

ší zábavy. Lidé se prostě veselili. Důležitými 

byly poslední dny masopustního období, kte-

ré začínaly tučným čtvrtkem i s pořádnou 

zabijačkou. Vyvrcholení oslav nastalo v úte-

rý, kdy se uskutečnil průvod masek. Ty v do-

provodu hudebníků obcházely dům po domu a 

na žádný z nich rozhodně nesměly zapome-

nout! V masopustním průvodu kráčely nebo 

poskakovaly maškary medvěda, koně, barev-

ného Masopusta nebo Bakcha, žida s holí 

v ruce zvanou ježovka či slaměného, jenž 

měl masku celou ze slámy.  K vidění byli dále 

nevěsta se ženichem, za nevěstu se přestro-

jil muž a za ženicha naopak žena, bába s nů-

ší, kostlivec s kosou a třeba i dva Turci se 

šavlemi. U každého obydlí se průvod zasta-

vil, muzikanti zahráli a paní domu si zatanco-

vala s medvědem. Věřilo se totiž, že jeho 

síla přejde na tanečnici a následně pak na 

celé stavení. Proto žádná hospodyně tanec 

neodmítala a s medvědem si vlastně zatan-

čila ráda. Pantáta nabídnul maskám občer-

stvení jako třeba slaninu, jitrnice a jelita. 

Vše se zapilo domácí pálenkou. Večer se vy-

razilo tančit do místního hostince, kam se 

masky vydaly hned poté, co obešly celou 

vesnici. Přesně o půlnoci zábava skončila a 

všichni se vydali do svých domovů. 

Po bujarém masopustním úterý následovala 

Popeleční středa, která byla začátkem čty-

řicetidenního půstu trvajícího až do Veliko-

noc. A proč právě Popeleční? Lidé totiž 

v tento den chodili do kostela, kde jim pan 

farář udělal na čelo šedý, popelavý křížek. 

 

Jak probíhalo pohřbívání basy? 

Někdy bylo součástí masopustního veselí po-

hřbívání basy nebo loučení se s masopustem. 

Vesnicí prošel pohřební průvod s nosítky, na 

nichž spočívala basa. Za nimi kráčely masky 

drůžiček, pana faráře, plačících a popravčí-

ho. Nad basou se konal veřejný soud. Vysle-

chla si odsouzení za to, co vše špatného ve 



vesnici provedla, a následně byla popravena. 

Ale nebojte se! Celé pohřbívání basy se ode-

hrávalo jenom jako, formou divadelního pře-

dstavení. Všichni totiž věděli, že čas se ne-

dá zastavit a basa musí na příštích 40 dní 

umlknout. 

 

Zimní stezka 
  

   

KDE: Začátek za velkým mostem 

přes Nisu směr bývalá továrna 

 

KDY: 1. 2. – 1. 3. 2021 

  

CO: Procházka s 10 otázkami 

s tématikou zimy pro rodiče 

(zelená), ZŠ (oranžová) a MŠ děti 

(červená) 

Trasa je opět značená sněhovými 

vločkami (tužku a papír s sebou), 

trvá cca 1 hodinu, vyjdete u Domu 

s pečovatelskou službou 

Po absolvování procházky je 

možné si zajít na obecní úřad pro 

malou odměnu 

Další pěknou procházku přeje 

Vaše sousedka  

Jiřka Čížková 
 

Knihovna 2020 
Registrovaní čtenáři: 52 

Z toho čtenáři do 15-ti let: 15 

Počet návštěvníků: 599 

 

Výpůjčky: 889 + 551 (nevložené tituly) = 

1 440, beletrie dospělí 1 188, naučná 

dospělí 82, beletrie děti 150, naučná 

děti 20 

 

Vybráno na poplatcích: 3 250,- Kč 

registrační poplatek, 110,- Kč služby 

kopírování a tisk, celkem 3 360,- Kč  

 

Celkem nakoupeno 106 knih 

Přes Krajskou vědeckou knihovnu 

Liberec 73 knih za částku 14 999,- Kč 

(naučná 6, beletrie 49, naučná děti 3 a 

beletrie děti 15) 

Přes obec 24 knih za částku 5 246,- Kč 

(naučná 2, beletrie 18, naučná děti 1, 

beletrie děti 3) 

Přes Českou knihovnu 9 knih v nulové 

hodnotě (skutečná částka 2 340,- Kč) 

(naučná 1, beletrie 2, naučná děti 2, 

beletrie děti 4) 

 

Výměnný fond: půjčeno 99 knih (naučná 

14, beletrie 76, naučná děti 1, beletrie 

děti 8) 

 

Pranostiky na únor 
Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy 
jaro. 
Je-li pěkné počasí na svatého Blažeje, 
zvednou se brambory. 
Svatá Veronika seká ledy z rybníka. 
Svatá Agáta na ranní mlhy bývá bohatá. 
Svatá Dorota – sněhu forota. 
O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše 
moří. 
Na svatého Valentýna zamrzne i kolo 
mlýna. 
 



O svaté Juliáně připrav vůz a schovej 
sáně. 
O svatém Šimoně schází sníh ze stráně. 
Masopust na slunci – pomlázka u kamen. 
Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se 
drží celý rok. 
Je-li na stolici sv. Petra zima, ještě hodně 
dlouho potrvá. 
Svatý Matěj láme vždy led, není-li ho, 
zmrzne hned. 
Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, 
slunce pozře závěje, nad polem si skřiven 
zapěje. 
Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žně 
veselé. 
Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná 
úroda. 
 

Kulturní a společenské 

akce na Grabštejně 

v roce 2021 
1. – 5. dubna 

Velikonoce na Grabštejně – so 3.4. trhy, 

po 5.4. dílničky, po celou dobu 

vyzdobený hrad 

18. dubna 

Mezinárodní den památek a sídel – 

prohlídky historického parku (vojenský 

prostor), kastelánské prohlídky hradu 

29. května 

Den dětí – dílničky, hry v zahradě, 

prohlídky hradu pro děti 

8. – 11. června 

Divadlo Matýsek: Břichbulín aneb Cesta 

do země skřítků – pouze pro objednané 

školní kolektivy 

26. června 

Noční prohlídky na motivy místních 

pověstí 

2. – 4. července 

Létohrátky – kulturní program 

5. – 6. července 

Letní scéna Divadla F. X. Šaldy Liberec – 

zatím v jednání 

31. července 

Hradozámecká noc na motivy místních 

pověstí 

7. – 8. srpna 

Řemeslný jarmark – známá i zapomenutá 

řemesla a jejich ukázka 

28. srpna 

Noční prohlídky na motivy místních 

pověstí 

18. září 

Den evropského dědictví – prohlídky 

historického parku (vojenský prostor), 

kastelánské prohlídky hradu, prohlídky 

pro děti 

29. října 

Lampiónový průvod – pořádá obec 

Chotyně společně s T. J. Sokol Chotyně 

27. – 28. listopadu 

Adventní prohlídky – svátečně 

vyzdobený hrad 

3. prosince 

Vánoce na Grabštejně – svátek patronky 

hradu sv. Barbory 

4. prosince 

Adventní prohlídky – svátečně 

vyzdobený hrad 

11. – 12. prosince 

Adventní prohlídky – svátečně 

vyzdobený hrad 

18. – 19. prosince 

Adventní prohlídky – svátečně 

vyzdobený hrad 

24. prosince 

Štědrý den na Grabštejně – pořádá obec 

Chotyně 

 

Otevírací dny veterinárního muzea: 

Prohlídky vždy v 11 a 14 hodin. 

24. – 25. dubna 

22. – 23. května 

12. – 13. června 

24. – 25. července 

21. – 22. srpna 



11. – 12. září 

23. – 24. října 

 

Sbírka pro DIAKONII 
 

V sobotu 6. března od 10 do 16-ti 

hodin v klubovně hasičů 
 

Seznam věcí, které můžete dát do 

sbírky 
 

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V 

IGELITOVÝCH PYTLÍCH 

Nádobí do krabic 

knihy v současné době nepřijímáme, 

jelikož jich máme nadbytek 

 
 Veškeré letní a zimní oblečení 

(dámské, pánské, dětské) 

 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, 

utěrky, záclony  

 Látky (minimálně 1m2, prosíme, 

nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, 

skleničky) zabalené v krabici  

 Vatované a péřové přikrývky, 

polštáře a deky, peří 

 Obuv – nepoškozená a v párech 

(svázaných gumičkou) 

 Kabelky, batohy, drobné předměty z 

domácnosti 

 čisté koberce, předložky…. 

 Hračky – nepoškozené a kompletní, 

také plyšové 

 Menší elektrospotřebiče  

 hygienické potřeby, drogistické 

zboží 

 dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky...) 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽOU: 

 ledničky, televize, 

počítače, matrace, 

koberce – z ekologických 

důvodů 

 nábytek 

 znečištěný a vlhký textil 

 

 
 

V Hrádku nad Nisou v sokolovně 

je možnost nechat se otestovat 

antigenními testy na Covid-19. 
 

Testování je kompletně hrazeno osobám se 

zdravotním pojištěním v   a to v rozmezí 

jednou za 5 dnů. Toto testování je určeno 

pouze pro bezpříznakové osoby a je zdarma. 

 

Odkaz na rezervační systém najdete na 

webových stránkách města Hrádek nad Nisou 

www.hradek.eu 

 

Telefonní kontakt na odběrové místo pro 
informace o výsledcích +420 776822283. 

 

UPOZORNĚNÍ 
Mnozí ještě nemají zaplacený 

poplatek za odpad za rok 2020 – 

ten je ve výši 550,- Kč za osobu, 

poplatek za rok 2021 je již ve výši 

600,- Kč za osobu. 

 

Veřejné zasedání se koná 

v úterý 23. února 2021  

od 18.30 hodin v DPS 
Bude se schvalovat rozpočet na rok 

2021. 

Bližší na plakátech. 

 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo 

MK ČR U 11 793. 


